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La }ase luni de guvernare
}i la nou@ luni de criz@,
întrebarea se contureaz@
tot mai puternic, iar
r@spunsul este destul de
timid. {i asta pentru c@
situa]ia economiei româ -
ne}ti conti nu@ s@ se degra-
deze. Nu avem nici un
semn serios în cifrele care
descriu economia
româneasc@ care s@

sus]in@ ca am de p@ }it un moment delicat. Nu l-
am dep@}it. Nu avem semnele. Poate singura
cifr@ rezonabil@ în ultimele luni este cea a
evolu]iei cursului. Iat@-l, în aceast@ s@pt@mân@,
coborând sub 4,20, ceea ce înseamn@ c@ avem
o devalorizare de la începutul anului sub 4&. Am
putea spune „uite un program reu}it: cel desta-
bilizare a cursului”.

S~PT~MÂNAL FINANCIAR - ECONOMIC

Cine nu se teme de
nimic, nu e mai pu]in
puternic dec$t acela de 
care    se  tem to]i. 
(Friedrich von Schiller)

c my b

c my b

DE LA EUROPA FIRMELOR LA FIRMELE EUROPENE

Dan SUCIU

Dup@ cum am men]ionat, ^n articolul
precedent multe motoare de c@utare
utilizeaz@ popula ritatea linkurilor, atunci
când dau un rang website-urilor. S@
institui un program de linkuri strate-
gice este o necesitate pentru orice site.
Atunci când un serviciu de c@utare
vede un site care are multe alte web-
site-uri legate la el, în mod natural,
presupui c@ site-ul are un con]inut
complex }i este bine privit pe internet.
Este recomandat s@ începe]i prin
negocierea linkurilor, în special cu

site-uri care apar in top 20. Având o
baz@ bun@ de linkuri din alte site-uri
este tot atât de important ca }i
furnizarea de linkuri topului. Trebuie
amintit c@ e necesar s@ lu@m în cal-
cul }i site-urile concuren]ilor. Pentru
c@, dac@ site-ul unui competitor e in
top 20 }i, de exemplu, dac@ se face
c@utarea pentru articolul ''pantofi'',
ducând clien]ii pe acel site al com-
peti]iei iar ace}tia nu sunt mul]umi]i
de ce g@sesc acolo sau nu g@sesc ce
c@utau, dar v@d linkul t@u, ei vor sfâr}i
c@utarea prin a-]i vizita site-ul. 
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Avem program
anticriz@?

conf. univ. dr. R@zvan {ERBU

Link-ul, o resurs@ valoroas@
în promovarea on-line

continuare ^n pag. 4

Franz Kafka (n. 3 iulie 1883,  Praga, d. 3 iunie 1924,Viena), scriitor evreu de limb@ german@,originar din Praga. Sediul Guvernului Rom$niei

B@tu]i în moalele capului de soarele dogorâtor al verii, s@tui
de campanii electorale succesive }i de planuri anticriz@ care nu
se v@d, pe deasupra plictisi]i de monotonia }i cenu}iul vie]ii de
toate zilele, românii vibreaz@ acum la un singur gând: VACAN[A.
Unde e mai bine s@ ne-o petrecem, ce }anse avem s@ uit@m,
m@car o scurt@ vreme, de necazuri }i probleme existen]iale?
Litoralul românesc a încetat de mult timp s@ mai fie polul magic de
atrac]ie al sezonului estival, din toate motivele pe care le }tim cu
to]ii }i-ar fi în zadar s@ le mai repet@m. {i, oricum, e prea aproape
}i pe el avem toate }ansele s@ retr@im co}marul nostru cotidian.
Destina]iile ultraexotice de prin Atlantic, Pacific sau Emiratele
Arabe nu sunt pentru toate buzunarele. {i, oricum, se afl@ prea
departe, iar avioanele, dup@ cum se vede, sufer@ tot mai des tur-
bulen]e fatale deasupra marilor oceane.

Jurnal de
vacan]@...bulg@reasc@

PUNCTUL 
PE EUROPA

Emil DAVID

continuare ^n pag. 3 Principiile eco-marketing-ului }i
aplicabilitatea lor în diversele
activit@]i economice (II)

dr. Lucian BELA{CU
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Nuvel@ la în@l]ime (II)
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Petru-Ovidiu DUMBR~VEANU
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Implica]ii
ale rela]iei Biseric@ -
Economie - Stat (X)

Influen]a Bisericii ^n
economie, din perspecti-
va crizei economice

De unde vine criza actual@ ?

“Criz@” e un cuvânt grecesc
}i înseamn@ “judecat@”. În
Sfânta Scriptur@, acest
cuvânt este des întrebuin]at.
Psalmistul spune: “pentru
aceasta, nu vor învia
necredincio}ii la judecat@”
(Psalmul 1,5), }i în alt loc:
“mil@ }i judecat@ voi cânta”

(Psalmul 100,1). În]eleptul Solomon scrie c@ “de la
Domnul se face judecat@ omului” (Pilde 29,27). Însu}i
Mântuitorul a zis c@ “Tat@l toat@ judecata a dat-o Fiului”,
iar ceva mai încolo c@ “acum este judecata lumii aces-
teia” (Ioan 5,22; 12, 31). continuare ^n pagina 2

continuare ^n pagina 7

dr. Silvia M~RGINEAN pag. 5

Posibile efecte 
ale evolu]iilor 
demografice (I)

Pr. Ic. Stavr. Ioan RADU
- consilier economic, 
Hu}i, jud. Vaslui
drd. ^n “economie” ULBS
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{i apostolul Petru scrie: “c@ vremea
este s@ înceap@ judecata de la casa
lui Dumnezeu” (I Petru 4,17).
Dac@ înlocuim cuvântul judecat@ cu
cel de criz@, vom citi: “pentru aceas-
ta, nu vor învia necredincio}ii la criz@;
mil@ }i criz@ voi cânta; Tat@l toat@
criza a dat-o Fiului; acum este criza,
lumii acesteia; c@ vremea este s@
înceap@ criza de la casa lui
Dumnezeu”.
Popoarele europene întrebuin]eaz@
cuvântul “judecat@” în loc de criz@
când asupra lor se abat nenorociri.
Au înlocuit cuvântul vechi cu unul
nou }i pe cel în]eles cu cel de
neîn]eles. Când era secet@, se spunea:
“Judecata lui Dumnezeu!” Când era
inunda]ie: “Judecata lui Dumnezeu!”
Când era grindin@, cutremure:
“Judecata lui Dumnezeu!” Iar asta
înseamn@: criz@ prin secet@, criz@ prin
inunda]ii, criz@ prin r@zboaie, etc.
Actuala criz@ economic@ este privit@
de popor ca o judecat@ a lui
Dumnezeu, dar nu este numit@ “jude-
cat@”, ci “criz@”. Atunci când se
roste}te un cuvânt pe în]eles, cum
este “judecat@”, se }tie }i pricina pen-
tru care a venit criza, se }tie }i
Judec@torul care a îng@duit-o, se }tie
în fine }i scopul pentru care a fost
îng@duit@ ea. Iar când e folosit cuvân-
tul “criz@”, cuvânt neîn]eles de to]i,
nimeni nu }tie s@ l@mureasc@ nici de
ce, nici de la cine, nici pentru ce.
Aceasta este singura deosebire dintre
criza actual@ }i criza care este de la
secet@, inunda]ie, r@zboi etc.
Cauza acestor flageluri este }i cauza
crizei actuale: apostazia oamenilor. 
Prin p@catul apostaziei, oamenii au
provocat aceast@ criz@ }i Dumnezeu a
îng@duit-o ca s@-i trezeasc@, s@ le
de}tepte con}tiin]a, s@-i înduhov -
niceasc@ }i s@-i întoarc@ la Sine. 
La p@cate moderne, criz@ modern@
(droguri, prostitu]ie etc.).
Cu adev@rat, Dumnezeu S-a slujit de
mijloace moderne, pentru a-i cumin]i
pe oamenii moderni: i-a lovit prin
b@nci, finan]e }i burse. A r@sturnat

casele de schimb valutar din întreaga
lume, asemeni meselor de bani din
templul din Ierusalim. Criza actual@ a
pricinuit o isterie general@ între
economi}ti, pe de o parte, }i
bancheri pe de alt@ parte. Înal]@,
coboar@, schimb@, tulbur@, pani -
cheaz@: face totul ca min]ile trufa}e
ale în]elep]ilor europeni }i americani
s@ se trezeasc@, s@ li se de}tepte con -
}tiin]a }i s@ se înduhovniceasc@. Cei
ancora]i în limanul siguran]ei materi-
ale trebuie s@ î}i aduc@ aminte de
sufletul lor, s@ î}i recunoasc@ f@r@ -
delegile }i s@ se închine Dumne zeului
Preaînalt, Dumnezeului Celui viu.
Cât va ]ine criza? Atât timp cât duhul
oamenilor va r@mâne neschimbat. Atât
timp cât oamenii pricinuitori ai aces-
tei crize nu vor capitula în fa]a Celui
Atotputernic. “Atât timp cât oamenii }i
popoarele nu se vor gândi s@ traduc@
neîn]elesul cuvânt “criz@” pe limba lor
}i s@ strige cu suspinare }i poc@in]@:
Judecata lui Dumnezeu!” .

