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Banca Na]ional@ a Româ -
niei s-a ar@tat în ultimii ani
drept una din cele mai
coerente institu]ii româ -
ne}ti. Se bucur@ de un
prestigiu public ridicat, are
o echip@ consistent@ de
speciali}ti }i s-a a}ezat,
institu]ional }i legislativ, pe
repere ferme care au ferit-
o s@ intre în agita]ia poli-
tic@ în care au c@zut }i s-

au compromis alte institu]ii. Banca a primit o
independen]@, de jure }i, de facto, abia în 2004,
prin noua lege }i de atunci, consolidarea insi-
tu]ional@ s-a îmbun@t@]it. Aceasta situa]ie r@mâne
valabil@ chiar dac@ obiectivul fundamental al insti-
tu]iei, definit ca atare în legea de func]ionale,
men]inerea stabilit@]ii pre]urilor nu a fost atins. 

S~PT~MÂNAL FINANCIAR - ECONOMIC

„Am v@zut întotdeauna c@,
pentru a reu}i în lume, tre-
buie s@ ai un aer nebun }i
s@ fii în]elept”

Montesquieu
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DE LA EUROPA FIRMELOR LA FIRMELE EUROPENE

Cui }i la ce poate folosi psihologia, în spa]iul nostru, în care psi-
hologii au fost o raritate? 
În timpul studiilor mele, specializarea psihologie de la
Universitatea Bucure}ti oferea 16 locuri de studiu, dup@ care a
fost considerat@ atât de periculoas@, încât a fost desfiin]at@ ca
program de studii, cercetare academic@ }i profesiune, cu câteva
excep]ii, cum ar fi clinica psihiatric@, armata, securitatea }i unele
compartimente legate de transporturi. Drept urmare, în 1990, în
România subzistau în total 300 de psihologi!

Discurs asupra
prostiei reflectate 

în politic@

PUNCTUL 
PE EUROPA

Dan SUCIU

dr. Mihai TURCU

„Nu este totul s@ te scoli de
diminea]@, esen]ial este s@ ajungi la
timp”

În]elepciune popular@

Congresul american va rezolva astfel
crearea lui „Works Progress
Administration” (WPA), for oficial al
statului care va recunoa}te dreptul la
munc@, a}ezarea într-o rela]ie corect@
a salariilor în raport cu indemniza]iile
- sporurile, ultimele, pân@ atunci, nu

de pu]ine ori mai mari decât salariile
în condi]iile în care patronatul avea de
câ}tigat. Celebrul, }i atunci dar }i mai
târziu, Harry Hopkins va vorbi de un
capitalism cu fa]a uman@. El afirma:
„Nu cred c@, în sistemul nostru ca -
pitalist, oamenii trebuie s@ fie s@raci...
Eu cred c@ sunt s@raci, întrucât noi,
cei care conducem, care avem pu -
terea, capitalul, nu avem atâta creier
pentru a diviza în mod corespunz@tor,
în fiecare an, venitul nostru na]ional
}i a-i împiedica s@ fie s@raci”.
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Noi provoc@ri
pentru Banca
Na]ional@

Dan POPESCU

Cum au ie}it Statele Unite 
din criza economic@ mondial@ din 1929-1933?
- ac]iuni concentrate într-un concept polivalent:

New-Deal-ul lui F.D.Roosevelt (III) -

continuare ^n pag. 4

continuare ^n pag. 2

26 iunie - Ziua Drapelului Na]ional al Rom$niei

Franklin Delano Roosevelt, la 4 martie 1933, devine pre}edinteleStatelor Unite, p$n@ la moartea sa, ^n 1945

Dezvoltarea unei afaceri 
bazate pe internet

conf. univ. dr. R@zvan {ERBU pag. 6

Opinii cu privire la accesarea 
împrumutului de 19,8 miliarde
EURO de c@tre România (VII)

student Nicoleta Sonia H~U{IU pag. 7

Petru-Ovidiu DUMBR~VEANU
Art@ }i economie (XIV)

pag. 8

DAVID M. SMICK
Lumea este curb@: 
pericolele ascunse 
ale economiei globale

La jum@tatea anului 2008, în
plin@ criz@ financiar@ globa -
l@, ap@rea, la Porto folio, una
dintre editurile grupului
Penguin, cartea lui David M.
Smick – The world is
curved: hidden dangers to
the global economy
(Portofolio, Pen g uin Group,
New York, 2008). Mai pu]in
cunoscut publicului din
România, David M. Smick
este una dintre cele mai
autorizate voci în analiza

pie]elor financiare globale. Experien]a de consultant }i pu -
blicist ^l recomand@ ca fiind unul dintre speciali}tii de
marc@ ^n domeniul globaliz@rii. 

dr. Silvia M~RGINEAN

continuare ^n pagina 3

Nuvel@ la în@l]ime (I)

continuare ^n pagina 7

dr. Dan Alexandru POPESCU pag. 5
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Discurs asupra prostiei reflectate în politic@
urmare din pag.1 

In aceste condi]ii, corpul social nu
}tie foarte bine nici ce este un psi-
holog nici la ce poate fi folositoare
psihologia. în consecin]@ pu]in cer
servicii psihologice, }i daca le cer,
pu]ini }i }tiu care ar putea fi aces-
tea. Corespunz@tor psihologii ajung
în post fie acolo unde exist@ conti-
nuitate, }i se }tie la ce poate fi util
un psiholog, dar }i în locuri în care
din auzite, cineva creeaz@ un post
de psiholog, dup@ care, fie c@ nu-i
cere ceva, fie îi cere ce din auzite
crede c@ ar trebui s@ produc@ un
psiholog, iar@}i psihologul fiind sin-
gur, într-o organiza]ie pentru care
este mai mult suspect decât bine
primit, corect solicitat }i luat în
seam@.
Prin natura situa]iei, respectiv unici-
tatea func]iei în majoritatea organi-
za]iilor, }i caracterul relativ ermetic al
produselor noastre, în fiecare loc,
psihologul se afl@ în condi]ia de
deschiz@tor de drum, fiind cu sigu-
ran]@ bine servit de un statut aca-
demic înalt, de dorit peste cel comun
din organiza]ie.
Pentru a sugera  }i ilustra la ce ar
mai putea folosi psihologia în zilele
noastre, am ales un scurt excurs în
„Psihologia pasiunilor” a magistrului
sorbonian Théodoul Ribot (f@r@ a
relua întreaga teorie), respectiv capi-
tolul „ Pasiunea politic@".
Ribot sus]ine c@ pasiunea este o idee
fix@ intelectualizat@ crescut@ pe solul
organiz@rii genuine, precognitive, a
individului. În psihologie se discut@
frecvent ceva înrudit, pornind de la
Allgemeine Psiychopatologie a fonda-
torului domeniului, Jasperss, respec-
tiv „ideea delirant@"( „Ideea fix@" nu
este „idee delirant@" ...cu observa]ia
c@ pân@ în prezent psihologia nu a
putut preciza deosebirea...).
Foarte schematic, Ribot distinge
dou@ categorii de „pasiona]i politic,
respectiv „tipul realist" }i, „tipul
idealist".
„Tipul realist" este mai bine

reprezentat statistic. Dac@ „realist"
ne-am a}tepta ca tipul s@ modeleze
omul dedicat în mod ra]ional }i
responsabil unor obiective organi-
za]ionale, colective, de stat...
Ra]ionalitatea ar trebui s@ exclud@
pasiunea. Pentru a exista pasiune,
cu r@d@cina în „instinctul social" se
cere ca acesta s@ fi dublat de
„voin]a de putere", puterea fiind
condi]ia necesar@ pentru a guverna
spre a conserva sau pentru a
schimba, pentru a ap@ra un ideal
sau impune altul; plus „ambi]ia" de
a accede la putere ca instrument al
afirm@rii personale. Evident, omul
politic va sus]ine, uneori va }i
crede, c@ lucreaz@ pentru „binele
general" reprezentat }i prezentat ca
scop impersonal necesar a fi pro-
movat „ periat mundus".
Fanatismul astfel construit poate fi
al unui individ sau al unui partid.
Pasiunea politic@ asociaz@ ura
implacabil@ contra rivalului sau
adversarului politic, împotriva
diziden]ilor, orgoliul }i vanitatea,

ipocrizia }i }iretenia.
Caracteristicile pasionale esen]iale
sunt: ideea fix@ obsedant@, tenaci-
tatea invincibil@ }i energia, disponi-
bil@ }i investit@.
„Tipul idealist" este un „credincios"
pân@ la fanatism, eliberat de ego-
ism, î}i apare sie}i ca instrumentul
unei puteri superioare c@reia i se
ofer@ pân@ la sacrificiu. Tr@ie}te
ascetic, devotat cauzei }i triumfului
ideii.
Implacabilitatea se asociaz@ ambelor
tipuri:
Realistul „ucide” pentru c@ lui îi
trebuie puterea, cel mai sigur mod
de a-}i învinge adversarii este
suprimarea lor.
Idealistul „ucide” pentru c@ „de]i -
nând adev@rul absolut" „are dreptul"
s@-l impun@, moartea oponen]ilor
apare ca fiind comandat@ de
justi]ie.
Particularitatea distinctiv@ a pasiunii
politice este faptul c@ este colectiv@
}i propagatoare. Colectivitatea
pasionat@ este rezervor exterior din

care pasionatul î}i alimenteaz@
for]a. 
În revolu]ii, îns@, pasiunea politic@
urc@ pân@ la pierzanie. Eveni men -
tele decurg rapid, obiectele înveter-
ate sunt distruse în ore, obiectele
noi, ini]ial însp@imânt@toare devin
rapid familiare. Starea febril@ se
între]ine prin ac]iuni }i reac]iuni
reciproce, se sintetizeaz@ la înalt@
tensiune, situa]ie în care nu mai
exist@ obstacole, nici limite între
posibil }i imposibil. Idealul r@mâne
neschimbat dar fiecare etap@ tinde
s@-l aduc@ la absolutul s@u.
Pasionatul revolu]ionar ac]ioneaz@
asemenea imaginativului care-}i
obiectiveaz@ neîncetat propriul vis.
De regul@, ini]iatorii unei revolu]ii
sunt absorbi]i }i suprima]i de cei
care le succed.
Toate acestea se accentueaz@ dac@
pasionatul politic este structural un
emotiv - impulsiv.
Observa]ia lui Ribot este c@ :
„Guvernarea unui popor, în anumite
momente din istoria sa, este în

mâinile unor seminebuni".
Revenim la ale noastre, la psiho-
logul angajat pentru oficii profe-
sionale, de un politician sau un
partid politic, pentru consiliere psi-
hologic@.
Acesta este un oficiu pe care psi-
hologul îl poate accepta în dou@
ipostaze:
A. Ca profesionist riguros deonto-
logic , situa]ie în care va fi curând-
concediat, sau „suprimat" ....
B. Ca profesionist „realist" , util
în manevre propagandistice manip-
ulatorii,ca profilator al adversarilor
politici sub raportul vulnerabilit@]ilor
lor, }i pentru cosmetiz@ri ale
apari]iilor publice ale angajatorului,
ipostaz@ în carear putea fi o vreme
bine pl@tit, dar „suprimat" , ceva
mai târziu, fie de uniifie de al]ii...
În concluzie, putem doar accentua
înc@ odat@ c@ toat@ ra]ionalitatea
uman@ este instrumental@, un
instrument str@lucit }i eficace,
r@d@cina faptelor aflându-se în
propensiunile vitale }i afectivitate.

