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DE CE NEOHARETISM?

Dupã rãsturnarea violentã din decembrie 1989, numitã
de unii loviturã de stat, de alþii revoluþie,  temã ce ar merita
analize aprofundate ºi un rãspuns obiectiv din partea
cercetãtorilor, a oamenilor de ºtiinþã , România continuã sã
se afle pe un drum de rãscruce; ºocul tranziþiei ºi consecinþele
sale negative se resimt în toate domeniile, de la economie, la
viaþa spiritualã. Diversele programe, strategii ºi promisiuni
de redresare nu ºi-au gãsit transpunerea consistentã în realitatea
socialã, starea naþiunii rãmânând la discreþia demagogiei
agresive ºi a improvizaþiei, în spatele cãrora s-au aflat ºi se
aflã interese înguste, de grup, mânate de graba îmbogãþirii
peste noapte, pe seama avuþiei naþionale.
Opinia publicã naþionalã vede ºi simte cum, nu de puþine
ori, în numele democraþiei ºi libertãþii, înalte valori socialumane au fost ºi continuã sã fie compromise ºi golite de
conþinut, transformate în opusul lor. Competenþa ºi
profesionalismul, erodate de imposturã ºi improvizaþie; cinstea
ºi demnitatea, umilite grav de corupþie; moralitatea, asfixiatã
de cinism social; curajul civic ºi iniþiativa socialã, degradate
prin oportunism ºi inginerii sociale oculte; gândirea
creatoare, descurajatã de subterfugii neodogmatice,
reideologizate vulgar; justiþia, înceþoºatã de manevre politice;
dezbaterea publicã, înlocuitã de certuri, intrigi ºi scenarii
demascatoare; legiferarea coerentã, înãbuºitã de ploaia
ordonanþelor birocratice de sezon sau stagiaturã; guvernarea
dreaptã, cinstitã ºi moralã, fracturatã de caruselul minciunilor
luptei cu trecutul mai îndepãrtat sau mai apropiat, competiþia
politicã loialã fiind izgonitã de sforãrii ºi manevre electorale.
Lanþul unor asemenea deformãri nu putea ºi nu poate
duce la mult promisa ºi râvnita ieºire din tranziþie ci,
dimpotrivã, la agravarea racilelor acesteia. Amãgirea cu
ieºirea din tranziþie, fie promisã de o guvernare infatuatã
sau alta, fie echivalatã naiv cu intrarea în UE nu þine loc
de depãºirea realã a stãrii generalizate de crizã.
Binele social ºi prosperitatea realã, adevãrata intrare
în Uniunea Europeanã sau aderarea de fapt se vor realiza
efectiv odatã cu ieºirea din sãrãcie ºi aderarea la bogãþia
muncitã, nu furatã; odatã cu ieºirea din neperformanþã ºi
aderarea la acþiuni performante; odatã cu ieºirea
concludentã din productivitate economicã scãzutã ºi
aderarea la o economie internã înalt productivã; odatã cu
ieºirea din democraþia decorativã, demagogicã ºi intrarea
în legiferare ºi guvernare chibzuitã ºi competentã; odatã
cu ieºirea din cercul îngust al interesului de grup, exclusiv
partizan ºi aderarea la cauza intereselor generale, naþionale
care, în democraþia realã, le susþin ºi le cultivã ºi pe cele
particulare.
Analiza concretã, obiectivã, a stãrii economice, sociale,
politice, culturale a naþiunii, evaluarea onestã a drumului

tranziþiei, dar ºi a perspectivei solicitã o largã participare,
atragerea unor cât mai largi forþe creatoare, regãsibile în
societatea civilã. Simplu spus, societatea civilã este societatea

Moto
Idealul unitãþii ºi tãriei statului
român nu se poate împlini decât
prin culturã, prin o viaþã mai
bunã, prin înþelegerea cât mai
exactã a rostului nostru în lume,
prin dezvoltarea cât mai mare a
simþului de iubire de þarã ºi de
mândrie de neam. Cine vrea sã
scurteze cursul vremii pe alte cãi
îºi pierde timpul ºi munca în zadar,
ºi din vântul pe care-l seamãnã nu
va culege decât furtunã.
Spiru Haret

ai culturii ºi ºtiinþei naþionale luptau pentru binele social,
împotriva celor care din interes sau rea-credinþã
împovãrau viaþa publicã cu multe contra-adevãruri,
þesând în jurul lor o texturã de expediente, de meschine
subtilitãþi, de mici intrigi, de josnicii mãrunte  care, de
altfel, nu sunt totdeauna atât de mãrunte, cum scria Spiru
Haret, ctitorul miºcãrii sociale ce-i poartã numele:
haretismul.
Sunt de o arzãtoare actualitate tezele ºi argumentele
lui Spiru Haret despre patrie ºi binele social, despre rosturile
umane ale legiferãrii, despre eliminarea privilegiilor ºi
restabilirea echilibrului corpului social, despre binefacerile
ºcolii ºi culturii pentru emanciparea individului ºi
colectivitãþilor, despre modelarea culturalã a corpului social,
despre statul de drept, cu adevãrat democratic.
Având în vedere personalitatea lui Spiru Haret,
esenþa social-umanistã ºi profund patrioticã a
haretismului, experienþa pozitivã acumulatã timp de
peste 15 ani de Fundaþia România de Mâine ºi de
Universitatea Spiru Haret, propunem constituirea
SOCIETÃÞII SPIRU HARET PENTRU EDUCAÞIE,
ªTIINÞÃ ªI CULTURÃ, ca o componentã a societãþii
civile.
Inspirate din teoria ºi practica haretismului, ca acþiune
socialã în sprijinul populaþiei, în scopul emancipãrii
acesteia, al creºterii ºi valorificãrii umane a civilizaþiei,
atât Fundaþia România de Mâine, cât ºi Societatea Spiru
Haret pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã, reprezintã
expresia voinþei ºi iniþiativei cetãþeneºti de a contribui la
analiza obiectivã a realitãþilor, la sesizarea ºi rezolvarea
problemelor dificile ale tranziþiei, ale dezvoltãrii echilibrate
a þãrii, la formarea spiritului civic.
În acest sens, lucrarea de faþã, prilejuitã ºi de împlinirea
recentã a 15 ani de la constituirea Fundaþiei România de
Mâine ºi a Universitãþii Spiru Haret, îºi propune sã evidenþieze
ºi evalueze analitic  îndeosebi din perspectiva reflecþiei
sociologice întemeiate pe realitãþi sociale, economice, culturale
 moºtenirea haretianã în plan cultural-ºtiinþific ºi social, sã
prezinte o oglindã nedeformatã a tranziþiei din sfera economiei,
din viaþa socialã în general, propunând un model de acþiune
socio-culturalã, în structurã asociativã, ca expresie a societãþii
civile în acþiune, ceea ce semnificã, în multe privinþe,
neoharetism la începutul secolului al XXI-lea.
Proiectul de Statut conþinut în volum  având rol
orientativ, principial, conceput în afara politicii partizane
sau înregimentãrilor ideologice  este un document de
lucru, propus pentru o dezbatere mai largã, cu participarea
celor interesaþi, urmând, apoi, a se trece efectiv la acþiuni
concrete, consacrate binelui social preconizat de marele
patriot ºi cãrturar care a fost ºi rãmâne Spiru Haret, ale
cãrui idei, fapte ºi îndemnuri pot inspira generos
dezvoltarea continuã a României de azi ºi de mâine.
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larg reprezentativã, adicã aceea care este ºi ar trebui sã fie,
neîntrerupt ºi fãrã mistificãri, stãpânul democraþiei, poporul
conducându-se pe sine, inclusiv prin reprezentanþi politici care,
însã, nu trebuie sã transforme reprezentarea în dominare. Din
pãcate, tranziþia postsocialistã româneascã a ajuns la paradoxul
marginalizãrii sau subordonãrii societãþii civile, puþine
organisme ale acesteia  sindicate, fundaþii, asociaþii, ca
structuri neguvernamentale, au fost atrase ori s-au implicat în
procesele complexe ale gestionãrii destinului naþional.
Acestea sunt, pe scurt, împrejurãrile sociale ºi morale,
la care se adaugã sau pe care le urmeazã cele economice,
generate de ºocul tranziþiei. Ele aduc la ordinea zilei, din
ce în ce mai acut, cerinþa sau conºtiinþa unirii eforturilor
pentru dezvoltarea României într-o nouã dinamicã socialã:
a încheierii definitive ºi reale a tranziþiei postsocialiste,
simultan cu integrarea, în perspectivã, eficient ºi
performant, în Uniunea Europeanã.
Momentul istoric actual, de început al secolului al
XXI-lea, este, în multe privinþe, asemãnãtor cu starea
naþiunii din perioada premergãtoare ºi imediat urmãtoare
Marii Uniri din 1918, când mulþi reprezentanþi de frunte
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Din volumul
Neoharetism la începutul secolului XXI

I. MOªTENIREA HARETIANÃ ÎN PLAN
CULTURAL-ªTIINÞIFIC ªI SOCIAL.
SPIRU HARET  OMUL ªI OPERA

În pleiada de personalitãþi luminate ale
istoriei naþionale, care rãmân peste timp
modele vii de acþiune ºi îndemn constructiv
la acþiune în fiecare nouã epocã, un loc
aparte revine lui Spiru Haret.
Originalitatea ºi valoarea contribuþiei
sale la afirmarea spiritualã ºi materialã a
României moderne îºi au izvorul în dãruirea
patrioticã pentru întemeierea ºcolii
naþionale, în militantismul inspirat al unor
miºcãri energice de ridicare economicã ºi
culturalã a populaþiei. Meritele sale ca
reformator social în condiþiile româneºti ºi
europene ale secolului al XIX-lea ºi
începutului celui de-al XX-lea rãmân peste
timp un tezaur de învãþãminte. Esenþa ºi
perenitatea acestora constau în
considerarea cetãþeanului ca pivot sau
agent al vieþii sociale, beneficiar al
îmbunãtãþirii existenþei ºi acþiunii oamenilor
în contextul unui necesar echilibru social
al forþelor generative ale civilizaþiei, pe care
o considera ca împlinindu-se prin creºterea
coordonatelor sociale ale fiecãrui individ,
ale grupurilor sociale.
Aceastã tezã exprimã, în esenþã,
concepþia sociologicã originalã a
haretismului, acea miºcare socialã de
amploare naþionalã iniþiatã ºi promovatã de
Spiru C. Haret, ctitor al ºcolii moderne
româneºti, creator al unei teorii de mecanicã
socialã, matematicianul ºi sociologul care
a întrevãzut ºi întemeiat aplicarea creatoare
a matematicii la studiul fenomenelor ºi
proceselor sociale.
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De ce neoharetism?
I. Moºtenirea haretianã în plan cultural-ºtiinþific ºi social.
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Neoharetism la începutul secolului XXI
Societatea Spiru Haret pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã
Proiect de statut

Recent, Fundaþia România de Mâine ºi Universitatea Spiru Haret au sãrbãtorit 15
ani de rodnicã activitate. La festivitatea care a avut loc în amfiteatrul studio din edificiul
situat în ªoseaua Berceni au participat peste 700 de invitaþi, cadre didactice ºi studenþi
ai universitãþii care au urmãrit cu interes filmul consacrat aniversãrii ºi spectacolul
artistic, susþinut în mare parte de studenþi ai facultãþilor de Muzicã ºi Teatru.

I.1. ESENÞA SOCIALÃ
UMANISTÃ ªI PATRIOTICÃ
A HARETISMULUI
Personalitate reprezentativã a ºtiinþei ºi
învãþãmântului românesc din deceniile de
hotar ale secolelor al XIX-lea ºi al XX-lea,
Spiru Haret a trãit ºi acþionat exemplar
(1851-1912), studiind în Bucureºti ºi la Paris,
obþinând douã licenþe, în ºtiinþele fizice ºi
matematice, susþinând o strãlucitã tezã de
doctorat (Asupra invariabilitãþii marilor
axe ale orbitelor planetare). În anul 1878,
intrã în învãþãmânt ca profesor, iar un an
mai târziu este ales membru al Academiei
Române. Dupã ce este câþiva ani funcþionar
superior în sfera învãþãmântului, în trei
etape  din 1897 pânã în 1910  a fost
ministru al instrucþiei publice ºi cultelor.
În anul 1910, publicã, la Paris, Mecanica
socialã, o încercare de aplicare a metodei
ºtiinþifice la cercetarea problemelor
sociale, cum scria el în Introducere,
exprimând speranþa cã aceastã lucrare, rod
nu numai al raþionamentului pur, dar ºi al
observaþiei ºi al unei experienþe destul de
îndelungate, va rãspunde într-o anumitã
mãsurã unei necesitãþi de care îºi dau
perfect seama aceia care, într-o sferã mult
mai puþin întinsã, sunt chemaþi sã se ocupe
de treburile publice. Semnalând cu
onestitate cauzele ce stau în calea rezolvãrii
multor probleme sociale, printre care ºi
necunoaºterea, de la acel timp, a legilor ce
guverneazã... fenomenele sociale, Spiru
Haret constatã cã existã ºi unii care, din
simplitate, interes sau rea-credinþã,
împovãreazã viaþa publicã cu multe
contraadevãruri... ªi, astfel, ceea ce se
cheamã politicã nu este de multe ori decât
o texturã de expediente, de meschine
subtilitãþi, de mici intrigi, de josnicii
mãrunte , care, de altfel, nu sunt totdeauna
chiar atât de mãrunte , în loc sã fie ceea ce
ar trebui sã fie, o ºtiinþã foarte dificilã, clãditã
însã pe baze sigure ºi solide1.
Speranþa lui Spiru Haret se îndrepta, în
epoca lui, în plin proces de reorganizare ºi
restructurare a ºcolii româneºti, spre
adâncirea cunoaºterii ºi înþelegerii legilor
mecanicii sociale, spre instrucþie ºi educaþie
civicã lãrgitã, spre explicarea raþionalã a
miºcãrii sistemelor sociale ºi atragerea
indivizilor reali, a grupurilor sociale la o
activitate socialã constructivã, la soluþionarea
inteligentã a dificilelor probleme ale existenþei
individuale ºi sociale. El pleda pentru
mobilizarea echilibratã a resurselor materiale
ºi umane, pentru intervenþia activã a factorilor
economici, intelectuali ºi morali, care, în teoria
lui, în sociologia haretianã, reprezentau forþe
generative ale dinamicii sociale.
Pornind de la principii ºtiinþifice generale,
abstracte, Spiru Haret le asocia ºi le aplica
realitãþilor sociale româneºti, considerând cã
modul de a trata fenomenele sociale trebuie
sã fie strâns legat de preocuparea de a uºura
viaþa societãþilor, în sensul cã principiul
fundamental al oricãrei legi trebuie sã fie
acela de a tinde la realizarea celei mai mari
sume posibile de bine social pentru membrii
societãþii respective. Binele social rezultã
din capacitatea fiecãrui individ de a-ºi
conserva ºi a-ºi mãri pe cât posibil avuþia
sa economicã, intelectualã ºi moralã,
aceastã capacitate depinzând de mulþi
factori, între care ºi nivelul de instruire ºi
educaþie, de moralitate socialã. În limbajul
haretismului, binele social necesitã
creºterea pozitivã a coordonatelor sociale
ale fiecãrui individ (p.119).
Consecvent ataºat convingerilor sale
ºtiinþifice, principiilor enunþate ºi crezului
sãu în explicarea mecanicii sociale, Spiru
Haret ºi-a pus întreaga activitate în serviciul
vieþii ca forþã socialã, al stimulãrii
continue a acþiunii individului în miºcarea
socialã, pornind de la condiþiile istoricosociale ale timpului sãu. Astfel, frontul
generos al educaþiei, al învãþãmântului a
devenit domeniul fundamental al activitãþii
sale de peste trei decenii ca om al ºcolii

româneºti ºi ctitor al miºcãrii sociale ce-i
poartã numele: haretismul. Cum îl
caracterizau contemporanii sãi, Spiru Haret
a rãmas în istoria naþionalã dãruind acesteia
viaþa ca exemplu ºi numele ca epocã.
De altfel, aºa cum aveau sã aprecieze,
ulterior, alte ºi alte generaþii, personalitatea
lui Spiru Haret e mereu actualã,
activitãþile sale constructive au avut
repercusiuni asupra a tot ce s-a înfãptuit
de la el încoace... Mintea clarvãzãtoare a
lui Haret ºi-a dat întipãrirea asupra
întregului nostru învãþãmânt de la cel
superior pânã la cel primar. ªcoala, aºa cum
a organizat-o el, a fost factorul de cãpetenie
în pregãtirea sufleteascã a generaþiilor care
aveau sã înfãptuiascã unitatea naþionalã,
se scria în revista Societãþii Tinerimea
românã din iunie 1935. În aceeaºi publicaþie
se afirma cã Spiru Haret a ridicat ºi a
înstatornicit instrucþia poporului pe o
temelie sigurã, pregãtitoare de atâtea
energii; el a înãlþat viaþa þãrãneascã spre o
credinþã a economiei ºi sârguinþei, el a
deschis prin fecunda sa inteligenþã atâtea
fericite soluþii marilor probleme ce au
frãmântat începutul secolului nostru, fiind
vorba, evident, de secolul al XX-lea.
Se descriau, astfel, esenþa socialã
umanistã ºi spiritul patriotic al haretismului,
sociologul, omul de ºtiinþã ºi ministrul
ºcolilor fiind cel care cerea dascãlilor sã fie
încãlzitorii patriotismului ºi luminãtorii
poporului asupra gloriei þãrii lui în trecut ºi
în prezent ºi a încrederii nestrãmutate ce
trebuie sã aibã în viitorul ei.
Dupã cum se ºtie, Spiru Haret s-a
manifestat ºi ca om politic: a fãcut parte
din partidul liberal, a fost deputat ºi
ministru de mai multe ori, a urmãrit atent
viaþa politicã ºi vicisitudinile ei, în special
politicianismul ºi corupþia, s-a preocupat
de viaþa satului, a þãranilor ºi a comentat
înþelegãtor ºi favorabil rãscoala din 1907,
ceea ce i-a atras destule ºi nedrepte critici,
inclusiv aceea cã ar fi fost socialist ºi ar
fi instigat þãranii prin studiul Chestiunea
þãrãneascã. Ceea ce rãmâne trainic în opera
sa  complexã ºi multilateralã  sunt
concepþia ºi acþiunea social-culturalã
pentru binele social al oamenilor ºi al þãrii.
Iatã câteva considerente care se
constituie în factori de reflecþie contemporanã,
atât în ceea ce priveºte rolul ºi funcþia culturalã,
socialã ºi economicã a ºcolii, cât ºi în
perspectiva evaluãrii la justa lor valoare a
tuturor proceselor ce au premers ºi favorizat
actul istoric al Marii Uniri.
Acþionând pentru unitatea ºi tãria
statului român  ideal ce a mobilizat
conºtiinþa românilor în întreaga perioadã
dintre 1877 ºi 1918 , Spiru Haret scria, în
1907, cã un asemenea ideal nu se poate
împlini decât prin culturã, prin o viaþã mai
bunã, prin înþelegerea cât mai exactã a
rostului nostru în lume, prin dezvoltarea cât
mai mare a simþului de iubire de þarã ºi de
mândrie de neam. Cine vrea sã scurteze
cursul vremii pe alte cãi îºi pierde timpul ºi
munca în zadar, ºi din vântul pe care-l
seamãnã nu va culege decât furtunã, se
exprima el, polemic ºi constructiv, apãrându-ºi
ideile, combãtând pe cei care, pe teritoriul
românesc sau în afara lui, propovãduiau ºi
practicau atitudini izolaþioniste, separatiste
ºi chiar antinaþionale, inclusiv în privinþa
organizãrii ºi desfãºurãrii, în acea epocã, a
învãþãmântului. În concepþia lui, patria nu
este numai pãmântul din care scoatem rente.
Patria o face ºi limba, ºi istoria, ºi religia, ºi
tradiþiile. A da cu piciorul în toate acestea
este a se lepãda cineva de patria sa.
Aceastã concepþie se referea la
ansamblul activitãþilor economico-socialculturale, menite a rãspunde cerinþelor
emancipãrii sociale ºi economice,
formãrii unui cetãþean modern al statului
român modern.
De altfel, concepþia sau gândirea socialã
 de facturã liberal-democraticã  ºi viziunea
ºtiinþificã sociologicã  raþionalmecanicistã, înscrisã, desigur, nivelului de
cunoaºtere al epocii  se contopeau, la
Spiru Haret, cu convingeri progresiste,
profund patriotice. Acestea l-au determinat
ºi îndemnat sã caute explicaþii realiste,
raþionale, privind fenomenele ºi procesele
socio-umane, din perspectiva cauzelor
efective, cercetate concret ºi nu imaginate
speculativ, clasificate de el ca fiind de
naturã economicã, intelectualã ºi moralã.
Profilul sãu de gânditor social profund,
cãlãuzit de înþelegerea acþiunii sociale
concrete, este concludent conturat de
principiile ºi judecãþile de valoare expres
formulate în Mecanica socialã, lucrare
puþin exploratã de literatura sociologicã.
Sunt exemplare, în aceastã privinþã,
remarcile sale privind condiþia umanã a
civilizaþiei, îndreptãþirea socialã ºi
umanã a legilor, rolul factorilor
economici, intelectuali ºi morali în
asigurarea prosperitãþii materiale ºi
spirituale a indivizilor ºi colectivitãþilor.
Este semnificativ a aminti aserþiuni de
acest fel ale învãþatului patriot Spiru Haret.
Analizând raþionalitatea civilizaþiei umane,
el releva cã niciodatã o societate obligatã
sã aleagã între douã cãi nu o va urma pe
cea care necesitã cel mai mare consum de
energie, adicã pe cea care antreneazã
pierderi, distrugeri ºi dificultãþi. Spiru Haret
atrãgea atenþia  nu fãrã a trimite la starea
societãþii româneºti de la începutul
secolului al XX-lea  cã, în mod general,
cantitatea de energie a societãþilor moderne
este în creºtere, iar crearea noilor resurse,
întrebuinþarea mai judicioasã ºi într-o