4.2. Rela]ia universal-local în Biseric@
din perspectiva Economiei

Anxietatea }i dezechilibrul mental pe -
cet luiesc epoca noastr@. Nu de
pu]ine ori ne afi}@m trufa} t@ria pe
care am dobândit-o cu ajutorul }tiin]ei
}i tehnicii contemporane, dar în para-
lel, ca indivizi, tr@im un intens senti-
ment de neputin]@ atunci când con-
stat@m c@ suntem prada unor for]e
anonime, sau c@ suntem considera]i
pur }i simplu “numere”, a c@ror exis-
ten]@ sau inexisten]@ este lipsit@ de
importan]@.
Se discut@ despre libert@]i neîncetat;
îns@ milioane de oameni se afl@ în
imposibilitatea total@ de a se elibera
din leg@turile înfomet@rii }i oprim@rii,
ale analfabetismului }i s@r@ciei.
Ideologia consumist@ actual@ tinde
spre dimensiuni planetare. Economia
bancar@ contemporan@  se bazeaz@ pe
specula]ii financiare, pe mecanisme
ale pie]ei monetare, controlate de sis-
teme informatice care nu presupun
leg@tura direct@ între oameni }i nu
vizeaz@ o produc]ie efectiv@ de bunuri.
Ast@zi, este posibil ca o economie s@
fie ruinat@ sau s@ devin@ prosper@,
prin specula]iile bursei financiare }i
nu atât prin produc]ia de bunuri. 
Întreaga omenire devine o vecin@tate,
o pia]@ care poate s@ fie controlat@ }i
condus@ într-un mod nev@zut. De}i
mijloacele tehnice contemporane per-
mit o comunicare performant@, aceas-
ta este exterioar@, îns@ mass-media
propune adesea  o informare care nu

conduce la o comunicare autentic@.
Ast@zi, “omul comunic@ cu întreaga
lume, f@r@ s@ ias@ din cas@. Dar se
g@se}te }i sub directa supraveghere a
puterilor din întreaga lume, în timp ce
r@mâne în propria lui cas@. În felul
acesta, nu numai c@ nu se pro-
moveaz@ comuniunea între oameni, ci
se distruge orice structur@ social@
s@n@toas@ }i se pun bazele unei for]e
inumane…m@sura evalu@rii religiilor, a
culturii popoarelor, a valorilor morale
sau chiar a valorii persoanei umane o
constitue, în ultim@ instan]@, interesul,
iar aceasta duce la distrugerea omu-
lui ca persoan@ }i la sfâr}itul istoriei
}i al diverselor forme de cultur@ }i
civiliza]ie”.
Integrarea într-o familie care cuprinde
lumea întreag@ }i, totodat@, tragicul
sentiment al izol@rii. Suntem înconju-
ra]i de o mul]ime de oameni - pe
drum, la televizor, în imagina]ia noas-
tr@ - dar, concomitent, implacabil, ne
biciuie}te singur@tatea pe care nici
bog@]ia, nici confortul tehnic nu sunt
în stare s@ o înving@ definitiv.
De multe decenii, indivizi, popoare }i
organisme laud@ pacea; concomitent,
totu}i, mul]i se întreab@ dac@ nu
cumva pentru cei puternici pacea
înseamn@ asigurarea unor condi]ii
favorabile unei mai confortabile
oprim@ri a celor lipsi]i de mijloace
materiale.
Apropierea dintre oameni nu înseam -
n@ doar unitate. În paralel, aceasta
poate da na}tere, adesea, unor tra gice
conflicte de interese. Ciocnirile
r@zboinice, deja petrecute, li se
adaug@, la scar@ interna]ional@, un alt
tip de confrunt@ri teribile: cel dintre
corpora]ii }i societ@]i economice.
În aceast@ stare de criz@ mondial@,
bisericile sunt chemate s@ ofere, din
z@c@mintele adânci ale inspira]iilor }i
intui]iilor lor duhovnice}ti, o rezisten]@
duhovniceasc@ substan]ial@, dar }i o
îndrumare pozitiv@.
Contribu]ia hot@râtoare a Bisericii, în
acest punct vital, const@ în desco -
perirea persoanei }i a nevoii integr@rii
acesteia într-o comuniune de iubire.
Constat@m cu spaim@ c@ pe strad@, în
institu]ii, în familie, se înmul]esc
“m@} tile” }i dispar “persoanele”.
Oamenii de]in “roluri” de obicei  lip-
site de via]@. Seam@n@ din ce în ce
mai mult cu accesoriile unui meca -
nism, nu mai sunt “persoane”. Foarte
adesea, avem sentimentul c@ ne afl@m
într-un dans sui generis “al unor per-
soane deghizate, unde participan]ii î}i
ascund identitatea, cu o not@ original@
care const@ tocmai în faptul c@, de

fiecare dat@  când se îndep@rteaz@ o
masc@, apare o alta. Într-o astfel de
criz@ de autenticitate a omului, este
imposibil ca vie]uirea împreun@ s@
devin@ comuniune real@” .
Biserica lucreaz@ ca “tain@” dincolo de
limitele sensibile ale comunit@]ilor
eclesiale. Tot ceea ce de]ine, tot ceea
ce lucreaz@ apar]ine lumii întregi; este
- trebuie s@ fie - în slujba lumii întregi.
Bisericile  cre}tine sunt rânduite a fi
centre de inspira]ie }i formare moral@
}i duhovniceasc@ de personalit@]i, la -
boratoare ale iubirii dezinteresate;
“topos” unde se arat@ Împ@r@]ia lui
Dumnezeu în lume }i unde via]a
uman@ este ridicat@ de la nivelul exis-
ten]ei biologice la nivelul “comuniunii
de persoane”, dup@ modelul Supremei
Realit@]i, pe care acestea neîncetat o
laud@: Sfânta Treime. 
Unitatea economic@ a lumii actuale
este aceea a unui “club de na]iuni
care vor s@ se îmbog@]easc@ pe
seama clientelei altor na]iuni. Astfel,
aceast@ unitate e în]eleas@ ca o imo-
bilizare a resurselor, pie]elor }i fron-
tierelor. Ideologia mondializ@rii mobi-
lizeaz@ masele prin publicitate }i pro-
pagand@, anun]ând edificarea unei
lumi noi. Unitatea e resim]it@ ca inter-
dependen]@ mondial@”.
În societatea secularizat@ a Europei
con temporane trebuie “s@ introducem
trei atitudini fundamentale: c@in]a, mai
cu seam@, dup@ atâtea r@zboaie }i
per specu]ii între na]iuni; autolimitarea,
pentru a împ@r]i ceea ce avem cu re -
giunile s@race ale planetei; în sfâr}it,
respectul }i spiritualizarea p@mân tului”.

4.3. Schimb@ri radicale 
în Biseric@ }i în Economie

Ne afl@m într-un proces care se nu -
me} te mondializare }i care produce
schim b@ri rapide în via]a oamenilor.
În acest context, Biserica nu poate r@ -
mâne indiferent@. Ea constat@ pozitiv: 
dezvoltarea }i progresul în salturi a
tehnologiei }i a tuturor }tiin]elor;
traficul cu o foarte mare vitez@ a
bunurilor }i a noilor realiz@ri;
- facilitarea comunic@rii între oameni
pe tot cuprinsul Terrei prin anularea
distan]elor - dezvoltarea re]elelor de
telefonie, internetul, televiziunea prin
satelit, telecomunica]iile;
- combaterea la nivel mondial a anu-
mitor maladii;
- limitarea analfabetismului;
- recunoa}terea pozi]iei, importan]ei }i
rolului femeii }i al tineretului;
- extinderea c@tre noi orizonturi de
gândire, care va înt@ri, cel pu]in teo-
retic, libertatea }i drepturile esen]iale
ale omului;
- promovarea }i înt@rirea principiilor }i
structurilor democratice;
- diferite forme de apropiere între
popoare, care faciliteaz@ participarea
din ce în ce mai mare a oamenilor la
o lume mai bun@.
În paralel, îns@, sunt puse în mi}care,
}i chiar cu o mai mare vitez@, conse -
cin]ele mondializ@rii, dintre ele amintind:
]@rile bogate devin mai bogate }i cele
s@race cedeaz@ sub greutatea unor
împrumuturi externe uria}e. Chiar în
interiorul aceleia}i ]@ri apar noi pr@ -
p@stii între cei avu]i }i cei lipsi]i. “În
]@rile dezvoltate beneficiaz@ de comer -
]ul liber numai 20& din popula]ie”;
- în toate ]@rile se contureaz@ o
minoritate restrâns@ bine înst@rit@
economic, cu o mare capacitate de
influen]@, al c@rei scop este în special
urm@rirea propriilor interese, unde un
cerc de invidizi }i de grupuri încearc@
s@-}i adapteze ritmul de via]@ la cel al
nucleului social privilegiat;
- concomitent, milioane de oameni
sunt marginaliza]i }i sfâr}esc în con -
di]ii de via]@ sub limita s@r@ciei. În

paralel sunt dezarticulate posibilit@]ile
comunit@]ilor locale de a se sprijini pe
propriile lor forme sociale }i spirituale;
- se observ@ mari migr@ri ale for]ei de
munc@ }i noi valuri de emigran]i }i
refugia]i care inund@ ]@rile europene.
{omajul spore}te amenin]@tor }i în
multe ]@ri se dezvolt@ în mod pericu-
los xenofobia }i rasismul;
- paradigmele dezvolt@rii continue }i
ale consumului de bunuri conduc,
printr-o exploatare ira]ional@ }i nemi -
loas@ a resurselor naturale, la cata-
strofe ecologice pe întreaga planet@;
- criminalitatea }i corup]ia se dezvolt@
incontrolabil la nivel planetar, printr-o
modernizare tehnologic@ des@vâr}it@.
Sub presiunea acestor vâltori, o mare
parte a popula]iei, în special tineretul,
caut@ ie}irea din impas prin inter-
mediul violen]ei, al abandonului, al
drogurilor. În ciuda multiplelor decla -
ra]ii privitoare la valoarea omului, dis-
pre]uirea vie]ii umane este dominant@.