dr. Mihai TURCU

Parlamentul Europei

Sigmund Freud (n. 6 mai 1856, Freiberg, - d. 23 septem-brie 1939, Londra) a fost un medic neuropsihiatru evreuaustriac, fondator al }colii psihologice de psihanaliz@.
William James (n. ianuarie 11, 1842 – d. august 26, 1910) a fost unul dintre cei mai mari psihologi }i psihanali}ti americani, instruit ca medic.
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urmare din pag.1
În peste 20 de ani de carier@, Smick
a fost consultant pentru oameni de
afaceri importan]i – George Soros,
Michael Steinhardt, Luois Bacon, Stan
Druckenmiller, Julian Robertson -,
consilier pe probleme economice ai
unor candida]i la pre}eden]ia Statelor
Unite (republicani }i democra]i), }ef
al staffului unor membri importan]i ai
Congresului SUA, a scris pentru Wall
Street Journal }i New York Times }i
este fondatorul }i editorul revistei
The International Economy, o revist@
destinat@ comunit@]ii b@ncilor cen-
trale }i ministerelor de finan]e din
lumea întreag@.
Cartea  The world is curved: hidden
dangers to the global economy
(Lumea este curb@: pericolele
ascunse ale economiei globale) ne
prezint@, dintr-o perspectiv@ diferit@
sistemul financiar global, încercând
s@ fac@ cunoscute publicului larg
detaliile semnificative ale mediului
financiar global, cele }tiute doar de
cei care au acces dincolo de cortin@,
dup@ ce spectacolul s-a sfâr}it. O
analiz@ lucid@, informat@ a sistemului
financiar global, lucrarea a fost unul
dintre best-seller-urile anului trecut,
cu o primire favorabil@ deopotriv@ în
mediul academic }i în cel de afaceri.
Dup@ cum o arat@ }i titlul, cartea se
vrea o replic@ la celebra carte a lui
Thomas Friedman The world is flat: a
brief history of the twenty – first cen-
tury (Lumea este plat@: o scurt@ isto-
rie a secolului dou@zeci }i unu).
Recunoscut în literatura ca un spe-
cialist în domeniul globaliz@rii,
Friedman este de asemenea celebru

pentru optimismul s@u }i pentru
pozi]ia oarecum fatalist@ – glo -
balizarea exist@ }i tot ceea ce se
poate face este s@ încerc@m o bun@
cunoa}tere a mecanismelor ei, astfel
încât s@ profit@m de lucrurile bune pe
care ni le aduce }i s@ minimiz@m
pagubele. Smick ofer@ o nou@ viziune
asupra globaliz@rii financiare, argu-
mentând c@, din punctul de vedere al
pie]elor financiare, lumea actual@ este
departe de a fi plat@.
Spre deosebire de pie]ele bunurilor }i
serviciilor, în lumea pie]elor financia-
re nimic nu se mai întâmpl@, în
prezent, în linie dreapt@. Exist@ o
serie continu@ de discontinuit@]i }i
r@suciri marcate de incertitudine, care
adesea implic@ milioane de partici-
pan]i. Dac@, în produc]ia de bunuri }i
servicii, linia dreapt@ – cea mai
scurt@ cale – este elementul domi-
nant, în lumea finan]elor globale,
firmele }i indivizii opereaz@ pe un
teren accidentat, cu numeroase
sui}uri }i coborâ}uri, care ne duc la
imposibilitatea de a vedea ce urmeaz@
în fa]a noastr@. Aceast@ imposibilitate
de a vedea cu claritate drumul
înainte, ne face s@ fim în permanen]@
surprin}i, motiv pentru care lumea
finan]elor globale a devenit atât de
periculoas@. Din totdeauna, pie]ele
financiare au fost marcate de incerti-
tudine }i informa]ie incomplet@, de
lipsa transparen]ei tota le, dar în noua
economie global@, „acest ocean
nebun al lichidit@]ii” nu numai c@ a
crescut num@rul necunoscutelor, ci
le-a rearanjat dup@ alte reguli. 
Argumentele pe care le aduce David
M. Smick, în favoarea ideii c@ lumea
finan]elor globale s-a transformat
într-un loc tot mai periculos, sunt

puternic sus]inute de criza financiar@
global@, despre care ne-am obi}nuit
}i am obosit s@ vorbim în ultima
vreme. Una dintre sursele schimb@rii
este chiar schimbarea juc@torilor. În
prezent, pie]ele financiare au noi
juc@tori, cu viziuni diferite de cele
tradi]ionale. Dintr-o dat@, bancheri,
oameni de afaceri }i guverne din
]@rile industrializate se concureaz@
pentru finan]area proiectelor lor cu
întreprinz@tori, firme mici sau foste
companii de stat, care au intrat în
cursa de atragere a fondurilor de

investi]ii. Cu noi produse financiare
derivate, cu noi mecanisme de
finan]are, tot mai complicate, devine
aproape imposibil s@ intuie}ti ce se
va întâmpla }i când. A devenit evi-
dent c@ investitorii au nevoie de alte
tipuri de informa]ie pentru a lua
deciziile potrivite, dar, cel pu]in deo-
camdat@, se pare c@ nimeni nu }tie
ce fel de informa]ie e necesar@ }i de
unde ar putea fi ob]inut@. 
Pie]ele financiare au operat întotdeau-
na cu informa]ie asimetric@. Un
investitor }tie sau se gânde}te la

ceva. alt investitor }tie sau se
gânde}te la altceva. Dar, investitorii de
acum trebuie s@ se bazeze mai
degrab@ pe instinct, decât pe ceea ce
}tiu. Terenul de joac@ a devenit mai
mare, miza a devenit tot mai mare, iar
sistemul, din cauza complexit@]ii sale
a devenit extrem de fragil. Pia]a finan-
ciar@ global@ este precum un castel
construit din c@r]i de joc, care se
poate pr@bu}i oricând, dintr-o varietate
de motive. Nu este obligatoriu ca
aceasta s@ se întâmple, dar to]i cei
care iau decizii trebuie s@ înceap@ s@
fie aten]i }i s@ ]in@ cont de lucruri la
care nu au contat pentru ei niciodat@. 
Necunoscutele sunt multe în lumea
finan]elor globale. Con}tient de multi-
tudinea de factori care pot influen]a
evolu]iile pie]elor financiare, David M.
Smick se întreab@: ce }tim oare cu
adev@rat despre China, a c@rei
economie nu e cunoscut@ în profunz-
ime, nici m@car de c@tre cei care o
guverneaz@?; ce }tim oare despre
mecanismele de gândire ale so]iei
casnice din Japonia, ale c@rei decizii
de economisire influen]eaz@ fluxurile
de economii la nivel global?; ce }tim
despre modul în care î}i înregistreaz@
în contabilitate opera ]iunile cele mai
cunoscute }i aparent de încredere
fonduri de investi]ii globale, }i care e
valoarea real@ a acestor investi]ii?;
cine poate spune care sunt, pân@ la
urm@, implica]iile economice }i sociale
ale distribu]iei atât de neuniforme a
bog@]iei la nivel global?

Acestea sunt doar câteva dintre
întreb@rile la care  David M. Smick
încearc@ s@ dea r@spuns în cartea sa
The world is curved: hidden dangers
to the global economy (Lumea este
curb@: pericolele ascunse ale
economiei globale). Scris@ într-o
englez@ vie, cartea se adreseaz@
deopotriv@ speciali}tilor în finan]e,
oamenilor de afaceri }i celor din
mediul academic, oferindu-le tuturor o
perspectiv@ nou@ }i realist@ asupra
sistemului financiar global. Cu spe -
ran]a c@ una dintre editurile din
România va lua în considerare traduc-
erea }i publicarea ei, astfel încât s@
devin@ accesibil@ unui public mai larg,
ne al@tur@m autorului c@r]ii, afirmând:
în lumea finan]elor globale, linia
dreapt@ a încetat s@ mai existe.

