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DIALOG
studenþesc brâncovenesc

Probleme ale
exprimării  corec-
te şi  îndreptarea
unor “greşeli” de
limba română.
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Primul semestru al anului universitar 2013-

2014 a trecut repede şi iată că ne aflăm în pragul

sesiunii de examene. Perioada 27 ianuarie - 16

februarie 2014 reprezintă, mai ales, pentru

studenţii noştri din anul I, o provocare. Pentru a

vedea cum se pregătesc şi ce emoţii îi încearcă în

prag de sesiune, am vorbit cu unii dintre ei. Iată ce

ne-au declarat:

DSB: Care este sentimentul pe care îl aveţi

aflându-vă în faţa primei sesiuni de examene

din viaţa dvs. de student al universităţii

noastre?

Denisa Rădulescu, anul I, Comunicare şi

Relaţii Publice: Sunt puţin emoţionată pentru
că încă nu ştiu cu ce mă confrunt, dar plină de
speranţă că o să reuşesc să îmi depăşesc
aşteptările.

Simona Piscanu, anul I, Management:

Sentimentul pe care îl am în legătură cu prima
sesiune este acela de teamă, deoarece este un
lucru nou pentru mine. De vină sunt emoţiile
fireşti pe care trebuie să le stăpânim şi să le
folosim în mod constructiv.

Doru-Gabriel Răduţă, anul I,
Management: Se resimte prezenţa emoţiilor
ce au luat naştere din cauza apropierii primei
sesiuni de examene, în urma cărora ne vom
putea clădi uşor-uşor, viitorul la care am sperat;
la bază stă Universitatea Constantin
Brâncoveanu, care reprezintă fundaţia, lucru

cel mai important dintr-un ansamblu de
succes.

2. DSB: Având deja experienţa sesiunilor

din anii trecuţi, care sunt sfaturile pe care le

aveţi  pentru colegii dvs. din  anul I, care se

pregătesc pentru primele examene?

Andrei Bungeanu, anul II, Administraţie

Publică: Îi sfătuiesc ca măcar acum, în prag de
examen, să amâne puţin distracţia şi să înveţe
atât cât pot. De preferat ar fi ca cei care nu
lucrează şi au mai mult timp liber, să înveţe
încă de la cursuri. Participarea la cursuri şi
seminarii înseamnă foarte mult, pentru că
rămâi deja cu informaţia necesară, în sesiune
trebuie doar să răsfoieşti cursurile pentru a-ţi
aminti.

Iuliana Mihai, anul III, Contabilitate şi

Informatică de Gestiune, zi: În primul rând, în
această perioadă, vă recomand să faceţi o
detoxifiere de tehnologie, încercaţi să vă
detaşaţi de orice sursă care v-ar putea distrage
atenţia, precum site-urile de socializare,
televizorul şi altele. Următorul pas este să vă
organizaţi foarte bine, deoarece timpul este
preţios şi trebuie să fiţi cât mai eficienţi. Tot ce
trebuie să mai faceţi este să învăţaţi într-un
mod cât mai logic, făcând o conexiune cu
aplicabilitatea şi cum se reflectă în practică
noţiunile învăţate. Astfel, veţi învăţa mult mai

uşor, veţi reţine mai bine informaţiile şi veţi
trece sesiunea cu succes.

Ionuţ Cristinel Burluşi, anul I, Masterat –

Managementul Afacerilor: Sfatul meu pentru
studenţii din anul I este acela de a se pregăti cât
mai intens pentru primele examene din viaţa
lor de studenţi, deoarece la sfârşitul celor 3 ani
de facultate trebuie să dobândească un cumul
cât mai mare de cunoştinţe, pentru a putea face
faţă cerinţelor angajatorilor de pe piaţa
locurilor de muncă.  

Lidia Dimulescu, anul II, Comunicare şi

Relaţii Publice:

Trebuie să ne pregătim cât mai bine pentru
examene. Pentru colegii noştri din anul I aş
avea următorul sfat: să lase emoţiile deoparte.
Aceste examene nu sunt deloc grele, dacă ai
fost atent la cursuri şi la seminarii pe parcursul
semestrului.