Ce se a}teapt@ de la Biseric@ ?
De la Biseric@ se vrea rena}terea
duhovniceasc@ a omului, mântuirea în
Hristos, conferirea unui sens vie]ii.
Cea mai important@ contribu]ie a ei
este aceea de a cultiva con}tiin]e, a
forma personalit@]i care prin con-
secven]a vie]ii lor înt@resc sistemul
social inegal calitativ }i îl revigoreaz@.
Cel mai necesar lucru pentru epoca
contemporan@ sunt oamenii cu carac-
ter, viziune, tenacitate }i iubire nef@ -
]arnic@, care sprijin@ lupta împotriva
egocentrismului na]ional }i rasial. Tru -
fia, obsesia puterii }i ipocrizia nu sunt
doar caracteristicile celor puternici }i ale
marilor state, ci sunt prezente }i tr@iesc
}i în sufletele noastre, ale tuturor.
Biserica nu poate apar]ine clubului
celor puternici }i boga]i. Puterea Bise -
ricii nu s-a identificat, nici nu s-a
sprijinit pe exerci]iul puterii lume}ti.
Prezen]a Bisericii trebuie s@ fie neîncetat
profetic@ }i critic@ la adresa diferitelor
fenomene de insensibilitate fa]@ de orice
form@ de decaden]@. {i aceasta, prin
asceza jertfelnic@ a slujirii sale, prin
via]@ de simplitate }i cump@tare.
Scopul Bisericii pentru om este acela
de a-i facilita dobândirea Duhului  Sfânt.
A fi în Biseric@, înseamn@ a crede
acolo unde totul pare f@r@ de spe -
ran]@, având ca orientare }i scop al
vie]ii Infinitul - pe Dumnezeul Iubirii. 
Acum, când m@ gândesc la Biserica
secolelor viitoare, o v@d deschis@ evo -
lu]iei, noilor circumstan]e care sunt cre-
ate de }tiin]@, art@, tehnologie, eco -
nomie, iar pe oameni îi v@d preg@ti]i s@
în]eleag@ }i s@ foloseasc@ codurile de
comunicare care vor ap@rea în viitor.
Locul Bisericii nu este la marginea
istoriei, ci în centrul fr@mânt@rilor so -
ci ale, în avangarda progresului, spre
asigurarea libert@]ii }i unicit@]ii per-
soanei umane }i a integrit@]ii crea]iei
lui Dumnezeu.
Mesajul esen]ial al Bisericii prive}te
pe fiecare om în parte }i are relevan]@
universal@. Pentru a corespunde mi -
siunii sale }i problemelor cu care se
confrunt@ ast@zi întreaga lume, Bise -
rica trebuie s@-}i p@streze intact ca -
racterul ei tainic,  soteriologic, s@ fie
deschis@ c@ut@rii neîncetate a uma -
nit@]ii }i s@ tr@iasc@ consecvent pro-
pria con}tiin]@ pascal@ }i propria
responsabilitate universal@.
Fanatismul }i xenofobia, transforma -
rea ethosului eclesial în construc]ii
ideologice, nu pot merge împreun@ cu
spiritul liber al Bisericii.
Uni]i cu Hristos în Biserica Sa,
dep@}im ego-ul nostru personal sau
na]ionalul nostru “noi”, pentru a ne
întâlni în în]elegere }i iubire cu to]i
oamenii }i cu toate popoarele, într-o
misiune ferm@: o comunitate mondi-
al@ de iubire.

Implica]ii ale rela]iei Biseric@ - Economie - Stat (X)

Pr. Ic. Stavr. Ioan RADU - 
consilier economic, Hu}i, jud. Vaslui
drd. ^n “economie” ULBS
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Ce ar mai r@mâne la îndemâna
românului cu venituri relativ
mul]umitoare, suferind de frica de
avion, dornic s@ evadeze din ]ar@ pe
ro]ile propriului autoturism }i s@
ajung@ la o destina]ie cât de cât ci -
vilizat@ }i atractiv@, în cel mai scurt
timp posibil? A]i ghicit: litoralul
bulg@resc, cel care ne ademene}te de
câ]iva ani }i cu ofertele all inclusive
atât de mult pe placul românilor,
s@tui s@ fie servi]i cu por]ia dr@muit@
de mâncare }i b@utur@.
{i iat@-i pe românii no}tri, îndreptân-
du-se în coloan@ c@tre o destina]ie
turistic@ devenit@ clasic@: Nisipurile de
Aur bulg@re}ti, cu tot ce e împrejurul
lor. {i cu speran]a c@ le va fi poate
mai bine decât anul trecut.
PRIMA CONSTATARE. Nu mai e cum
a fost! Strân}i }i ei în chingile crizei,
bulgarii au mai coborât standardele
ospitalit@]ii }i serviciilor turistice.
Hotelurile de 4 stele }i-au redus în
mod vizibil din personal. Parc@rile
sunt „pe apucate”, cel care prinde un
loc ]inând cu din]ii de el. Altfel spus,
e}ti condamnat la condi]ia de pieton
,timp de }apte zile, întrucât, dac@ ]i-
ai scos autoturismul la plimbare, ri}ti,
într-o propor]ie covâr}itoare, s@-]i
g@se}ti locul ocupat, chiar dac@ ]i-ai
pl@tit la sosire taxa de parcare.
Repartiz@rile pe camere }i etaje se fac
pe ochi frumo}i, iar ochii cei mai
frumo}i au culoarea bancnotelor pe
care scrie „euro”. Dac@, din neb@gare
de seam@, sau din vina copiilor, ai
p@tat prosoapele sau a}ternuturile din
camer@, ai toate }ansele s@ le g@se}ti
împachetate la recep]ie, împreun@ cu
o not@ de plat@ consistent@.
Faimosul all inclusive sau ultra all
inclusiv, care a f@cut ani în }ir furori
printre h@mesi]ii Europei, se per-

verte}te într-un serviciu plin de
restric]ii. Oferta de mânc@ruri este
îngrijor@tor de limitat@ }i se repet@ cu
exactitate matematic@ zi de zi, fructele
}i înghe]atele cel mai adesea lipsesc,
b@uturile, fie ele r@coritoare sau
alcoolice (acestea din urm@ exclusiv
autohtone), nu mai sunt l@sate la dis-
cre]ie amatorilor de chiolhanuri, ci
distribuite parcimonios de c@tre bar-
mani. {i se dau, dar nu po]i s@ le
iei, ci s@ le ceri...
Programele distractive sunt expedi-
tive, monotone }i, în final, plicticoase.
Nu am v@zut nicio ofert@ de excursii
la obiective istorice, arheologice sau
culturale consacrate.
Plajele, copiind parc@ „modelul”
românesc, s-au erodat }i îngustat
îngrijor@tor prin unele locuri }i parc@
nu mai sunt la fel de curate }i ade-
menitoare ca alt@ dat@. În schimb,
pre]urile pentru }ezlonguri, umbrele
}i saltele au ajuns aproape prohibi-
tive. {i, în general, pre]urile la toate
produsele cunosc un dezm@]
ame]itor, ceea ce te face s@ crezi c@
l@comia negustorilor de turism este
mai contagioas@ decât gripa porcin@.
Toate acestea la un loc pun o not@
de mediocritate pe turismul
bulg@resc. S@ fie asta o explica]ie a
faptului c@, spre deosebire de al]i ani,
am auzit acum extrem de pu]ine dia-
loguri în limbi str@ine în jurul nostru?
Oricum, cel pu]in din ceea ce am
constatat într-o s@pt@mân@, grupurile
turi}tilor vestici s-au limitat doar la
câteva autocare cu adolescen]i zgo-
moto}i, amatori de chefuri nocturne
prelungite.
A DOUA CONSTATARE iese din sfera
turismului propriu-zis }i se con-
tureaz@ din impresiile generale pe
care le acumulezi tu, c@l@tor într-o
]ar@ str@in@, confruntat cu realit@]ile
altora }i silit s@ faci compara]ii nu