DAVID M. SMICK - Lumea este curb@: 
pericolele ascunse ale economiei globale -

dr. Silvia M~RGINEAN

Cartea de pe noptier@

Bursa new-yorkez@ de pe Wall Street Bursa londonez@
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urmare din pagina 1
O pledoarie mai semnificativ@ }i mai
conving@toare fa]@ de rolul social al
institu]iilor, nici c@ putem afla. {i nu
este deloc paradoxal c@ ea venea din
Statele Unite, unde, foarte adesea,
este drept c@ nu întotdeauna, „drep-
tatea social@”, chiar într-o inter-
pretare capitalist@, a fost }i era, este
a}ezat@, la rang de principiu. Ce dis-
tan]@ imens@ fa]@ de România de
acum, nu atât în plan teoretic, cât în
plan practic...
...„Experien]e originale, în acela}i
cadru al WPA, arat@ profesorul André
Kaspi, iat@, un excep]ional analist al
acestei perioade, se afl@ m@rturie
unui asemenea spirit generos al tim-
pului. Înv@]@torii }i profesorii au avut
ca misiune special@ s@ înve]e s@
citeasc@ pe analfabe]i. Pe urm@,
arti}tii de toate felurile se vor pro-
duce în fa]a publicului, a unui pu blic
care pân@ în acea vreme nu avuse
niciodat@ acces la teatru, la literatur@,
la muzic@, la pictur@. Era, de altfel,
}i aceasta o nou@ misiune care tre-
buia s@ revin@ }colii. Ce diferen]@
fa]@ de o anume concep]ie actual@
clamat@ la noi. Dar s@ revenim. O
veritabil@ efervescen]@ }tiin]ific@, spir-
itual@ trebuia s@ cuprind@ - }i
cuprinsese, chiar, ca atare, societatea
american@. De exemplu, s-au ampli-
ficat preocup@rile de cercetare ale
istoricilor }i tehnologilor. Rabinii au
redactat un dic]ionar englez – idi}.
De fapt, scrie tot Kaspi, mai pu]in
importa obiectivul. Ceea ce conta era
s@ se pun@ la lucru, la treab@, pe cei

care pierduser@ slujbele, cei care
aveau „salarii de criz@” (iat@, concept
valabil atunci }i la americani) pentru
a putea s@ le amelioreze. Ceea ce
conta era revigorarea speran]ei,
înl@turarea teamei, a fricii, dup@ cum
chiar Roosevelt declarase în primul
s@u discurs preziden]ial. S@ ad@ug@m
unor asemenea m@suri excep]ionale,
votul privind „Noua lege a securit@]ii
sociale”, care va amplifica cuantumul
„asigur@rii de }omaj” }i „asigur@rii de
b@trâne]e”, acestea venind de la
bugetul federal. Este drept c@
datorit@ opozi]iei corpului medical, nu
fusese luat@ în calcul, astfel, „asigu-
rarea de boal@”, chestiune destul de
fierbinte }i cu care }i actualmente
economia american@ se confrunt@...

... Prin asemenea ac]iuni,
F.D.Roosevelt va deveni „omul”,
„pre}edintele” providen]ial, cel care
f@cea veritabile miracole, cel de la
care se a}teptau miracole. Era un om
cât se poate de sobru, de studios,
de riguros, }i o astfel de latur@ fiind
apreciat@ de aleg@torii americani în
noiembrie 1936, atunci când a
dobândit, cât se poate de
conving@tor, al doilea s@u mandat. În
campania sa electoral@ de atunci,
Roosevelt a fost acuzat, de c@tre
inamicii s@i, c@ în anturajul s@u s-au
strecurat comuni}ti, revolu]ionari,
unii inamici determina]i ai
democra]iei americane atât de larg
interpretat@ de adversarii lui
Roosevelt. Aiureli, pre}edintele era

un democrat convins, dar  nu
în]elegea }i nu a în]eles deloc ca
democra]ia s@ devin@ o arm@ prin
care cei s@raci s@ fie tot mai s@raci,
iar boga]ii tot mai boga]i. Cultura sa
aleas@, general@, dar }i juridic@, eco-
nomic@, în mod special, idealurile
americane ca atare nu-i permiteau o
alt@ abordare. În cea mai mare parte
a timpului, vedea via]a, tr@ia via]a sa
}i a altora dintr-un fotoliu rulant,
în]elegea marea suferin]@ }i lupta din
toate puterile sale ca, pentru cei
mul]i, pentru cei mai mul]i, ea s@ nu
se produc@, ea s@ nu izbândeasc@...
„C@ Roosevelt, prin re]etele sale, prin
rezultatele sale, a redus la t@cere
demagogii care propuneau solu]ii
foarte costisitoare, foarte dureroase
pentru o mare parte a cet@]enilor, în
scopul ie}irii din criz@, al dep@}irii ei,
solu]ii, de altfel, ineficiente pentru
popor, este indiscutabil” ne spune
Kaspi. Tot indiscutabil este c@ el
avea aprecieri ferme, foarte critice în
raport cu opozi]ia sa. „Dar el a pre -
zervat }i dezvoltat esen]ialul
democra]iei americane”, iar aceasta
este indiscutabil...
Roosevelt a invins criza, în modul
concret, dar exist@, îns@, aprecieri
care pun sub semnul întreb@rii detalii
în acest cadru. Potrivit lor, de}i a
avut mari merite, Roosevelt „nu a
fost totu}i magicianul care a scos un
iepure din p@l@ria sa”. New – Deal-
ul s@u a avut }i limite, de}i a
relansat ]ara, iar acesta este lucrul
cel mai important. Potrivit statisti-
cilor, abia în 1938, Produsul Na]ional
Brut al Statelor Unite va reprezenta
95& din cel aferent anului 1929, iar
în 1939 va fi 103&. Tot în 1938,
produc]ia industrial@ va avea nivelul
din 1929, un num@r important de
firme americane revenind pe primul
plan al economiei lumii. Rata }oma-
jului, atât de grav amplificat@ de

criz@, va r@mâne }i ea, totu}i, spre
15 – 17&, în 1938. {omerii, atâ]ia
câ]i erau, beneficiau, îns@, acum, de
aloca]ii de }omaj, care nu existau în
1933. De fapt, Statele Unite, econo-
mia american@ î}i reg@sise cre}terea
economic@, acum mai s@n@toas@, de
altfel, iar }omajul va disp@rea efectiv
numai odat@ cu intrarea Statelor
Unite în Al Doilea R@zboi Mondial.
Mai mult, odat@ cu „era Roosevelt”
guvernul federal, al@turi de institu]ii
vor deveni foarte importante în
economie, un veritabil arbitru în
discu]iile dintre partenerii sociali. Un
nou timp de progres va începe...
...În primele sale 100 de zile }i pe
urm@ în cei 5 – 6 ani dintre 1933 –
1938, America va cunoa}te o veri-
tabil@ }i fericit@ metamorfoz@. {i de
aici }i-a tras vigoarea, puterea, pen-
tru a izbândi cum a izbândit în
marele cataclism belic pe cale s@ se
declan}eze. Chiar dac@, pentru
România }i alte state central }i est-
europene, Roosevelt nu este un
nume eminamente meritoriu,
atârnând greu în balan]@ tratativele
sale perdante, al@turi de Churchill, cu
Stalin, nu ai cum s@ nu-i recuno}ti
meritele, din perspectiva economiei
americane }i a economiei lumii,
atunci când el a venit la conducere
acestea fiind în deriv@. {i cât de greu
i-a fost putem s@ ne d@m seama noi,
românii operând acum cu intervale
de timp de 20 de ani, în ce prive}te
venirea sau revenirea pe linia de plu-
tire a economiei române}ti, în vreme
ce americanii lui F.D.Roosevelt au
realizat un salt relativ asem@n@tor, în
5 – 6 ani. Avem deci }i noi nevoie
de un Roosevelt? Avem poate nevoie
de finalizarea unor eforturi debutate
în maniera în care au fost debutate?
Avem nevoie de altceva? Sunt
întreb@ri cu r@spunsuri asupra c@rora
trebuie, cred, profund reflectat...

Cum au ie}it Statele Unite 
din criza economic@ mondial@ din 1929-1933? 
- ac]iuni concentrate într-un concept polivalent:

New-Deal-ul lui F.D.Roosevelt (III)

Dan POPESCU

Recurs la experien]@

1938 - America a ^nvins criza?!

1930 - {omeri americani
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JURNAL DE C~L~TORIE

c my b

Început de iunie. Cum c@l@torului îi
}ade bine cu drumul, m@ îndrept,
iar@}i, c@tre aceea}i minunat@ ]ar@, pe
care abia de o s@pt@mân@ am p@r@sit-
o: Belgia. Urc într-un avion mai mic,
cu care decolez de pe aeroportul din
Sibiu }i m@ bucur c@ pot s@ revin la
ocupa]ia mea de baz@: consemnez
febril fiecare experien]@, fiecare impre-
sie, fiecare curiozitate, ce s@ fac altce-
va, mai trag de timp, s@ treac@ plim-
barea prin v@zduh mai repede. În ulti-
ma vreme, m@ consacru scrisului doar
în momentele de tihn@, destul de izo-
late, ale numeroaselor mele «ie}iri».
Am peste o sut@ de ore de zbor la
activ, }i tot nu m@ simt în largul meu
în acest mijloc de transport atât de
comod }i rapid. Cât despre siguran]@,
nimic pe lume nu-i garantat 100&,
poate doar începutul }i sfâr}itul vie]ii...
De data aceasta, destina]ia mea final@
nu este capitala bruxellez@, ci Bruges,
pitorescul burg flamand, supranumit }i
«Vene]ia Nordului». Or@}elul l-am mai
vizitat }i cu alt@ ocazie, în urm@ cu
c$]iva ani, cînd am efectuat un veri-
tabil maraton de c$teva zile prin
Belgia, pornind de la Lille, din nordul
Fran]ei. Am avut posibilitatea, atunci,
s@ parcurg o adev@rat@ «ax@ a frumo-
sului» (cum bine am denumit-o într-
un articol mai vechi): Bruges-Gand-
Bruxelles. O excursie splendid@,
pl@cut@ ochiului }i sufletului. Acum,
voi avea la dispozi]ie nici mai mult,
nici mai pu]in de dou@ zile, un mini-
sejur full de întîlniri, reuniuni }i mese
rotunde, evenimentul la care am fost
invitat s@ particip fiind organizat de
c@tre Comisia European@ }i College of
Europe. Un Specific Training Seminar,
destinat coordonatorilor Centrelor de
documentare european@, dar nu sunt
nicidecum egoist s@ v@ re]in aten]ia cu
programul strict profesional al
deplas@rii. Nu o s@ v@ plictisesc inutil
cu am@nunte tehnice. O }edere scurt@,
dar, f@r@ îndoial@, de maxim@ implicare
}i intensitate. Reiau }irul însemn@rilor.
Foarte cochet interiorul avionului nos-
tru (apropo, are elice }i seam@n@ cu
o juc@rie din copil@rie, din aia care se
strica repede…), iar simpaticele ste -