3. DSB: Cum v-aţi pregătit pentru a

obţine cele mai bune rezultate la

examenele care urmează?
Andrei Bungeanu,  anul II,

Administraţie Publică: Fiind şi angajat,
mi-a fost greu să ajung la cursuri, timpul
fiindu-mi ocupat, iar în momentele
libere rămase, oboseala spunându-şi
cuvântul, motiv pentru care chiar nu mă
simt pregătit, însă sper să trec binişor şi
peste această sesiune.

(continuare în pagina 2)

Pregătiri pentru sesiunea de examene 
la Universitatea Constantin Brâncoveanu
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Lect. univ.
dr. Mihaela
Stănciulescu este
E x p e r t
Coordonator al
B i r o u l u i
T e r i t o r i a l
Piteşti al
I n s t i t u ţ i e i
A v o c a t u l
Poporului din
România, cu
competenţe în
judeţele Argeş şi
V â l c e a .

Domnia-sa a participat la masa rotundă pe tema
„Drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor
europeni”, organizată de Universitatea Constantin
Brâncoveanu din Piteşti. Din interviul de mai jos aflăm
o serie de detalii legate de atribuţiile instituţiei Avocatul
Poporului, dar şi recomandări adresate studenţilor legate
de creşterea şanselor de a lucra în spaţiu comunitar.

1.DSB: Ştim că dumneavoastră ocupaţi funcţia de
expert coordonator în cadrul Biroului Teritorial
Piteşti al instituţiei Avocatul Poporului. Spuneţi-ne
care sunt atribuţiile principale ale acestei instituţii.

Lect. univ. dr. Mihaela Stănciulescu: Instituţia
Avocatul Poporului este autoritate publică autonomă
şi independentă faţă de orice altă autoritate publică şi
are drept scop apărarea drepturilor şi libertăţilor
persoanelor fizice în raporturile acestora cu
autorităţile publice.
Printre principalele atribuţii aş aminti activitatea

de soluţionare a petiţiilor, iar printre cele specifice –
pe cea legată de contenciosul constituţional.
Avocatul Poporului formulează puncte de vedere, la

cererea Curţii Constituţionale, poate sesiza Curtea
Constituţională cu privire la neconstituţionalitatea
legilor, înainte de promulgarea acestora; poate sesiza
direct Curtea Constituţională cu excepţia de
neconstituţionalitate a legilor şi ordonanţelor.
Avocatul Poporului poate promova recurs în

interesul legii în faţa Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie, cu privire la problemele de drept care au fost
soluţionate diferit de instanţele judecătoreşti, prin
hotărâri judecătoreşti irevocabile. De asemenea,
prezintă celor două Camere ale Parlamentului
rapoarte, anual sau la cererea acestora, care pot
conţine recomandări privind modificarea legislaţiei
sau măsuri de altă natură pentru ocrotirea drepturilor
şi libertăţilor cetăţenilor. În egală măsură, prezintă
rapoarte preşedinţilor celor două Camere ale
Parlamentului sau, după caz, primului - ministru, în
cazurile în care constată, cu prilejul cercetărilor
întreprinse, lacune în legislaţie sau cazuri grave de
corupţie ori de nerespectare a legilor ţării.
În spiritul Constituţiei,Avocatul Poporului poate fi

consultat de iniţiatorii proiectelor de legi şi
ordonanţe, care, prin conţinutul reglementărilor,
privesc drepturile şi libertăţile cetăţenilor, prevăzute
de Constituţia României, de pactele şi celelalte tratate
internaţionale privitoare la drepturile fundamentale
ale omului, la care România este parte.