întotdeauna m@gulitoare.
{i, într-adev@r, ai ce vedea. Drumul
pân@ la salba de sta]iuni bulg@re}ti
trece printre câmpuri pline de roade,
în care instala]iile de iriga]ii
func]ioneaz@ din plin. Te poart@ prin -
tre dealuri domoale, în]esate de
p@duri de centrale eoliene, de parc@
toate vânturile }i brizele marine s-ar
fi în]eles s@ le dea curent electric
gratuit }i ecologic bulgarilor. Intri în
oricare cas@ de schimb valutar }i
consta]i c@ paritate leva/euro a r@mas
neschimbat@ fa]@ de anii trecu]i. Când
pui îns@ RON-ii t@i pe tejghea, vezi c@

ei pre]uiesc din ce în ce mai pu]in }i
cite}ti în ochii func]ionarului de la
ghi}eu un soi de comp@timire
mali]ioas@. Ceea ce este întrucâtva
umilitor într-o rela]ie dintre doi
parteneri, în principiu de acela}i cali-
bru }i aceea}i condi]ie, ai marii
comunit@]i europene.
{i înc@ ceva ce mi s-a p@rut a face
diferen]a dintre noi }i vecinii din sud.
Bulgarii se afl@ acum în plin@ cam-
panie electoral@. Î}i aleg }i ei parla-
mentarii. Dar, o fac în lini}te, cu
decen]@, f@r@ striden]e sup@r@toare }i
f@r@ dispute de mahala. În localit@]i,

nu te agreseaz@ mul]imea multicolor@
a afi}elor electorale. Pe autostrad@, de-
a lungul a o sut@ de kilometri, nu am
v@zut decât un singur panou cu chi -
pul zâmbitor al unui politician auto-
hton. Programele de televiziune erau
dup@ grile normale, f@r@ inser]ii elec-
torale p@tima}e. E ca }i cum bulgarii
ne-ar dovedi c@ au lucruri mai impor-
tante de f@cut, decât implicarea în
h@r]uieli politicianiste. Chestie de men-
talitate – ve]i zice. Da, dar de o men-
talitate mult mai aproape de cea euro-
pean@.
Una peste alta, o c@l@torie cu ochii
deschi}i prin Bulgaria vecin@, poate fi
plin@ de înv@]@minte. Probabil c@, din
punct de vedere turistic, ]ara spre care
înc@ se mai îndreapt@ gr@mezi de
români în c@utare de altfel de concedii
decât pe litoralul românesc, }i-a atins
limita maxim@ a poten]ialului de expre-
sie. Nu }tiu ce campanii de imagine,
facilit@]i inteligente sau adaosuri de
strategii manageriale mai pot propulsa
spre cote de interes superioare indus-
tria turistic@ din Bulgaria. Oricum, ei
au f@cut de mult pa}ii pe care noi abia
acum zicem c@-i încerc@m. 
Din toate celelalte puncte de vedere,
îns@, vecina noastr@ nu pare s@
dezarmeze. Dimpotriv@, se simte acolo
îndârjirea competitorului care, chiar
creditat cu }anse minime, lupt@ din
r@sputeri s@ se autodep@}easc@. {i
rezultatele încep s@ se întrevad@. În
tandemul România – Bulgaria, eram,
pân@ în urm@ cu câ]iva ani, cei care
conduceam deta}at. Acum, în cursa
noastr@ comun@ spre europenizare
sunt zone vizibile în care am cedat
întâietatea. Oare, nici m@car asta nu
ne va pune pe gânduri?
Cât despre concediul nostru estival,
nemul]umi]ilor de litoralul bulg@resc,
dar care nu pot dep@}i grani]ele raiu-
lui balcanic, le r@mâne la dispozi]ie o
destina]ie înc@ infailibil@: Turcia. To]i
cunosc@torii afirm@ c@ se afl@ cu dou@
decenii înaintea noastr@, în materie de
turism. {i de-ar fi s@ bat@ ei pasul pe
loc, ca Bulgaria, iar noi ne-am
de}tepta }i am alerga în ritmul
dr@cesc promis de ministresa turis-
mului, vreme de cel pu]in dou@zeci de
ani, Antalia tot a românilor va fi.
M@car ca s@ ne r@zbun@m pentru se -
colele în care „turismul de r@zboi” se
f@cea doar în sens invers...

Jurnal de vacan]@...bulg@reasc@
Emil DAVID

Vedere din Varna - Bulgaria
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urmare din pag.1
Vei fi surprins câ]i competitori vor
vrea s@-]i pui linkul pe site-ul lor, în
schimbul ad@ug@rii linkului lor pe site-
ul t@u. De ce? Pentru urm@toarea
dat@, site-ul t@u va ajunge în top,
când un client poten]ial folose}te un
criteriu diferit de c@utare.
Munce}te mult pentru dezvoltarea
parteneriatelor cu site-uri populare
printre clien]ii t@i. Pentru a }tii care
siteuri sunt populare se poate apela la
sondaje!
Linkurile de calitate adic@ linkuri care
furnizeaz@ o resurs@ valoroas@ pe care
o vor aprecia clien]ii sunt singurele
linkuri pe care trebuie s@ le iei în
considerare, atunci când dezvol]i
strategia linkurilor. Aceste linkuri i]i
ofer@ oportunitatea de a furniza un
serviciu folositor pentru un poten]ial
client, chiar dac@ nu se realizeaz@ o
vânzare la acel moment. Clien]ii î}i
aduc aminte }i site-urile care le per-
mit s@-}i ating@ ]elul – chiar dac@ au
achizi]ionat, în final, de pe alt site.
Datorit@ faptului c@ s-a f@cut un efort
s@ se furnizeze clientului un serviciu
valoros – linkuri c@tre alte site-uri
bine cotate, care au ca ]int@ aceea}i
ni}@ de pia]@ – ei se vor întoarce. {i
cel mai probabil, în cele din urm@, ei
vor face o achizi]ie de pe site-ul t@u.
Exist@ unele moduri prin care po]i
face schimb de linkuri. Linkurile pot fi
bannere, pot fi plasate în e-mail, în
textul informa]ional de pe site-ul t@u
sau altele, ele pot fi un premiu sau
pot fi furnizate într-un ghid al
cump@r@torului sau într-un director.
Este indicat s@ se încerce o varietate
a acestor linkuri sau pe toate, dar
este important s@ fie realizat@ cu gust
}i nu trebuie l@sate linkurile s@ dis-
trag@ aten]ia de la prezentarea pro-
duselor/serviciior tale.
Linkurile nu ajut@ doar la pozi]ionarea
motoarelor de c@utare, ci ^]i }i aduc
trafic direct pe site }i ajut@ la crearea
recunoa}terii numelui deci numai
lucruri bune.
Urm@torul pas este generarea de
linkuri. Pentru aceasta, trebuie s@ se
ia urm@toarele decizii:
- Ce site-uri ai vrea s@-]i fie parteneri
de linkuri ?
- Ce site-uri vor fi valoroase pentru
clien]ii t@i? (}i po]i afla asta dintr-un
sondaj):
- Unde s-ar duce pentru informa]ii }i
resurse?
- De unde i}i fac cump@r@turile în
lumea tradi]ional@?
- Ce alte site-uri viziteaz@ în c@utarea
aceluia}i produs/serviciu?
- Ce site-uri ofer@ produse/servicii
complementare ofertei tale?
- Ce site-uri le consider@ ca fiindu-]i
competitoare?
Atunci când oscilezi între stabilirea
unei rela]ii de link cu un competitor
specific, adu-]i aminte c@, dac@ oferi
un produs de calitate care este com-
petitiv ca pre], un link c@tre un site al
competi]iei nu stric@. Poate chiar s@ te
ajute la furnizarea c@tre consumatori,
a informa]iilor necesare unei decizii de
cump@rare. Trebuie s@ se în]eleag@
despre consumatori c@ nu sunt pro}ti;
internetul este un loc de cump@r@turi
prin compara]ie, deci consumatorii i]i
vor vizita competi]ia oricum. U}ureaz@-

le munca; vor aprecia.
Înainte de a c@uta parteneri de linkuri,
gânde}te-te la ce fel de partener î]i
dore}ti, }i  la ceea ce ai s@-i oferi
acelui partener. Fii sârguincios,
deschis c@tre oportunit@]i, }i întot-
deauna în c@utarea unei rela]ii
poten]iale de calitate. Dac@ te afli pe
un website despre care crezi c@ are
poten]ial, ac]ioneaz@ imediat, trimite
un email, folose}te formularele lor de
feedback.
O tehnic@ ce trebuie s@ fie folosit@
este reprezentat@ de bannerele publi -
citare digitale. Acestea sunt doar mici
panouri digitale pe care un site le
pl@te}te (într-un fel sau altul) pentru
a fi plasate pe un alt site. Atunci când
poten]ialii clien]i dau click pe un ban-
ner plasat pe alt site, sunt trimi}i pe
site-ul t@u.
Studii variate au ar@tat c@ cel mai
puternic cuvânt de pe un banner este
''gratis'', care se vinde singur, iar
grafica intensific@ mesajul. Dac@ un
banner are un design corect, nu dis-
trage aten]ia de la mesaj. Alte ele-
mente care i]i trebuie pentru un  bun
design de banner includ:
- un element ce atrage aten]ia, dar nu
unul antagonist;
- o chemare la ac]iune;
- un motiv s@ dai click;
- un con]inut care se aprinde, ex. le
spune s@ dea un click pe banner;
- plasarea logo-ului website-ului unde-
va în reclam@.
Atunci când un poten]ial client d@
click pe banner-ul t@u, pentru a-]i
vizita website-ul, se nume}te click
direct. Rata impresiei clicurilor directe
se nume}te CTR(click-through ratio).
Un design de banner eficient }i iste],
plasat pe un site compatibil de trafic
intens contribuie la ob]inerea unui
mare CTR, care poate dubla rata de
clickuri directe a reclamei tale, deci
dublând întoarcerea la investi]ie (ROI).
Un studiu f@cut de Doubleclick.com
arat@ c@:
- dup@ a patra impresie, dac@ ratele
de r@spuns au sc@zut de la 2,7& la
1&
trebuie s@ te axezi pe problemele
importante (creativitate, ]inte, frec -
ven]@ }i con]inut);
- folosirea anima]iei simple poate
cre}te rata de r@spuns cu 25&  doar
asigur@-te c@ anima]ia nu îngreuneaz@
download-ul reclamei;
- folosirea mesajelor criptate poate
genera cre}terea CTR cu 18&, dar
probabil nu atrage clien]i poten]iali
sau nu înt@re}te branding-ul;
- folosirea umorului e foarte eficient@
- folosirea unei întreb@ri în reclama
poate cre}te CTR-ul cu 16&;
- folosirea frazelor ca ''click aici'' tind
s@ îmbun@t@]easc@, r@spunsul cu 15&