proporþie din ce în ce mai mare a forþelor
naturale, noile invenþii, respectul din ce în
ce mai mare pentru viaþa ºi drepturile omului
sunt tot atâtea cauze ale acestei creºteri.
În mod logic, pentru Spiru Haret, în cele
mai multe cazuri, personalitatea fiecãrui
individ nu este decât rezultatul acþiunii
societãþii din care face parte; ºi, la rândul
sãu, aceastã societate suferã efectul
acþiunilor pe care indivizii le exercitã asupra
mediului înconjurãtor, fiecare pe mãsura
valorii personalitãþii sale (p.78) .
În lumina tezei haretiene a binelui
social, legiferarea, legile, trebuie sã aibã
drept scop sã determine sau sã uºureze
miºcarea socialã (spre progres) în
asemenea mod încât pentru toþi indivizii ce
compun societatea, una sau mai multe din
aceste coordonate sã aibã în fiecare
moment o valoare mai mare decât în
momentele anterioare... O lege idealã ar
determina o miºcare de translaþie a corpului
social în întregime, în sensul celor trei
coordonate posibile (avuþia economicã,
intelectualã ºi moralã), astfel încât toþi
membrii societãþii sã aibã parte egalã
(echitabilã) la beneficiile acestei legi sau,
în orice caz, fãrã privilegii ºi abuzuri.
De altfel, trecând pe terenul concretului
social, omul ºcolilor îºi exprimã limpede
opþiunile: sã presupunem, de exemplu, cã o
clasã restrânsã de cetãþeni a reuºit sã-ºi
creeze un privilegiu, atribuindu-ºi în
exclusivitate dreptul la învãþãturã, astfel
încât partea cea mai numeroasã a societãþii
sã fie condamnatã la ignoranþã. ªtiind cã
ignoranþa este cel mai mare rãu, sarcina
legiuitorului este sã distrugã monopolul
clasei privilegiate (p.119-121).
Pornind de la conºtiinþa complexitãþii de
interese în societate, de regulã divergente,
Spiru Haret se gândea la datoria forþelor
publice de a urmãri ºi restabili echilibrul
corpului social, îndemnând cercetarea
sociologicã spre analiza ºi evaluarea
concretã, diferenþiatã ºi raþionalã a
fenomenelor. El preciza cã nu ajunge ca
suma bunãstãrii economice, intelectuale ºi
morale a unei societãþi sã fie mare, mai este
necesar ca ea sã fie repartizatã cât se poate
de armonios în masa socialã, cãci este greu
sã numim bogatã sau cultã o societate în
care avuþiile colosale ale câtorva indivizi se
ridicã deasupra unei mulþimi de înfometaþi
sau în care pãtura subþire de intelectuali
mascheazã ºi ascunde masa de jos care zace
în ignoranþã. Dacã vreun ideal trebuie
urmãrit, el trebuie cãutat numai în aceastã
direcþie, cãci se poate concepe foarte bine o
stare socialã în care indivizii sã-ºi aibã partea
lor suficientã din toate foloasele civilizaþiei;
ºi dacã atingerea unui asemenea ideal apare
dificilã, este totuºi permis sã se facã mereu
eforturi pentru a ne apropia de el, cât mai
mult cu putinþã (p.173).
Subliniind constant cã studierea forþelor
sociale ºi a modului lor de acþiune constituie
partea cea mai însemnatã a ºtiinþei sociale,
mai precis a sociologiei, Spiru Haret sintetiza
astfel unul din învãþãmintele istoriei civilizaþiei
umane: O þarã este cu atât mai bogatã cu cât
avuþia publicã este repartizatã la un numãr
mai mare de oameni. Nimic nu dã o impresie
de mizerie atât de mare ca existenþa unui mic
numãr de oameni foarte bogaþi planând
deasupra unei mase de sãraci (p.167).
Considerând ca fiind naturalã, fireascã,
aspiraþia omului la prosperitate, Haret raporta
aceastã aspiraþie la munca, educaþia ºi
inteligenþa fiecãruia, o asemenea relaþie
organicã trebuind sã devinã un principiu
generalizat de ordine socialã ºi moralã.
Iniþiativele legislative în sfera
învãþãmântului, întreaga activitate ca
ministru al învãþãmântului au marcat o
nouã ºi generoasã deschidere a ºcolii
româneºti, ca factor peren de culturã
naþionalã, de instruire a generaþiilor, în pas
cu dinamica civilizaþiei umane. Practic, toate
modificãrile ºi adaptãrile ulterioare în
domeniu, inclusiv legiferãrile de dupã 1989,
s-au aflat ºi se aflã, direct sau indirect, prin
moºtenire de fapt, sub influenþa ideilor ºi a
concepþiilor luminate ale lui Spiru Haret.
Legile Spiru Haret, cum s-a încetãþenit în
conºtiinþa naþionalã denumirea unor
reglementãri moderne, erau o operã de
utilitate publicã naþionalã. Aºa cum avea
sã declare autorul lor într-un moment de
bilanþ: pot sã zic cã familia mea, de
timpuriu, foarte de timpuriu a fost numai
ºcoala, aºa încât bucuriile ºi întristãrile ºcolii
au fost bucuriile ºi întristãrile mele ºi m-am
identificat în aºa fel cu viaþa învãþãmântului,
încât n-a fost nici o greutate pentru mine
ca, atunci când am ajuns în vârstã maturã,
sã ºtiu în ce direcþiune sã apuc.
Perioada în care devenise ministrul
cultelor ºi instrucþiunii publice  funcþie
ce i-a fost încredinþatã în trei legislaturi 
1897-1899; 1901-1904 ºi 1907-1910  era
aceea când, dupã proclamarea, în 1877, a
independenþei de stat a României, se afla în
plinã desfãºurare procesul legiferãrii, al
reglementãrii instituþionale ºi juridice în
toate domeniile vieþii sociale, începând,
desigur, cu economia, tendinþa generalã fiind
aceea a racordãrii sistematice a tuturor
instituþiilor ºi funcþiilor acestora la noul curs
al istoriei naþionale, în context european.
Era stadiul în care ºi învãþãmântul urma
aceeaºi cale a modernizãrii, legi succesive,
la intervale scurte de timp, aducând
reglementãri mai mult sau mai puþin
adecvate, pentru a aºeza ºcoala pe fãgaºul
ei firesc. Astfel, în anul 1886, Dimitrie Sturdza,
prezentând un proiect de lege, releva cã
ºcoala este o instituþie publicã organicã,

având un singur fundament: statul; un
singur ºi unic scop: întãrirea ºi asigurarea
lui în viitor. În 1893, o altã lege a
învãþãmântului, propusã de Take Ionescu,
modifica organizarea învãþãmântului primar,
stabilea obligaþiile statului faþã de ºcoalã ºi
prevedea mãsuri în vederea unei pregãtiri
mai temeinice a învãþãtorilor ºi institutorilor,
pãstrând însã unele deosebiri între dascãlii
de la oraºe ºi cei de la sate, pentru ca, apoi,
o nouã lege sã înlãture deosebirea dintre
învãþãmântul rural ºi cel urban.
Dar legile menþionate, care au realizat o
anumitã structurare a ºcolii româneºti în
raport cu noua etapã de dezvoltare a þãrii, nu
satisfãceau, în întregime, exigenþele acestui
stadiu, fiind nevoie de un învãþãmânt dinamic
ºi realist, care sã pregãteascã mai eficient
tineretul în raport cu avântul industriei,
comerþului ºi agriculturii, cu intrarea þãrii, ca
entitate statalã independentã, în circuitul
economic european ºi mondial, cu afirmarea
personalitãþii culturale a poporului român,
care, în preajma secolului al XX-lea, aspira la
înfãptuirea unor noi idealuri, în centrul cãrora
se afla, neîndoielnic, unirea tuturor românilor,
fãurirea statului naþional unitar român.
Într-o expunere de motive înaintatã
Parlamentului ºi publicatã în 1897, Spiru
Haret explica raþiunile reorganizãrii ºi
restructurãrii învãþãmântului secundar ºi
superior prin necesitatea orientãrii ºcolii
spre nevoile concrete ale þãrii în domeniul
economiei ºi vieþii sociale, al culturii ºi
ºtiinþei. Cum avea sã se explice el în mod
plastic mai târziu, într-o scrisoare cãtre
direcþiile unor licee, societãþile moderne
au trebuinþi numeroase ºi complexe, diferite
de ale celor antice, ºi cunoaºterea lor este
indispensabilã acelor care au sã trãiascã la
un loc cu contemporanii lor, iar nu cu
societatea greacã ºi latinã de acum 2000 de
ani. Viaþa este prea scurtã, timpul este prea
scump pentru ca tinerii sã consacre 8 ani la
preumblãri în grãdinile lui Academus, iar la
vârsta de 20 de ani sã se gãseascã în lume
tot aºa de strãini ca ºi un contemporan al
lui Platon, care ar fi dormit 24 de secole.
În retrospectiva istoriei, evaluând
semnificaþia legiferãrilor haretiene, se poate
spune cã roadele acestora se vor regãsi în
afirmarea socialã a generaþii ºi generaþii de
absolvenþi ai învãþãmântului românesc,
propulsate în viaþa socialã, economicã ºi
culturalã a þãrii, prin ceea ce am putea numi
spiritul, concepþia, organizarea ºi
modernizarea haretianã. Iar spiritul în care
au fost concepute ºi aplicate asemenea legi
izvora din cel puþin douã premise istorice,
pe care le subliniase, îndeajuns de limpede,
Spiru Haret, într-unul dintre numeroasele
sale studii ºi articole. În prima linie  scria
el  avem datoria de a ne apãra drepturile
noastre de stat liber ºi stãpân la el acasã,
iar timpul în care trãim formeazã, fãrã
îndoialã, una din epocile cele mai însemnate
din istorie, o problemã fundamentalã a
acelui timp, de care depindea  ca ºi astãzi
 viitorul oamenilor ºi al þãrii, fiind ºcoala,
învãþãmântul.
Spre exemplu, Legea asupra
învãþãmântului secundar ºi superior din anul
1898 rãspundea unor asemenea comandamente majore, iar analiza structurii ºi a
conþinutului sãu, a principiilor pe care le-a
statuat, este de naturã a pune, ºi mai puternic,
în luminã personalitatea ºi moºtenirea marelui
ctitor al ºcolii moderne româneºti2.
Raportorul, în Parlament, al Legii Spiru
Haret a fost unul dintre colaboratorii sãi
apropiaþi, C. Dimitrescu-Iaºi, profesor la
universitãþile din Iaºi ºi Bucureºti care,
adresându-se deputaþilor vremii, spunea:
proiectul de lege prezentat Camerei de
cãtre actualul guvern este o lucrare
rezematã pe un ºir bogat de informaþii; el
se prezintã ca o sintezã a tendinþelor de
reformã cuprinse în diverse încercãri fãcute
pânã astãzi în þarã de cãtre diferiþi oameni
politici ºi oameni de ºcoalã. Ca atare, acest
proiect este menit sã satisfacã trebuinþele
învãþãmântului secundar ºi superior,
potrivit cerinþelor culturii moderne ºi
nevoilor reale ale þãrii. Iar, mai departe,
adãuga: ideea care ne-a cãlãuzit în
alcãtuirea noului proiect a fost sã dãm
învãþãmântului o astfel de organizare, încât
sã satisfacã ºi nevoile actuale ale statului
ºi sã aibã, în acelaºi timp, destulã
elasticitate pentru a garanta dezvoltarea
treptatã a învãþãmântului, în paralel cu
progresul ce-l face statul român.
Spirit realist, deschis colaborãrii cu toþi
cei interesaþi ºi capabili, valorificând creator
organizarea ºi legislaþia de pânã la el, Spiru
Haret considera cã o lege nu este o operã
originalã a unui individ, ea este rezultatul
unei munci de colaborare, principiu pe care
l-a aplicat consecvent, în pofida multor
dificultãþi ºi opreliºti, chiar a unor gesturi
de neîncredere ºi împotrivire distructivã,
venite din partea unor contemporani ai sãi.
Personalitate exemplarã a vieþii sociale
româneºti, adevãratul fãuritor al
învãþãmântului românesc modern,
reprezentant de frunte al ºtiinþei ºi culturii
naþionale, Spiru Haret a fost ºi rãmâne, prin
activitatea ºi opera sa, un întemeietor ºi
creator de prestigiu în domeniul
învãþãmântului ºi ºtiinþei, moºtenirea sa
purtând peste generaþii imaginea de patriot
luminat. Puternica sa personalitate,
multilateralitatea domeniilor în care s-a
afirmat mereu, cu exemplarã competenþã, au
determinat pe contemporani ºi pe urmaºi ai
sãi sã afirme succesiv despre el cã a fost,
deopotrivã ºi simultan, un mare ministru al
ºcolilor, un reformator pedagogic, un mare
democrat, pãrintele þãrãnimii, un mare
legiuitor ºcolar, un pedagog metodician ºi
un om de ºtiinþã, dar ºi ceva mai mult decât
toate acestea.
1
Spiru Haret, Mecanica socialã, Editura
Gramar, Bucureºti, 2001, p. 9-10. În continuare,
trimiterile la aceastã lucrare vor fi menþionate
în text.
2
Am abordat direct aceastã problematicã 
reluatã, parþial, în continuare  în lucrarea
Perenitatea unei moºteniri. 100 de ani de la
adoptarea Legii Spiru Haret, Editura Fundaþiei
România de Mâine, Bucureºti, 1998.
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Din volumul
Neoharetism la începutul secolului XXI

II. ROMÂNIA ÎNTR-O NOUÃ ETAPÃ
SOCIAL-ECONOMICÃ.
ªOCUL TRANZIÞIEI
Dupã Marea Unire din 1918, România a
intrat într-un nou stadiu de dezvoltare ºi
civilizaþie, parcurgând o dinamicã socialã
specificã, marcatã de împliniri, dar ºi de
rãmâneri în urmã, cauzate de disfuncþionalitãþi,
dar ºi de influenþa sau consecinþele unor
intervenþii sau forþe instantanee, cum numea
Spiru Haret rãzboaiele, revoluþiile, rãsturnãrile
sau rupturile sociale, calamitãþile naturale de
proporþii. Acestea au produs ºi pot genera
ºocuri (pierderi de energie vie) în corpul social,
care suportã deformãri, fiind necesare noi
eforturi pentru reechilibrare ºi evoluþie socialeconomicã spre o civilizaþie nouã, superioarã.
Este ºi astãzi viabil ºi realizabil criteriul
haretian al civilizaþiei umane echivalat cu binele
social, care presupune o stare socialã în care
indivizii sã-ºi aibã partea lor suficientã din
toate foloasele civilizaþiei, o civilizaþie
împlinitã prin creºterea coordonatelor sociale
ale fiecãrui individ.
Din aceastã perspectivã, la vremea lui,
haretismul era conceput ºi s-a afirmat ca o
II.1. OGLINDA NEDEFORMATÃ
A TRANZIÞIEI
În societate, pierderile cauzate de ºocuri
 oricare ar fi natura lor  se pot recupera
în timp iar, cu cât acest timp este mai scurt,
cu atât este mai evident cã societatea,
oamenii, acþionând raþional, au gãsit calea
de a se constitui într-o nouã sursã de
energie care sã devinã, cum scria Spiru
Haret, forþa de expansiune ºi de progres
în direcþia economicã, intelectualã ºi
moralã doritã (proiectatã), ca ºi forþa de
rezistenþã împotriva altor primejdii (112).
Din pãcate, nu acesta este cazul tranziþiei
postdecembriste, oglinda realã, nedeformatã a acesteia oferind imagini ce sunt mai
aproape de stãri critice, de crizã, decât de
normalitate ºi progres durabil.
La aproape 17 ani dupã rãsturnarea din
1989, se poate vorbi despre ºocul sociouman al tranziþiei, care a deschis ºi perpetuat
 dincolo de practicile pozitive ale
democratizãrii ºi înlãturãrii totalitarismului
 o serie de anomalii: secãtuirea
patrimoniului naþional, reforme în gol,
pierderi de energie socialã, reîntoarceri la
sãrãcie endemicã ºi analfabetism etc.
În România, tranziþia începutã dupã
1989 deschidea noi orizonturi socialeconomice. Din motive obiective, aceste
orizonturi nu puteau fi de la început clare,
însã din cauze subiective, acestea aveau
sã se înceþoºeze nepermis de mult, sã
genereze dezamãgiri sociale. Fapt este cã
progresul economic al þãrii a fost inegal, cu
oscilaþii continue, economia naþionalã
degradându-se accelerat, cum constatã
numeroase analize interne sau
internaþionale. Una dintre concluziile
acestor analize, devenitã un fel de numitor
comun, relevã cã starea economiei
româneºti evidenþiazã, pentru anii 19902006  pe lângã unele schimbãri pozitive
ale trecerii la un nou sistem socio-economic
 îngrijorãtoare curbe descendente, ale
cãror ecouri negative au fost, sunt ºi vor fi,
încã, puternic resimþite. Considerate în
relaþia lor organicã, datele statistice privind
principalii indicatori socio-economici 
relevanþi pentru a evalua starea naþiunii 
indicã faptul cã nivelul, ritmul ºi calitatea
vieþii materiale ºi spirituale nu numai cã
au stagnat, dar au cunoscut îngrijorãtoare
degradãri în toate domeniile, începând cu
producþia industrialã1.
Tabloului cãderii industriei i se
adaugã situaþia gravã din agriculturã, din
transporturi, din comerþ, din sfera serviciilor
ºi ocupãrii forþei de muncã. Dupã anul 1990,
agricultura urmeazã un curs sinuos, atât
din cauza modestelor posibilitãþi financiare
ale marii majoritãþi a agricultorilor, pe fondul
reducerii substanþiale a sprijinului acordat
de stat, cât ºi al limitãrii continue a
capacitãþii de a corecta influenþele negative
ale condiþiilor naturale neprielnice (prin
irigaþii, mecanizare etc.). Parcul de tractoare
ºi maºini agricole este uzat fizic ºi moral, cu
parametri de lucru adesea neadecvaþi la
structura exploataþiilor funciare de tranziþie,
caracterizatã printr-o excesivã fãrâmiþare,
dominante fiind unitãþile de mici
dimensiuni. Totodatã, creºterile mari de
preþuri la produsele chimice (îngrãºãminte,
erbicide, insecticide, fungicide) ºi la
lucrãrile de irigaþii (practic, distruse pe mari
suprafeþe) au îngrãdit mult accesul
agricultorilor la aceste produse ºi servicii.
Indicatorii de sintezã privind economia,
în mod special Produsul Intern Brut din
perioada 1990-2006, oglindesc oscilaþiile
acestora la scarã macroeconomicã. În
esenþã, fluctuaþiile exprimã o stare de
dezechilibru, puternic resimþitã în sfera
vieþii social-economice concrete, de fapt
în nivelul de trai al majoritãþii cetãþenilor.
Este, de aceea, îndreptãþitã concluzia
potrivit cãreia tranziþia româneascã a fost
continuu rãvãºitã de contradicþia dintre
micro ºi macro-stabilizarea economicã,
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miºcare socialã generalã, stimulatã prin ºcoalã,
învãþãmânt ºi educaþie, prin culturã, ca izvor
viu al fondului material ºi spiritual al societãþii
româneºti, condiþie vitalã a civilizaþiei, a
dezvoltãrii economice, sociale ºi morale.
În lumina acestor considerente se ridicã
întrebarea: dacã rãsturnãrile social-politice din
decembrie 1989 ºi tranziþia începutã atunci au
fost ºi continuã sã fie un ºoc  iar orice corp
social care primeºte un ºoc suportã o anumitã
deformaþie, modificându-ºi în timp
configuraþia, înaintând spre binele social ,
de ce ºocul tranziþiei se resimte puternic, mai
mult prin deformãri ºi pierderi de energie socialã
decât prin câºtiguri în direcþia binelui social
al indivizilor ºi al colectivitãþii naþionale?
Rãspunsul nu poate veni decât din analiza
concretã ºi obiectivã a realitãþii economicosociale a tranziþiei, un proces complex,
costisitor social ºi de duratã, pe care unii l-au
decretat prematur ca fiind încheiat. Analiza
obiectivã, lipsitã de prejudecãþi aratã cã
lucrurile nu stau aºa.