wardese poart@ uniforme ro}u cu alb,
clasice }i elegante. Recunosc stilul
vienez în atitudinea }i în mi}c@rile lor.
Ne servesc gustarea. Profit o secund@
s@ îmi scot nasul din foi }i privesc la
covorul de nori alb-murdari. F@r@
îndoial@, pufo}i... Ca întotdeauna, nu
voi dejuna în avion, cer doar un pahar
cu ap@ plat@. Sper c@ voi ajunge s@
cinez la Bruges, în compania colegilor
mei. Pe p@m$nt. Ne-au distribuit }i
ziare, la alegere. În române}te au doar
Adev@rul, pe care îl cer, politicos, în
englez@. La fel procedeaz@ }i cei mai
mul]i dintre pasageri. Bineîn]eles, pe
prima pagin@, }tirea tragic@ despre
catastrofa companiei Air France. Nu-i
foarte lini}titor s@ cite}ti în avion,
despre pr@bu}irea unui alt avion, mai
zilele trecute... Groaznic! Terifiant@
imagine. 228 de persoane la bord, unii
dintre ei primiser@ biletul pentru Rio
drept premiu din partea companiei
unde lucrau, î}i luaser@ }i prietenii cu
ei s@ s@rb@toreasc@, familii întregi
disp@rute în neant, o frac]iune de
secund@… Dumnezeu s@ îi odihneasc@
în pace! Îmi amintesc c@ am survolat
deseori Atlanticul, o dat@ chiar pe
acela}i culoar aerian, întorcându-m@
de la Buenos Aires. Din cîte ]in minte,
14 ore de zbor neîntrerupt. Dar, f@r@
turbulen]e, nici n-am sim]it disconfor-
tul altitudinii. Am rezistat, f@r@ s@ m@
plâng, pân@ la Frankfurt, aeroportul de
escal@, ba chiar am reu}it s@ adorm
pentru câteva ore. O senza]ie ciudat@,
la 12.000 m deasupra oceanului…
Eram îns@ mai tîn@r, mai ne}tiutor,
mai nechibzuit, nu (psih)analizam în
a}a hal orice situa]ie (mare gre}eal@ !)
}i, ce-i mai important, nu eram atât
de stresat; ast@zi, for]a lucrurilor,
viteza cu care ne mi}c@m, presiunea

exercitat@ de cei din jur, incertitudinea
în care tr@im, toate adunate î]i
afecteaz@ sim]itor st@pânirea de sine,
î]i sl@besc nervii, sfâr}e}ti prin a pa -
nica repede, iar s@racul de el, fizicul
nostru, r@spunde doar prompt la ni}te
comenzi superioare.
Am de tradus un scurt text din
român@ în francez@ (îl ve]i g@si ane -
xat la final, e interesant pentru pos-
teritate), pe care trebuie s@-l trimit
apoi pe e-mail. Am promis, de}i am
suficient de multe pe cap. M@ simt
obosit }i încerc s@ recapitulez activi-
tatea mea din ultimele zile, un itiner-
ar extrem de solicitant, ca niciodat@:
numai joia trecut@ am aterizat pe
Otopeni, din direc]ia Bruxelles (vezi
jurnalul anterior), a doua zi am
p@r@sit capitala, semi-odihnit, cu
bucuria reîntoarcerii acas@, la familie
}i c@]el, un Sibiu însorit de care nu
prea am avut timp s@ profit, întrucât
week-end-ul l-am petrecut în secuime,
la Miercurea-Ciuc }i Odorhei – pre-
tutindeni oameni în straie populare,
de s@rb@toare, fiind chiar perioada
Rusaliilor }i a pelerinajului maghiarilor
de la Şumuleu, o zon@ cu bogate
tradi]ii }i verdea]@, pe care încep s@
o îndr@gesc din ce în ce mai mult
(noroc cu ID-ul lui Doris, c@ altfel nu
b@team eu ]ara în lung }i-n lat, a}a
cum o fac de vreun an) –, luni m-am
dus la Bucure}ti cu treab@, m-am
întors mar]i, tot cu trenul, }apte ore
la dus, având întârziere }i }ase ore la
întors (pe cît posibil, evit ma}ina,
traficul na]ional m@ disper@), iar
ast@zi, miercuri dup@-amiaz@, m@
deplasez, pe calea aerului, pe ruta
Sibiu-Viena-Bruxelles; punctul final,
Bruges, se afl@ la nici o or@ de ca -
pitala Belgiei, spre Marea Nordului.

Dup@ vreo 55 de minute, de}i pe bile-
tul electronic scria c@ vom face 1h55,
pilotul ne transmite c@ ne apropiem
de Viena. S@ ne (re)punem centurile
}i s@ ne preg@tim de aterizare... Mi-a
mai r@mas jum@tate de traducere de
f@cut, s@ nu m@ plictisesc în zborul
cu nr. 2. Cum v@ spuneam, scrisul
mai alung@ din emo]iile c@l@toriei la
în@l]ime. Memorezi detalii, te concen-
trezi s@ produci idei }i…
Gata, din nou on board. M-am “fâ]âit”
dou@ ceasuri prin aeroport, casc@-
gura pe la duty free-uri }i firme de
tot felul. N-am reu}it s@ m@ ab]in în
a cheltui pe nimicuri. M-am urcat
într-un Airbus, direc]ia Brussels; în
sfîr}it, pot s@ urm@resc pe monitor
parcursul de zbor. Sunt cam mole}it
de la pastila de Extraveral, de care nu
m-am putut lipsi la îmbarcare
(vorbesc de primul avion). Am luat-o
«s@ fie acolo», mai lini}te}te spiritul.
Decol@m. Nu mi s-a p@rut foarte mare
aeroportul din Viena, dar am avut de
str@b@tut un culoar destul de lung, ca
s@ ajung la poarta cursei de Bruxelles,
gate C55. O groaz@ de «diploma]i» în
jurul meu, costume închise la culoare,
c@m@}i albe sau de un albastru pal,
citind pres@ interna]ional@. Se vede c@
m@ îndrept c@tre inima aparatului
comunitar, probabil func]ionari sau, în
orice caz, cu meserii înrudite, serio}i,
mecaniza]i. Frumoase aeronavele
Austrian Airlines, culori calde, pl@cute,
vesele, de bun gust a} zice. M-am
repus pe treab@ }i am terminat tra-
ducerea. Mai am doar s@ o transcriu
pe calculator }i s@ o trimit pe inter-
net. Sper c@ am wireless }i sper s@
fie gratuit, de}i m@ îndoiesc, având
deja o experien]@ recent@ la Bruxelles,

într-un hotel asem@n@tor, de lux, cu
pre]uri exorbitante la ni}te servicii pe
care orice om sim]it le consider@
banale. R@sfoiesc magazinul bilingv al
companiei austriece de zbor, g@sesc
un articol despre Canada. M@ bucur
s@ rev@d, în fotografii, str@du]ele tipice
din vechiul Québec, Biosfera }i zgîrie-
norii din Montréal, Skyline-ul toron-
tolez (sau torontez?). Apoi trec la o
revist@ cu produse pe care le po]i
achizi]iona la bord, Fly and buy. Nu-
mi dau seama dac@ este scump sau
nu fa]@ de ora}, neavând în cap
pre]uri comparative; bijuterii, ceasuri,
pixuri, parfumuri, toate de marc@,
nicidecum fake-uri de fi]e. 
Trenul spre Bruges îl voi lua direct de
pe aeroport. Occidentalii stau extraor-
dinar de bine la capitolul infrastructur@
de transport. 17 grade la Bruxelles.
Mâine }i poimâine m@ a}teapt@ dou@
zile pline de ac]iune, într-un cuvânt,
«enrichissants». Am tot încercat s@
g@sesc un termen potrivit în român@,
dar «îmbog@ ]itor /îmbog@]itoare» mi de
pare cam tras de p@r, genul furculi-
sion... Hot@rât lucru, complex@ limb@,
mon}er! Îmi amintesc c@ l-am v@zut
asear@ la televizor pe Sarkozy, aflat pe
aeroportul din Paris, unde venise s@-}i
exprime omagiile fa]@ de familiile vic-
timelor zborului AF 447. Un gest prezi-
den]ial. La dreapta mea, cineva cite}te
Le Monde. Mai trag cu ochiul la ce se
întâmpl@ prin lume. Înc@ o jum@tate de
or@ }i mi se înfund@ urechile, semn c@,
încet-încet, avionul începe s@ coboare
}i s@ reduc@ viteza. Acum câteva
minute, afar@ erau -58°C. Parol ! S-a
aprins becule]ul pentru centur@. Anun]@
c@ începem procedurile de aterizare, în
trei limbi. Ce melodios sun@ mesajul în
francez@, parc@ cineva recit@ ni}te ver-
suri… Stewardesele simpatice, una
mai în vârst@ }i cealalt@ pe la 30 de
ani, ambele brunete, î}i fac neobosite
}i meticulos datoria. O meserie pe care
sigur nu a} putea s@ o fac mereu cu
surâsul pe buze, mai ales atunci când
treci printr-o zon@ de turbulen]e, numai
de afi}at zâmbetul nu-]i arde, poate
doar de o grimas@ de panic@. Am mai
sl@bit câteva zeci de grame. P@trunde
soarele prin ferestruica avionului. Un
soare de Bruxelles. Miraculos, il ne
pleut pas, ceea ce contrazice refrenul
trist al Dalidei. Quel bel hommage à
Brel, ce cântec emo]ionant!
De pe aeroport, iau trenul spre ora}.
Trei mari g@ri deservesc regiunea
Bruxelles-Capitale, legate una de
cealalt@: Nord, Centrale }i Midi. Urc, în
final, în vagonul de Bruges. A fost
simplu, dar a trebuit s@ m@ mi}c
repede. Am prins la minut leg@turile }i
m@ felicit. O or@ de mers. Doris m@
bipuie, ca r@spuns la sms-ul meu.
Sunt lihnit de foame }i înfulec rapid
un sandwich. Apoi, o crem@ caramel,
la desert. Alimentele sunt cele primite
în avion, bineîn]eles, mi-a fost imposi-
bil s@ înghit ceva, acolo sus. Ce sim-
plu-i s@ c@l@tore}ti prin Occident, prost
s@ fii }i tot te descurci, trebuie doar
s@ cuno}ti pu]in limba local@ }i s@ ai
o minim@ orientare în spa]iu. Plus
bani în portofel, bineîn]eles, trenul
cost@ foarte scump. Un aspect al
problemei, deloc de neglijat… Admir
cerul, br@zdat de traiectoriile de fum
ale avioanelor. Dârele se întretaie, care
pe care. Încerc s@ le num@r, câteva
zeci…Mare aeroportul bruxellez, am
f@cut o jum@tate de or@, cu pas gr@bit,
pân@ la locul de unde trebuia s@-mi
recuperez bagajele. {i am observat
vreo dou@ anun]uri, care semnalau
acele m@suri de preven]ie vizavi de
gripa porcin@, ce trebuie s@ faci în caz
c@…, dar probabil nu se face atâta
h@rm@laie ca pe la noi.    (va urma)