oferirea de produse sau servicii gra-
tuite ^mbun@t@]esc CTR-ul;
- folosirea culorilor luminoase în
design e mai eficient@, folosirea
mesajelor care ofer@ un sens de
urgen]@ descresc de fapt CTR-ul.
Dac@ e}ti atent, bannerele publicitare
de obicei p@lesc în munca digital@,
chiar dac@ folose}ti anima]ie }i alte
efecte speciale. Dac@ nu sunt gestio -
nate corect, publicitatea prin bannere
poate fi scump@ }i deloc eficient@.
Trebuie s@ se abordeze cu aten]ie
plasarea reclamei }i fii sigur c@ nu se
pl@te}te în plus pentru plasarea pe
site-uri care nu i]i aduc clien]i pe site-
ul t@u. Plaseaz@ bannere pe site-uri pe
care }tii c@ le viziteaz@ clien]ii afla]i în
segmentul ]int@. Când vorbim despre
clien]ii ]int@, ne referim la consumatori
mai bine califica]i, sau clien]i poten]iali
care sunt mai în m@sur@ s@ cumpere.
Po]i }tii asta prin sondajele online.
Un studiu al ZDNet a descoperit c@
reclamele animate au generat un CTR
cu 15& mai mare decât reclamele sta-
tice iar în unele cazuri chiar cu 40&
mai mult. Totu}i, anima]ia nu ia locul
unei copii de r@spuns sau unei idei
creative. Fere}te-te de anima]ia c@reia
îi trebuie mult timp s@ se încarce }i
ofer@ copii slabe. Dar, clien]ii poten]iali
dau o mai mare aten]ie unei anima]ii
simple }i creative, chiar dac@ nu dau
click pe ea. De asemenea, clien]ii
poten]iali sunt mai degrab@ tenta]i s@
dea click pentru mai mult@ informa]ie
dac@ anima]ia accentueaz@ efectiv
despre ce produs este vorba. Totu}i,
anima]ia trebuie s@ aibe un mesaj pu -

ternic }i un motiv clar de ac]iune.
Frecven]a (num@rul d@]ilor când un
client vede o reclam@) este un factor
important atunci c$nd planifici o cam-
panie de bannere pentru a-]i crea un
nume. În afar@ de maximizarea profit-
ului, controlarea frecven]ei publicitare
poate deschide noi u}i creative, prin
accesul care ]i-l d@ la crearea  unui
pachet personalizat de bannere pentru
campania de „brand”. Frecven]a
corect@ de livrare este necesar@ pentru
succesul banereelor publictare }i te vor
ajuta s@ determini cât de profitabil@ va
fi campania de branding. Determinarea
frecven]ei corecte este crucial@ pentru
transmiterea mesajului, de vreme ce
prea pu]ine impresii }i mesajul t@u nu
sunt vizualizate de numero}i poten]iali
clien]i }i, cu prea multe bannere ele se
vor stinge în timp. Acest lucru se
nume}te ''banner burnout',' ex. un
banner care nu mai ofer@ un bun ROI.
Numeroase companii ofer@ ajutor pen-
tru gestionarea ratei frecven]ei ban-
nerelor. O asemenea companie e cea
men]ionat@ mai sus, Doubleclick.com,
ale c@rei servicii ^]i dau posibilitatea s@
controlezi o succesiune de bannere
care pot fi servite vizitatorilor intr-o
ordine anume.
Bannerele publicitare de pe site-uri
populare (în special acelea care au
aceea}i ni}@ de pia]@) pot fi la cel mai
mic pre]. Impresia este num@rul
d@]ilor de care cei care navigheaz@ pe
internet v@d pagina pe care e situat
bannerul t@u. Servicii de plasare a
reclamelor, cum ar fi bannercell.com,
insdidewire.com, Internet Advertising

Solution (IAS) (iaswww.com), narrow-
castmedia.com, si valueclick.com sunt
doar cateva exemple unde pute]i g@si
asisten]@ in plasarea specific@ }i de
segment-]int@ a banerelor publicitare.
Media industriei CTR este între 1,5 si
2,5 &. Dac@ ai cump@rat 50,000 de
impresii }i ai primit un CTR de 2&
, site-ul t@u va primi 1000 de clien]i
poten]iali. Este posibil ca o campanie
de bannere cu un design bun }i o
]int@ eficient@ s@ primeasc@ un CTR
mai mare }i, de aceea, un design
bun de banner este important. Atunci
când folose}ti servicii precum cele de
mai sus, po]i cu u}urin]@ s@ schimbi
dou@ sau trei bannere în timpul unei
campanii, lucru care împiedic@
învechirea unui singur banner.
Totu}i, pentru a primi cei 1000 de
poten]iali clien]i i]i trebuie s@ depui
un mare efort. Prin urmare, pentru
site-urile mici, e mai pu]in costisi-
tor s@ folose}ti metode alternative
de marketing si apoi s@ suplimentezi
prin câteva bannere bine plasate.
Crearea unui website impresionant nu
este de ajuns pentru succesul în
comer]ul electronic. Ai nevoie de vi -
zitatorii potrivi]i-poten]iali clien]i-pt
website-ul t@u.
Mul]i cititori vor crede c@ un
business pe web poate fi descura jant,
deoarece sunt multe bulevarde pe
care clientul le poate cutreiera, înainte
de a-]i g@si website-ul. Dar, dac@
în]elegi baza marketingului, faci un
plan solid de marketing }i îl folose}ti
atunci când trebuie, business-ul pe
web va p@rea mai pu]in descurajant.

Link-ul, o resurs@ valoroas@ în promovarea on-line (II)

conf. univ. dr. R@zvan {ERBU
lect. univ. dr. Bogdan M#RZA
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POPULA[IE
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„Pentru prima dat@ în istorie, în anul
2008, peste jum@tate din popula]ia
mondial@, adic@ 3,3 miliarde de
oameni, a ajuns s@ tr@iasc@ în ora}e”

Raportul UNFPA – Starea popula]iei
lumii 2007 – Dezl@n]uirea
poten]ialului cre}terii urbane
(State of World Population 2007 –
Unleashing the Potential of Urban
Growth)
UNFPA – United Nations Population
Fund

1.Introducere
Problema popula]iei, a}a cum ne-am
obi}nuit s@ o denumim, face parte
din aria de interes a cercet@torilor din
diferite domenii de mult@ vreme.
Acutizarea consecin]elor evolu]iei
popula]iei în secolul XX a transformat
problema popula]iei într-o problem@
global@. Amenin]@rile generate de
evolu]iile actuale ale popula]iei pentru
sistemele economice, sociale sau
chiar pentru eco-sisteme pot fi ana -
lizate în dou@ planuri distincte:
suprapopula]ia }i cre}terea demogra -
fic@ în statele în curs de dezvoltare;
îmb@trânirea demografic@ în statele
dezvoltate.
Cu o evolu]ie contradictorie de-a lun-
gul secolului XX, în principal datorit@
politicilor demografice, România a
debutat în secolul XXI cu o consoli-
dare a tendin]ei de reducere a popu-
la]iei ca urmare a fenomenelor
demografice naturale }i a celor
migratorii, ceea ce are ca }i con-
secin]@ direct@ îmb@trânirea
demografic@. Fenomene ce se mani-
fest@ la nivel na]ional, reducerea }i
îmb@trânirea popula]iei se manifest@
cu oarecare diferen]iere în plan

regional, }i, mai mult, în mediul
rural, comparativ cu cel urban. 

2.Considera]ii privind evolu]iile
demografice din România în ultimii
20 de ani. 