dintre economia nominalã ºi economia
realã, în sensul cã relativa stabilizare
macroeconomicã nu ºi-a transferat
efectele asupra economiei reale ºi a vieþii
cetãþenilor. Cum apreciazã reputaþi
economiºti români, diminuarea contribuþiei
la crearea PIB a unor ramuri economice,
îndeosebi a industriei, care oferã un
potenþial ridicat de creare a valorii adãugate
brute, nu a fost, în unele perioade ale
tranziþiei, decât într-o micã mãsurã
compensatã de creºterea ponderii altor
ramuri (tranzacþii imobiliare, servicii publice,
comerþ ºi turism, transporturi ºi
telecomunicaþii). Tocmai ramurile
economice care au înregistrat un pronunþat
declin economic au determinat regresul
indicatorilor PIB, indicii medii ai producþiei
industriale rãmânând continuu, între 19912006, cu mult sub nivelul anului 1989, luat
ca moment de referinþã cantitativã pentru a
evalua economia tranziþiei.
O asemenea situaþie a adus ºi aduce încã
în atenþia opiniei publice întrebarea, deseori
regãsitã în analize ale specialiºtilor sau în
sondaje de opinie, Cãtre ce fel de economie
se îndreaptã þara? În respectul adevãrului,
trebuie spus cã o asemenea întrebare a primit
mai mult rãspunsuri conjuncturale, cu caracter
electoral-speculativ decât proiecte ºi strategii
realiste, apte a configura o economie
însãnãtoºitã, înscrisã unei dezvoltãri durabile.
Fapt este, însã, cã dupã 1989 s-au
resimþit puternic costurile negative ale
tranziþiei, primul ºi cel mai dãunãtor fiind
cãderea producþiei naþionale, pe
ansamblu ºi în cazul indicatorilor sãi
relevanþi. Economiºtii au abordat o
asemenea cãdere, înþelegând prin producþie
naþionalã întregul front al activitãþii
economice din societate, iar, potrivit
calculelor, starea de involuþie a economiei
naþionale a evidenþiat însemnate pierderi,
aproape irecuperabile.
Este adevãrat cã, potrivit datelor
statistice, în unele intervale de timp, ºi-au
fãcut apariþia unele tendinþe de creºtere
economicã. Acestea nu sunt însã urmarea
mult promiselor schimbãri structurale sau
a ajustãrii macroeconomice, ci rezultatul,
pe termen scurt, al unor conjuncturi interne
sau externe favorabile.
În jurul situaþiei economico-sociale a þãrii
s-au purtat, încã din 1990, polemici sterile,
exprimate, din când în când, prin variante de
cãrþi albe ºi cãrþi negre ale guvernãrilor,
preocuparea fiecãrei variante fiind mai mult
aceea de a discredita pe ceilalþi decât de a
analiza realist starea economiei ºi, în
consecinþã, a societãþii româneºti în tranziþie.
Astfel, ca urmare a multiplelor procese
economico-sociale negative, avuþia
naþionalã, aparatul de producþie al þãrii ºi
condiþiile de existenþã a majoritãþii populaþiei
au suferit cele mai mari pierderi din istoria
modernã a þãrii. Este o realitate cã, în ultima
jumãtate a secolului XX, þara noastrã a
cunoscut atât o dezvoltare ºi o acumulare
de avuþie fãrã precedent, cât ºi o distrugere
de proporþii în sfera forþelor de producþie.
Dupã 1989, potenþialul economiei naþionale
s-a diminuat substanþial, încât fondul de
resurse, de mijloace de producþie este
considerabil redus, fapt ce a complicat ºi
complicã proiecþia realistã a viitorului.
Prin scãderea drasticã a producþiei
naþionale, prin distrugeri masive ale
aparatului de producþie ºi a unor resurse
tehnice materiale, prin folosirea incompletã
a forþei de muncã, economia româneascã a
fost datã înapoi cu zeci de ani. Cele mai
mari daune le-a înregistrat industria, prin
scãderea producþiei, deteriorarea aparatului
de producþie în toate ramurile, abandonarea a sute de secþii, fabrici ºi instalaþii,
dezmembrarea ºi transformarea în mormane
de fiare vechi a unor uzine întregi,
abandonarea a sute de ºantiere de
construcþii cu întregul lor utilaj, reducerea

sub jumãtate a capacitãþii de acoperire a
pieþei interne cu produse, diminuarea
contribuþiei industriei la export, creºterea
importurilor ºi încãrcarea negativã a
balanþei de plãþi, a datoriei externe etc. Pe
scurt, o asemenea involuþie este expresia
unui grav proces de dezindustrializare.
Agricultura, la rândul sãu, a suportat,
de asemenea, mari daune, prin scãderea
producþiei, necultivarea unor întinse
suprafeþe de teren, distrugerea unei
importante pãrþi a patrimoniului material de
producþie  clãdiri, mijloace de muncã etc. 
, diminuarea sub jumãtate a ºeptelului ºi a
producþiei sale, deteriorarea gravã a marilor
sisteme de irigaþii. Dupã estimãrile
specialiºtilor, capitalul investit în îmbunãtãþiri
funciare, de circa 6 mild. dolari pânã în 1989,
s-a redus, prin distrugeri, furt, uzurã fizicã ºi
depreciere productivã, cu 75% la irigaþii, 85%
la desecãri ºi 90% la drenaje.
Procesul de deteriorare s-a manifestat
ºi în domeniul transporturilor feroviare ºi
rutiere, prin scoaterea din funcþiune  din
cauza reducerii însemnate a cerinþelor de
transport, dar ºi a distrugerii unei mari pãrþi
a materialului rulant  a zeci de mii de
vagoane, mii de maºini de tracþiune, mii de
autocamioane. Transportul maritim,
domeniu ce situa România, dupã
capacitãþile disponibile, pe al 10-lea loc în
lume, s-a apropiat de desfiinþare.
Datoritã deteriorãrii economiei ºi unor
mecanisme primitive de acumulare a
capitalului, tranziþia a atras, dupã sine, scãderea
drasticã a nivelului de trai al majoritãþii
populaþiei, reducerea masivã a numãrului de
salariaþi ºi scãderea salariului real.
Toate acestea exprimã, în forme diferite,
starea realã a economiei, apariþia ºi
manifestarea unor semne de crizã
economicã, socialã ºi moralã ce însoþesc
tranziþia la economia de piaþã. Astfel de
semne s-au concretizat în fapte economice
ºi sociale de necontestat: capacitãþi de
producþie ºi transport distruse; capacitãþi
de producþie neutilizate; traiul populaþiei la
limita ºi sub limita sãrãciei; management
defectuos al întreprinderilor publice,
întemeiat, adesea, pe interese personale ºi
de grup, în dauna comunitãþii ºi a progresului
naþional; agriculturã, în mare parte, de
subzistenþã; proliferarea analfabetismului;
corupþie pe scarã largã; birocraþie excesivã.
Accesul populaþiei sãrace la locuinþe a fost
paralizat, iar costurile de furnizare a utilitãþilor
publice  apã, încãlzire, iluminat electric 
au scãpat de sub control.
Din perspectivã sociologicã mai largã,
manifestarea comportamentelor deviante
sau delincvente ºi creºterea numãrului lor
sunt consecinþa unei stãri de anomie
socialã, caracterizatã prin absenþa sau
conflictul normelor ºi valorilor din viaþa
socialã. Societatea româneascã în tranziþie,
marcatã de dezarticularea sistemului
normativ dominant din perioada anterioarã
anului 1989, de conflicte între vechiul
sistem ºi cel nou, în curs de formare, este o
societate anomicã, generatoare de
delincvenþã. Situaþiile anomice izvorãsc,
potrivit sociologilor, din lipsa de adecvare
a împrejurãrilor sociale obiective la
aºteptãrile indivizilor de a realiza scopurile
personale. Angajând o stare de conflict
normativ, de absenþã a unui ghid de
conduitã care împiedicã, cel puþin temporar,
pe indivizi sã se orienteze în acþiunile ºi
comportamentele lor dupã standarde clare,
anomia sintetizeazã acea stare a organizãrii
sociale lipsite de coeziune, datoritã pierderii
caracterului reglativ al vechilor norme ºi
întârzierii funcþionãrii normale a celor noi.
Pe acest fundal, nu poate fi ocolit adevãrul
cã, în societatea româneascã a tranziþiei, s-a
agravat starea infracþionalã, crescând
spectaculos delincvenþa juvenilã.
Analizele concrete pun în evidenþã
faptul cã, în istoria mai veche sau mai nouã

a þãrii, s-au depus mari eforturi, care au
presupus sacrificii ºi costuri social-umane,
pentru redresarea economico-socialã, dupã
evenimente grave, cum au fost cele douã
rãzboaie mondiale, crizele economice,
schimbãrile dramatice de regimuri sociopolitice etc. dar, în timp ce, în trecut,
simptomele refacerii au fost sesizabile dupã
o vreme relativ scurtã de la apariþia stãrii
de crizã, astãzi, la aproape 17 ani de la
rãsturnarea din decembrie 89, dupã
schimbãri de putere pe calea democraticã a
alegerilor, redresarea economicã ºi socialã
întârzie, nu-ºi aratã efectele pozitive.
La începutul secolului al XXI-lea,
societatea româneascã se aflã, mai mult decât
oricând, într-un punct crucial: trebuie sã
rãspundã, coerent ºi simultan, efectelor
distructive ale unor puternice seisme socialeconomice ale ultimei jumãtãþi de secol,
agravate de replicile lor târzii, ºi sã relanseze
un amplu ºi eficient proces de dezvoltare, întrun nou context european. Acesta este, în fapt,
un obiectiv comun al întregii construcþii
europene, dar înfãptuirea lui în þara noastrã
devine o cerinþã social-istoricã de urgenþã.
Dacã trecutul mai îndepãrtat sau mai recent
poate fi caracterizat prin persistenþa unei
multitudini de dificultãþi, viitorul preseazã
imperios cãtre o construcþie economicosocialã pe noi aliniamente. Cãutarea
strategiei corecte în aceastã direcþie a fost
ºi este, încã, o sarcinã grea, fiind necesar ca
în acþiunea de redresare sã se porneascã de
la radiografierea onestã a situaþiei existente.
Starea economicã ºi socialã a þãrii, în
pofida unor tendinþe pozitive, rãmâne încã
departe de aºteptãrile societãþii, ca ºi de
promisiunile diverselor proiecþii ºi
programe politice.
Spre exemplu, pentru a aduce în discuþie
un singur aspect macrosocial, pe mãsurã ce
tranziþia a înaintat în timp, dezindustrializarea þãrii a devenit o realitate
deconcertantã ºi pãguboasã. În acest
context, nu ne propunem sã discutãm
cauzele ori sã cãutãm vinovaþi pentru erori
de strategie, jocuri de interese, îngustimi de
vederi faþã de moºtenirea trecutului,
incompetenþe manageriale, nepricepere sau
alte motive. Fapt este cã dezindustrializarea
are consecinþe deosebit de grave pe termen
lung, societatea româneascã rãmânând, în
ansamblu, în urma fluxului mondial al

din pãcate, substituitã de o continuã ceartã
politicã infructuoasã, partizanã. Interesul
naþional a fost adesea doar mimat, invocat
de formã. Altfel spus, s-a fãcut puternic
resimþitã, în sfera conducerii sociale,
incapacitatea de a se urmãri realizarea
agendei tranziþiei sau de a rezolva succesiv
ºi a gestiona coerent problemele dificile ale
þãrii, în complexitatea lor ºi la timp. Disputa
sterilã în jurul necesarelor reforme este, în
aceastã privinþã, un exemplu concludent.
În legãturã cu evoluþia contradictorie a
tranziþiei, este de remarcat cã un asemenea
proces istoric complex se caracterizeazã
prin anumite trãsãturi ºi cunoaºte anumite
ritmuri. În genere, conceptul de tranziþie are
sensul de trecere gradualã, printr-o
succesiune de reforme în toate domeniile,
de la un sistem economico-social la altul.
Tranziþia este, în fapt, o etapã istoricã,
variabilã în timp, de transformãri
fundamentale în toate structurile
economice ºi sociale ale societãþii, în
componentele ºi mecanismele sale de
funcþionare, în osatura instituþionalã ºi
legislativã, pânã în conºtiinþa, în
mentalitatea ºi comportamentele
membrilor comunitãþii date, respectiv,
devenirea în alt sistem social, deosebit
radical de cel anterior.
În opinia noastrã, tocmai o asemenea
radicalitate, care semnificã transformãri de
profunzime, solicitã ca, în orice demers
analitic  iar, pe cale de consecinþã, în orice
proiect social realist construit ºi
responsabil asumat , sã se þinã seama de
condiþiile determinante ale procesului ca
atare. Dintre aceste condiþii sau premise,
ca expresie a relaþiilor organice dintre
continuitate ºi discontinuitate istoricã,
sunt de amintit, din perspectiva prezentei
analize, urmãtoarele:
1) noul sistem nu apare pe un teren
gol, ci preia, mai mult sau mai puþin
deliberat, un patrimoniu material
preexistent, de o anumitã calitate ºi valoare;
2) zestrea umanã ºi culturalã îºi pune
amprenta asupra ritmului ºi conþinutului tranziþiei;
3) destinul istoric al acesteia este
dependent de patrimoniul moºtenit, dar ºi
de capacitatea de acþiune sau gestiune a
factorilor subiectivi propulsaþi în noile
structuri (instituþii) decizionale;
4) prioritatea creãrii ºi afirmãrii, mai
întâi, a formelor (instituþiilor) politice ºi
legislative, cadrul economic urmând a se
constitui în timp;
5) rolul contradictoriu, generator de
dificultãþi, al factorilor subiectivi, de a lua
în stãpânire ºi a contura strategic drumul
tranziþiei, deschizând orizonturile credibile
ºi realiste ale intrãrii în normalitate.
O concluzie mai generalã, sugeratã de
lecþiile istoriei naþionale, evidenþiazã cã, în
timpuri de crizã ºi de trecere de la un stadiu
la altul de dezvoltare, s-au resimþit ºi
fructificat, în interes naþional, ample eforturi
de redresare. Una dintre aceste lecþii aratã
cã, totdeauna, mai ales în condiþii de
confruntare colectivã, generalizatã, cu
dificultãþi economico-sociale, cu moravuri
sociale ºi mentalitãþi neconstructive, s-a

Cãtre ce fel de economie se îndreaptã þara?
Cãutarea strategiei corecte în aceastã direcþie a fost ºi
este, încã, o sarcinã grea, fiind necesar ca în acþiunea de
redresare sã se porneascã de la radiografierea onestã a
situaþiei existente.
Starea economicã ºi socialã a þãrii, în pofida unor
tendinþe pozitive, rãmâne încã departe de aºteptãrile
societãþii, ca ºi de promisiunile diverselor proiecþii ºi
programe politice.
Adevãrul vieþii social-economice româneºti a tranziþiei
este acela cã trecerea la economia de piaþã, la libertatea
de a acumula proprietate ºi a conduce o economie privatã
s-a fãcut nu prin dezvoltare, aºa cum ar fi fost de dorit, ci
prin involuþie. Procesul a costat aproape o treime din
economie în termeni umani; aceasta înseamnã sãrãcirea
unor categorii importante de populaþie, pierderea a
aproape patru milioane de locuri de muncã, reducerea
salariului real cu mai mult de o treime faþã de 1989,
scãderea natalitãþii ºi creºterea mortalitãþii, degradarea
valorilor sociale, generalizarea corupþiei, creºterea
infracþionalitãþii, violenþã, degradare umanã.
renovãrilor tehnologice. Or, în lumea de azi,
tot mai evident reglatã de ceasornicul
globalizãrii ºi interdependenþelor,
dezvoltarea monoeconomicã este de
neconceput, echivalând cu autocondamnarea la subdezvoltare ºi sãrãcie perpetuã.
O analizã de ansamblu, în oglinda de
cristal a raþionalitãþii ºi obiectivitãþii, deci
nedeformate subiectiv, a tranziþiei
româneºti, altfel spus, evaluarea în spirit
realist a stãrii naþiunii, reliefeazã o serie de
cauze, obiective ºi subiective, frecvent
invocate pe agenda dezbaterilor publice,
dar în absenþa unei concepþii strategice
generale, teoretice ºi practice asupra
tranziþiei, sub presiunea unor atitudini,
adesea precipitate ºi confuze în
soluþionarea complexelor probleme ale
dezvoltãrii, în condiþiile unei economii
dezechilibrate, nefuncþionale, ca ansamblu,
ºi subcapitalizatã, ca dotare.
Se poate spune cã principala problemã a
guvernãrii tranziþiei, indiferent de coloraturã
ºi de alianþe politice, s-a arãtat a fi capacitatea
limitatã de finalizare a reformelor, încât este
îndreptãþitã observaþia criticã formulatã expres
de unele evaluãri externe: diversele mãsuri ºi
acþiuni de reformã nu au reuºit sã adune într-un
cadru coerent politicile ad-hoc. Procesul de
decizie a rãmas fragmentat, supus
influenþelor politice conflictuale; fãrã o
abordare coordonatã, autoritãþile au trebuit
sã se zbatã printre ºocurile pe termen scurt.
În tot acest rãstimp, preocuparea pentru
abordarea teoreticã principialã ºi strategicã
a fost ºi rãmâne aproape marginalã, fiind,

impus ori a învins acþiunea concertatã în
jurul unor obiective prioritare, gradual
împlinite, þinând seama de resurse, de
posibilitãþi, de capacitatea folosirii lor
raþionale, sub comandamentul intereselor
generale ºi al principiilor dreptãþii, ale
drepturilor omului, pentru care s-au
sacrificat, în toate timpurile, mulþi oameni.
Adevãrul vieþii social-economice româneºti
a tranziþiei este acela cã trecerea la economia
de piaþã, la libertatea de a acumula
proprietate ºi a conduce o economie privatã
s-a fãcut nu prin dezvoltare, aºa cum ar fi fost
de dorit, ci prin involuþie. Procesul a costat
aproape o treime din economie în termeni
umani; aceasta înseamnã sãrãcirea unor
categorii importante de populaþie, pierderea
a aproape patru milioane de locuri de muncã,
reducerea salariului real cu mai mult de o
treime faþã de 1989, scãderea natalitãþii ºi
creºterea mortalitãþii, degradarea valorilor
sociale, generalizarea corupþiei, creºterea
infracþionalitãþii, violenþã, degradare umanã.
O asemenea situaþie impune atenþiei
publice generale, dar mai ales preocupãrilor
concrete ale forþelor sociale, necesitatea ºi
rãspunderea istoricã de a evalua obiectiv
starea naþiunii, altfel spus, þara realã.
Aceasta înseamnã a recunoaºte cã
procesele contradictorii de tranziþie nu au
rãspuns aºteptãrilor populaþiei.
De altfel, în istoria sa, poporul român,
þara au parcurs mai multe perioade de tranziþie
cãtre structuri economico-sociale ºi politice
moderne. Spre exemplu, dupã Marea Unire
din 1 Decembrie 1918, drumul istoric al