2. DSB: Ce pregătire profesională ar trebui să aibă
un student pentru a ocupa această poziţie?

Lect. univ. dr. Mihaela Stănciulescu: Un student
nu poate ocupa o poziţie în structura instituţiei
Avocatul Poporului, în schimb poate urma stagii de
practică profesională. Funcţiile de conducere şi de
specialitate din aparatul instituţiei Avocatul
Poporului se ocupă prin concurs, în condiţiile legii.
Condiţiile specifice sunt stabilite prin reglementări
interne, iar cele generale sunt oportune juriştilor,
economiştilor sau altor specializări asimilate.

3. DSB: În cadrul mesei rotunde organizate de
UCB, aţi cunoscut o serie de elevi din liceele din
municipiul Piteşti, precum şi studenţi ai universităţii
noastre. Care ar fi mesajul pe care aţi dori să-l
transmiteţi acestora, ţinând cont de contextul socio-
economic actual?

Lect. univ. dr. Mihaela Stănciulescu: Întotdeauna
este un privilegiu să fim aproape de tineri, printre ei şi
împreună cu ei, pentru că reprezintă viitorul
prezentului în care se pregătesc şi cred că este datoria

morală a fiecăruia dintre noi să acordăm atenţia
cuvenită tinerei generaţii.
Ceea ce le transmit este să aibă încredere în ei, să-

şi urmeze visul, să-şi stabilească obiective şi să-şi
caute repere morale, modele profesionale. Să nu-şi
oprească ascensiunea prin viaţă la limite impuse sau
induse, ci să le depăşească rămânând permanent în
competiţie, în primul rând cu ei înşişi, învăţând să-şi
depăşească propriile limite. Nimeni nu le poate arăta
cum se face asta, dar dacă vor crede cu adevărat în
idealul lor, îl vor atinge. Cunoaştere, încredere, voinţă,
în fond drumul prin orice profesie este o competiţie
în care avem de respectat conştiinţa lucrului bine
făcut şi temeinicia faptelor noastre. Să-şi înţeleagă
vocaţia.
Contextul socio-economic actual nu este o noutate

pentru istoria societăţii româneşti şi europene, este un
exerciţiu repetabil, dar generaţiile părinţilor sau
bunicilor lor au izbândit şi au contribuit la evoluţia
societăţii trecând printre multe dintre vicisitudinile
vieţii.

4. DSB: Care consideraţi că sunt abilităţile pe care
ar trebui să le dobândească un student pentru a-şi
optimiza şansele de a lucra în spaţiul european?

Lect. univ. dr. Mihaela Stănciulescu: Aş spune că
spaţiul european este, în primul rând, acasă. Prin
urmare abilităţile trebuie să şi le configureze prin
permanenta informare, corectă, echilibrată şi bine
filtrată, accesând pentru aceasta cât mai multe surse
disponibile – carte, bibliotecă, documentaristică şi, de
bună seamă, internet.
Să fie curioşi, să exploreze prin domeniul în care

vor să profeseze şi să conştientizeze că nu întotdeauna
vor ajunge să performeze în specializarea oferită de
facultate. Să cunoască foarte bine spaţiul european –
funcţionarea instituţională, administrativă, financiară
şi socio-politică. Să fie demni şi buni cunoscători ai
limbii române, ai istoriei României, aşa încât să ofere
un plus de valoare diversităţii europene. Să fie buni
români din convingere şi să aibă simţul propriei
valori.

dr. Mihaela Mărăcine

(Continuare din pagina 1)
Denisa Rădulescu, anul I, Comunicare şi Relaţii

Publice: Am învăţat mare parte din teorie, dar
accentul l-am pus pe practică. De asemenea, am
format grupe de studiu alături de colegii mei, pentru
că, lucrând în echipă, se învaţă mai uşor.

Doru-Gabriel Răduţă, anul I, Management: Am
revizuit tematicile pentru examenele din sesiune, iar
materialele şi proiectele de la cursuri şi seminarii mă
vor ajuta pentru a obţine un rezultat cât mai bun.

Lidia Dimulescu, anul II, Comunicare şi Relaţii
Publice: Pentru examenele ce vor urma m-am
pregătit încă din timpul anului, încercând să fiu cât
mai atentă şi prezentă la cursuri şi, bineînţeles, acum
învăţatul este mult mai uşor.