Nuvel@ la în@l]ime (I)

dr. Dan Alexandru POPESCU
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Dac@, în articolele precedente tema
securit@]ii comer]ului electronic pre-
supunea poate mai mul]i termeni de
specialitate, în articolul din acest
num@r am s@ m@ adresez în special
celor care încearc@ s@ porneasc@ o
afacere de succes de comer] electro -
nic sau celor care î}i doresc extin-
derea afacerii în acest sens.
Încerc, de fiecare dat@ s@ subliniez
faptul c@, pentru interac]iunile on-line,
clientul trebuie s@ r@mân@ principala
preocupare }i c@ experimentele bene -
fice }i inovatoare sunt vitale pentru
crearea loialit@]ii }i a unui avantaj
competitiv sustenabil. Sper ca prin
acest articol odat@ mai mult s@
conving c@, pentru orice companie
care î}i dore}te s@ atrag@ noi clien]i }i
s@ creasc@ vânz@rile, una dintre cele
mai mari oportunit@]i, în prezent, o
constituie comer]ul electronic.
Odat@ ce s-a trecut de la faza de
proiect la execu]ie în ceea ce prive}te
noul website al companiei, e }i timpul
s@ informezi publicul care urmeaz@ s@
cumpere. Marketingul unui business
creat pe internet este tot atât de impor-
tant ca }i cel al unei afaceri nevirtuale.
Chiar dac@ planul de marketing este
probabil, unul dintre cele mai impor-
tante elemente ale unei afaceri de suc-
ces, el este ultimul lucru gândit al
unei noi afaceri. Deci, este timpul s@
se formuleze un plan strategic de
marketing. Un plan bine instituit ofer@
website-ului un nivel de acceptabilitate
mult deasupra mediei altor website-uri
prin oferirea unei direc]ii ra]ionale pen-
tru activit@]ile de marketing. 
Crearea unui bun plan de marketing
este cel mai potrivit lucru care poate
fi f@cut pentru a asigura cre}terea unei
afaceri bazate pe internet. Planul de
marketing ar trebui s@ fie ghidul pe
care se bazeaz@ deciziile }i va ajuta s@
asigure c@ to]i cei care sunt implica]i
în marketingul website-ului vor lucra
pentru îndeplinirea aceluia}i ]el. 
Un plan bine pus la punct }i bine insti-
tuit nu doar c@ ofer@ un plan de
cre}tere al afacerii bazate pe internet
dar îndrum@ cum s@ poat@ fi cheltui]i
banii in plus. Un plan de marketing }i
un buget optim ar trebui s@ acopere
cheltuielile promo]ionale }i cele de pu -
blicitate pentru }ase pân@ la dou@ -
sprezece luni. Nu trebuie uitat s@ se
includ@ în planul bugetului }i o alocare
fezabil@ pentru cercetare. Ceea ce se
}tie despre pia]a ]int@ }i informa]iile
adunate din cercetarea de marketing vor
constitui baza strategiei de marketing.
Cercetarea este singurul mod în care
se poate }ti ceea ce este necesar pen-
tru design-ul planului de marketing
pentru 25-35 din clien]ii, care sunt
adu}i pe site-ul nou creat de c@tre
motoarele de c@utare }i direc]ii.
Planul ar trebui s@ fie baza pentru
campaniile ce vor încuraja clien]ii s@
plaseze o comand@ sau s@ ia orice fel
de ac]iune care-]i va permite s@
r@spunzi, deci vei stabili o rela]ie cu
un alt poten]ial client.
Este necesar s@ se dezvolte obiective
ale pie]ei realiste }i specifice. Dac@ e
posibil trebuie angaja]i consultan]i care
s@ asiste în identificarea pie]ei disponi-
bile, s@ se identifice cine va concura

la împ@r]irea pie]ei }i s@ se formuleze
o proiec]ie realist@ pentru partea care
este revendicat@ din acea pia]@.
Majoritatea acestor informa]ii pot fi
culese din: mediul intern, informa]ii ale
pie]ei publicate în statistici guverna-
mentale, camere de comer], ziare,
reviste, jurnale de schimb, b@nci, com-
panii de utilitate, licee }i universit@]i }i
studii, r@spunsuri prin mail, telefoane
}i interviuri personale, poli de opinie,
teste de marketing }i feedback.
Site-ul trebuie analizat dintr-un punct
de vedere promo]ional }i luate în con-
siderare urm@toarele:
- Care este, dup@ p@rerea unui vizita-
tor scopul principal al website-ului?
- Cine va fi interesat de website-ul t@u?
- Cum se remarc@ website-ul, în com-
para]ie cu altele?
Dup@ acestea, trebuie s@ fie urm@rit@
concuren]a:
- Care sunt poten]ialii clien]i care uti-
lizeaz@ web-ul?
- Care sunt punctele slabe }i cele tari
ale concuren]ilor?
- Ce se poate face ca mesajul cam-
paniei în ansamblu s@ fie superior
mesajului concuren]ei?
- Care ar fi mesajul cu cel mai mare
efect pentru a atrage aten]ia poten -
]ialilor clien]i?
- Ce-l poate determina pe un poten]ial
client s@ devina client efectiv?
Acest studiu va da o bun@ idee despre
ce ar trebui f@cut pentru a ajunge la
clien]ii curen]i }i cei poten]iali. Cu alte
cuvinte, unde ar trebui s@ fie cheltui]i
banii aloca]i publicit@]ii: bannere, email-
uri ]int@, newslettere (online sau email),
studii, metode tradi]ionale de publici-
tate(flutura}i }i, radio, tv) }i stimulente
ca discount-uri, cadouri }i concursuri.
Acum exist@ un bun punct de plecare
în campania ta de marketing strategic.
În timp ce-]i formulezi planul de mar-
keting, ar trebui s@ iei în considerare:
For]ele concuren]ei: cine sunt competi-
torii principali acum }i cine vor fi în
viitor? La ce r@spuns te po]i a}tepta
de la acei concuren]i la orice schim-
bare în strategia de marketing? 
For]ele economice: care este condi]ia
general@ a ]@rii sau a regiunii din care
fac parte majoritatea clien]ilor(studiu
demografic)? În ceea ce prive}te
economia, clien]ii sunt pesimi}ti sau
optimi}ti? Care este puterea de
cump@rare a pie]ei ]int@? (studiu
demografic) Care este tiparul cheltu-
ielilor curente a pie]ei ]int@? Clien]ii t@i
cump@r@ mai pu]in sau mai mult de

pe website-ul t@u }i de ce?
For]ele socio-culturale: cum sunt
demografia }i valorile schimb@toare ale
societ@]ii (}i ale pie]ei ]int@), cum vor
afecta aceste schimb@ri afacerea ta pe
internet? Care e atitudinea general@ a
societ@]ii privind internetul, afacerea ta
}i produsele/ serviciile ei? Ce pro -
bleme etice ar trebui s@ pui?
For]ele legale: ce schimb@ri în regle-
ment@rile guvernamentale(domestice
sau str@ine) sunt propuse }i crezi c@
vor afecta modul în care operezi? Ce
efecte vor avea în]elegerile globale sau
cele regionale, de exemplu ce efecte
sunt a}teptate ca urmare a ader@rii
]@rii noastre la Uniunea European@ ?
For]e tehnologice: ce impact va avea
tehnologia schimb@toare asupra pie]ei
]int@, dac@ exist@? Ce schimb@ri tehno-
logice vor afecta modul în care ope -
rezi website-ul, vinzi produsele/ser vi cii -
le }i conduci activit@]ile de marketing?
Site-ul t@u }i produsele/serviciile tale
nu pot îndeplini dorin]ele tuturor
oamenilor. Uit@-te, de exemplu, la
margarin@ }i aspirin@, }i la extremele
care au fost luate pentru a crea con-
sisten]a si diferen]a. Marketingul pre-
supune vigilen]@ continu@. 
Trebuie urm@rit ce performan]@ are site-
ul t@u în materie de volum al vânz@rilor,
diviziunea pie]ei si profitabilit@]ii în acest
moment? Cum se compar@ acest lucru
cu alte site-uri în “spa]iul t@u”? Care
este performan]a în ansamblu a inte-
gr@rii pie]ei competitive? Dac@ perfor-
man]a site-ului se îmbun@t@]e}te, ce
ac]iuni po]i lua pentru a asigura c@ el
continu@ s@ se îmbun@t@]easc@? Care
sunt punctele tari, sl@biciunile, opor -
tunit@]ile si ame nin ]@rile afacerii tale?
(asemenea ca în comer]ul tradi]ional cei
4 termeni sunt cunoscu]i în marketing
drept analiza S.W.O.T.) 
Odat@ ce ai r@spuns la întreb@rile de
mai sus, e}ti gata s@ realizezi obiec-
tivele marketingului. Define}te-]i obiec-
tivele curente ale planului de marke -
ting. Obiectivele tale sunt în concor-
dan]@ cu schimb@rile din mediul mar-
ketingului }i/sau nevoile pie]ei ]int@?
Care sunt consecin]ele specifice
m@surabile }i timpul acordat fiec@rui
obiectiv? Cum poate fiecare obiectiv
s@ profite de putere sau oportunit@]i
}i/sau s@ converteasc@ o sl@biciune
sau amenin]are? Cum e fiecare obiec-
tiv compatibil cu ]elurile }i misiunea
afacerii? 
Odat@ ce ai terminat studiul asupra
pie]ei ]int@, cu specifica]ii legate de