României Mari a fost, dupã cum se cunoaºte,
greu ºi contradictoriu, cu suiºuri ºi
coborâºuri, cu lumini ºi umbre, adesea
confuz interpretate, îndeosebi datoritã
anumitor orientãri sau interese politice.
Caracterizând tranziþia pe care o
parcurgea România la începutul secolului
al XX-lea, avizatul observator al psihologiei
poporului român, care a fost Dumitru
Drãghicescu, scria: În epoca de tranziþie
în care ne aflãm, fiindcã toate tiparele de
activitate, de cugetare ºi de simþire s-au
topit, ne gãsim într-o atmosferã psihologicã
ºi socialã plinã de anarhie, foarte complexã,
haoticã. Aceastã stare de lucruri, prin
necesitatea ei de a se stratifica ºi armoniza,
va trebui sã cheme ºi sã provoace
personalitãþi creatoare, puternice, de primã
ordine, care sã strãpungã, energic ºi de
aproape, aceastã complexitate anarhicã ºi
s-o toarne în tipare noi.
Analizând societatea româneascã de
dupã Marea Unire, Mihail Ralea observa,
cu mâhnire, cã România era o þarã adusã
la sapã de lemn, batjocoritã ºi umilitã, ... un
stat a cãrui unificare sufleteascã ameninþã
sã se descompunã. Dar mai ales o þarã care
ºi-a pierdut busola moralã ºi dreptatea ºi
care se zbate în expediente de aventurã de
la o zi la alta, între protestarea internã ºi
dispreþul strãinãtãþii. Cãci nu este ocazie în
care þara noastrã sã nu primeascã reproºul
ori umilinþa strãinãtãþii.
Aceste constatãri se refereau la tranziþia
de la începutul secolului trecut, dar
similitudinea de situaþii îndreptãþeºte
tentaþia de a se crede cã ar putea fi vorba
despre actuala tranziþie.
Tranziþiile nu trebuie sã însemne doar
distrugere, prãbuºire, regres, ci mai cu
seamã creaþie, efort conºtient de prevenire
a distrugerilor ºi pagubelor, de dezvoltare
a noi ºi noi valori ale patrimoniului naþional.
Din pãcate, nu existã nici pânã acum o lege
a patrimoniului naþional, lege de
însemnãtate capitalã pentru apãrarea
avuþiei naþionale, care reprezintã expresia,
cumulatã în timp, a activitãþii materiale ºi
spirituale a întregului popor român. O astfel
de lege, adoptatã încã la începutul tranziþiei,
ar fi ocrotit patrimoniul naþional împotriva
jafului ºi corupþiei la care acesta a fost expus
continuu, fãcând posibilã apariþia, peste
noapte, a îmbogãþiþilor tranziþiei.
Ne întrebãm ºi întrebãm: De ce tranziþia
româneascã a trebuit sã fie un sinonim al
deºertului economic, spiritual, chiar politic,
din moment ce politicul s-a scufundat într-un
politicianism arþãgos ºi hrãpãreþ?
De ce România a trebuit ºi trebuie sã
plãteascã în exces apartenenþa la un sistem
pe care nu ea l-a ales, ci i-a fost hãrãzit de
înþelegerile marilor câºtigãtori ai celui de-al
doilea dezastru mondial?
De ce o þarã cu deosebite resurse, cu
mânã de lucru calificatã, cu dezvoltãri
economice recunoscute pe plan mondial, o
þarã care, poate mai mult ºi mai repede decât
celelalte din familia Estului, s-ar fi putut aºeza
temeinic ºi la timp pe drumul competitivitãþii
ºi al progresului european, a trebuit sã aibã
un asemenea parcurs nefericit?
De ce, în aceastã þarã, în care s-a vorbit
de-a lungul istoriei, cu disperare, dar ºi cu
o anumitã voluptate, de generaþii de
sacrificiu, mai era nevoie de încã o
generaþie de sacrificiu?
Dupã aproape 17 ani de traversare a
deºertului, avem dreptul, dar ºi datoria
moralã de a pune aceste întrebãri, dar ºi de
a cãuta, cu forþe unite, rãspunsuri
constructive la acestea sau altele ca ele.
În ordinea progresului social, din
perspectiva aspiraþiilor social-umane,
tranziþia înseamnã sau trebuie sã însemne
proiecþie a viitorului, configurarea lui
realistã, pornind de la valorificarea optimã
a resurselor, de la analiza obiectivã, fãrã
prejudecãþi a drumului parcurs, acela cã o
societate în profundã schimbare, trebuie
sã examineze lucid, nepartizan, experienþa
trecutului, pentru a-l compara obiectiv cu
prezentul, în cãutarea fireascã a viitorului
aºteptat ºi meritat.

II.2. ECONOMIA
ªI POPULAÞIA; STAREA
DE ANSAMBLU A NAÞIUNII
Din perspectiva investigaþiei socioeconomice, a examina drumul de pânã acum al
tranziþiei înseamnã a prezenta ºi descrie, în
termeni obiectivi, cel puþin doi parametri
esenþiali: starea realã a economiei ºi starea
de fapt a populaþiei. Luate împreunã, aceste
domenii determinante ale vieþii sociale dau
mãsura stãrii de ansamblu a naþiunii, fac mai
clarã imaginea þãrii reale ºi permit estimãri
constructive privind viitorul, generând, dupã
caz ºi în funcþie de opþiuni, încredere în acest
viitor. Din aceste considerente, nici nu ne
propunem a discuta ºi evoca politica sau
politicile tranziþiei, deoarece, în mod evident,
în prim plan analitic ar veni recunoaºterea ºi
evaluarea diferitelor orientãri subiectiviste,
înfeudate inerent partizanatului ºi intereselor
de grup, care sunt modul natural de a fi ºi a
acþiona al politicii, al forþelor aflate într-un
moment sau altul în poziþia de a decide ºi a
aplica decizia, inclusiv în virtutea reprezentãrii
democratice, adesea fãrã ca toþi cei
reprezentaþi sã mai aibã legãturã (sau interes)
cu cele stabilite. Sã ne amintim celebra formulã
a lui Nicolae Iorga, care spunea cã adeseori
þara realã se aratã a fi alta decât promisiunile
electorale ºi alta decât þara gazetelor, dupã
cum Dimitrie Gusti fãcea distincþie între þara
realã ºi þara legalã, în sensul cã ce se declarã
oficial nu este totdeauna ºi real.
Sondajele de opinie, efectuate frecvent în
ultimii ani, relevã convingerea sau aprecierea
unor eºantioane reprezentative ale populaþiei,
potrivit cãrora orizontul de aºteptare a unui viitor
mai bun, în loc sã se apropie, s-a îndepãrtat. O
asemenea percepþie socialã negativã se explicã
prin faptul cã, pentru mulþi cetãþeni, calitatea
vieþii s-a depreciat sub presiunea sãrãciei
generalizate, a ineficienþei socio-economice
a unor reforme mai mult disputate politic decât
aplicate practic.
1
Am prezentat mai pe larg aceastã situaþie
în lucrarea România la începutul secolului XXI.
Starea naþiunii 2004, Editura Fundaþiei România
de Mâine, Bucureºti, 2004.
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Prezentatã statistic, oficial, starea
economiei aratã cã, deºi s-au înregistrat
unele creºteri în plan economic, rãmâne
realitatea discrepanþelor ºi inadvertenþelor dintre aºteptãri ºi starea de fapt a
naþiunii. Oricât de binevoitor ar fi privite
realizãrile, câºtigul social real al anilor
tranziþiei nu poate fi convertit automat în
împliniri pe mãsura aºteptãrilor ºi
îndreptãþirii majoritãþii populaþiei, dupã
cum nu poate fi contestatã o evidentã
pierdere de timp preþios ºi nici nu poate fi
ignorat avertismentul  venit ºi din afara
þãrii  cã, pânã la atingerea standardelor
economice europene, mai este încã un
drum lung de parcurs. Dupã cum se ºtie,
documente ale unor organisme europene
au semnalat cã, în pofida unor creºteri
economice, România a obþinut progrese
mici în ce priveºte convergenþa realã cu
nivelurile venitului pe locuitor din þãrile
Uniunii Europeane, fiind evidente o serie
de inegalitãþi frapante.
Economiºtii explicã fenomenul creºterii
unor indicatori economici, precum PIB pe
locuitor, în anii 2000-2005, ºi tendinþa lentã
de creºtere a nivelului de trai, prin faptul cã
procesul de dezvoltare nu poate sã se
reflecte imediat, în acelaºi an sau în anii
imediat urmãtori, datoritã influenþelor
indirecte ale mecanismelor economiei
asupra vieþii oamenilor. Se apreciazã cã
acesta va înregistra evoluþii ascendente în
urmãtorii ani, condiþionate, desigur, de
consecvenþa aplicãrii unor strategii
economice ºi sociale coerente ºi realiste.
Totodatã, decalajele se explicã ºi prin
faptul cã o bunã parte a creºterii economice,
a rezultatelor sale este preluatã, prin
mecanismele imperfecte ale economiei de
piaþã, prin corupþie etc., de grupuri de
interese ºi de capital bancar, industrial,
comercial, care au acces la canalele de
redistribuire, redirecþionând valoarea
adãugatã în aceste zone, în timp ce
majoritatea populaþiei cu venituri fixe
reduse (salariaþi, pensionari) nu ajunge sã
beneficieze de creºterea consemnatã oficial.
Astfel, cu toate cã datele statistice relevã
tendinþe pozitive în funcþionarea
mecanismului economiei de piaþã, pe
ansamblul anilor tranziþiei, economia, care
este pivotul sau pârghia vitalã a stãrii
naþiunii, oglindeºte mutaþii negative în
contribuþia ramurilor de producþie la formarea
PIB, respectiv, reducerea ponderii
sectoarelor cu potenþial de creare a unei
valori adãugate brute mai ridicate ºi creºterea
ponderii altor ramuri cu potenþial mai scãzut.
Totodatã, fenomene precum scãderea
productivitãþii sociale a muncii, creºterea
continuã a datoriilor agenþilor economici faþã
de bugetul de stat, reducerea în unele
sectoare a volumului investiþiilor,
deteriorarea balanþelor comerciale la
produsele agroalimentare, la grupa materii
ºi produse textile, în sensul creºterii mai
rapide a importurilor (îndeosebi de produse
finite, inclusiv mãrfuri uzate), comparativ cu
exporturile, sporirea excesivã a exportului de
lemn brut, cojit ºi fasonat, de fier vechi ºi a
altor produse nesupuse efortului intern al
prelucrãrii, diminuarea substanþialã a
importurilor de materii prime minerale
destinate procesãrii în þarã, restrângerea
forþei ºi capacitãþii de producþie, în general
de dezvoltare a þãrii, sunt ºi expresia
ineficienþei reformelor economice,
legiferãrilor incomplete, amânate sau
eronate, cum au semnalat diverºi
comentatori.
O problemã esenþialã a reformelor
social-economice o reprezintã, pentru
tranziþie, privatizarea, consideratã a fi o
cale a intrãrii în normalitatea economiei de
piaþã. Din pãcate, datele statistice, starea
realã de fapte în acest domeniu nu confirmã
promisiunile ºi previziunile, pentru unele
cazuri notorii rezultatul fiind pierderea,
furtul, falimentul. Astfel, cu toatã creºterea
cantitativã înregistratã în domeniul
privatizãrii, eficienþa sa, pe ansamblu, nu
este, încã, cea aºteptatã. Indicatorii de
performanþã ai agenþilor economici, în
general, ai sectorului privat, în special,
sunt încã nesatisfãcãtori în ceea ce priveºte
contribuþia la redresarea economicã, la
crearea de noi locuri de muncã ºi creºterea
cantitãþii ºi calitãþii mãrfurilor exportate. Sau amplificat consecinþele economice ºi
sociale negative ale unor eºecuri ale
privatizãrii. Unele foste mari unitãþi de
producþie aproape cã au dispãrut fãrã urmã
în pãdurea grupurilor de interese ale unor
investitori-spoliatori.
Multe privatizãri nu au fost altceva
decât o soluþie imoralã adoptatã de
guvernanþi vremelnici pentru a-ºi rãsplãti
clienþii politici. Iar efectul s-a vãzut în scurt
timp: întreprinderi cu dotãri tehnice
performante, cu mii de muncitori, care îºi
întreþineau familia din profesia lor, au fost pur
ºi simplu devalizate rapid, maºinile ºi
instalaþiile  unele care produceau numai
pentru export  fiind valorificate ca fier
vechi; muncitorii au fost concediaþi,
valorificãrile financiare au îngrãºat conturile
unor întreprinzãtori; oraºe întregi au fost
transformate în aºezãri fãrã orizont, cu oameni
disperaþi ºi copii fãrã nicio speranþã.
Teoria maldãrului de fier vechi ºi a
gãurilor negre s-a clamat triumfãtor ºi
profitabil. Profitabil pentru cei puþini ºi plini
de tupeu, care ºi-au construit rapid vile
somptuoase, ºi-au luat maºini de ultimul
tip ºi ºi-au trimis copiii sã studieze în
Occidentul septic, prohibit pentru orice
familie normalã.
În ce priveºte creºterea realã a
Produsului Intern Brut, obiectiv esenþial al
dezvoltãrii economice, este de subliniat ºi
impactul negativ al scãderii continue a
cererii externe, ca efect al dezechilibrului
permanent dintre importuri ºi exporturi, în
defavoarea ultimelor. În condiþiile actualei
dotãri tehnologice ºi ale situaþiei financiare
precare a majoritãþii operatorilor economici,
competitivitatea externã a acestora este
relativ redusã. De altfel, comparativ cu alte
þãri, ponderea comerþului exterior al
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României în comerþul mondial este încã
foarte scãzutã, evoluþia indicilor valorii
unitare ºi ai volumului fizic oglindind o
evidentã instabilitate. Decalajele istorice
negative dintre volumul, valoarea ºi
structura importurilor ºi exporturilor se
oglindesc ºi în situaþia paradoxalã cã þara
noastrã a ajuns sã importe mari cantitãþi de
produse alimentare, precum fructe, legume
timpurii, carne, dar ºi îmbrãcãminte,
încãlþãminte ºi altele, altãdatã
preponderente la export.
Reintrarea economiei româneºti în
circuitul mondial impune, cu necesitate,
stimularea internã a modernizãrii
tehnologice, pe seama capitalizãrii agenþilor
economici, prin investiþii autohtone ºi
strãine, prin credite interne ºi externe
sporite semnificativ.
Raporturile de intercondiþionare dintre
starea economicã ºi starea populaþiei apar
ºi mai evidente, dacã se þine seama cã
scãderea potenþialului economic al þãrii ºi
deprecierea calitãþii vieþii s-au manifestat,
simultan, în aproape toþi anii tranziþiei. La
aceastã situaþie se adaugã ghilotina
preþurilor de consum, care se menþin
ridicate, comparativ cu alte þãri.
Documente statistice oficiale evidenþiazã
pregnant risipa de resurse ºi venituri,
îndeosebi sub aspectul consumului privat
(mare, pentru o þarã în curs de dezvoltare) ºi
al menþinerii unui deficit continuu de plãþi
pentru comerþul exterior.
O situaþie nesatisfãcãtoare se constatã
în agriculturã, despre care, din 1990 pânã
în prezent, s-a spus ºi se tot spune cã ar fi
o ºansã a salvãrii. Dar aceastã ºansã nu
a fost, practic, stimulatã eficient.
Dimpotrivã, producþia agricolã vegetalã ºi
animalã, oscilantã ºi în scãdere, nu a ajuns
sã fie o sursã de acumulãri, de redresare a
consumului alimentar, a vieþii satelor, în
general a economiei naþionale, dacã se iau
în consideraþie posibilitãþile reale ale acestei
ramuri. Comparativ cu alte þãri europene,
agricultura româneascã se caracterizeazã
prin randamente scãzute, concret exprimate
prin mari decalaje în ce priveºte producþia
medie la hectar ºi pe locuitor. Potenþialul
naþional scade an de an, manifestându-se
un proces de devalorizare a muncii în
agriculturã ºi a produselor agricole. Astfel,
foarfecele preþurilor, adicã raportul dintre
preþurile produselor agricole ºi preþurile
produselor industriale necesare producþiei
agricole, raport semnalat a fi negativ, încã
din perioada 1929-1939, de cãtre
economistul Virgil Madgearu, a
dezavantajat continuu agricultura,
devenitã, în anii tranziþiei, o agriculturã
de subzistenþã, decapitalizatã financiar
ºi tehnologic. Preþurile produselor
industriale necesare agriculturii au crescut
continuu, fiind necesar a se vinde tot mai
mari cantitãþi de produse agricole pentru a
procura produse industriale utile, deºi în
unele zone teritoriale ºi unele domenii se
remarcã o oarecare înviorare periodicã a
indicatorilor de performanþã.
Analiza lucidã a stãrii economiei de
tranziþie
relevã
îngrijorãtoare
disfuncþionalitãþi ce îºi au originea într-o serie
de cauze care nu pot fi ignorate sau
minimalizate. Printre acestea, analiºtii au
semnalat, într-o etapã sau alta: absenþa
îndelungatã a unei concepþii strategice clare
privind tipul de societate, de sistem socialeconomic spre care sã fie orientatã þara;
incoerenþa ºi improvizaþia în cazul unor
reforme economice ºi sociale; slãbirea sau
chiar absenþa unor pârghii legislative de
intervenþie ºi de control ale statului;
subordonarea, în unele cazuri, a reformei
economice, îndeosebi a privatizãrii ºi
restructurãrii, unor interese înguste, de grup,
în dauna intereselor naþionale, generale;
incompetenþa managerialã ºi imobilismul
unor factori decidenþi; funcþionarea
defectuoasã a parteneriatului social;
accelerarea polarizãrii sociale: îmbogãþirea,
pe cãi ilicite, a unor cercuri restrânse ºi
sãrãcirea celei mai mari pãrþi a populaþiei.
Unor asemenea fenomene sau
comportamente manageriale nu li s-a
rãspuns, de multe ori, nici preventiv, nici
post-factum prin contramãsuri energice,
logice ºi durabile. A acþionat ºi în acest
domeniu, al gestiunii ºi controlului,
conjuncturalismul, acþiunea pompieristicã,
improvizaþia.
Pe de altã parte, cum au apreciat reputaþi
experþi economico-financiari internaþionali,
în lumina analizei neideologizate a realitãþilor
social-economice din þãrile în curs de
dezvoltare, printre care ºi cele în tranziþie,
strategiile externe de ajutorare a acestora de
cãtre þãrile dezvoltate au fost în general un
eºec. Dupã opinia unora dintre aceºtia, în
þãrile în tranziþie, inclusiv în România s-au
comis greºeli strategice, care au în
continuare consecinþe numeroase, cum ar fi
cele în privinþa ordinii ºi a ritmului reformelor,
insensibilitatea faþã de contextul social în
ansamblu, impunerea liberalizãrii înaintea
creãrii unui sistem de protecþie socialã,
înaintea existenþei unui cadru de reglementãri
adecvate; impunerea unor reforme sau
mãsuri care au dus la dispariþia locurilor de
muncã înainte ca noile condiþii ale creãrii
altora sã fi fost puse; promovarea forþatã a
privatizãrii înaintea existenþei unei
concurenþe adecvate ºi a unui cadru de
reglementare pe mãsurã. Multe dintre
greºelile privind ordinea reformelor reflectau
înþelegerea complet greºitã atât a proceselor
economice, cât ºi a celor politice1.
Asemenea analiºti economici considerã
cã, dacã politica economicã reprezintã inima
democraþiei, sunt necesare ºi binevenite
politicile care sã asigure creºterea protecþiei
sociale, prin crearea locurilor de muncã,
printr-o creºtere economicã de care sã
profite cei excluºi, cei expuºi la
volatilitatea pieþelor.
În lumina acestor considerente, este de
subliniat vitalitatea unei concepþii
echilibrate cu privire la rolul statului, a
unei concepþii care sã þinã seama atât de
limitele ºi neajunsurile pieþei, cât ºi de
cele ale statului, dar în care cele douã sã
fie vãzute ca acþionând împreunã, ca într-o

asociere, natura exactã a acestei asocieri
având sã fie diferitã de la o þarã la alta, în
funcþie de stadiul dezvoltãrii politice ºi
economice în care se aflã fiecare.
Indiferent însã de stadiul de dezvoltare
politicã ºi economicã al unei þãri, statul
joacã un rol important. Guvernele slabe, ca
ºi cele prea dure au influenþat negativ atât
stabilitatea, cât ºi creºterea economicã,
relevã susþinãtorii unor asemenea
concepþii.
Cauzelor menþionate, care au influenþat
negativ, direct sau indirect, procesele
tranziþiei postsocialiste, li s-ar putea adãuga
ºi altele. Reflectând temeinic asupra lor,
apare evident ºi convingãtor principiul
enunþat de Dimitrie Gusti, potrivit cãruia
o reformã socialã stã în funcþie de realitate,
pentru cã este preparatã de realitate ºi nu
inventatã; ea trebuie sã conþinã toate
elementele unei reforme integrale a
societãþii..., iar o reformã socialã integralã
este ºi revoluþionarã, pentru cã, deºi
elementele noi sunt luate din realitatea
veche, totuºi realitatea, ca tot, este ceva
deosebit de cea veche.
Apelând la o necesarã analizã socioeconomicã simultanã a stãrii economiei ºi
stãrii populaþiei, apare evident cã fenomenele
negative din economie (descreºtere,
dezindustrializare, reducerea locurilor de
muncã, nivelul scãzut al veniturilor pentru
categorii tot mai largi) determinã schimbãri
sociale importante (dezurbanizare,

naþionalã, cel care conservã ºi perpetueazã
existenþa neamului, fiind, în acelaºi timp,
deschis inovãrii. Dar, dacã el este supus
presiunii ºi coroziunii factorilor distructivi, în
special din sfera economico-socialã, va fi
puþin probabil ca, mai târziu, forþa
conservativã, în sensul tradiþiei ºi perenitãþii,
al vitalitãþii sociale, sã mai reacþioneze la fel
de prompt ºi exemplar istoric.
Cei care ºi-au fãcut din ascunderea
dupã deget ºi din aruncarea cu praf în ochii
opiniei publice o aºa-zisã strategie de
acþiune susþin rezolvarea tuturor
problemelor satului românesc prin
integrarea în Uniunea Europeanã. Dar,
integrarea unui spaþiu bântuit de sãrãcie
severã, cum spun sociologii, atrage o
gravã depresie demograficã într-o zonã
din care intelectualii (profesori, medici,
ingineri) fug din cauza lipsei unor condiþii
elementare de viaþã, copiii din familiile
þãrãneºti au tot mai greu acces la ºcoalã,
acest greu semnificând o adevãratã
dramã. Când o pãtrime din terenul arabil nu
este cultivat, când sate întregi se topesc
de pe hartã, migrând sã culeagã cãpºuni
strãine sau sã facã munci necalificate în
construcþii, ce ºansã mai are agricultura
româneascã?
Va veni oare Uniunea Europeanã sã
acopere cu subvenþii uriaºe neputinþa ºi
foamea endemicã pe care le trãiesc mulþi din
locuitorii mediului rural? Un rãspuns pozitiv
nu ar fi altceva decât o speranþã deºartã.