Ionuţ Cristinel Burluşi, anul I, Masterat –
Managementul Afacerilor: Am încercat să acumulez
un cuantum cât mai mare de informaţii, atât în timpul
semestrului, cât şi citind din cărţile şi materialele pe
care domnii profesori ni le-au pus la dispoziţie
înaintea examenelor. De asemenea, am căutat surse şi
materiale informaţionale pe internet şi mi le-am
structurat, astfel încât procesul de învăţare să fie mai
facil.

Iuliana Mihai, anul III, Contabilitate şi
Informatică de Gestiune, zi: Prezenţa mea la toate
cursurile şi seminariile, precum şi pregătirea acestora
în timpul anului, mă vor ajuta foarte mult în sesiune.

Consider că am acumulat deja principalele informaţii,
în perioada de sesiune făcând doar o recapitulare la ce
am învăţat în timpul anului. Recomand această
metodă, deoarece atunci când am învăţat la o
disciplină doar în perioada dinaintea examenului,
stresul şi emoţiile şi-au făcut simţite prezenţa, iar
informaţiile le-am uitat aproape la fel de repede
precum le-am învăţat.

4. DSB: Care sunt cele mai uşoare şi rapide
metode de învăţare pe care le cunoaşteţi şi le folosiţi?

Andrei Bungeanu, anul II, Administraţie Publică:
Nu ştiu dacă există un secret pentru o învăţare rapidă
sau o metodă pe care să o aplici şi să te transformi
într-un calculator. Dacă materia te atrage sau
profesorul ştie să se facă bine înţeles, totul ţi se pare
logic şi uşor. Dacă nu, totul se complică. Personal nu-
mi place să tocesc şi consider că participarea la
seminarii este principalul pas pe care trebuie să-l faci
pentru a înţelege şi a reţine mai uşor materia. Cred că
trebuie să tratezi cu interes şi seriozitate sesiunea, iar
dacă timpul nu este generos, trebuie să îţi faci o
structură de învăţare şi să-ţi stabileşti priorităţile.

Iuliana Mihai, anul III, Contabilitate şi
Informatică de Gestiune, zi: De-a lungul timpului,
am folosit mai multe metode de a învăţa precum
transcrierea cursurilor pe baza tematicii, învăţarea din
cât mai multe surse, învăţarea într-un mod mecanic şi
altele; unele funcţionau în cazul altora, însă nu şi

pentru mine. Consider că fiecare trebuie să-şi creeze
propria metodă de învăţare, eficientă pentru el. În
cazul meu, cea mai uşoară şi rapidă metodă de a
învăţa este aceea în care îmi organizez foarte bine
informaţiile, învăţând într-un mod logic şi sistematic,
reluând toate aplicaţiile din cadrul cursurilor şi
seminariilor.

Ionuţ Cristinel Burluşi, anul I, Masterat –
Managementul Afacerilor: Din punctul meu de
vedere, cel mai rapid şi uşor mod de a învăţa este acela
de a încerca să te detaşezi de toate problemele
cotidiene şi a te concentra, în mare parte, pe
subiectele ce trebuie abordate.

Denisa Rădulescu, anul I, Comunicare şi Relaţii
Publice: Nu folosesc o metodă anume, dar încerc să
îmi menţin atenţia asupra învăţatului şi să găsesc
exemple din viaţa de zi de zi pentru ceea ce învăţ.

Simona Piscanu, anul I, Management: Pentru
mine, cea mai uşoară metodă de a învăţa este aceea de
a citi de mai multe ori informaţiile, până reţin toate
noţiunile.

Lidia Dimulescu, anul II, Comunicare şi Relaţii
Publice: Din punctul meu de vedere cea mai uşoară
metodă de a învăţa, pe care o şi practic este: citeşti
cursurile cu foarte mare atenţie, apoi îţi subliniezi
cuvintele-cheie şi ideile principale; poţi să realizezi şi
o schemă a cursului respectiv, astfel înţelegi şi reţii
mult mai uşor.