demografie, geografie, psihografie,
caracteristicile de folosin]@ ale pro-
duselor, justificarea selec]iei pie]ei ]int@
}i a competitorilor de pe aceast@ pia]@,
urmeaz@ s@ iei în considerare pre]urile,
distribu]ia }i strategii de promovare.
Alte elemente ce trebuie avute în
vedere }i se integreaz@ într-un bun
plan de marketing sunt:canale de dis-
tribu]ie, pre]uri }i termeni ai vânz@rii,
promovare }i plan de publicitate,
bugetul de marketing, selec]ia de
inventar }i management, merchandis-
ing-ul vizual, rela]ii cu clien]ii
Atunci când construie}ti un plan de
marketing, gânde}te-te unde ai vrea s@
fie afacerea ta peste 3 ani }i cum
pl@nuie}ti s@ ajungi acolo. Marketingul
unei afaceri pe internet este o misiune
continu@. Odat@ ce ai terminat planul
de marketing si informa]iile, trebuie în
mod continuu s@ le revizitezi, revi -
zuie}ti }i perfec]ionezi, pentru a inte-
gra schimb@rile de pe pia]@.
Acum e timpul s@ implementezi plan-
ul. Identific@ o echip@ de marketing.
Echipa poate fi format@ din personalul
intern al afacerii tale }i consultan]i }i
persoane care au cuno}tin]e despre
internet, marketingul internetului }i
despre cum poate fi acesta integrat în
planul curent de marketing. 
Pe lâng@ aceste lucruri, caut@ grafi-
cieni }i ilustratori. Odat@ format@ echi -
pa ar trebui s@ te concentrezi pe ]eluri
strategice legate de venit. Nu-]i l@sa
echipa s@ se concentreze pe num@rul
de lovituri pe care le prime}te datorit@
publicit@]ii, marketingului }i campaniei
de rela]ii publice în timp ce ignor@
faptul c@, aceast@ campanie }i-a atins
]elurile a}teptate. 
Este recomandat s@ creezi un mesaj
consistent pentru web-site-ul t@u care
s@ reflecte misiunea si ]elurile sale.
Aceast@ tem@ va aduce consisten]@
prezent@rii tale }i continuitate în timp.
Tema poate r@mâne constant@ chiar
dac@ imaginea }i con]inutul se vor
schimba sigur. Întotdeauna p@streaz@
imaginea }i con]inutul axate pe dorin -
]ele }i trebuin]ele clien]ilor t@i }i pro -
fit@ de lipsurile competitorilor t@i.
Dac@ ai o afacere care nu exist@ doar
pe internet, folose}te-te de acest lucru.
Asigurându-te c@ informa]ia de pe site
este vizibil@ în toate anun]urile,
reclamele pentru afacerea tradi]ional@
}i verific@ dac@ adresa site-ului e vi -
zibil@ pe toate materialele publicitare,
business-carduri, plicuri, bro}uri,
plase, cadouri precum }epci, pixuri

etc. De asemenea, f@-i con}tien]i pe
angaja]ii t@i despre informa]ia pro-
mov@rii online.
Dac@ e}ti proprietarul unui brand
tradi]ional, atunci deja posezi un avan-
taj-cheie în vânzarea on-line: recu -
noa}terea m@rcii. Doar acest fapt te va
ajuta s@-]i faci site-ul mult mai val-
oros, }i-]i va îng@dui s@ fii profitabil
mai repede.
S@ încerc@m acum s@ identific@m cum
po]i determina clien]ii s@ se întoarc@
pe site. Marketingul pe site presupune
prezentarea motoarelor de c@utare,
link-uri strategice, optimizarea copiilor,
bannere publicitare, op]iunea de a opta
pentu e-mailuri, servicii de memorare
pentru clien]i, programe afiliate, lan -
sarea presei }i multe altele. Cu alte
cuvinte, este orice pentru a atrage
poten]iali cump@r@tori pe web-site-ul
t@u }i apoi s@-i converte}ti în clien]i
care pl@tesc, }i asta pentru c@ vrei s@-
]i faci cunoscut@ marca, s@ creezi
rela]ii cu clien]ii t@i, s@ încurajezi busi-
ness-ul repetat }i s@ faci clien]ii s@ se
întoarc@ pe site.
Afacerea tradi]ional@ înfiin]at@ care }i-
a mutat businessul pe internet (sau
elemente din business) trebuie s@ aibe
grij@ s@ reflecte esen]a brandului pe
internet într-un mod corect. Cu alte
cuvinte, nu-]i pune în pericol produsul
utilizând inova]ie de marketing online
care nu a-i folosi-o pentru afacerea
tradi]ional@.
Pentru a-]i face clien]ii s@ se întoarc@,
include în planul de marketing strate-
gii pentru:
- op]iune pentru mailuri, ceea ce
înseamn@ c@ receptorii au cerut în
mod specific email rela]ionat cu un
topic specific;
- newsletter online;
- update;
- concursuri, stimulente }i sondaje.
Câteva exemple sunt mailuri de în}tiin -
]are pentru vizitatorii înregistra]i, un
cadou gratuit pentru r@spunsurile la
un chestionar sau un sondaj lunar
pentru unul din produsele tale. Toate
aceste sugestii (unele din ele pot fi
implementate) nu doar c@ îmbun@ -
t@]esc traficul, dar de asemenea î]i
ofer@ un bun început pentru colectarea
de date despre demografia clien]ilor
t@i }i î]i ofer@ oportunitatea de a
aduna adresele de email ale clien]ilor
pentru a le utiliza in viitor in campani-
ile de marketing.
Este recomandat s@ solicita]i agresiv
feedback clien]ilor. Este o tactic@ de
marketing excelent@ }i iat@ o sugestie
despre cum s@ creezi o campanie de
feedback a clien]ilor:
Se poate creea un scurt sondaj pen-
tru client, s@ zicem dou@zeci sau
dou@zeci }i cinci de întreb@ri, care au
o pozi]ie vizibil@ pe site. Atunci când
clien]ii î}i fac timp s@ completeze un
sondaj, mul]ume}te-le prin oferirea
unui certificat cadou simbolic.
Folose}te informa]ia ob]inut@ din son-
daj }i apoi utilizeaz@ rezultatele pentru
cre}terea }i schimbarea site-ului în a}a
fel încât s@ fie mereu nou }i incitant.
Sondajele pot, de asemenea, s@ indice
preferin]ele }i ceea ce nu le place în
leg@tur@ cu site-ul t@u.
Un alt beneficiu al utiliz@rii metodei
sondajelor este aflarea informa]iilor
despre un client: nume, e-mail, toate
foarte folositoare pentru a trimite
viitoarele promo]ii. Dar, fii atent s@ nu-
]i deranjezi clien]ii. Este recomandat s@
diminuezi posibila iritare cauzat@ de
mailul direct, prin includerea în mail a
ceva ce ar putea s@ aprecieze  clien]ii
cum ar fi mesaje de în}tiin]are asupra
nout@]ilor sau un certificat pentru plata
unui mic cadou sau certificat cadou,
care poate fi în]eles ca o apreciere a
clientului.

Dezvoltarea unei afaceri bazate pe internet

conf. univ. dr. R@zvan {ERBU
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urmare din pag.1
A fost ratat în 2006, respectat în 2007
}i din nou ratat total în 2008. Obiective
infla]ioniste care, la momentul respec-
tiv puteau fi considerate curajoase, dar
nu imposibile au dus la aceast@
situa]ie. Afluxul de bani din afar@ }i
cursul de schimb rezonabil din acel an
au permis atingerea obiectivului.
Ratarea celorlalte ]inte nu a fost consi-
derat@ public, }i nici politic sau acade-
mic, un e}ec direct imputabil BNR.
Banca a atras în repetate rânduri
aten]ia asupra mixului de politici nece-
sar atingerii obiectivului }i asupra fap-
tului c@ politica monetar@, apanajul unei
b@nci centrale, e insuficient@ pentru
atungerea lui, f@r@ politici fiscale }i
bugetare adecvate. A condamnat politi-
cile bugetare mai ales, expansioniste,
procicilice }i  a privit în consecin]@ cu
resemnare cum indicatorii se
înr@ut@]esc în ceea ce prive}te infla]ia.
Cu toate acestea niciodat@, nici atunci,
}i cu atât mai pu]in acum, într-un alt
context, în care priorit@]ie se redefinesc,
nu a considerat c@ poltica moentar@
este dep@}it@. Dac@ este ceva la care
BNR ]ine enorm, aceasta nu e atât res-
pectarea ]interlor de infla]ie, cât
p@strarea politicii monetare în apanajul
BNR }i corelarea lor la politica cursu-
lui de flotare liber controlat@. Acestea
sunt armele }i, de aceea, orice discu]ie
legat@ de accelerarea a trecerii spre
euro este greu acceptat@, de vreme ce

vizeaz@ tocmai abandonarea acestor
arme în lupta cu infla]ia. Un accent pe
mijloace }i nu pe scop, în condi]iile în
care BNR a devenit celebr@ pentru cele
mai mari dobânzi de politic@ monetar@
}i cele mai ridicate rate ale rezervelor
minime obligatorii din spa]iul european!
Ultimii ani au remarcat BNR prin con-
tolul impus credit@rii. Ca parte a politi-
cilor antiinfla]ioniste, banca central@ a
impus m@suri anticiclice, extrem de cri-
ticate într-un contex de cre}tere econo-
mic@, dar considerate post-factum bine-
venite. Rela]ia cu sistemul bancar pe
care trebuie s@-l reglementeze a primit
noi dimensiuni în perioada urm@toare }i
a dus la o modificare de accent impor-
tant@ în poltica bancar@, spre un rol
inter ven]ionist mai pronun]at }i mai
regulator. Aceastea sunt obiectivele noi
}i nu cre}erea economic@, un deziderat
fa]@ de care BNR nu are nici o obli-
ga]ie. Îl dore}te, dar nu îl induce nici
m@car într-un an în care sc@derea eco-
nomic@ va fi consistent@. 
Contextul economic actual }i acorduri-
le încheiate cu FMI }i UE  aduc noi
sarcini pentru BNR. Ca situa]ie de prin-
cipiu, BNR se confrunt@ cu o problem@
de sistem, pe care alt@dat@ ar fi trebuit
s@ o considere un avantaj : ponderea
ridicat@ a b@ncile str@ine în sistemul
bancar român. România ocup@ locul 4
în zon@, în aceast@ privin]@, cu 88&
din sistem aflat în proprietate extern@.
Aceast lucru creeaz@ dificult@]i de con-
trol BNR, în contextul în care degeaba
vorbim de un sistem controlat }i f@r@