Dupã aproape 17 ani, imaginea de ansamblu a
societãþii româneºti adunã, laolaltã, pe lângã
transformãrile pozitive, componente negative care nu pot
sã nu dea de gândit, în primul rând, forþelor socialpolitice reprezentative, dar ºi tuturor cetãþenilor: declin
economic ºi randament scãzut în industrie, agriculturã
ºi transporturi; revenirea analfabetismului; servicii
sociale precare, îndeosebi în sistemul medical; proces
accelerat de pauperizare a populaþiei; relaþii
economice internaþionale generatoare de pierderi de
venit naþional etc.
deprofesionalizare, deºcolarizare, retromigraþie etc.), ale cãror consecinþe se exprimã
în creºterea gradului de sãrãcie. Prin
închiderea a numeroase obiective
industriale, prin concedieri masive de
personal, îndeosebi din rândul muncitorilor,
prin disponibilizãri cu acordarea de
compensaþii bãneºti importante la prima
vedere, prin treceri succesive în ºomaj
temporar, prin amãgitoare programe de
recalificare etc., s-a declanºat un intens
proces de reducere numericã a muncitorimii
ºi de transferare masivã a ei în alte sfere,
îndeosebi în agriculturã ºi activitãþi
comerciale pasagere.
Consecinþele sociale ºi demografice
negative sunt evidente: diminuarea
populaþiei ocupate; decãderea unor centre
urbane, cu efecte asupra comunitãþilor
rurale învecinate, asupra ordinii sociale, a
spiritului civic ºi climatului moral;
încurajarea migrãrii tehnicienilor ºi
inginerilor, a specialiºtilor spre alte sfere,
precum ºi a plecãrii unora dintre ei în
strãinãtate. Procesul creºterii ºi descreºterii
numãrului ºomerilor, oarecum firesc ºi
inevitabil într-o economie de piaþã dinamicã,
devine, în condiþiile tranziþiei, unul
perturbator în ce priveºte viaþa familiilor
afectate, dar ºi a comunitãþilor locale, a
ansamblului social.
Nu este o ipotezã abstractã a teoriei, ci
o problemã a practicii cã o economie
instabilã, supusã unor reforme incoerente,
are consecinþe sociale ample, uneori
imprevizibile ºi greu de canalizat spre
normalitate, spre o direcþie a modernizãrii
reale. Spre exemplu, în condiþiile tranziþiei
din România, reruralizarea nu este un
proces linear, nu reprezintã o simplã
schimbare de mediu rezidenþial ºi de trecere
imediatã la activitãþi lucrative în sate.
Infuzia ruralului prin deplasãri de nevoie
din urban reprezintã numai una dintre
manifestãrile procesului, a cãrui
complexitate mãreºte mereu costurile
sociale ºi economice. Cercetãrile
sociologice confirmã adevãrul cã migraþia,
din nevoi economice, de la oraº spre sate,
din industria ce pierde substanþã ori
dispare fie tehnologic, fie, cel mai plauzibil,
în hãþiºul reformelor tranziþiei, nu asigurã
reintegrarea socialã în mediul rural.
În condiþiile când România are un avantaj
recunoscut în ce priveºte practicarea
agriculturii  calitatea superioarã a
pãmântului arabil  ºi când dispune de
aproape 15 milioane hectare de teren agricol
(din care 9,3 milioane hectare teren arabil),
dar ºi de importante resurse umane
mobilizabile în munci agricole moderne, iar
industria alimentarã poate fi semnificativ
extinsã, devine posibilã orientarea economiei
agroalimentare pe o traiectorie evolutivã
ascendentã, mai ales în perspectiva, de
duratã, a integrãrii europene.
Din pãcate, se poate spune cã, înainte
de a ajunge la acel stadiu  cerut ºi de
integrarea europeanã , economia agrarã
româneascã pare a confirma descrierile unor
reputaþi sociologi ce înfãþiºau agricultura
lumii subdezvoltate în culori sumbre:
monopolizarea pãmântului de cãtre un grup
restrâns de persoane; numãr mare de þãrani
tradiþionali care nu sunt în mãsurã sã strângã
un capital; folosirea pãmântului fie pentru
recolte care sã asigure doar subzistenþa, fie
pentru plante de monoculturã, destinate
exportului; abundenþã de mânã de lucru
ieftinã în rândurile unei populaþii
subocupate; absenþa unei conlucrãri
concurenþiale stimulative între agriculturã ºi
industrie, în cadrul unei pieþe interne, ea
însãºi nestimulativã.
Cu toate acestea, în lumina unei bogate
experienþe istorice, se ppoate spune cã satul
românesc a fost ºi este elementul de rezistenþã

Declinul economiei ºi procesele sociale
negative datorate acestuia influenþeazã
direct standardul de viaþã al populaþiei,
mereu agresatã pe cele mai diverse planuri.
Spre exemplu, în mediul urban, retragerea
statului din sectorul construcþiilor de
locuinþe are un impact negativ asupra vieþii
cetãþenilor. Cei lipsiþi de posibilitãþi
financiare nu mai aspirã la o locuinþã
decentã proprie sau chiar închiriatã. Pe de
altã parte, creºterile de preþuri apasã din ce
în ce mai greu asupra cheltuielilor de
consum ale gospodãriilor, cheltuieli care,
în principiu, sunt destinate alimentaþiei.
Schimbarea din decembrie 1989
generase speranþa cã standardul de viaþã
va creºte ºi va fi, calitativ, mai apropiat de
cerinþele vieþii civilizate. Realitatea este cea
pe care o trãieºte, dupã aproape 17 ani,
majoritatea populaþiei: descreºtere severã
a calitãþii vieþii, exprimatã de sãrãcirea
populaþiei, societatea româneascã
situându-se, din acest punct de vedere, pe
unul din ultimele locuri din Europa.
Sã ne amintim din nou avertismentul lui
Spiru Haret: nimic nu dã o impresie de
mizerie atât de mare ca existenþa unui mic
numãr de oameni foarte bogaþi planând
deasupra unei mase de sãraci.
Sãrãcia, provocatã de prãbuºirea
economicã, dar ºi de numeroºi alþi factori,
a afectat ºi afecteazã, pe termen lung,
evoluþia sau, mai precis, involuþia
demograficã. Se ºtie cã forþa unei societãþi
constã în numãrul ºi calitatea socioumanã a membrilor ei. Scãderea numericã
a populaþiei în anii tranziþiei este un
fenomen care trebuie studiat cu maximã
atenþie, implicând diverse extrapolãri sau
anticipãri evolutive sau involutive asupra
viitorului social, asupra a ceea ce poate fi
sau deveni România de mâine.
În general, populaþia unei þãri constituie
tezaurul sãu peren de vitalitate, iar partea
activã a populaþiei, forþa de creaþie materialã
ºi spiritualã, îndeplineºte rolul unui adevãrat
motor propulsor al progresului social ºi al
prosperitãþii. De aceea, politicile
demografice, strategiile de educaþie, de
instruire ºi de apãrare a sãnãtãþii au funcþia
unor vectori ai dezvoltãrii durabile ºi
modernizãrii. Numãrul, calitatea ºi
structura resurselor umane pot fi indicatori
esenþiali pentru viitorul unei naþiuni.
În acest sens, rezultatele recensãmântului cel mai recent al populaþiei ºi al
locuinþelor (martie 2002) oferã o radiografie
concludentã a stãrii demografice actuale ºi
a condiþiilor de locuire. Astfel, populaþia
stabilã a României numãra, în martie 2002,
21.680.974 de locuitori, cu peste milion,
respectiv cu 4,2% mai puþin decât la
recensãmântul din 1992.
Scãderea numãrului populaþiei se
datoreazã atât sporului natural negativ
(diferenþa dintre nãscuþi-vii ºi decedaþi), cât
ºi soldului negativ al migraþiei externe
(diferenþa dintre persoanele plecate din
România cu documente ºi persoanele
venite în România). Pornind de la actuala
situaþie bio-socio-economicã a populaþiei,
cercetãrile demografice estimeazã, ca
variante posibile, o populaþie a þãrii de 20
de milioane, în anul 2005 ºi de 16 milioane
de locuitori, în anul 2050.
Analiza schimbãrilor produse în
structura populaþiei pe vârste relevã
accentuarea procesului de îmbãtrânire
demograficã, prin reducerea numãrului
persoanelor tinere (cele sub 15 ani),
concomitent cu sporirea populaþiei
vârstnice (de peste 60 de ani). Consecinþele
pe care le are procesul de îmbãtrânire, atât
asupra vieþii economico-sociale, cât ºi
asupra
perspectivelor
evoluþiei
demografice, se regãsesc ºi în numãrul
tinerilor care reveneau la 1000 de persoane

adulte. Acesta s-a redus, în perioada 19922002, de la 373 la 279, în timp ce numãrul
vârstnicilor a sporit de la 269 la 307. Din
aceste date se desprinde constatarea cã
îmbãtrânirea demograficã necesitã o
evaluare riguroasã, în toate dimensiunile
sale, pentru a aprecia corect consecinþele
ei asupra dezvoltãrii economice ºi a reface,
în timp, echilibrele necesare, prefigurând,
dintr-o perspectivã mai largã, un nou model
de structurã demograficã ºi economicã.
În ce priveºte gospodãriile, categorie
economico-socialã ºi demograficã
importantã, la recensãmântul din 2002 au
fost înregistrate 7.392.11 gospodãrii ale
populaþiei, constituite din 21.384.100
persoane ºi 3.521 gospodãrii instituþionale
(unitãþi de locuit în comun de tip cãmin),
alcãtuite din 314,1 mii persoane. Astfel,
98,6% din populaþia stabilã a þãrii se
regãseºte în gospodãriile populaþiei, iar
1,4% în gospodãriile instituþionale. Faþã de
recensãmântul din 1992, numãrul
gospodãriilor populaþiei a crescut cu 103,5
mii (o creºtere de 1,4%). O creºtere mai
accentuatã s-a înregistrat în mediul rural.
Cuprinzând date semnificative ºi grupãri
de caracteristici demografice ºi socioeconomice ale populaþiei, ca ºi ale fondului
de locuinþe ºi ale gospodãriilor, rezultatele
recensãmântului populaþiei ºi al locuinþelor
din martie 2002 pune la îndemânã elemente
importante pentru strategiile de dezvoltare
economico-socialã.
Cauzele ºi factorii care implicã procese
demografice negative sunt numeroºi ºi
diferã de la o perioadã la alta. În primii ani
ai tranziþiei, o cauzã preponderentã a fost
emigraþia, paralel, însã, cu alte motivaþii care
se regãsesc ºi în secvenþa temporalã ce
urmeazã. În ultimii 5-6 ani, deºi emigraþia se
menþine, scade ca importanþã în ansamblul
cauzelor diminuãrii numãrului populaþiei, pe
prim plan se situeazã sporul natural negativ,
care are propriile determinaþii: pe de o parte,
scãderea accentuatã a natalitãþii, iar, pe de
alta, creºterea mortalitãþii.
Între cauzele care contribuie la scãderea
numãrului populaþiei, a energiei vitale,
cum definea Grigore Antipa forþa unei
comunitãþi etnice, se înscriu: accentuarea
dezinteresului tinerilor pentru întemeierea
de familii; acceptarea unor situaþii de
provizorat, fãrã obligaþii reciproce sau cu
obligaþii minime; amplificarea divorþurilor
sau a desfacerii nedeclarate a cuplurilor
legal constituite; criza acutã de locuinþe ºi
imposibilitatea, pentru majoritatea tinerilor,
de a soluþiona problema locuinþelor; teama
faþã de viitor, de a nu putea asigura
condiþiile minime de existenþã pentru
descendenþi; sãrãcia generalizatã.
O radiografie a situaþiei demografice
specifice tranziþiei evidenþiazã urmãtoarele:
numãrul populaþiei þãrii, din 1990 pânã
în prezent, scade permanent (dacã va
continua sã se reducã, în ritm constant,
România va avea, în anul 2020, sub 20 de
milioane locuitori), sporul natural al
populaþiei devine negativ din 1993 ºi are
tendinþe de permanentizare; are loc o scãdere
a fertilitãþii, date fiind condiþiile materiale
precare de existenþã, de sãnãtate etc.;
acþiunea convergenþã a mai multor factori
(economici, sociali etc.) asupra populaþiei
determinã comportamente reþinute sau
negative faþã de cãsãtorie, familie, copii,
adopþii etc.; în instrucþia ºi educaþia tinerei
generaþii au intervenit, ºi din acest punct de
vedere, pãgubitoare carenþe.
Succintele aspecte privind evoluþiile
economico-sociale de dupã 1989 dau
imaginea globalã a societãþii româneºti în
prezent, de fapt a stãrii naþiunii la începutul
secolului al XXI-lea.
O concluzie cu caracter de generalitate
asupra tranziþiei postsocialiste este aceea
cã insuccesele reformelor de dupã 1989 sunt
indiciul inconsistenþei unor abordãri sau
dezbateri realiste ºi constructive, cu o largã
participare a factorilor sociali reprezentativi,
a specialiºtilor din diverse domenii. De pe
agenda de lucru a unora aflaþi în funcþii
publice importante, se pare a fi fost ignorat
sau ocolit îndemnul potrivit cãruia prima
datorie a omului de stat este de a se asocia
omului de ºtiinþã, cum spunea, la timpul
sãu, Nicolae Titulescu, referindu-se la
gestiunea treburilor publice naþionale. Din
pãcate, în privinþa reformelor din sfera
economiei, disputa politicã sterilã, abordãrile
generale, abstracte sau unilaterale,
subiectiviste, pornite numai din rivalitãþi
politice, fãrã a se þine seama de starea realã
a þãrii, înlãturã competiþia proiectelor
concrete de dezvoltare economico-socialã.
Dupã aproape 17 ani, imaginea de
ansamblu a societãþii româneºti adunã,
laolaltã, pe lângã transformãrile pozitive,
componente negative care nu pot sã nu
dea de gândit, în primul rând, forþelor socialpolitice reprezentative, dar ºi tuturor
cetãþenilor: declin economic ºi randament
scãzut în industrie, agriculturã ºi
transporturi; revenirea analfabetismului;
servicii sociale precare, îndeosebi în
sistemul medical; proces accelerat de
pauperizare a populaþiei; relaþii
economice internaþionale generatoare de
pierderi de venit naþional etc.
Unei asemenea stãri disfuncþionale i se
potriveºte aprecierea datã de Mihail
Manoilescu, în anul 1935, societãþii
româneºti, în raport cu care acesta
formulase teoria nepotrivirii între statul
democratic ºi imperativele economice ºi
sociale ale vremii, reputatul economist
deplângând starea de dezordine din stat ºi
ineficienþa vieþii economice de atunci.
În general, este lesne de constatat cã
multele promisiuni, dar, mai cu seamã,
aspiraþiile ºi aºteptãrile populaþiei s-au
transformat, pentru largi categorii sociale,
în dezamãgiri. De aceea, orice analizã a stãrii
naþiunii pentru a se decide sau opta în
privinþa viitorului trebuie sã însemne ºi

cãutarea drumului realist cãtre redresarea
economicã efectivã, capabilã a susþine
durabil dezvoltarea echilibratã a þãrii.
.............................................................