Spaţiul european este, în primul rând, acasă

Cum se pregătesc studenţii pentru sesiunea de examene
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Despre cacofonie (cu simţul măsurii)

Sursă imagine:www.tatianarosca.wordpress.com
Începând cu acest număr, supunem atenţiei

cititorilor o serie de articole dedicate unor probleme
ale exprimării corecte. Încercăm, în felul acesta, să
semnalăm şi – în măsura posibilului – să îndreptăm,
în principal, unele „greşeli de limbă” (în sensul de
„abateri de la normele limbii române literare sau
exemplare”).Totodată, vom căuta să tratăm aici şi alte
tipuri de greşeli, întrucât noţiunea de „exprimare
corectă”nu are în vedere doar rigorile limbii literare ca
atare (ca entitate abstractă), ci şi vorbirea (concretă) în
anumite circumstanţe. Contează întotdeauna în ce
împrejurare vorbim, cu cine vorbim şi despre ce
vorbim. Adăugăm şi amănuntul că prin vorbire se
cuvine să înţelegem atât exprimarea orală, cât şi
exprimarea scrisă.
Iată, de exemplu, cacofonia (la care ne vom referi

acum) nu este o greşeală de limbă, ci de vorbire într-
o anumită situaţie. Termenul cacofonie provine, în
ultimă instanţă, din greaca veche, unde însemna
„sunet urât”. Retorii antici erau foarte grijulii când
venea vorba de alcătuirea discursurilor, fiindcă toate
cuvintele şi expresiile utilizate erau, în mod
obligatoriu, potrivite sau adecvate cu lucrurile despre
care se discuta. Dacă oratorii vorbeau despre ceva
frumos, întrebuinţarea unor sunete care „zgâriau
urechile” era inacceptabilă. În schimb, dacă vorbeau
despre ceva urât sau rău, întâlnirea sunetelor

neplăcute era permisă (până la un punct, desigur).
Deoarece limba română a moştenit din limba

latină un anume cuvânt, întâlnit cu precădere în
exprimarea vulgară, problemele cacofoniei au
căpătat pe terenul nostru dimensiuni exagerate.
La noi, în prezent, combaterea (sau chiar
prevenirea) unui asemenea „viciu” stilistic revine,
mai cu seamă, profesorilor de limba română. În
mediul universitar,mai nou, obligaţia aceasta cade
în sarcina celor care predau tehnici de redactare (o
disciplină asemănătoare anticei téchne retoriké,
preocupată însă îndeosebi de scrierea diverselor
tipuri de texte). Iar, dintre mânuitorii condeiului,
scandalizaţi de această greşeală se arată mai cu
seamă poeţii, mari iubitori – precum se ştie – de
armonii sonore. Să ne amintim, bunăoară, cât de
vehement fusese Arghezi, desfiinţând, într-un
articol, romanul Ion al lui Rebreanu din cauza
stilului, considerat insuportabil (după 27 de

pagini abandonase lectura operei)!
În orice caz, cu sau fără contribuţia lui Arghezi, au

apărut între timp destui „cârcotaşi” care au făcut din
vânătoarea de cacofonii un adevărat sport naţional.
În realitate, greşeala de exprimare nu rezidă în

„comiterea” de cacofonii, ci, mai ales, în felul în care
unii caută să le evite. Două dintre modalităţile alese
de vorbitorii actuali în acest scop sunt absolut
nerecomandabile. Cea mai dezagreabilă constă în
întrebuinţarea lui şi după adverbul de comparaţie ca:
„X lucrează ca şi contabil”. De aici, se ajunge la
generalizarea formulei, spunându-se foarte frecvent:
„...ca şi ministru”, „...ca şi avocat”, „...ca şi profesor”
etc. De ce nu sunt tocmai „fericite” astfel de soluţii?
Iată câteva răspunsuri:
Dacă ne raportăm la exigenţele gândirii corecte,