Evolu]ia demografic@ a României în
ultimii 20 de ani constituie în mod
evident r@spunsul concret la cele trei
întreb@ri fundamentale ale
demografiei: câ]i copii avem?, cât
tr@im?, unde dorim s@ tr@im? .
Natalitatea, mortalitatea }i fenomenele
migratorii au avut evolu]ii semnifica-
tiv diferite fa]@ de perioada anterioar@,
generând sc@derea popula]iei totale }i
îmb@trânirea demografic@. 
Fenomenele demografice din România
se încadreaz@ în general în tendin]ele
generale care se manifest@ în rândul
statelor europene. Spre deosebire de
România, la nivelul UE se înre -
gistreaz@ o tendin]@ de cre}tere a
popula]iei totale, generat@ atât de
fenomenele migratorii cât }i de
mi}carea natural@ a popula]iei
(cre}terea speran]ei de via]@ în ]@rile
europene dezvoltate }i chiar o u}oar@
tendin]@ de cre}tere a fertilit@]ii). În
intervalul 2007 – 2009, conform
datelor oferite de Eurostat, ]@rile care
au înregistrat o sc@dere a popula]iei
sunt : Bulgaria, Estonia, Germania,
Letonia, Lituania, Polonia, România,
Ungaria, (vezi fig.1).
Analizând evolu]iile demografice ale
României în context european con-
stat@m c@, în ultimii ani, România
înregistreaz@ una dintre cele mai
importante sc@deri ale popula]iei
totale, fiind pe locul 3 din punctul de
vedere al sc@derii absolute a popu-
la]iei în intervalul 2008 – 2009
(Germania – locul 1, Bulgaria – locul
2) }i pe locul 6 ca }i modificare pro-
centual@ (Bulgaria – locul 1, Lituania
– locul 2, Letonia – locul 3). Lista
]@rilor care înregistreaz@ un spor
demografic negativ, în perioada 2007
– 2009, include 8 din cele 27 de
state membre ale UE, ]ara cu o
prezen]@ oarecum surprinz@toare pe
aceast@ list@ fiind Germania. 
Fenomenul de îmb@trânire demogra -
fic@ poate fi prezentat }i analizat cu
ajutorul piramidei popula]iei, instru-
ment demografic ce arat@ structura
pe vârste a popula]iei unei ]@ri la un

anumit moment. Ea este compus@
din dou@ grafice al@turate, care con]in
num@rul de b@rba]i, respectiv de
femei, pe grupe de vârst@. În varianta
ideal@, piramida ar trebui s@ arate ca
în figura 1.
Realitatea româneasc@ arat@ îns@ alt-
fel, iar previziunile la nivelul anului
2050 sunt îngrijor@toare: o piramid@
a popula]iei dezechilibrat@, în care
ponderea popula]iei active nu asigur@
sustenabilitatea sistemului economic
(vezi fig. 2). 
Sc@derea popula]iei este rezultatul
evolu]iei a doi indicatori demografici:
natalitate (în sc@dere) }i migra]ie
extern@ (cu sold negativ). Consider@m
c@ sc@derea natalit@]ii este un
fenomen cu multiple explica]ii.
În primul rând, ea s-a manifestat ca
reac]ie psihologic@, social@ fireasc@:
familia româneasc@ a dobândit dintr-
o dat@ libertatea de a decide cu
privire la num@rul de copii pe care îi
va avea. Dimensiunile familiei nu mai
depind de hazard sau de legile
naturii, nu mai sunt controlate de
puterea politic@ (cum se întâmpla în
perioada comunist@) ci reprezint@
rezultatul unei alegeri, a unei respon-
sabilit@]i asumate. 
Putem distinge dou@ tipuri de efecte:
pe termen scurt }i pe termen lung.
De asemenea, putem face distinc]ie
între sc@derea popula]iei cauzat@ de
reducerea natalit@]ii }i sc@derea ge -
nerat@ de cre}terea mortalit@]ii. În
afara mi}c@rii naturale, putem remar-
ca }i reducere generat@ de soldul
negativ al migra]iei externe. În plus,
între fenomenele demografice }i cele
socio - economice nu exist@ o rela]ie
simpl@, cauz@ - efect, ci una dubl@,
evolu]ia economic@ a ]@rii sau regiu-
nii demografice având efecte directe
asupra evolu]iei popula]iei. A}adar,
corela]ia între reducerea efectivului
popula]iei }i dezvoltarea economic@
trebuie studiat@ separat, pe fiecare
direc]ie prezentat@.
Prima }i cea mai important@ con-
secin]@ a reducerii num@rului popu-
la]iei dintr-o ]ar@ este îngustarea
pie]ei interne. Acest fenomen are
consecin]e vizibile mai ales pe termen
lung. Astfel, se poate aprecia c@
reducerea popula]iei României în
ultimii ani a început s@ î}i arate deja
efectele. Sc@derea natalit@]ii a dus
deja la reducerea num@rului de elevi
în }coli, ajungându-se în mediul rural
chiar la desfiin]area unor clase sau a
}colii în întregime, datorit@ num@rului
mic de copii. Consecin]ele din punct
de vedere social înseamn@, pe de o
parte, c@ elevii actuali trebuie s@ se
deplaseze pe distan]e lungi pentru a
avea acces la educa]ie, ceea ce ade-
sea duce la abandonarea prematur@ a

}colii, iar pe de alt@ parte fenomenul
genereaz@ }omaj, prin diminuarea
cererii interne. Economia poate intra
astfel într-un cerc vicios, în care
sc@derea popula]iei genereaz@ }omaj
}i reducerea standardului de via]@.
Pe lâng@ mi}carea natural@, reducerea
efectivului popula]iei este determinat@
de soldul negativ al migra]iei externe.
În acest caz, reducerea are loc în
sfera popula]iei active, prin sc@derea
ofertei de for]@ de munc@. La prima
vedere, se poate aprecia c@ datorit@
situa]iei actuale de pe pia]a muncii, în
care cererea este mai mare decât
oferta, efectele nu sunt negative. Dar
aceasta înseamn@ o abordare mai
mult decât superficial@. În general,
cei care emigreaz@ au o calificare
superioar@. Societatea a investit pen-
tru preg@tirea lor vreme de mul]i ani,
iar în momentul în care ar fi trebuit
s@ culeag@ roadele, acest lucru nu
mai este posibil. Dezvoltarea este
înainte de toate un proces economic
}i trebuie s@ se supun@ regulilor de
func]ionare ale economiei: în
condi]iile în care investi]iile nu aduc
nici un fel de beneficii, dezvoltarea în
sine este periclitat@.
Ambele fenomene prezentate genereaz@
îmb@trânirea popula]iei: reducerea
natalit@]ii prin reducerea bazei
piramidei vârstelor, iar migra]ia extern@
prin reducerea dimensiunilor în sfera
vârstei active, în special în zona pop-
ula]iei active tinere. În plus, înlocuirea
simpl@ a genera]iilor nu este asigurat@
în condi]iile tendin]elor actuale de
evolu]ie a popula]iei. Efectele sc@derii
natalit@]ii se vor vedea în maxim 10
ani pe pia]a muncii.
A}a cum spuneam, raportul cauz@ -
efect func]ioneaz@ }i în sens invers,
în cazul popula]ie-economie, respectiv
dezvoltare. Speciali}tii sunt de acord
c@ una dintre cele mai importante
cauze ale reducerii natalit@]ii }i
migra]iei externe este evolu]ia eco-
nomic@ din ultimii ani. În condi]iile
reducerii drastice a nivelului de trai,
num@rul mediu de copii per familie
scade, din ra]iuni lesne de în]eles.
Mai mult. Situa]ia economic@ dificil@,
imposibilitatea de a-}i asigura o
locuin]@, nesiguran]a sau inexisten]a
locului de munc@ a dus la reducerea
num@rului c@s@toriilor sau amânarea
lor (vârsta medie la c@s@torie a cres-
cut semnificativ în ultimii ani). Am
v@zut c@ num@rul na}terilor }i
num@rul c@s@toriilor se afl@ într-o
strâns@ dependen]@. În plus, migra]ia
extern@ are ca principal@ cauz@
situa]ia economic@ precar@.
La 21,6 milioane de locuitori (1 iulie
2006), România are o mas@ mare de
adul]i (10,5 milioane), dar }i mul]i
pensionari (6 milioane) }i pu]ini copii
(5 milioane de persoane sub 18 ani).