II.4. DEMOCRAÞIA
ªI CULTURA CIVICÃ
O componentã esenþialã a mecanicii
sociale actuale sau a dinamismului lumii
contemporane o reprezintã societatea
civilã. În concepþia haretianã asupra
civilizaþiei, creºterea coordonatelor sociale
ale fiecãrui individ în cadrul realitãþilor
social-istorice naþionale semnificã, în zilele
noastre, atragerea sau participarea unei
mase largi de oameni la viaþa socialã prin
structuri organizaþionale moderne,
cunoscute, din anii 1970-1980, ca
organizaþii neguvernamentale.
Deºi în þara noastrã, la scurt timp dupã
1989, s-au constituit nenumãrate asociaþii,
fundaþii, ligi ºi alte structuri, ca mijloace de
exprimare a intereselor diverse din
societate, ca pârghii de acþionare a spiritului
civic , expresie a manifestãrii societãþii
civile , rolul acestora în sistemul
democraþiei nu poate fi considerat ca fiind
satisfãcãtor sau pe mãsura aºteptãrilor.
Este un fapt social recunoscut cã, alãturi
de experienþe pozitive notabile, se regãsesc
încã structuri ale societãþii civile care, fie
se aflã sub influenþe politice directe sau
mascate, fie cã se pãstreazã într-un anumit
izolaþionism sau se complac într-un elitism
steril. Tocmai datoritã unor asemenea
abateri de la menirea lor, astfel de
structuri au o slabã ºi ineficientã
contribuþie la dezvoltarea vieþii
democratice, la sprijinirea ºi corectarea
constructivã a unor acþiuni statale,
guvernamentale. Slaba ºi ineficienta
cooperare dintre multitudinea de
organizaþii non-guvernamentale (cum sunt
numite în literatura de specialitate
structurile societãþii civile) ºi administraþia
centralã sau localã reflectã neîncrederea
reciprocã dintre acestea, fiind, în acelaºi
timp, ºi consecinþa evidentã a politizãrii
forþate sau partizanatului politic. Cercetãrile
sociologice concrete semnaleazã o
participare relativ scãzutã a cetãþenilor la
viaþa asociativã, la activitatea propriu-zisã
a organismelor societãþii civile; uneori, ºi
din cauza amestecului acestora în politicã
sau a unor forþe politice în viaþa structurilor
societãþii civile. În fapt, dupã 1989, politica
s-a autoproclamat a fi stãpânul
democraþiei, ignorând adesea adevãrul cã
un proprietar consistent ºi îndreptãþit al
acesteia este societatea civilã în ansamblu.
Cel mai convingãtor argument rezultã
din constatarea participãrii scãzute a
cetãþenilor cu drept de vot la alegerile locale
ºi parlamentare ºi, în general, la structurile
conducerii ºi coordonãrii activitãþilor din
toate domeniile vieþii sociale.
Mai mult, s-a ajuns la exacerbãri ale
conceptului de societate civilã. El a fost
confiscat de un mic grup de intelectuali
insularizaþi elitist, ce par a se considera
unicii sãi proprietari, folosindu-l ca pe
un mijloc de presiune politicã.
Este semnificativ cã analiºti de peste
hotare, în special sociologi, comparând 
pe baza unor sondaje multinaþionale 
stadiul activismului social din þãrile în
tranziþie, inclusiv din România, trag
concluzia cã cetãþenii nu par a avea
încredere deplinã în propria capacitate de
a influenþa procesele guvernãrii, ale politicii.
De aici rezultã cã, pe de o parte, procesul
de formare civicã, de integrare socialã este
încã inconsistent, insuficient motivat, iar,
pe de altã parte, nici organismele societãþii
civile nu sunt convingãtoare, eficiente ºi
credibile în ce priveºte demersurile lor, mai
precis, efectele sociale ale acestor
demersuri.
În teoria socialã, definirea cea mai
simplã a societãþii civile este aceea cã ea
reprezintã sau poate reprezenta un
ansamblu organic de instituþii (asociaþii)
non-guvernamentale diverse, ansamblu
suficient de puternic pentru a
contrabalansa statul ºi care, fãrã a-l
împiedica sã-ºi îndeplineascã rolul de
menþinere a pãcii sociale, a stabilitãþii ºi de
a gestiona imparþial interesele majore,
naþionale, are totuºi capacitatea de a
preveni tentaþiile dominãrii etatiste sau
atomizãrii societãþii.
Asemenea orientãri sau tendinþe pun,
cu ºi mai multã acuitate, problema înþelegerii
ºi fructificãrii rolului ºi funcþiilor societãþii
civile. Diversele organisme ºi structuri 
active sau latente  ale acesteia sunt sau
pot rãmâne departe de a-ºi îndeplini menirea
dacã sunt considerate sau funcþioneazã 
mai mult sau mai puþin discret  ca anexe
sau prelungiri invizibile ale unor forþe
politice sau altora.
Este, prin urmare, îndreptãþit dezideratul
ca societatea civilã în ansamblu, organizaþiile
ºi structurile sale specifice sã dispunã de
forþa ºi mijloacele adecvate de a se constitui
în parteneri credibili ºi eficienþi de dialog
social cu puterea politicã, întruchipatã de
instituþiile statului, fãcând posibilã
implicarea lor activã în decizii cu impact social
major, naþional. Se constituie, astfel, ceea ce
sugereazã ºi presupune evaluarea
contemporanã a haretismului ca fiind sau
exprimând societatea civilã în acþiune.
Astfel, starea actualã a þãrii, noua
mecanicã socialã revigoreazã sociologia
haretianã, solicitã, ca miºcare socialã de
anvergurã, fructificarea capacitãþilor de creaþie
ale indivizilor ºi grupurilor sociale, pe scurt,
ale societãþii civile, în diversele ei structuri ºi
ipostaze. Experienþele pozitive în acest sens,
convingãtoare prin rezultatele obþinute,
argumenteazã cerinþa unor preocupãri
concertate pentru formarea unei culturi civice
adecvate vieþii democratice reale, ca o condiþie
esenþialã a integrãrii organice a României în
dinamica lumii contemporane.
Joseph E. Stiglitz, Globalizarea. Speranþe
ºi deziluzii, Editura Economicã, Bucureºti, 2003,
p. 124-125.
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IV. CONªTIINÞA IMPLICÃRII SOCIALE
ÎN INTERESUL PROSPERITÃÞII NAÞIONALE.
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CONSIDERAÞII GENERALE
Pornind de la generoasa tezã
constructivã haretianã a creºterii
coordonatelor sociale ale fiecãrui individ
în serviciul civilizaþiei timpului sãu ºi al
generaþiilor viitoare, ia fiinþã
Societatea Spiru Haret pentru
Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã.
Acest act este urmarea unor ample
dezbateri ºtiinþifice consacrate analizei
transformãrilor social-economice
petrecute în þara noastrã dupã
decembrie 1989, pornind de la conºtiinþa
rãspunderii tuturor forþelor sociale ºi a
cetãþenilor pentru viitorul þãrii ºi al
poporului român.
Constituirea Societãþii Spiru Haret
 componentã a societãþii civile  este
o nouã expresie ºi concretizare a
scopului, obiectivelor ºi experienþei
acumulate de Fundaþia România de
Mâine, în cadrul cãreia, prin
intermediul unor sesiuni ºtiinþifice ºi al
mijloacelor de informare în masã de
care dispune, s-au întreprins dezbateri
publice ºi analize privind tranziþia
postsocialistã, au fost publicate lucrãri
despre starea realã a naþiunii.
Principala concluzie a acestora 
concluzie larg împãrtãºitã de opinia
publicã  este aceea cã, în condiþiile
unor evoluþii social-economice
oscilante, sub impactul politizãrii excesiv
partizane a conducerii societãþii, se
resimte puternic nevoia implicãrii mai
active ºi directe a societãþii civile, a
reprezentanþilor sãi în viaþa socialeconomicã, în perfecþionarea ºi
creºterea eficienþei activitãþii instituþiilor
de educaþie ºi culturã.
Ca urmare, membrii Societãþii Spiru
Haret îºi asumã sarcina ºi rãspunderea
de acþiune ºi reprezentare a societãþii
civile, de atragere a forþelor
creatoare ale naþiunii la o viaþã
socialã activã.
Menirea unui asemenea forum, larg
reprezentativ ºi coerent structurat
organizatoric, este de a contribui, prin
analiza obiectivã a realitãþii, prin
dezbateri publice ºi activitãþi culturaleducative, dar ºi prin implicare socialã
directã, la formularea ºi elaborarea
cãilor celor mai eficiente pentru
redresarea vieþii socio-culturale, pentru
dezvoltarea învãþãmântului, ºtiinþei ºi
culturii naþionale, în contextul european
ºi internaþional caracteristic secolului
al XXI-lea.
Strategia ºi orientãrile programatice
ale Societãþii Spiru Haret pentru
Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã, constituitã
potrivit legii, urmãresc:
 a cultiva ºi promova în România
valorile culturii naþionale ºi universale, a
contribui la dezvoltarea învãþãmântului,
ºtiinþei ºi culturii, de a crea condiþii ºi
cadrul necesar pentru dezbaterea
publicã ºi confruntarea de idei pe
probleme teoretice ºi practice de larg
interes naþional, socio-economic,
ºtiinþific, de învãþãmânt ºi culturã, precum
ºi pe probleme ale înfãptuirii democraþiei
ºi statului de drept;
 a atrage în circuitul dezbaterilor
de idei ºi pentru edificarea noii Românii
potenþialul creator de care dispune þara
 intelectuali, muncitori, þãrani, studenþi,
elevi  fãrã discriminãri politice, de
naþionalitate sau credinþe religioase.
Asociaþii înþeleg ºi îºi propun ca, în
acþiunile ce le vor întreprinde, sã sprijine
cu prioritate ºi sã se bazeze pe:
 ºcoala româneascã de toate
gradele, ca principal factor de educaþie,
culturã ºi civilizaþie;
 bisericã, în calitatea ei de
pãstrãtoare ºi apãrãtoare a limbii
române, a valorilor tradiþionale ale
culturii ºi istoriei naþionale;
 sindicate, ca reprezentante ale
intereselor categoriilor sociale care
trãiesc din munca proprie;
 organismele societãþii civile.
În acest sens ºi în acest spirit,
mesajul ºi deviza Societãþii Spiru
Haret pentru Educaþie, ªtiinþã ºi
Culturã sunt exprimate de apelul la
unitate pentru dezvoltare, adresat
cetãþenilor, tuturor forþelor sociale
care se angajeazã pe calea
modernizãrii þãrii:
PENTRU ROMÂNIA, ÎMPREUNÃ,
CU INTELIGENÞÃ ªI EFORT,
ACUM CÂND SE HOTÃRÃªTE
DESTINUL
EUROPEAN
ªI
DREPTUL LA PROSPERITATE AL
OAMENILOR ACESTEI ÞÃRI!
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Societatea Spiru Haret pentru
Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã, parte
componentã a societãþii civile, se
integreazã vieþii sociale româneºti ca
formaþiune activã, de facturã
democraticã, patrioticã, aptã a participa
la opera de redresare a þãrii, de
dezvoltare durabilã, de creºtere a
calitãþii vieþii, în concordanþã cu
interesele, aºteptãrile ºi aspiraþiile
poporului român.
Modul de acþiune, structurile de
funcþionare ºi organizare, drepturile ºi
îndatoririle membrilor sunt cuprinse în
Statutul Societãþii Spiru Haret pentru
Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã.
CAPITOLUL I
DENUMIRE; SCOPURI;
OBIECTIVE GENERALE
Articolul 1. Societatea Spiru Haret
pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã se
constituie în virtutea dreptului
constituþional la liberã asociere; ea este
o formaþiune de facturã democraticã,
patrioticã, aptã a participa la
promovarea valorilor civice ale
democraþiei ºi statului de drept,
urmãrind realizarea unor obiective de
interes general, în condiþiile prevãzute
de lege.
Denumirea sa are o dublã
semnificaþie: exprimã un omagiu adus
marelui savant ºi patriot Spiru Haret ºi,
în acelaºi timp, un mesaj constructiv,
voinþa de acþiune ºi parteneriat, în
conformitate cu Actul constitutiv,
pentru desfãºurarea unei ample
activitãþi cultural-educative ºi de
emancipare a vieþii oamenilor.
Simbolul Societãþii îl reprezintã
portretul-efigie al învãþatului patriot,
Spiru Haret, imprimat pe înscrisuri
specifice.
Articolul 2. Societatea Spiru Haret
pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã este
subiect de drept privat, fãrã scop
patrimonial, înfiinþatã de Fundaþia
România de Mâine, Universitatea Spiru
Haret ºi Televiziunea România de
Mâine, care, pe baza Actului constitutiv,
îºi consacrã cunoºtinþele ºi aportul lor în
muncã pentru realizarea de activitãþi
socio-culturale în interes general.
Sediul Societãþii este municipiul
Bucureºti, str. Nicolae Iorga nr. 34,
Sectorul 1.
Articolul 3. Societatea Spiru Haret
pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã este
deschisã adeziunii libere a cetãþenilor, a
organizaþiilor societãþii civile,
propunându-ºi a acþiona pentru
dezvoltarea modernã, durabilã a þãrii,
pentru viitorul prosper al poporului
român, integrat structurilor euroatlantice.
Articolul 4. Cãlãuzitã constant de
principiile umanismului, Societatea Spiru
Haret pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã
îºi întemeiazã existenþa ºi acþiunea pe
valori sociale ºi morale fundamentale,
cum sunt libertatea, egalitatea ºi
solidaritatea, ca piloni ai relaþiilor
interumane ºi ai vieþii sociale, economice
ºi cultural-educative democratice.
Articolul 5. Prin concepþia umanistã
ºi activitatea social-educativã democraticã,
Societatea Spiru Haret pentru Educaþie,
ªtiinþã ºi Culturã se adreseazã celor mai
largi categorii sociale, tuturor cetãþenilor
care aºeazã munca, învãþãtura ºi
creativitatea la temelia existenþei sociale
ºi afirmãrii lor în comunitãþile în care
trãiesc. Societatea Spiru Haret pentru
Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã stimuleazã, în
interiorul sãu ºi în întreaga societate,
climatul liberei exprimãri a opiniilor ºi voinþei
de acþiune a cetãþenilor în concordanþã cu
principiile democraþiei, pluralismului de
opinii ºi separaþiei puterilor în stat.
Articolul 6. Societatea Spiru
Haret pentru Educaþie, ªtiinþã ºi
Culturã susþine ºi respectã forma
republican-democraticã de guvernãmânt, militeazã pentru apãrarea
suveranitãþii naþionale, a independenþei
ºi unitãþii statului român, a integritãþii
teritoriale istorice.
Societatea Spiru Haret pentru
Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã îºi propune
sã contribuie la formarea unei societãþi
româneºti bazate constant pe idealurile
libertãþii, democraþiei ºi egalitãþii, cetãþenii
manifestându-se ca oameni liberi ºi egali,
într-o societate solidarã ºi prosperã.
Articolul 7. În lumina concepþiei
umaniste care o cãlãuzeºte, Societatea
Spiru Haret pentru Educaþie, ªtiinþã ºi
Culturã îºi întemeiazã activitatea de

ansamblu ºi orice demers social,
cultural, educativ, pornind de la
urmãtoarele principii:
1) Primordialitatea intereselor
naþionale, considerate în lumina
valorilor umaniste, ale libertãþii
individuale ºi colective, ale voinþei ºi
opþiunii sociale a cetãþenilor, fãrã nici
un fel de discriminare;
2) Edificarea ºi consolidarea statului
de drept, ca efect al legilor ºi rezultantã
a aplicãrii lor consecvente în toate
domeniile;
3) Rolul activ al statului naþional într-o
societate democraticã modernã;
4) Recunoaºterea ºi transpunerea în
practicã a principiului potrivit cãruia, în
societatea modernã a secolului al XXIlea, bunãstarea indivizilor ºi bunãstarea
naþiunilor îºi au izvorul ºi susþinerea în
dezvoltarea economicã durabilã, în
temeinicia muncii fiecãruia ºi a tuturor;
5) Dezvoltarea învãþãmântului,
ºtiinþei ºi culturii, considerate ca o
coordonatã esenþialã a politicii
naþionale; ridicarea nivelului general de
culturã ºi educaþie;
6) Sprijinirea ºi valorificarea creaþiei
cultural-ºtiinþifice a poporului român, ca
o preocupare constantã a activitãþilor
curente ºi de perspectivã;
7) Consolidarea rolului ºi locului
bisericii, promovarea credinþei
strãmoºeºti a ortodoxismului;

B. Membri colectivi sau structuri
organizate (profesional, cultural, etnic,
religios etc.), care aderã la orientarea
generalã a Societãþii Spiru Haret, la
scopurile ºi obiectivele acesteia,
prezentând un document de adeziune
(aderare), aprobat de forurile
reprezentative ºi legitime ale
organizaþiei solicitante.
Articolul 10. Membrii individuali
adreseazã cererea-adeziune Consiliului
director al Societãþii, în zona de domiciliu
sau de activitate socio-profesionalã.
Articolul 11. Membrii colectivi
adreseazã cererea-adeziune (sau un
proiect de protocol) Consiliului director
al Societãþii Spiru Haret pentru
Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã.
Articolul 12. Consiliul director al
Societãþii Spiru Haret pentru Educaþie,
ªtiinþã ºi Culturã va lua în discuþie
solicitãrile (adeziunile) în prezenþa
autorilor acestora, cãrora le va comunica
imediat ºi direct hotãrârea luatã; în
cazuri speciale, hotãrârea se comunicã
dupã cel mult 15 zile de la dezbatere.
Articolul 13. Atestarea (confirmarea) apartenenþei la Societatea Spiru
Haret pentru Educaþie, ªtiinþã ºi
Culturã constã, pentru membrii
individuali, în înmânarea carnetului de
asociat, iar pentru cei colectivi, în

În acest sens ºi în acest spirit, mesajul ºi deviza
Societãþii Spiru Haret pentru Educaþie, ªtiinþã ºi
Culturã sunt exprimate de apelul la unitate pentru
dezvoltare, adresat cetãþenilor, tuturor forþelor sociale
care se angajeazã pe calea modernizãrii þãrii:
PENTRU ROMÂNIA, ÎMPREUNÃ, CU
INTELIGENÞÃ ªI EFORT, ACUM CÂND SE
HOTÃRÃªTE DESTINUL EUROPEAN ªI
DREPTUL LA PROSPERITATE AL OAMENILOR
ACESTEI ÞÃRI!
8) Convieþuirea armonioasã ºi
tolerantã cu alte credinþe sau culte
religioase legal existente în România;
9) Sprijinirea activã, programaticã
a tineretului, ca potenþial uman peren
de înnoire a þãrii;
10) Recunoaºterea ºi afirmarea
efectivã a rolului femeilor în societate,
prin asigurarea condiþiilor pentru
participarea lor liberã ºi egalã la viaþa
socialã, economicã ºi culturalã;
11) Respectul neabãtut al dreptului
la identitate etnicã, lingvisticã ºi
culturalã al tuturor cetãþenilor þãrii;
12) Convieþuirea liberã ºi armonioasã a minoritãþilor naþionale; refuzul
ºi combaterea extremismului de orice
naturã, a manifestãrilor de rasism,
ºovinism, separatism sau a
discriminãrilor de orice fel;
13) Afirmarea unitãþii naþiunii române
ºi a solidaritãþii cetãþenilor þãrii, prin
evidenþierea valorilor comune la care
aceºtia aderã, împreunã cu celelalte
naþiuni ale lumii: libertate, democraþie,
echitate ºi solidaritate, respectul celuilalt
ºi acceptarea diversitãþii;
14) Sprijinirea procesului complex
de integrare a României în structurile
europene ºi euroatlantice.
CAPITOLUL II
MEMBRII; DREPTURI
ªI ÎNDATORIRI
Articolul 8. Societatea Spiru
Haret pentru Educaþie, ªtiinþã ºi
Culturã cuprinde membri individuali
(persoane care aderã în nume propriu)
ºi membri colectivi (asociaþii, comitete
de iniþiativã sau organizaþii).
Membrii colectivi aderã prin voinþa
majoritãþii celor ce compun o asociaþie
sau organizaþie civicã.
Articolul 9. Pot deveni membri ai
Societãþii Spiru Haret pentru Educaþie,
ªtiinþã ºi Culturã:
A. Orice cetãþean român care îºi
exprimã libera adeziune, în urmãtoarele
condiþii:
- recunoaºte Actul constitutiv ºi
Statutul, militând pentru aplicarea ºi
înfãptuirea acestora;
- a împlinit vârsta de 18 ani ºi nu a
suferit condamnãri penale pentru fapte
antisociale;
- plãteºte regulat cotizaþia de
membru al Societãþii ºi participã la
activitãþile acesteia.

semnarea protocoalelor de asociere sau
altor documente convenite.
Articolul 14. Membrii Societãþii
Spiru Haret pentru Educaþie, ªtiinþã ºi
Culturã au urmãtoarele drepturi:
 sã aleagã ºi sã fie aleºi în
structurile de conducere ale Societãþii;
 sã participe la dezbateri privind
activitatea Societãþii ºi a organelor de
conducere ale acesteia, exprimându-ºi
liber opiniile;
 sã fie informaþi sistematic asupra
activitãþii ºi hotãrârilor organelor
Societãþii;
 sã se adreseze în orice problemã
 socialã, economicã, educaþionalã,
culturalã, organizatoricã sau de altã
naturã  forurilor de conducere;
 sã demisioneze din calitatea de
membru al Societãþii.
Articolul 15. Drepturile de mai sus
se rãsfrâng, adecvat, asupra membrilor
colectivi ai Societãþii Spiru Haret
pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã.
Membrii colectivi  respectiv
organizaþii sau structuri care au
aderat la aceasta  au dreptul sã
dezbatã propriile lor probleme ºi sã
ia hotãrâri proprii, cu condiþia ca
acestea sã nu contravinã sau sã se
opunã concepþiei social-umaniste ºi
scopurilor generale ale Societãþii.
Articolul 16. Membrii Societãþii
Spiru Haret pentru Educaþie, ªtiinþã ºi
Culturã au urmãtoarele îndatoriri:
 sã cunoascã, sã respecte ºi sã
aplice Statutul ºi orientãrile de principiu
ale Societãþii;
 sã participe la adunãrile ºi
forumurile convocate de organele alese;
 sã acþioneze constant în spirit
democratic, acceptând pluralismul de
idei ºi diversitatea opiniilor exprimate
în cadrul organizat al Societãþii;
 sã respecte hotãrârile majoritãþii,
ale organelor de conducere ºi sã
militeze pentru aplicarea lor;
 sã respecte disciplina în interiorul
Societãþii, ca formaþiune civicã
democraticã ºi sã acþioneze constructiv
pentru întãrirea unitãþii ºi prestigiului
social al acesteia;
 sã achite la timp cotizaþia sau
contribuþiile financiare stabilite sau convenite;
 sã acþioneze pentru creºterea
influenþei Societãþii Spiru Haret pentru
Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã în societate
ºi pentru atragerea de noi membri.