risc pe plan local, dac@ b@ncile mam@
ale subsidiarelor din România trec prin
momente dificile }i nu sunt supuse
acelora}i m@suri de siguran]@. Aceast@
situa]ie a adus un rol institu]ional nou
pentru BNR. În acordurile cu instiu]iile
financiare interna]ionale }i cu UE rolul
BNR e fundamental. Ca parte a acor-
dului, precondi]ie de fapt }i apoi cu
rezolu]iile preluate în acordurile de
baz@, au ap@rut acele întâlniri la Viena
}i apoi Bruxelles, cu cele mai impor-
tante 13 b@nci str@ine, prin care s-a
ajuns la în]elegeri în privin]a capita-
liz@rilor }i politicilor bancare. B@ncile s-
au angajat s@ men]in@ constante liniile
de creditare bancare active la nivelul
lunii martie 2009, }i s@ nu mai trans-

fere bani spre b@ncile mam@ aflate în
foame de cash. Apoi, au trecut prin
analize stricte, teste de stres prin care
s@ men]in@ solvabilitatea la un nivel de
10& (nu 8& cât era pân@ acum) }i ca
urmare în sistemul bancar va urma o
capitalizare de un miliard de euro. De
asemenea, BNR va interveni, dac@ aces-
te acorduri nu vor fi respectate. În acor-
dul cu FMI scrie clar c@ BNR va primi
puteri speciale, pentru a limita retribui-
rea dividendelor în cazul unor b@nci
care nu respect@ cerin]ele de mai sus,
putând solicita }i impune schimb@ri de
management b@ncilor refractare. Prin
aceast@ prevedere puterile BNR devin
dintr-o dat@ imense }i nu se compar@
cu nimic din ce a fost pân@ acum.

Obliga]iile de eliberare a banilor b@ncilor
din rezervele minime sunt destul de
vagi, a}a încât în perioada urm@toare
BNR se va afla pe o pozi]ie de for]@. Va
}tii Banca Na]ional@ s@ foloseasc@ biciul
(drepturile interven]ioniste suplimentare)
}i z@h@ relul (eliberarea banilor din rezer-
velor minime obligatorii) a}a încât s@ nu
apar@ turbulen]e bancare iar creditarea
s@ aib@ un ritm acceptabil? E provoca-
rea la care trebuie s@ r@spund@ acum
institu]ia în contextul în care infla]ia vine
pe pozi]ii acceptabile pentru c@ econo-
mia scade drastic }i nu pentru c@ poli-
tica monetar@ s-a dovedit o solu]ie.

Noi provoc@ri pentru Banca Na]ional@ 
Dan SUCIU

G. Pia]a de capital

În acest domeniu, este esen]ial
s@ avem în vedere m@suri care s@ re -
aduc@ încrederea pe pie]ele financiare.
Crearea unor fonduri cu capital de risc
care s@ finan]eze IMM-urile inovative
(mai degrab@ decât alte forme de spri-
jin public) }i care în România nu
exist@:
Dezvoltarea instrumentelor pe pia]a de
capital prin diversificarea lor (pia]a de
capital devine astfel un benchmark
pentru companiile de capital care vor
s@ se finan]eze prin alte instrumente
decât credit. În momentul de fa]@,
sunt prea pu]ine companii listate la
burs@ (de exemplu pe obliga]iuni cor-
porative în momentul de fa]@ nu exist@
nici o companie listat@): 
crearea unor instrumente financiare
pentru companiile private puternice
(commercial papers nu exist@ în
România) ca alternativ@ la pia]a cred-
itului;
- introducerea unor instrumente de
tipul obliga]iunilor pentru IMM-uri (de
tipul celor din Polonia);
- dezvoltarea unor instrumente cu
efect benefic pentru sistemul bancar
(care pot cre}te lichiditatea acestuia):
de exemplu, în România certificatele

de depozit nu sunt folosite }i nici nu
exist@ o pia]@ secundar@ a lor.
Depozitele la termen nu sunt tran-
zac]ionate pe o pia]@ secundar@ }i
dac@ cineva are nevoie de lichidit@]i,
distruge cu costuri mari un depozit la
termen }i implic@ }i o criz@ de lichi -
ditate în banc@.
Dezvoltarea pie]elor secundare pentru
toate tipurile de instrumente financiar,
care ar cre}te }i mai mult lichiditatea
acestora }i le-ar face atractive pentru
cei care vor s@ economiseasc@ }i nu
s@ consume (de exemplu, nu exist@
dezvoltat@ puternic o pia]@ secundar@
a titlurilor de stat).

H.Politici sociale

H.1. Respectarea prevederilor L.
250/2007 prin men]inerea punctului de
pensie la 45& din salariul mediu pe
economie. Atâta timp cât bugetul asi -
gur@rilor sociale nu este excedentar,
trebuie respectat@ legea. Astfel, se va
asigura o cre}tere real@ a pensiilor }i
asigurarea unui trai decent pentru to]i
pensionarii din România. 
H.2. Men]inerea cotelor de contribu]ie
de asigur@ri sociale la nivelul lunii
decembrie a anului 2008.   
Pentru pensii:
- 27,5& pentru condi]ii normale de
munc@, datorat@ de angajator }i anga-
ja]i, din care 9,5& datorat@ de anga-
ja]i }i 18& datorat@ de angajatori;
- 32,5& pentru condi]ii deosebite de
munc@,  datorat@ de angajator }i anga-
ja]i, din care 9,5& datorat@ de anga-
ja]i }i 23& datorat@ de angajatori;
- 37,5& pentru condi]ii speciale de
munc@, datorat@ de angajator }i anga-
ja]i, din care 9,5& datorat@ de anga-
ja]i }i 29& datorat@ de angajatori.
Pentru }omaj:
- 1,25&, din care 0,75& datorat@ de
angajator }i 0,50& datorat@ de
angajat.

Pentru s@n@tate:
- 11,55&, din care 6,05& datorat@
de an ga jator }i 5,50& datorat@ de
angajat.
Pentru accidente de munc@: 
de la 0,4 la 2&.
Prin cre}terea cotelor de contribu]ie
pentru angajatori, a}a cum s-a întâm-
plat se vor c@uta diverse forme de
ocolire a angaj@rilor pe baz@ de con-
tract de munc@, va cre}te evaziunea
fiscal@ în ceea ce prive}te plata con-
tribu]iilor, folosindu-se angajarea prin
contract de prest@ri servicii, persoan@
fizic@ autorizat@ sau drepturi de autor.
De exemplu: anul 1999 – contribu]ie
CAS 30&, deficit 123 milioane; anul
2000 - contribu]ie CAS 30&, deficit
461 milioane; anul 2001 - contribu]ie
CAS 35&, deficit 721 milioane; anul
2002 - contribu]ie CAS 35&, deficit
996 milioane.
Cre}terea asigur@rilor pentru risc }i
accidente de munc@ este necesar@. În
toate ]@rile membre ale Uniunii
Europene se pune accent tot mai mare
pe diverse forme de asigurare, cu atât
mai mult pe asigur@rile pentru acci-
dente de munc@ }i boli profesionale.
Sumele respective pot fi utilizate atât
pentru plata concediilor medicale cât
}i pentru diverse proteze, tratamente
}i a pensiilor de invaliditate, cauzate
de un accident de munc@ sau boal@
profesional@. Se degreveaz@ astfel
Bugetul Asigur@rilor Sociale de Stat,
care în prezent suport@ cea mai mare
parte a efectelor datorate acestor
riscuri.
H.3. Men]inerea contribu]iei pentru
pilonul al II-lea de pensii la 2,5&,
conform prevederilor Legii nr.
411/2004 privind fondurile de pensii
administrate privat, astfel încât viitorii
pensionari s@ nu mai depind@ în con-
tinuare de sistemul public de pensii.
H.4. Introducerea unui ajutor social în
bani pentru familiile cu copii, care se

întorc în ]ar@ }i nu au locuin]@, loc de
munc@ }i nu au alte venituri. Acesta
se va acorda timp de 6 luni. Termenul
poate fi prelungit cu înc@ 6 luni în
condi]iile în care, în acest@ perioad@,
ANOFM nu i-a oferit nici un loc de
munc@. Valoarea acestuia va fi de
75& din salariul minim pe economie. 
H.5. Acordarea pentru anul 2009 a
unei aloca]ii de sprijin pentru per-
soanele care au terminat ajutorul de
}omaj }i nu au refuzat nici o ofet@ din
partea ANOFM pentru ocuparea unui
loc de munc@ corespunz@tor calific@rii
profesionale pe care o are.
H.6. Scutirea de la plata CAS-ului, pe
o perioad@ de 6 luni, a angajatorilor
care angajeaz@ persoane ce se afl@ în
}omaj, dar nu mai mult de 2 ani.
H.7. Acordarea unei indemniza]ii la
nivelul salariului minim pe economie,
persoanelor care locuiesc în mediul
rural }i sunt prinse într-un program de
reconversie profesional@, pe durata par-
ticip@rii la respectivul curs. În Tra tatul

de la Lisabona, România s-a ang a jat s@
cuprind@ în programele de formare
profesional@ 15 & din popula]ia activ@.
Având în vedere c@ 55& din popula]ia
activ@ tr@ie}te în mediul rural, acest@
m@sur@ se impune cu prioritate. Mai
mult, pentru accesarea fondurilor
europene, una din condi]ii este aceea
ca cel pu]in o persoan@ din familie s@
aib@ cursuri de calificare pe domeniul
pentru care se solicit@ fonduri.
H.8. Alocarea unei prime excep]ionale
în valoare de 100 euro, timp de 3
luni, pentru orice angajat care face
dovada muncii între 2 }i 4 luni }i care
nu beneficiaz@ de indemniza]ie de
}omaj. În acest interval, acesta este
obligat s@ se prezinte la agen]iile de
ocupare a for]ei de munc@ sau s@ se
înscrie la un curs de reconversie pro-
fesional@.
Bibliografie:
Materiale de la Ministerul Finan]elor
Publice, cu statistici realizate pân@ în
data de 2 martie 2009, z. Euroeconomia.