Baza îngust@ a piramidei vârstelor
arat@ c@ se nasc pu]ini copii (aproxi-
mativ 220.000, fa]@ de 350.000, care
ar asigura înlocuirea popula]iei).
Piramida îi include }i pe cei peste 2
milioane de români care se afl@ legal
peste hotare, precum }i pe cei care
sunt pleca]i ilegal }i al c@ror num@r
este necunoscut. În varianta cea mai
pesimist@, previziunile pentru 2050
indic@ sc@derea }i îmb@trânirea
drama tic@ a popula]iei. În condi]iile în
care fertilitatea se men]ine la nivelul
de acum, în timp ce num@rul vârstni-
cilor continu@ s@ creasc@ odat@ cu
cre}terea speran]ei de via]@, popula]ia
României va ajunge la 16 milioane.
Num@rul adul]ilor activi va fi atât de
mic, încât raportul de dependen]@
(adul]i care sus]in grupele de vârst@
vulnerabile: copii }i vârstnici) va fi de
1 la 9.
O popula]ie tân@r@ asigur@ premisele
unei reproduceri l@rgite a popula]iei
totale }i a for]ei de munc@. Este
acceptat@ ideea conform c@reia pop-
ula]ia tân@r@ are un nivel mai ridicat
de educa]ie }i este mai receptiv@ la
nou, ceea ce o face mai potrivit@
pentru atingerea obiectivelor de dez-
voltare ale oric@rui stat. Îmb@trânirea
popula]iei înseamn@, înainte de toate,
îmb@trânirea for]ei de munc@. Nu
poate fi contestat plusul de expe-
rien]@ pe care îl poate valorifica un
muncitor vârstnic, dar evolu]ia actu-
al@ a economiei, a majorit@]ii
ramurilor cere }i alte calit@]i, cum ar
fi capacitatea de înv@]are dezvoltat@,
capacitatea de adaptare la nou, de
care tinerii dispun într-o m@sur@ mai
mare. Cele mai importante con-
secin]e asupra dezvolt@rii economice
vor fi date de cre}terea num@rului
celor ce depind din punct de vedere
econo mic de cei din jur. Teoria dis-
tinge trei tipuri de dependen]@: 
- dependen]@ de tip I, care
reprezint@ presiunea popula]iei tinere
(0-14 ani) la 100 de persoane în
vârst@ de munc@ (15-57 de ani la
femei }i 15-62 de ani la b@rba]i);
- dependen]@ de tip II, care
reprezint@ presiunea popula]iei vârst-
nice (58 de ani }i peste la femei }i
63 de ani }i peste la b@rba]i) la 100
de persoane în vârst@ de munc@;
- dependen]@ de tip III, care
reprezint@ presiunea popula]iei tinere
}i vârstnice la 100 de persoane apte
de munc@.
Tendin]ele actuale de evolu]ie a po -
pula]iei duc la reducerea dependen]ei
de tip I, datorit@ sc@derii num@rului
de copii }i la men]inerea relativ con-
stant@ a dependen]ei de tip II, per
ansamblu înregistrându-se o reduc-
ere a dependen]ei totale. Dup@ anul
2005, când în categoria persoanelor
apte de munc@ au intrat genera]iile
pu]in numeroase, n@scute dup@ anul
1990, baza de raportare s-a diminu-
at, ceea ce înseamn@ c@ a crescut
dependen]a de tip III, prin cre}terea
ambilor termeni ai sumei din care
aceasta rezult@.
Pe lâng@ efectele pe care le are pe
pia]a muncii, îmb@trânirea popula]iei
este un proces ce afecteaz@ }i va
afecta practic întreaga economie.
Structura consumului într-o ]ar@ cu
o popula]ie îmb@trânit@ va fi cu totul
alta decât în cazul unei popula]ii
tinere. De asemenea, programele de
asisten]@ social@ vor trebui adaptate
la noile cerin]e, vor trebui g@site
solu]ii de finan]are a acestora.
Productivitatea muncii la nivel
na]ional va trebui s@ aib@ o evolu]ie
favorabil@ care s@ permit@ asigurarea
unui minim de via]@ cel pu]in decent
grupelor de vârst@ ce se încadreaz@
în categoria dependen]ilor, etc.

(va urma)

Posibile efecte ale evolu]iilor demografice (I)

dr. Silvia M~RGINEAN
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Trenul Societ@]ii Na]ionale de C@i
Ferate Belgiene (SNCB) ofer@ condi]ii
decente – cum altfel? doar m@ aflu
în mijlocul civiliza]iei europene, cea
veritabil@, modelul absolut al dez-
volt@rii – }i alearg@ bine, la vreo sut@
}i ceva pe or@. Sunt flancat de fla-
manzi cu fizionomii inconfundabile.
Încerc s@ continui romanul policier,
dar m@ dor ochii. Odihni]i sunt doar
ochii min]ii: diminea]@, leneveam în
patul de acas@, pe Bâlea 1A, la
amiaz@, ie}eam cu c@]elul la plimbare
prin parcul Dumbrava, iar seara, par-
ticip la un dineu printre str@ini, la
cca 2000 km distan]@ de strada mea.
Nu-i r@u, pentru o singur@ zi.
Scuza]i, impropriu spus printre
str@ini, acum suntem concet@]eni,
doar din b@trânul continent ne
tragem cu to]ii… Mi-am propus ca
de la gar@ s@ pornesc pe jos spre
hotel (NH Brugge, Boeveriestraat 2).
Am citit undeva c@ nu pot s@ fac mai
mult de 7-8 minute, hai 10, pentru
necunosc@torii de scurt@turi. P@strez
în memorie o serie de puncte de
reper din primul sejur. Şi de data
aceasta, noti]ele fidele vor r@mâne
m@rturie. Din gar@ drept înainte,
trecând printr-o parcare în]esat@ de
biciclete, apoi urmez linia tramvaiu-
lui. Am a]ipit, mi-e s@ nu adorm de-
a binelea }i s@ ratez sta]ia mea.
Oprim scurt la Gent – St. Pieters…
Nu de alta, dar m@ bazez, la noapte,
pe un pat de cinci stele (la propriu).

Ar fi lipsit de sens s@ petrec o
noapte pe bancheta trenului, oricât
de confortabil@ ar fi aceasta... Şi, în
loc de micul dejun «continental»,
bogat în proteine, s@ m@ trezesc, nas
în nas, dis-de-diminea]@, cu mopul
personalului specializat în cur@]enia
prin vagoane. Casc cu înver}unare.
Dialectul flamand îmi este perfect
necunoscut, nu în]eleg o iot@, dar
surprind gestica }i intona]ia vecinilor
mei de compartiment. 
Bruges: un ora} superb, dar încre-
menit în propria-i frumuse]e, o
a}ezare exclusivist@, la opusul genu-
lui vivant (parc@ exist@ }i o povestire
pe tema aspectului s@u nostalgic,
«Bruges cel mort», Bruges-la-
morte…), cu cl@diri burgheze,
aproape perfecte, dar }i perfect sigi-
late, întoarse spre trecut, cu fa]ade
impecabile, originale prin varietatea
formelor }i bog@]ia coloritului, pline
de farmec, dar arborând geamuri
închise, ferestre cu perdelele trase,
cu un stuf@ri} de trasee pietonale,

lipsite îns@ de elementul surpriz@, cu
falnice l@ca}uri, precum un teatru
peren din care au disp@rut în}i}i
actorii. Intru în sanctuar, admir arhi-
tectura acestui muzeu gigantesc în
aer liber, un cadru romantic, de ca -
litate, excelent propor]ionat, deschis
spre vizitare publicului doar în week-
end. Pentru c@, începând de vineri,
burgul flamand se anim@, se
dest@inuie, se perverte}te. Sunt
impresionat de omniprezen]a bici-
cletelor, de ciocolateriile }i bom-
boneriile în care nu ezit s@ intru,
mânat de instinctul spontan al pofti-
ciosului, de acele forme de art@ de -
licate, pânze }i broderii autentice,
regatul dantel@riilor albe, imaculate…
P@strez gustul dulce al unei seri de
iunie, r@coroase, într-un decor pictu -
ral, al fripturii de iepure flamand, în
sos de prune uscate, în compania
unui bun prieten, la o teras@ de
bistrou cochet cu specific. Cred c@
am abuzat de vin… Era normal, o
cerea ambian]a des@vâr}it@. M@ re -

simt. Peste dou@ zile, m@ a}teapt@
un nou drum, via München. Vorba
ceea, man@ cereasc@, micul nostru
aeroport interna]ional, te ia }i te
depune la o arunc@tur@ de b@] de
cas@. Cum stau la etajul IV, so]ia
mea prive}te în direct cum avionul
planeaz@ pe deasupra blocului în
care locuim… Un spectacol în exclu-
sivitate.

Anex@.

La déclaration de la Conférence inter-
nationale «Défis de la mondialisation
au début du IIIe millénaire», orga -
nisée par la Faculté de Science poli-
tique, relations internationales et
études européennes de l`Université
«Lucian Blaga» de Sibiu, Roumanie,
le 29-31 mai 2009, et adressée au
Comité International de la Croix
Rouge, au Secrétaire Général de
l`Organisation des Nations Unies, à
l`Assemblée Parlementaire du Conseil
de l`Europe, au Parlement Européen,

au Conseil de l`Organisation du
Traité de l`Atlantique Nord, au
Conseil Ministériel de l`Organisation
pour la Sécurité et la Coopération en
Europe, à l`Institut International de
Droit Humanitaire de San Remo,
ainsi qu`au Parlement de la
Roumanie, au Gouvernement
roumain, à la Société Nationale de la
Croix Rouge de Roumanie, En
prenant acte de l`anniversaire, le 12
août 2009, des 60 ans depuis
l`adoption, à Genève, des quatre
célèbres Conventions humanitaires,
uniques par leur valeur et leur recon-
naissance universelle, En tenant
compte du fait que l`être humain,
dont la dignité devrait être consi -
dérée comme la première des
valeurs suprêmes de notre société,
souffre encore, s`agissant souvent de
dangers et situations extrêmes,
prenons par exemple les conflits
armés, qui s`avèrent de plus en plus
générateurs de souffrances humaines
inimaginables, Constatant que, même
si les Conventions humanitaires de
Genève, signés le 12 août 1949, sont
reconnues comme telles par les Etats
du monde entier, dans les récentes
conflits armés, comme dans ceux
qui sont en train de se dérouler, on
enregistres sans cesse de graves
violations de leurs principes, consi -
dérant que l`une des causes
majeures de ces violations est la
mauvaise connaissance des traités
humanitaires et l`implication insuff-
isante des Etats pour faire respecter
le droit humanitaire, Conscients que
seule une connaissance approfondie
des exigences humanitaires, à coté
d`une éducation permanente et parti-
culière peuvent sensibiliser les mass-
es au sens le plus large, au but de
former une attitude profondément
respec tueuse envers les victimes des
conflits armés, Etant convaincus que
seulement par un effort collectif et
constant de la communauté interna-
tionale, des Etats et des organisa-
tions internationales, après les 150
années de tourments, mais aussi de
recherches et de réalisations excep-
tionnelles, le droit humanitaire entr-
era pleinement dans l`esprit et la
conscience commune, 
Gardant l`espoir que les Etats qui
n`ont pas encore ratifié les trois pro-
tocoles aux Conventions de Genève
du 12 août 1949 le feront le plus
rapidement possible, En nous inspi-
rant de la sagesse de l`Assemblée
Générale de l`Organisation des
Nations Unies qui, à l`occasion de la
60e Anniversaire de la Déclaration
Universelle des Droits de l`Homme,
a proclamé solennellement l`année
débutant le 10 décembre 2008
comme «L`Année internationale de
l`apprentissage des Droits de
l`Homme», Nous proposons que
l`année qui commencera le 12 août
2009 soit déclarée: «L`année pour
l`apprentissage et le respect du droit
humanitaire».
Nous sommes résolus que les
actions qui se dérouleront à
l`occasion de cette année spéciale au
soutien de la dissémination des
principes du droit international
humanitaire conduiront à une atténu-
ation significative des souffrances
des victimes des conflits armés, et
que l`être humain retrouvera le plein
respect qu`on lui doit. 