Articolul 17. Membrii colectivi ai
Societãþii au îndatorirea de a respecta
înþelegerile ºi protocoalele convenite;
acestea nu pot fi denunþate unilateral,
ci ca urmare a dialogului între pãrþi, cu
un preaviz de reflecþie de 30 de zile
pentru partea care a luat iniþiativa
desprinderii de Societate; prin
eventuala reconciliere, preavizul devine
nul de fapt ºi de drept.
Articolul 18. Sancþiunile disciplinare
ºi procedurile de aplicare a acestora se
stabilesc în conformitate cu normele
democratice ºi principiile asumãrii
drepturilor ºi îndatoririlor membrilor
Societãþii, numai în raport cu abaterile
de la prevederile Statutului acesteia.
Articolul 19. Sancþiunile disciplinare sunt:
1) discutarea abaterii în Consiliul
director;
2) avertismentul;
3) suspendarea ori revocarea din funcþii
de conducere (temporar sau definitiv);
4) retragerea sprijinului sau
acreditãrii, în cazul celor aleºi sau
numiþi în funcþii sau demnitãþi publice;
5) excluderea sau pierderea calitãþii
de asociat.
Articolul 20. Hotãrârile de
sancþionare a membrilor colectivi ai
Societãþii se discutã ºi se adoptã numai
de cãtre Consiliul director.
CAPITOLUL III
ORGANIZARE; STRUCTURI;
PRINCIPII ªI METODE DE
ACTIVITATE
Articolul 21. Societatea Spiru
Haret pentru Educaþie, ªtiinþã ºi
Culturã se organizeazã ºi funcþioneazã
potrivit legii ºi propriului Statut, ca
formaþiune social-civicã de educaþie ºi
culturã, persoanã juridicã, fãrã scop
patrimonial, structuratã în plan
teritorial-administrativ, potrivit legii.
Articolul 22. Societatea Spiru
Haret pentru Educaþie, ªtiinþã ºi
Culturã îºi constituie sucursale, ca
structuri fãrã personalitate juridicã,
potrivit legii.
Sucursalele se constituie prin
hotãrâre a Adunãrii Generale ºi
desfãºoarã activitãþile date în
competenþa lor de Societate.
Articolul 23. Organele Societãþii
Spiru Haret pentru Educaþie, ªtiinþã ºi
Culturã, sunt: Adunarea Generalã,
Consiliul director ºi Comisia de cenzori.
Articolul 24. Competenþele
Adunãrii Generale sunt urmãtoarele:
a) stabilirea strategiei ºi a
obiectivelor generale ale Societãþii;
b) aprobarea bugetului de venituri
ºi cheltuieli ºi a bilanþului contabil;
c) alegerea ºi revocarea membrilor
Consiliului director;
d) alegerea ºi revocarea Comisiei
de cenzori;
e) înfiinþarea de sucursale;
f) modificarea Actului constitutiv ºi
a Statutului;
g) dizolvarea ºi lichidarea Societãþii;
h) orice alte atribuþii prevãzute de
lege sau în Statut.
Articolul 25. Adunarea Generalã
se întruneºte cel puþin o datã pe an sau
ori de câte ori este nevoie ºi are drept
de control asupra Consiliului director ºi
Comisiei de cenzori.
Articolul 26. Hotãrârile luate de
Adunarea Generalã în limitele legii, ale
Actului constitutiv ºi ale Statutului, sunt
obligatorii chiar ºi pentru asociaþii care
nu au luat parte la ºedinþã ori au votat
împotrivã.
Articolul 27. Consiliul director al
Societãþii asigurã punerea în executare a
hotãrârilor luate de Adunarea Generalã.
În exercitarea competenþelor ce îi
revin, Consiliul director:
a) prezintã raportul de activitate pe
perioada anterioarã, executarea
bugetului de venituri ºi cheltuieli, bilanþul
contabil, proiectul bugetului de venituri
ºi cheltuieli ºi proiectul programului de
activitate ale Societãþii;
b) încheie acte juridice în numele ºi
pe seama Societãþii;
c) aprobã organigrama ºi politica de
personal ale Societãþii;
d) îndeplineºte orice alte atribuþii
prevãzute în Statut sau stabilite de
Adunarea Generalã.
Articolul 28. Consiliul director ºi
Comisia de cenzori se aleg, prin vot
secret, de cãtre Adunarea Generalã ºi
îºi desfãºoarã activitatea pe baza
prevederilor Statutului, adoptând
hotãrâri prin votul majoritãþii ºi
prezentând periodic rapoarte asupra
activitãþii desfãºurate.
Modul de alegere ºi funcþionare a
organelor de conducere, precum ºi
atribuþiile acestora se stabilesc de cãtre
Adunarea Generalã.
Articolul 29. Preºedintele Societãþii
Spiru Haret pentru Educaþie, ªtiinþã ºi
Culturã coordoneazã întreaga activitate a
acesteia, reprezintã Societatea în relaþiile
acesteia cu autoritãþile publice naþionale ºi
locale ale statului sau administraþiei publice
centrale ºi locale, precum ºi cu alte
formaþiuni, asociaþii, societãþi sau
organizaþii din þarã sau de peste hotare.
Preºedintele semneazã documentele de colaborare cu alte formaþiuni,
organizaþii sau asociaþii.
Articolul 30. Comisia de cenzori a
Societãþii este alcãtuitã dintr-un numãr
impar de membri. Membrii Consiliului
director nu pot fi cenzori.

Cel puþin unul dintre cenzori trebuie
sã fie contabil autorizat sau expert
contabil, în condiþiile legii.
Articolul 31. Normele de
organizare ºi funcþionare a Comisiei de
cenzori se aprobã de Adunarea
Generalã a asociaþilor.
Articolul 32. Atribuþiile Comisiei de
cenzori sunt:
a) verificã modul în care este
administrat patrimoniul Societãþii;
b) întocmeºte rapoarte ºi le prezintã
Adunãrii Generale;
c) poate participa la ºedinþa
Consiliului director, fãrã drept de vot;
d) îndeplineºte orice alte atribuþii
prevãzute în Statut sau stabilite de
Adunarea Generalã.
Articolul 33. Societatea Spiru
Haret pentru Educaþie, ªtiinþã ºi
Culturã stabileºte, ca unul dintre
scopurile sale fundamentale, atragerea,
reprezentarea ºi participarea activã a
tineretului ºi a femeilor la viaþa socialã,
economicã ºi cultural-educativã, pe
mãsura rolului lor în societate.
Articolul 34. În cadrul Societãþii
Spiru Haret pentru Educaþie, ªtiinþã ºi
Culturã se pot constitui structuri
reprezentând diferite categorii sociale,
menite a dezbate probleme specifice ºi
a desfãºura activitãþi cultural-educative
în mediul urban ºi rural.
Articolul 35. Societatea Spiru
Haret pentru Educaþie, ªtiinþã ºi
Culturã este deschisã colaborãrii cu
orice organizaþii sau structuri ale
societãþii civile, sprijinind activitãþile
acestora în diverse domenii privind
respectarea legislaþiei, garantarea
dreptului la muncã ºi învãþãturã,
activitatea cultural-educativã ºi de
învãþãmânt, asigurarea protecþiei
sociale, a unui trai decent al tuturor
categoriilor de cetãþeni ai þãrii.
Articolul 36. Societatea Spiru
Haret pentru Educaþie, ªtiinþã ºi
Culturã iniþiazã periodic întâlniri ºi
consultãri cu reprezentanþi ai fundaþiilor,
asociaþiilor sau organizaþiilor
neguvernamentale, pentru a dezbate ºi
a soluþiona în comun probleme asupra
cãrora au cãzut de acord ºi poate
încheia, cu acestea, protocoale de
colaborare temporarã sau pe duratã
nedeterminatã.
CAPITOLUL IV
ADMINISTRAREA
PATRIMONIULUI
ªI SURSELE DE FINANÞARE
Articolul 37. Societatea Spiru
Haret pentru Educaþie, ªtiinþã ºi
Culturã îºi constituie ºi deþine bunuri
mobile ºi imobile necesare desfãºurãrii
activitãþii sale.
Articolul 38. Consiliul director
împreunã cu Comisia de cenzori
elaboreazã norme privind realizarea ºi
utilizarea veniturilor financiare,
asigurându-se respectarea prevederilor
legale.
Articolul 39. Societatea Spiru
Haret pentru Educaþie, ªtiinþã ºi
Culturã poate dispune de urmãtoarele
surse de finanþare:
1) cotizaþii ale asociaþilor (membrilor);
2) donaþii ºi legate;
3) venituri din propria activitate;
4) subvenþii alocate în condiþiile legii.
Articolul 40. Cuantumul cotizaþiilor,
repartizarea ºi utilizarea acestora se
stabilesc prin hotãrâri ale Consiliului
director.
Operaþiunile de încasãri, depuneri
bancare ºi plãþi se efectueazã prin
conturi în lei ºi valute, deschise la unitãþi
bancare din România, potrivit legii.
CAPITOLUL V
DISPOZIÞII FINALE
Articolul 41. Societatea Spiru
Haret pentru Educaþie, ªtiinþã ºi
Culturã funcþioneazã ºi îºi desfãºoarã
activitatea, ca persoanã juridicã, în
confomitate cu prezentul Statut ºi Actul
constitutiv, potrivit legislaþiei în domeniu.
În condiþiile legii, Societatea Spiru
Haret poate solicita recunoaºterea sa
ca fiind de utilitate publicã.
Articolul 42. Organele teritoriale
locale ale Societãþii reprezintã
interesele acesteia în relaþiile cu
autoritãþile administraþiei publice locale.
Articolul 43. Societatea Spiru
Haret pentru Educaþie, ªtiinþã ºi Culturã
ºi sucursalele au acces la mijloacele de
comunicare ale Fundaþiei România de
Mâine (televiziune, editurã, radio,
publicaþii), în condiþiile stabilite printrun protocol special.
Articolul 44. Societatea Spiru
Haret poate modifica, prin hotãrâri ale
Adunãrii Generale, Statutul, asigurând
înscrierea modificãrilor în Registrul
asociaþiilor ºi fundaþiilor, potrivit legii.
Articolul 45. În cazul dizolvãrii
Societãþii Naþionale Spiru Haret, bunurile din patrimoniul sãu se transmit de
drept Fundaþiei România de Mâine.
Articolul 46. Societatea Spiru
Haret pentru Educaþie, ªtiinþã ºi
Culturã se constituie pe o perioadã
nedeterminatã; societatea îºi poate
înceta sau suspenda temporar
activitatea prin hotãrâre a Adunãrii
Generale, potrivit legii.
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Cartea universitarã
în pas cu noile exigenþe ale învãþãmântului modern

Preocuparea pentru creºterea continuã a calitãþii
procesului de învãþãmânt începe cu predarea ºi editarea
cursurilor, cartea tipãritã fiind mãrturia convingãtoare a
nivelului ºtiinþific, a valorii pregãtirii profesionale la care
aspirã studentul în însuºirea specializãrii alese.
În anul de învãþãmânt 2005-2006, la Editura Fundaþiei
România de Mâine, au vãzut lumina tiparului peste 200
de cursuri ºi manuale semnate de cadrele didactice, pentru
cele 49 de specializãri predate în 30 de facultãþi.

În actualul an de învãþãmânt, elaborarea, editarea ºi
tipãrirea cursurilor se desfãºoarã în condiþii noi ºi sunt supuse
unor exigenþe, putem spune, fãrã precedent. Rãspunzând noii
structuri a învãþãmântului superior, cât ºi ponderii dobândite
de pregãtirea ºi evaluarea în sistem E_learning, cartea format
online ocupã acum un loc determinant alãturi de cartea format
clasic, ambele participând la pregãtirea studentului sau
masterandului, în desfãºurarea unui proces didactic
modernizat radical.
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Adaptatã deplin noilor condiþii ºi exigenþe, Universitatea
Spiru Haret dispune de tot ceea ce este necesar în vederea
asigurãrii de cursuri tipãrite pentru toate specializãrile,
pentru toþi studenþii ºi toate formele de învãþãmânt: cadre
didactice cu o bunã pregãtire de specialitate, o editurã
puternicã, o tipografie pe mãsurã, dotatã cu aparaturã
electronicã de ultimã generaþie la procesarea cãrþilor ºi la
introducerea acestora în programul platformei Blackboard,
precum ºi maºini de imprimat, utilizând cele mai noi
tehnologii în domeniul tiparului.

Noi apariþii la Editura Fundaþiei România de Mâine

Ion Tudosescu
FILOSOFIA ªI CONDIÞIA
UMANÃ
Lucrarea încearcã sã surprindã rostul
filosofiei  conceputã atât ca formã a culturii,
cât ºi ca formã a conºtiinþei sociale  în mijlocirea
situãrii omului într-o condiþie superioarã, ce-i
asigurã acestuia grade mai înalte de realizare.
În aceastã perspectivã sunt analizate aspecte
mai puþin semnalate în lucrãrile introductive
destinate metafilosofiei cu privire la rostul
filosofiei pentru ºtiinþã, pentru culturã, pentru
acþiunea eficientã, pentru situarea într-un
umanism militant. Filosofia este abordatã ºi din
unghiul de vedere al raportului ei cu stilul de
viaþã al oamenilor, evidenþiindu-se elemente
specifice ale trãirii umane în libertate ºi
responsabilitate.
Un capitol substanþial are ca obiectiv
dimensiunile care privesc raportul filosofiei cu
procesul de situare a omului în condiþia sa
specificã, desprinzându-se în aceastã direcþie
însemnãtatea asimilãrii valorilor filosofice în
pregãtirea omului pentru viaþã ºi trãire demnã,
pentru comunicare ºi dialog intersubiectiv,
pentru asumarea solidaritãþii ºi deschiderii,
pentru universalizare ºi nemurire, pentru
deprinderea fericirii ºi înþelegerii rostului sãu
existenþial.
În anexa la tematica de bazã a lucrãrii se
prezintã un evantai de reflecþii asupra
raporturilor dintre metafizicã, religie ºi ºtiinþã,
conchizându-se asupra nevoii actuale de sacru.

Simona Mirela Miculescu
Mircea Constantinescu
RELAÞII PUBLICE ªI
COMUNICARE INTERNAÞIONALÃ
Lucrarea îºi propune o incursiune în lumea
comunicãrii, cu accent pe dimensiunea ei
internaþionalã; prin conþinutul sãu, prin ideile
avansate, prin perspectivele pe care le deschide
în acest domeniu, cartea se constituie de fapt
într-o premierã în peisajul academic românesc
ºi unul dintre puþinele demersuri de acest gen
din lume.
Autorii pornesc de la convingerea profundã
cã specialistul în relaþii internaþionale al mileniului
III trebuie sã fie ºi un bun comunicator (educat,
nu doar talentat), subliniind importanþa deosebitã
în întreaga societate a comunicãrii. Nu trebuie
uitate  se aratã în carte  douã dictoane
fundamentale: Arta Comunicãrii este limbajul
conducãtorului ºi Calitatea vieþii este
determinatã de calitatea comunicãrii.
Iatã câteva din titlurile capitolelor cuprinse
în lucrare: Tipologia ºi paradigmele comunicãrii;
Relaþiile publice; Tipuri ºi structuri de relaþii
publice internaþionale; Diplomaþia publicã ºi
universul ei; Comunicarea ºi integrarea în
structurile europene ºi euroatlantice; Elemente
de antropologie culturalã ºi de diferenþieri
culturale; Tehnici ºi instrumente ale creãrii ºi
cultivãrii unei imagini internaþionale; etapele
procesului de relaþii publice internaþionale;
Managementul situaþiilor de crizã de comunicare
internaþionalã; Campanii electorale º.a.

Ilie Mihai
OPERAÞIUNI DE
ÎNCASÃRI ªI PLÃÞI
Instrumente, modalitãþi, tehnici
Cu un pronunþat caracter tehnic, cartea se
adreseazã atât operatorilor în domeniu, cât ºi,
în mare mãsurã, viitorilor specialiºti, în special
în domeniile finanþe-bãnci, interesaþi în
dobândirea unei culturi economice ºi dornici sã
cunoascã în profunzime aspectele practice ale
activitãþii în domeniul operaþiunilor de încasãri
ºi plãþi cu ºi fãrã numerar, în lei ºi valutã, interne
ºi internaþionale.
Lucrarea este structuratã într-o manierã în
care succesiunea informaþiilor oferite permite
atingerea gradualã a scopului propus.
Menþionãm principalele capitole ale
cãrþii: Istoricul ºi necesitatea operaþiunilor de
încasãri ºi plãþi; Instrumente de platã ºi
încasare fãrã numerar; Modalitãþi de
decontare; Tehnica operaþiunilor de încasãri
ºi plãþi fãrã numerar (virament); Instrumente
ºi documente utilizate în operaþiunile cu
numerar (cash); Tehnica operaþiunilor de
încasãri ºi plãþi în numerar(cash) în lei ºi
valutã; Operaþiuni cu carduri; Rolul bãncilor
în sistemul de decontãri; Perspective în
compensarea plãþilor interbancare; Riscul în
activitatea de încasãri ºi plãþi.
Lucrarea mai cuprinde: anexe ºi bibliografie
selectivã.

Andrei Popescu
DREPTUL SOCIAL
EUROPEAN
Cartea se adreseazã studenþilor de la
facultãþile de relaþii internaþionale, abordând o
tematicã de mare actualitate, dar ºi deosebit de
complexã în contextul preocupãrilor actuale ale
Uniunii Europene.
Dupã o serie de consideraþii introductive,
autorul înfãþiºeazã liniile principale ale evoluþiei
dreptului social european, precum ºi raportul
dintre dreptul social european ºi dreptul
naþional.
Principalele capitole ale cãrþii sunt
consacrate reglementãrilor adoptate de
Consiliul Europei ºi Uniunea Europeanã în
domeniul drepturilor ºi libertãþilor
fundamentale ale omului. În acest cadru un
loc important îl ocupã asemenea probleme
cum sunt: Convenþia europeanã a
drepturilor omului ºi libertãþilor
fundamentale; Carta socialã europeanã;
Normele europene de securitate socialã;
Spaþiul Social European; Raporturile dintre
OIM ºi Uniunea Europeanã; Dreptul
comunitar al muncii.
În carte sunt inserate Documente ale
Uniunii Europene (Tabel cronologic de acte
normative comunitare ; Reglementãri esenþiale
ale Uniunii Europene ; Sistematizarea pe materii
a reglementãrilor comunitare).

Ion Mitran
Pamfil Nichiþelea
POLITOLOGIE

Ediþia a II-a revãzutã ºi adãugitã
Lucrarea, curs universitar, este structuratã
în douã pãrþi: I. Perspectiva tematicã.
Concepte, principii ºi metode analitice ºi II.
Perspectivã praxiologicã. Analize ºi concluzii
aplicative ºi zece capitole: Obiectul ºi funcþiile
politologiei ; Sistem politic ºi raporturi
politice. Culturã ºi valori în sfera politicã ;
Procese ºi situaþii politice. Teoria grupurilor.
Interese, Idealuri, Ideologii ; Puterea politicã.
Genezã, forme ºi finalitate socialã; Metode ºi
criterii analitice în politologie; Regimurile
politice ºi schimbarea socialã; Instituþiile
politice. Structuri, funcþii, dinamicã; Structuri
ºi forme de guvernare democraticã. Principii
ºi practici politice; Exerciþiul puterii.
Mecanisme ºi mijloace; Doctrine politice
contemporane.
Fiecare capitol al cursului este însoþit
de: Concepte-cheie; Întrebãri de control;
Bibliografie. La sfârºitul lucrãrii existã o
Bibliografie generalã, cuprinzând
numeroase cãrþi de specialitate, româneºti
ºi strãine.
Cartea se adreseazã studenþilor
facultãþilor de filosofie ºi jurnalism,
sociologie-psihologie, relaþii internaþionale ºi
studii europene, ca ºi ai altor institute de
învãþãmânt superior, dar ºi cadrelor didactice,
cercetãtorilor în domeniu.