utilizarea lui ca şi (urmat - sau nu - de o cacofonie), în
situaţiile semnalate, denotă o încălcare a principiului
logic al identităţii: deci, nu „eu ca profesor/contabil
etc.”, ci „eu ca şi profesor/contabil”, adică un fel de „ca
şi cum aş fi profesor/contabil” (or, trebuie stabilit clar
dacă eu sunt ori nu sunt profesor/contabil).
La nivelul limbii ca atare, mai ales când vorbim de

norma exemplarităţii, întrebuinţarea lui ca şi, în
aceleaşi situaţii, este pur şi simplu stricătoare de
limbă, fiindcă regula este aceea ca această îmbinare să
fie urmată de un substantiv comun articulat („omul,
ca şi limbajul”; „poezia, ca şi pictura” etc.).

Evident, în cazul numelor proprii, articolul hotărât
lipseşte („Aristotel, ca şi Platon” ş.a.m.d.), dar lipseşte
doar fizic, fiindcă numele proprii „conţin” în sine
ideea de articol hotărât (ca actualizator).
La nivel strict discursiv ori textual, problema este

mai complexă, fiindcă trebuie să luăm în consideraţie
diverse tipuri de texte / discursuri, care se află „sub
incidenţa” unor diferite virtuţi stilistice. Am văzut
deja că în textele beletristice primează (în general)
calitatea eufoniei, de aici necesitatea de a evita
îmbinările cu sonoritate neplăcută.
În schimb, eufonia nu mai prezintă aceeaşi

importanţă într-un text ştiinţific, unde primează
precizia şi claritatea.Evident, în măsura posibilului, se
cuvine să ne exprimăm în aşa fel, încât să mulţumim
şi simţul estetic chiar şi atunci când scriem texte
ştiinţifice.
Aceasta nu înseamnă însă că trebuie să „spargem”

prin acest ca şi sintagme terminologice indispensabile
(precum gramatica comparativă, pragmatica
comunicării, statistica contabilă etc.), fiindcă ar
presupune să distrugem chiar conceptele în cauză,
după cum n-ar trebui să inserăm acelaşi supărător ca
şi în principii, legi etc., deoarece – aşa cum am văzut
deja mai sus – aceasta ar putea afecta uneori însăşi
logica discursului în cauză, adică tocmai coerenţa şi
claritatea logosului ştiinţific.
La fel de nerecomandabilă este folosirea, în

exprimarea orală, a unei virgule imaginare (care nu are
ce căuta, fireşte, nici în exprimarea scrisă). Aceasta ar
fi cea de-a doua soluţie nefericită.
Am întâlnit şi adevărate „performanţe”, cum este

următoarea, despre cum să eviţi prin toate
modalităţile, o cacofonie, atunci când... nu urmează o
cacofonie: un prezentator Tv, Cosmin Seleşi, la o
emisiune de imitat voci muzicale (Te cunosc de
undeva!) a întrebat o concurentă în felul următor:
„Unde s-ar situa Anna Lesko între personajele tale,
virgulă, ca şi personaj?” (Antena 1, la 21.04.2012, ora
21.01). Şi prezentatorul cu pricina nu a dat niciun
moment vreun semn că glumeşte!
În numărul următor, vom încerca să completăm

informaţiile de aici, propunând câteva soluţii
„convenabile” de evitare a cacofoniilor, adică unele
care să nu fie, în acelaşi timp, şi „stricătoare de limbă”.

Lect. univ. dr. Cristinel Munteanu

Importanţa interviului de angajare
Interviurile de angajare nu seamănă unul cu

celălalt. Fiecare situaţie este diferită, tocmai de aceea
este bine să existe o pregătire prealabilă pentru un
astfel de moment. Dacă CV-ul şi scrisoare de intenţie
au reuşit să convingă un angajator, atunci urmează o
întâlnire pentru susţinerea unui interviu.
Ar fi de dorit să aflaţi cât mai multe date legate de

persoana care face angajările: nume, funcţie, titlu,
eventual şi câteva informaţii legate de personalitatea
acesteia. Este bine să vă pregătiţi din punct de vedere
psihologic, emoţiile să fie lăsate deoparte şi atitudinea
să fie una pozitivă.