Opinii cu privire la accesarea împrumutului 
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Muzeul Brukenthal  debuteaz@, în
noul an 1958, ,în colaborare cu
Institutul român pentru rela]iile cu
str@in@tatea, cu expozi]ia ,,Pictura aus-
triac@ în Muzeul Brukenthal”, o mare
reu}it@, de talie interna]ional@. Consa -
cratul istoric Iulius Bielz, într-un  perti-
nent eseu introductiv, tip@rit în cata-
logul expozi]iei, aducea la cuno}tin]a
public@ marele tezaur de art@ austriac@
existent în colec]iile muzeului. În aceas -
t@ perioad@, apar în expo zii]ile oficiale
tot mai multe lucr@ri ale arti}tilor pro -
veni]i din rândurile oamenilor muncii.
În întraga lui oper@, imens@ ca volum,
Karl Marx dedic@ artelor câteva zeci de
însemn@ri, adunate într-o carte intitulat@
,,Scrieri despre art@”. Printre altele, cu
utopismul pe care-l  disimula, a suge -
rat ideea c@ în socitatea comunist@,
datorit@ bugetului mare de timp liber
pe care oamenii il vor avea, prin întro-
ducerea pe scar@ larg@ a mecaniz@rii }i
automatiz@rii, prin perfec]ionarea
mijloacelor de munc@ }i de produc]ie,
nu vor mai exista scriitori, pictori, com-
pozitori, balerini etc..., ci oameni ai
muncii care vor scrie literatur@, vor
picta, vor compune simfonii }i con-
certe, vor dansa pe scen@. Aceast@ idee
a stat la baza in]ierii }i prolifer@rii
mi}c@rii de amatori, care ulterior, din
ra]iuni ideologice, în „iepoca de aur,” a
c@p@tat propor]ii uria}e, în dauna artei
profesioniste.

Aici, se cuvin câteva  preciz@ri în
leg@tur@ termenele de amator }i de cel
de profesionist. În toate epocile }i soci-
et@]iile au existat oameni preg@ti]i spe-
cial pentru practicarea artei, prin ate-
lierele unor mari mae}trii, prin }coli
superioare de art@, academii }i univer-
it@]i de art@. Preg@tirea însemna, în
primul rând, înv@]area me}te}ugului
artistic, ceea ce necesita sute }i chiar
mii de ore de studiu, de la simplu la
complex, de la analiz@ la sintez@, sub
supravegherea profesorului sau
maestrului, pentru formarea de deprin -

deri }i cuno}tin]e de exprimare artis-
tic@, precum }i a unei concep]ii proprii
despre art@. Ace}tia au c@p@tat statutul
de arti}ti profesioni}ti.

Profesionistul este cel ce î}i
câ}tig@ existen]a din roadele muncii
sale artistice, cel ce se dedic@ artei sale
pân@ la sacrificiu, punând pe primul
plan satisfac]ia crea]iei, l@sând pe un
plan secundar  ob]inerea de foloase
materiale. Prin implicarea total@, artistul
profesonist se deosebe}te de cei din
jur, el devine o personalitate, un lider,
Pe lâng@ ace}tia, istoria artelor plastice
române}ti dar }i cea unniversal@
cunoa}te îns@, nu pu]ini la num@r,
arti}ti care s-au format prin autoedu-
ca]ie, autodidac]ii, a c@ror afirmare
îns@, a fost mult mai grea }i în anu-
mite cazuri chiar dramatic@. În acest
context, a} aminti pe câ]iva din
„marii”outodidac]i ai artei române}ti
contemporane : Picu P@tru], Dumitru
Ghia]@, Ion [uculescu, Marcel Chir -
noag@, Nicolae Barcan, Grigorie
Muntean, Ciprian Radovan, Ion
Constantinescu, ale c@ror opere de
cert@ valoare artistic@ au intrat în pa -
trimoniul na]ional,  nefiind cu nimc mai
prejos decât ale „}coli]ilor” prin
faimoase academii.

Amatorul a fost }i este persoana
care are alt@ preg@tire }i profesie decât

arta }i nu tr@ie}te din aceasta.
Termenul de amator poate u}or fi con-
fundat cu cel de diletant sau de
veleitar. Amatorul  autentic }i onest
este cel care iube}te arta, este
îndr@gostit de ea, este pasionat de
aceasta, }i îi dedic@ cât mai mult timp
în afara profesiei din care î}i câ}tig@
traiul, }i nu urm@re}te scopuri mercan-
tile. Amatorul este }i diletant, el se
delecteaz@ prin art@. Dac@ încearc@ s@
„fac@” art@, o face pentru propria
pl@cere, pentru a se delecta (de dileto,
diletare, în latin@) El mai este uneori }i
veleitar, în sensul c@ are o anumit@
preten]ie }i ambi]ie pentru ceea ce
face, lucru ce nu este chiar a}a r@u.

Ceea ce îi diferen]iaz@ pe amatori
de profesioni}ti este gradul de creativ-
itate, de originalitate. Amatorul începe
prin a imita un mare maestru sau mai
mul]i, separat sau deodat@, în func]ie
de ceea ce îi place mai mult la cei pe
care îi imit@, cultura lor vizual@. La
majoritatea arti}tilor amatori, se
observ@ evident lipsa de unitate în
raporturile ce se stabilesc între con-
cep]ie, viziune }i limbaj. 
Argintescu-Amza criticul de art@ care,
dup@ cum îl caracteriza Nicolae Balot@,
avea „voca]ia transpunerii în verb a lini-
ilor, formelor }i culorilor” într-un eseu
dedicat produc]iilor amatorice}ti ( pu -

blicat în revista Arta Plastic@ nr.3, din
1966 ) aten]ioneaz@ despre primejdia
pe are o reprezint@ cultivarea la nivel
de societate, institu]ionalizat, f@r@ dis-
cen@mânt, a acestor produc]ii }i
,alunecarea în „amatorism”.

În Sibiu, înc@ de prin 1958, apar
primele manifest@ri plastice ama-
torice}ti, în special expozi]ii, determi-
nate }i organizate de {coala Popular@
de Art@.

Aceast@ institu]ie, inspirat@ dup@
modelul Conservatoarelor populare din
înaintea venirii la putere a comuni}tilor,
a avut la început un rol pozitiv în for-
marea artistic@ a adul]ilor. Programa
analitic@, structura didactic@, întreaga
activitate, atmosfera de studiu,
sem@nau cu cele de la academiile de
art@. La sec]ia de art@ plastc@,
bun@oar@, se studia desenul }i grafica,
pictura cu toate aspectele ei specifice
(studiul gramaticii culorilor, valoarea ei
afectiv@ }i optic@, evolu]ia stilurilor pic-
turale, puterea de comunicare a
armoniilor cromatice etc...) modelajul }i
sculptura, anatomia artistic@, istoria
artelor, perspectiva, estetica }i artele
decorative.

Profesorii, arti}ti consacra]i dintre
cei mai valoro}i  din Sibiu, prin tact
pe dagogic des@vâr}it, prin entuziasm }i
d@ruire, au transformat  {coala popu-

lar@ de art@ în autentic@ academie
liber@, de art@. Ca urmare a acestui fapt
mul]i absolven]i au îmbr@]i}at o cariera
artistic@, dup@  ce au urmat studii
superioare de art@  

Amintim, f@r@ ierarhiz@ri, pe:
George Vr@nean]u, Sieglinde Botesch,
Ileana Selbing, Karin Sontag, Rodica
Blaga, Mihai Crasovschi, }i lista ar mai
putea continua, arti}ti care s-au afirmat
în arta plastic@ româneasc@ contempo-
ran@, }i care se mândresc c@ au fost
elevi ai }colii populare de art@.

R@sfoind presa vremii, constat@m
c@ aceast@ institu]ie, în cei peste 60 de
ani de existen]@, a devenit un centru de
activit@]i expozi]ionale  permanente,
intrând în constiin]a publicului cu man-
ifest@ri de valoare. Un rol de prim rang,
în formarea gustului estetic }i artistic al
publicului sibian l-a avut Muzeul
Na]ional “Brukenthal“. Colectivul de
muzeografi ai muzeului, printre care se
afla }i talentatul pictor Vlad Florescu,
}i-a propus s@ prezinte, publicului sib-
ian, o suit@ de expozi]ii din pictura
româneasc@ interbelic@, plecând de la
piesele valoroase existente în patrimo-
niul muzeului }i  mai pu]in cunoscute.
În acest sens, tot în acest an, orga-
nizeaz@, în colaborare cu Muzeul de
Art@ al R.S.R., o ampl@ expozi]ie retro-
spectiv@ a pictorului {tefan Dimi trescu.

Maestrul Hans Hermann, consid-
erat deja un clasic, expune, la Galeriile
Fondului Plastic, 4o de lucr@ri de pic-
tur@, în special peisaje din natur@, exe-
cutate în culori de ulei numai în
„}paclu” (cu]it de palet@), tehnic@  con-
siderat@ foarte „modern@” la acea
vreme, pe care maestrul o st@pânea cu
o mare siguran]@. Pasta de culoare
abundent@, aplicat@ cu cu]itul de palet@
în tu}e de dimensiuni aproape egale,
într-o anume direc]ie, asemenea
ha}urilor din gravur@, creea o ritmic@
agreabil@.

La marile evenimente,din istoria
destul de tânar@ a Republicii Populare,
de 1 mai, 23 august, 7 noiembrie, 30
decembrie, drept  recuno}tin]@  pentru
„minunatele” condi]ii de via]@ }i de trai
pe care noua societate le oferea oame-
nilor muncii, pe lâng@ amplele mani-
fest@ri devenite tradi]ionale, parade mil-
itare, defil@ri, serb@ri câmpene}ti, se
organizau }i expozi]ii de art@ plastic@,
în care abundau lucr@rile cu tematic@
bine orientat@ politic.
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