Constantin Moisuc (coordonator)
Ion Roºu-Hamzescu, Claudia Baicu,
Elena Gurgu
FINANÞE ªI PLÃÞI
INTERNAÞIONALE
Lucrarea este destinatã studenþilor
facultãþilor cu profil economic-financiar, fiind
axatã pe problematica relaþiilor monetarfinanciare internaþionale.
În prima parte a cãrþii sunt tratate
urmãtoarele probleme: globalizarea (mondializarea) financiarã; sistemul monetar internaþional;
piaþa monetarã internaþionalã; etaloanele monetare
internaþionale; mecanismele cursului de schimb
valutar; piaþa valutarã; piaþa investiþiilor
internaþionale; piaþa internaþionalã de capital;
piaþa creditului internaþional; sistemul monetar
european ºi moneda unicã euro; instituþii monetare
ºi financiare internaþionale º.a.
În cea de-a doua parte, autorii trateazã:
bãncile ºi rolul lor în derularea plãþilor
internaþionale; forme ºi documente de platã în
tranzacþiile internaþionale; cambia, biletul la
ordin, cecul, acreditivele documentare,
încasorul, ordinul de platã º.a.
În ultima parte a cãrþii sunt analizate:
garanþiile, plãþile ºi garanþii; scrisorile de garanþie
bancarã ºi alte garanþii personale; garanþiile reale.
Fiecare capitol al cãrþii cuprinde ºi un
Îndrumar pentru autoevaluare  sinteza
capitolului respectiv; concepte ºi termeni de
reþinut; întrebãri de control ºi teme de dezbatere;
bibliografie obligatorie.

În curs de apariþie:

Sultana Craia
TEORIA COMUNICÃRII
TEHNICI DE INFORMARE
ªI COMUNICARE
Lucrarea prezintã tehnicile de informare ºi
comunicare, cu principalele domenii conexe ale
ºtiinþei informãrii: comunicarea publicã,
publicitatea, relaþiile publice, comunicarea
perversã.
Cursul face pandant cu acela de Teoria
comunicãrii (Introducere în teoria comunicãrii,
2004) ºi reprezintã o punere în temã cu
aspectele concrete ale informãrii ºi ale
comunicãrii în diferite domenii, indispensabile
oricãrui jurnalist.
Cursul are ca obiectiv dobândirea
competenþelor ºi abilitãþilor utile oricãrui
jurnalist ºi conþine ºi exerciþii practice. Fiecare
capitol cuprinde bibliografia cea mai accesibilã
studenþilor.
Lucrarea se adreseazã studenþilor de la
facultãþile cu profil jurnalistic, filologic, media,
dar ºi tuturor celor interesaþi.

Anca-Luiza Stãnilã
BIOGEOGRAFIE

Gheorghe Manolescu
BÃNCI ªI CREDIT

Lucrarea deschide noi orizonturi în direcþia
studiului organismelor vii, a factorilor de viaþã
ºi a modului în care aceºtia acþioneazã asupra
organismelor.
Autoarea a folosit, pentru o înþelegere cât
mai bunã a problemelor de bazã ale biogeografiei,
exemplificãri din naturã, însoþite de numeroase
imagini.
Aflatã în strânsã legãturã cu fitogeografia
ºi zoogeografia, biogeografia reprezintã o
disciplinã de interferenþã, întrucât studiazã
deopotrivã înveliºul vegetal actual ºi
populaþiile animale existente în diferite regiuni
ale globului.
Cursul se adreseazã studenþilor, cadrelor
didactice ºi tuturor celor care doresc sã-ºi
îmbunãtãþeascã viziunea de ansamblu asupra
geografiei plantelor ºi animalelor de pe întreaga
planetã.

Cartea prezintã, explicã ºi interpreteazã
aspectele ºi problemele esenþiale, definitorii ale
sistemului bancar, ale firmei bancare ºi ale creditãrii
bancare, evidenþiind instituþii, instrumente, tehnici
ºi finalitãþi ale finanþãrii bancare, precum ºi
perspectivele evolutive ale acestora.
Destinatã în principal studenþilor de la
facultãþile cu profil economic-financiar, cartea
reprezintã partea a doua a cursului de Monedã,
fiind continuarea primei pãrþi a cursului,
intitulatã Moneda ºi politicile monetare.
Cartea abordeazã intercondiþionat banca,
diversitatea acesteia ºi managementul bãncii,
componentã esenþialã a sistemului financiar, pe
de o parte, ºi creditarea bancarã, ca flux
determinant al finanþãrii economiei, pe de altã
parte.
Fiecare capitol cuprinde, similar primei pãrþi
a cursului, în afara conþinutului explicativ ºi
interpretativ, ºase descriptori complementari :
scop ºi obiective, introducere, sumarul
capitolului, termeni-cheie, teste ºi întrebãri de
autoevaluare, bibliografie selectivã.

Ediþia a II-a revãzutã ºi adãugitã

Florin Coman
CONTABILITATEA
FINANCIARÃ A SOCIETÃÞILOR
COMERCIALE
Ediþia a II-a, revãzutã ºi adãugitã

Conceputã ºi structuratã pe o problematicã
complexã, de mare importanþã teoreticã ºi
practicã, lucrarea Contabilitatea financiarã se
adreseazã studenþilor din învãþãmântul
economic, cadrelor didactice, precum ºi
persoanelor care desfãºoarã activitãþi financiarcontabile sau care doresc sã-ºi perfecþioneze
cunoºtinþele profesionale.
Aspectele conceptuale, operaþiunile
economico-financiare sunt tratate în
concordanþã cu prevederile Ordinului
Ministrului Finanþelor Publice privind
aprobarea Reglementãrilor Economice
Europene ºi cu Standardele Internaþionale de
Contabilitate. Problematica lucrãrii se
recomandã ca un îndrumar de bazã în
aprofundarea aspectelor practice ale
contabilitãþii româneºti.
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Marea Unire de la 1 Decembrie 1918
 Ziua Naþionalã a României
Fãrã a uita pe nimeni din cei care au colaborat la aceastã faptã
a minunii, de la general ºi de la fruntaº ardelean pânã la ultimul ostaº
ºi þãran, omagiul recunoºtinþei noastre sã se îndrepte azi cãtre poporul
acesta întreg, de oriunde ºi din toate vremile, martir ºi erou.
Nicolae Iorga

Alba-Iulia: Catedrala Reîntregirii Neamului

La TVRM, în programul zilei de 1 Decembrie:
 ora 7,00 Film documentar: Bãrbaþii Unirii (I);
 ora 15,30 Film documentar: Bãrbaþii Unirii (II);
 ora 17,30 Din culisele Marii Uniri;
 ora 18,40 Semnificaþia Marii Uniri;
 ora 19,15 1 Decembrie 2006: reportaj  Monumentul soldatului necunoscut;
 ora 20,45 Alba  Pãmântul Unirii.

Programul

Televiziunii România de Mâine (tvRM)
LUNI
27 noiembrie 2006
6:00
6:30
7:00
7:28
7:30
9:30
10:00
11:50
12:10
13:50
14:00
14:20
14:30
15:30
19:10
19:20
20:00
21:00
22:00
22:30
23:00
23:30
23:50
00:50
01:20
02:20
03:30

Mioriþa (r)
În faþa uºilor închise (r)
Curiozitãþi sportive (r)
Promo
Teledimineaþa pentru fiecare (informaþii utile,
revista presei, interviuri, muzicã)
Teleshopping
Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
Promo
Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
Promo
Teleshopping
Promo
TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Alexandru Oproiu
la dispoziþia dvs.
Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
Promo
Documentar de ºtiinþã: Tehnologii la zi.
Comentariu din studio Cristian Român
Apel telefonic. Emisiune de George Nicolau
Academica  Economia pentru cine?
Realizator Ilie ªerbãnescu
Calea succesului: Invitat Cãtãlin Naum  regizor.
Emisiune de Violeta Screciu
Film serial: Nimic nu e perfect (Almoust perfect) (ep. XXIX)
Comentariul zilei. Emisiune de George Marinescu
Prima paginã. Realizatori Simona ªerban ºi Robert Tache
Apel telefonic (r)
Calea succesului (r)
TVRM-edicina (r)
Documentar de ºtiinþã: Tehnologii la zi (r)
Teledimineaþa pentru fiecare (r)

MARÞI
28 noiembrie 2006
6:00 Întâlnire cu folclorul (r)
6:30 Comentariul zilei (r)
7:00 Prima paginã. Realizatori Simona ªerban
ºi Robert Tache (r)
7:20 Promo
7:30 Teledimineaþa pentru fiecare (informaþii utile,
revista presei, interviuri, muzicã)
9:30 Teleshopping
10:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
11:50 Promo
12:10 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
13:50 Promo
14:00 Teleshopping
14:20 Promo
14:30 Religia începutului de mileniu.
Emisiune de Carmen Fulger
15:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
19:10 Promo
19:20 Documentar de ºtiinþã: Tehnologii la zi.
Comentariu din studio Cristian Român
20:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Florin Tudose
la dispoziþia dvs.
21:00 Cultura minoritãþilor: Lansare de carte la Centrul
Cultural Evreiesc (II). Emisiune de Nicolae Mareº
21:30 Polemici culturale. Emisiune de Anton Caragea
22:30 Film serial: Nimic nu e perfect (Almoust perfect) (ep. XXX)
23:00 Comentariul zilei. Emisiune de George Marinescu
23:30 Prima paginã. Realizatori Simona ªerban Robert Tache
23:50 Polemici culturale (r)
00:50 Religia începutului de mileniu (r)
02:00 Cultura minoritãþilor (r)
03:00 Documentar de ºtiinþã (r)
03:30 Teledimineaþa pentru fiecare (r)

MIERCURI
29 noiembrie 2006
6:00 Cafè concert (r)
6:30 Comentariul zilei (r)

7:00 Prima paginã. Emisiune de Simona ªerban
ºi Robert Tache (r)
7:20 Promo
7:30 Teledimineaþa pentru fiecare (informaþii utile,
revista presei, interviuri, muzicã)
9:30 Teleshopping
10:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
11:50 Promo
12:10 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
13:50 Promo
14:00 Teleshopping
14:20 Promo
14:30 Calendar cultural  luna decembrie
Emisiune de Ion Dodu Bãlan
15:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
19:10 Promo
19:20 Documentar de ºtiinþã: Tehnologii la zi.
Comentariu din studio Cristian Român
20:00 Casã dulce româneascã. Emisiune de Cãtãlin Maximiuc
21:00 Academica  ªtiinþã ºi spiritualitate.
Emisiune de Alexandru Mironov
22:00 Dobrogea creºtinã  harta spiritualã.
Emisiune de Mihail Diaconescu
22:30 Film serial: Nimic nu e perfect (Almoust perfect) (ep. XXXI)
23:00 Comentariul zilei. Emisiune de George Marinescu
23:30 Prima paginã. Realizatori Simona ªerban ºi Robert Tache
23:50 Petrecerea româneascã (r)
01:30 Calendar cultural (r)
02:30 Dobrogea creºtinã  harta spiritualã (r)
03:00 Documentar de ºtiinþã (r)
03:30 Teledimineaþa pentru fiecare (r)

JOI
30 noiembrie 2006
6:00 Întâlnire cu folclorul (r)
6:30 Comentariul zilei (r)
7:00 Prima paginã. Realizatori Simona ªerban
ºi Robert Tache (r)
7:20 Promo
7:30 Teledimineaþa pentru fiecare (informaþii utile,
revista presei, interviuri, muzicã)
9:30 Teleshopping
10:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
11:50 Promo
12:10 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
13:50 Promo
14:00 Teleshopping
14:20 Promo
14:30 Femina Club. Emisiune de Leonard Henþiu
15:30 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
19:10 Promo
19:20 Documentar de ºtiinþã: Tehnologii la zi.
Comentariu din studio Cristian Român
20:00 Ruleta visului  emisiune de divertisment
cu invitaþi surprizã. Realizator Cãtãlin Criºan
22:00 Nãscuþi campioni. Emisiune de Cristina Matei
22:28 Promo
22:30 Film serial: Nimic nu e perfect (Almoust perfect) (ep. XXXII)
23:00 Comentariul zilei. Emisiune de George Marinescu
23:30 Prima paginã. Realizatori Simona ªerban ºi Robert Tache
23:50 Apel telefonic (r)
01:20 Femina Club (r)
02:20 Din culisele teatrului (r)
02:50 Documentar de ºtiinþã (r)
03:30 Teledimineaþa pentru fiecare (r)

VINERI
1 decembrie 2006
6:00 Hai sã-ntindem hora mare: Leontina Fãrcaº,
Mirela Mãneciu, Irina Someºan
6:30 Comentariul zilei (r)
7:00 Film documentar: Bãrbaþii Unirii (I)
7:20 Promo

7:30 Teledimineaþa pentru fiecare (informaþii utile,
revista presei, interviuri, muzicã, show studenþesc)
9:30 Teleshopping
10:00 Film artistic românesc: Buzduganul cu trei peceþi (I)
11:30 Hai sã-ntindem hora mare
12:00 Vedete ºi speranþe la porþile dorului.
Emisiune de Eugenia Florea
13:50 Poeþii ºi þara: versuri de Mihai Eminescu,
Tudor Arghezi, Octavian Goga, Geo Dumitrescu,
Nichita Stãnescu, Adrian Pãunescu, Ion Pillat
în interpretarea studenþilor Facultãþii de Teatru
a Universitãþii Spiru Haret
14:00 Teleshopping
14:20 Promo
14:30 Reportaj de la Muzeul Militar Central.
Emisiune de Violeta Screciu
15:00 Studenþi la rampã  Facultatea de Teatru
ºi Facultatea de Muzicã. Emisiune de Dumitru Cucu
15:30 Film documentar: Bãrbaþii Unirii (II)
16:00 Petrecerea româneascã. Emisiune de Georgel Nucã
ºi Florin Racoci
17:30 Din culisele Marii Uniri. Invitaþi: Ioan Scurtu, Gheorghe
Oniºoru, Ion Olteanu. Emisiune de Corneliu Toader
18:40 Semnificaþia Marii Uniri  moment de poezie
18:45 Nu uita cã eºti român  muzicã popularã cu Veta Biriº,
Nicolae Furdui Iancu. Realizator Eugenia Florea
19:15 1 Decembrie 2006: reportaj  Monumentul soldatului
necunoscut  mutarea la locul sãu iniþial în Parcul Carol.
Realizator George Marinescu
20:00 Film documentar: Marea Unire.
Realizator Daniel Paraschiv
20:40 Moment de versuri de Mihai Eminescu, Tudor Arghezi,
Octavian Goga, Geo Dumitrescu, Nichita Stãnescu,
Adrian Pãunescu, Ion Pillat în interpretarea studenþilor
Facultãþii de Teatru a Universitãþii Spiru Haret
20:45 Alba  Pãmântul Unirii. Emisiune de Sorin Lupaºcu
22:45 Film artistic românesc: Buzduganul cu trei peceþi (II)
00:15 Muzicã folk cu: Victor Socaciu, Vasile ªeicaru.
Realizator Cezar Lungu
00:45 Casã dulce româneascã (r)
01:45 Alba  Pãmântul Unirii (r)
03:45 Moment de versuri de Mihai Eminescu, Tudor Arghezi,
Octavian Goga, Geo Dumitrescu, Nichita Stãnescu,
Adrian Pãunescu, Ioan Alexandru în interpretarea
studenþilor Facultãþii de Teatru a Universitãþii Spiru Haret
03:50 Teledimineaþa pentru fiecare (r)

SÂMBÃTÃ
2 decembrie 2006
6:00 Deutsche Welle. Emisiune de Diana Popescu
6:30 Comentariul zilei (r)
7:00 Sportul în lume. Emisiune de Ionuþ Popa
7:28 Promo
7:30 Curiozitãþi sportive. Realizatori Ionuþ Popa
8:00 Anotimpul copilãriei. Realizator Dumitru Lupu (r)
9:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Constantin Dumitrache
la dispoziþia dvs.
9:45 Deschide cartea! Emisiune de Alexandru Mironov
10:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
11:50 Promo
12:00 Agricultura ºi alimentaþia. Emisiune de Constantin Pintilie
12:57 Promo
13:00 Întâlnire cu folclorul: Viorica Flintaºu, Atena Bratosin,
Ion Macovei. Emisiune de Theodora Popescu

naþionalã

Fax:
444.20.91

DUMINICÃ
3 decembrie 2006
6:00 Deutsche Welle. Emisiune de Diana Popescu
6:30 Sãptãmâna internã. Emisiune de Simona ªerban
7:00 Întâlnire cu folclorul: Liliana Buncianu, Sanda Argint,
Nina Predescu. Emisiune de Theodora Popescu
7:30 Top Sport. Emisiune de Cristina Matei
8:00 Ora de religie. Emisiune de Sorin Bejan
9:00 Anotimpul copilãriei Realizator: Dumitru Lupu
10:00 Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret.
Consultaþii pentru sesiunea de examene
Emisiune realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt
11:50 Promo
12:00 Generaþii de succes. Emisiune de Sorin Lupaºcu
13:30 Mioriþa  antologie de culturã tradiþionalã.
Emisiune de Ioan Filip
14:00 Caravana Universitãþii Spiru Haret.
Emisiune de Mugur Popovici
14:30 Emisiune de divertisment
15:30 Performeri în arenã. Emisiune de Mugur Popovici
16:00 Vedete ºi speranþe la porþile dorului.
Emisiune de Gina ªtefan
18:00 Viaþa ca un spectacol. Emisiune de Viorel Popescu
19:00 Film documentar: Covorul roºu (Red Collection) (ep. VIII)
19:30 Viaþa fãrã fard. Emisiune de Ciprian Vasilescu
20:00 Film artistic: Alice în Þara Minunilor (S.U.A).
Împinsã de curiozitate, Alice merge pe urmele unui
iepure într-o galerie subteranã ºi ajunge pe un minunat
tãrâm al aventurii ºi absurdului, unde nimic nu e ce
pare a fi. În rolurile principale: Whoopi Goldberg,
Robbie Coltrane, Miranda Richardson
22:00 Urmaºi ai lui Grigoraº Dinicu. Emisiune de Sorin Petre
22:30 Amintiri de la filmare: Invitat Mihai Constantinescu
 regizor (II). Emisiune de Ion Bucheru
22:57 Promo
23:00 Arta documentarului. Realizator Daniel Paraschiv
23:30 În faþa uºilor deschise. Emisiune de Diana Popescu
00:00 Vedete ºi speranþe la porþile dorului (r)
02:30 Viaþa ca un spectacol (r)
03:30 Amintiri de la filmare (r)
04:00 Film documentar (r)
04:30 Generaþii de succes (r)
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13 30 Clubul diplomaþilor. Emisiune de Mihaela Anastase
14:00 Bucureºti, Bucureºti. Emisiune specialã din protocolul
de parteneriat cu Primãria Sectorului 2.
Realizator George Nicolau
15:00 Telemagia  magazin de divertisment (muzicã,
reportaje, interviuri). Realizator Puiu Stoicescu
17:00 Scena ca istorie: Teatrul românesc de revistã. Invitaþi
Stela Popescu ºi Alexandru Arºinel.
Emisiune de Violeta Screciu
18:00 Cinepanorama. Emisiune de Eugen Atanasiu
18:30 Petrecerea româneascã. Emisiune de Georgel Nucã
ºi Florin Racoci
20:00 Gazonul fierbinte. Emisiune de Mugur Popovici
21:00 Film artistic românesc: Domniºoara Aurica (1985).
Regia Eugen Barbu. În rolurile principale: Marcel Iureº,
Marga Barbu, Olga Tudorache
22:30 Frontal. Emisiune de Ion Marin  director Ultima orã
23:30 În lumea muzicii clasice: Anul Internaþional W.A. Mozart.
Emisiune de Mihai Darie
00:30 Ruleta visului (r)
02:30 Scena ca istorie (r)
03:30 Film artistic românesc (r)
05:00 Clubul diplomaþilor (r)
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Din ilustraþia volumului NEOHARETISM LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI XXI

Palatul Învãþãmântului, ªtiinþei ºi Culturii
Sediul central al FUNDAÞIEI ROMÂNIA DE MÂINE
ºi al UNIVERSITÃÞII SPIRU HARET
Bucureºti, str. Ion Ghica nr.13 (edificiu în proprietate)

ªoseaua Berceni nr. 24
(edificiu în proprietate)

Splaiul Independenþei nr. 313
(edificiu în proprietate)

Imagini ale unor edificii ºi dotãri intrate recent în patrimoniul
Fundaþiei România de Mâine ºi al Universitãþii Spiru Haret

Bucureºti, str. Oþetari nr. 2
(edificiu în proprietate)

Bucureºti, str. Nicolae Iorga nr. 36
(edificiu în proprietate)

Bulevardul Timiºoara nr. 58
(edificiu în proprietate)

Investiþii importante în Complexul tipografic cu
tehnologie digitalã de ultimã orã

Pe lângã cele douã studiouri, TvRM deþine acum
ºi un car de reportaj ultraperformant

În perspectivã: Complexul Universitar ºi Cultural România de Mâine (proiect)

Universitatea Spiru Haret (proiect)

Hotel pentru visiting professors, hotel pentru studenþi,
centru de conferinþe (proiect)

Spitalul clinic universitar (proiect)