Gândiţi ca un învingător, întrucât plecaţi la drum
ca să câştigaţi!

Anticipaţi ceea ce se va întâmpla în timpul
interviului. Imaginaţi-vă dinainte derularea
interviului, întrebările care vi se vor adresa, modul în
care veţi răspunde, atitudinea adoptată. Fiţi relaxat,
pentru a fi mai eficient şi încercaţi să fiţi activ la
interviu. Se recomandă să vă informaţi dinainte
despre firmă pentru a putea adresa angajatorului

întrebări punctuale. Asiguraţi-vă că aveţi la
dumneavoastră câteva documente importante,
precum: o agendă sau un blocnotes, un CV, copii după
diplome, certificate, scrisoarea de intenţie şi poate o
fotografie recentă.
Evitaţi ticurile care vă trădează nervozitatea şi

încercaţi să adoptaţi o atitudine calmă, deoarece nu
sunteţi în cadrul unui concurs contra
cronometru. Daţi dovadă de convingere,
vorbiţi calm şi încercaţi să stabiliţi un
contact vizual cu auditoriul.
Nu este recomandat să vă lamentaţi cu

privire la fostul loc de muncă şi nici să
expuneţi situaţia într-o manieră negativă.
Prezentaţi realitatea, însă cu tact şi grijă.
Descrieţi punctele forte şi atuurile,
subliniaţi calităţile şi competenţele precum
şi experienţa dumneavoastră profesională,
expuneţi situaţiile dificile pe care le-aţi
gestionat, astfel încât să convingeţi
angajatorul că reprezentaţi un candidat

potrivit pentru jobul disponibil.
Nu toate interviurile la care participaţi vă vor

conduce spre angajare, dar, dacă le veţi acorda
importanţa cuvenită, atunci veţi fi, cu certitudine, un
învingător.

dr. Mihaela Mărăcine
Sursă imagine:www.reginele.ro
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MOMENTUL 24 IANUARIE 1859 ÎN ISTORIA ROMÂNILOR

Secolul al XIX-lea a adus noi modificări în spaţiul
Ţării Româneşti şi Moldovei. Manifestările
ideologice şi politice s-au realizat în ritmul evoluţiei
conjuncturii revoluţionare europene, în vreme ce
raporturile dintre Imperiul Otoman, Imperiul Ţarist
şi puterile Europei occidentale Franţa şi Marea
Britanie au fost influenţate de Revoluţia de la 1848,
războaiele napoleoniene şi de războaiele ruso-turce,
care s-au intensificat în această perioadă.

Relaţiile dintre Marile Puteri ale vremii au fost
marcate de declinul Imperiului Otoman. Acest declin
a fost afectat şi de ascensiunea în forţă a Imperiului
Rus în Balcani. Franţa dorea să îşi apere interesele din
Orient, Anglia îşi proteja drumul Indiei, iar Imperiul
Habsburgic îşi propusese să limiteze afirmarea
hegemoniei ruse în estul Europei.

Contextul internaţional al realizării Unirii
Principatelor Române

În acest context internaţional, Mişcarea unionistă
din Principatele Române a devenit deosebit de activă
şi în exterior, întâlnindu-se cu preocuparea Marilor
Puteri pentru stabilizarea raporturilor de forţe în
zonă. Astfel, la Congresul de Pace de la Paris din
1856, care a marcat sfârşitul Războiului Crimeii,
ministrul de externe francez, contele Walewski, a
venit cu propunerea de constituire a unui stat-

tampon prin unirea
Principatelor Române care,
aşezate sub garanţia colectivă
a celor şapte Mari Puteri ale
Europei din acea perioadă, ar
fi constituit un obstacol în
calea politicii expansioniste a
Rusiei.

Propunerea a determinat
reacţii diferite în rândul
participanţilor. Astfel,
Imperiul Otoman vedea în
realizarea acestui proiect
începutul dezmembrării sale
şi de aceea s-a opus
proiectului; Austria considera
unirea Principatelor
periculoasă, temându-se de
reacţia românilor din
Transilvania şi Bucovina;
Franţa urmărea prin acest

proiect să îşi sporească influenţa în Europa
răsăriteană; Rusia era interesată de distrugerea
alianţei anglo-franceze care îi provocase înfrângerea
în război şi, ca urmare, a susţinut propunerea.

În timp ce Prusia şi Sardinia au sprijinit la rândul
lor propunerea pentru că doreau crearea unui
precedent diplomatic care să vină în sprijinul
unificării Germaniei şi Italiei.

În această situaţie, Marile Puteri au hotărât
consultarea populaţiei din cele două Principate, prin
intermediul unor Adunări ad-hoc, cu privire la
viitoarea lor organizare. Falsificarea alegerilor pentru
Adunarea ad-hoc din Moldova a determinat reacţia
unor forţe europene. Ca urmare, între Anglia şi
Franţa a avut loc o întâlnire unde s-a discutat această
nouă problemă ajungându-se la un compromis.
Anglia accepta organizarea de noi alegeri, în schimb
Franţa era de acord cu o unire formală.

Convenţia de la Paris - cadrul Unirii Principatelor
În 1858 s-a elaborat Convenţia de la Paris, în care

se preciza acceptarea unirii Principatelor sub
denumirea de Principatele Unite ale Moldovei şi
Ţării Româneşti, doi domni (dintr-o casă dinastică
europeană) şi două guverne unice; erau decât două
comisii care urmau să funcţioneze la Focşani - şi
anume Comisia Centrală şi Înalta Curte de Justiţie şi

Casaţie. Dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza -
la 5 şi respectiv 24 ianuarie 1859 - a pus Marile Puteri
în faţa faptului împlinit pentru că, prin aceste acţiuni,
românii au realizat o unire efectivă şi nu una formală.

Puterile garante au reacţionat, considerând acest
fapt o încălcare a prevederilor Convenţiei de la Paris,
solicitând convocarea unei noi conferinţe care să
discute noua situaţie creată. Între timp, Partida
unionistă a declanşat o amplă campanie diplomatică
în marile capitale europene pentru recunoaşterea
Unirii.

Consecinţa a fost aceea că puterile garante
întrunite în Conferinţa de la Constantinopol au
aprobat unirea deplină, iar sultanul a emis un firman
pentru aceasta, cu obiecţia că era valabilă doar pe
durata domniei lui Cuza. Ulterior, clasa politică de la
Bucureşti va întreprinde acţiuni pentru revizuirea
acestei prevederi. Domnitorul a început imediat
demersurile pentru unirea deplină şi a trecut la
unificare instituţională.

Procesul de creare şi modernizare a statului
român

Momentul de la 24 ianuarie 1859 a marcat
începutul procesului de creare şi modernizare a
statului român modern. Exemple de asemenea măsuri
în plan politic: stabilirea capitalei unice la Bucureşti,
primul guvern şi Parlament unicameral în ianuarie
1862, prima Constituţie modernă din spaţiul
românesc 1866, obţinerea Independenţei la 9 mai
1877, Marea Unire din 1 Decembrie 1918 etc.

Iar în plan economic putem spune că anul 1859 a
marcat începutul procesului de creare a unei
economii naţionale moderne, în acest sens s-a
elaborat politica economică a paşilor mărunţi, care,
ulterior, a fost înlocuită cu cea prin noi înşine.

Unirea este îndeplinită, naţionalitatea română este
întemeiată. Acest fapt măreţ, dorit de generaţiile
trecute (…) s-a recunoscut de Înalta Poartă şi de
Puterile garante şi s-a înscris în datinile naţiunilor.

(fragment din Proclamaţia lui Al. Ioan Cuza
adresată ţării, decembrie 1861)

Lect. univ. dr. M. Buican
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