Homo homini sacra res.

A Sibiu, Roumanie, le 30 mai 2009

Président de la Conférence,
M. Vasile Tab@r@,
Doyen
Vice-président de la Conférence,
M. Stelian Sc@una}, Vice-doyen

Nuvel@ la în@l]ime (II)

dr. Dan Alexandru POPESCU

Vedere din Bruges - Belgia
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urmare din pag.1
Aproape c@ a}a }i este. Cu dou@

amendamente. Începutul anului e doar
un reper conjunctural. Iar  de la înce-
putul crizei, din octombrie 2008, ajun-
gem la aproape 10 & devalorizare.
Dar, nici aceasta nu ar fi un cap@t de
]ar@. E înc@ o cifr@ rezonabil@.
Problema cursului este impredictibilita-
tea major@ }i, dac@ ]inem cont de
coborârea  de dobând@ care apare
acum, riscul legat de curs se men]ine.
În rest, îns@, cifrele nu sunt decât
proaste sau foarte proaste, în ceea ce
prive}te economia româneasc@. Câteva
exemple spun totul. Autoriza]iile pentru
construc]ii aveau, anul trecut, ritmuri
de cre}tere trimestriale de dou@zeci de
procente. Acum scad cam în acela}i
ritm. Pe primul trimestru, sc@derea este
de  17,8& ceea ce arat@ c@ nu pre
vom avea de lucru în acest domeniu,
mai ales dac@ observ@ c@ suprafa]a
medie a unei lucr@ri este în sc@dere.
Asta înseamn@ c@ }i acele construc]ii
care se fac, se fac mai mult în regim
de casa }i nu de ansamblu de locuin]e.
Produc]ia industrial@ a avut cifre mai
proaste, în aceast@ prim@vara, decât în
prima parte a anului. Fa]@ de anul tre-
cut, sc@derile au început s@ se stabili-
zeze la dou@ cifre. Am avut minus 12
procente în martie }i aproape 10 în
aprilie. Pentru consumul energetic, un
indicator care spune mult despre cât se
mai lucreaz@ în România, avem din nou

date foarte proaste. Sc@derea la 6 luni,
fa]@ de anul trecut, e aproape 10 pro-
cente, dar marile diferen]e au fost
f@cute în ultimile luni  (14 procente
sc@dere în aprilie, 11,5 în mai, aproape
11, în iunie). Acest consum ne las@ s@
anticip@m c@ la produc]ia industrial@
vom avea cifre proaste. Mai proaste
decât cele de pân@ acum. Pe trimestrul
1, sc@derea a fost de peste 11 procen-
te, fa]@ de aceea}i perioad@ a anului tre-
cut, iar aprilie, prima lun@ din trimestrul

2, p@streaz@ ritmul cu aproape 10&
diferen]@ în minus fa]@ de aceea}i lun@
a anului trecut. Recordurile negative se
bat îns@ în ceea ce prive}te comer]ul.
Cifrele arat@ o ajustare dramatic@, prea
dramatic@, a cererii, a}a încât dimensiu-
nea c@derii economiei prime}te noi
aspecte. În patru luni, am exportat cu
20& mai pu]in ca acum un an, iar
importurile s-au pr@bu}it cu aproape
40&! Dincolo de refacerea unor defici-
te, aceast@ ajustare doare }i pune pe jar

o economei dependent@, pentru buna ei
func]ionare, de importuri. Nici un
domeniu nu a sc@pat de ajustare.
Sc@derea cifrei de afaceri în comer] }i
servicii a atins }i ea 10 procente în luna
aprilie }i nu sunt semne c@ solu]ia con-
sumului s@ fie una de ie}ire din cirz@
de vreme ce a}tept@m sc@deri în conti-
nuare în termeni ne]i, dar }i ca urma-
re a sc@derilor de salarii }i a cre}terii
somajului. Poate, în ceea ce prive}te
acest ultim indicator, situa]ia nu este

una dramatic@. Cu 5,8& în aprilie,
}omajul nu e vizibil la fiecare col] de
strad@. Dar concedierile sunt ultimul
aspect al unei crize în plin@ desf@}urare.
{omajul va cre}te, }i când vom vedea
o stabilizare a aceastor indicatori, pen-
tru c@ exist@ o iner]ie în privin]a
form@rii sau a desfiin]@rii de locuri de
munc@ }i atunci apare un decalaj de
câteva luni. Dac@, la acestea, mai
adu@g@m sc@derile de creditare care au
dus ca ritumul anul al credit@rii s@ fie
cel mai redus din ultimii }apte ani
(adic@ cel mai redus de c$nd a început,
de fapt, creditarea ca fenomen în
România), avem un contur sumbru al
economie române}ti. {i, atunci, întreba-
rea mai mult retoric@, dac@ avem sau
nu un program anticriz@, e deplin justi-
ficat@.  Guvernan]ii au spus ca au apli-
cat nu mai pu]in de 28 de m@suri anti-
criz@ }i mai au patru în tolb@. Nu este
cazul acum s@ le enum@r@m, dar majo-
ritatea acestora sunt fie jum@t@]i de
m@sur@ – ca celebra facilitate pentru
}omajul tehnic, care se blocheaz@ în
proceduri, fie urmeaz@ s@ intre în
vigoare – cum ar fi discutatul program
Prima cas@. Programul anticriz@ se
pierde între jum@t@]i de m@sur@ }i pro-
misiuni. Micile realiz@ri legate de curs,
sau ajutoarele sociale nu ne vor  scoa-
te din criz@. Iar explica]ia oferit@ de
autorit@]i c@ dac@ nu am fi avut aces-
te m@suri, ar fi fost mai r@u, este o
simpl@ formul@ retoric@ }i nu un
r@spuns corect la întrebarea din titlu.

Avem program anticriz@?
Dan SUCIU

Ecomarketingul în agricultur@

Ca urmare a vastit@]ii problematicii
ecologiei si marketingului, a interfe -
ren]elor }i influen]elor reciproce dintre
acestea, eco-marketingul în agricultur@
se refer@ la o multitudine de domenii
de activitate, între care putem enu-
mera:
- protejarea solului, apelor }i aerului,
împotriva polu@rii si degrad@rii;
- refacerea solului, apelor }i aerului,
acolo unde au avut de suferit;
- cercetarea }i introducerea în pro-
duc]ia agricol@ }i în industria alimen-
tar@ a bioindustriilor, a biotehnologiilor
}i a tehnologiilor ecologice (regenera-
bile, alternative, organice etc.);
- colectarea }i utilizarea pentru hrana
omului }i animalelor într-o propor]ie
cât mai mare a tuturor produselor
comestibile furnizate aproape gratuit de
c@tre natur@ (fructe de p@dure, vânat,
produse alimentare oferite de ape etc.);
- colectarea }i utilizarea pe scar@ larg@
a plantelor medicinale, care în ]ara
noastr@ se g@sesc în cantit@]i mari }i
caracterizate printr-un procent mai mic
de poluare decât în alte ]@ri deosebit
de apreciate pentru industria farmaceu-
tic@ }i pentru tratament naturist;
- colectarea }i reciclarea de}eurilor }i
produselor secundare provenite din
agricultur@, industria alimentar@ sau din

consum;
- înfrumuse]area mediului ambiant prin
floricultur@, arhitectur@ peisager@,
cre}terea pas@rilor }i animalelor de
apartament;
- agroturism;
- prevenirea comercializ@rii unor pro-
duse agroalimentare infestate sau
nocive pentru s@n@tatea omului }i
mediului.
În ]ara noastr@, exist@ posibilit@]i pen-
tru practicarea unei agriculturi ecolo -
gice, ca urmare a condi]iilor naturale
favorabile de care dispunem: o
suprafa]@ mare ocupat@ cu p@}uni }i
fâne]e naturale; utilizarea unei cantit@]i
de îngr@}@minte, pesticide }i erbicide
mult mai mici decât în alte ]@ri; un
grad mai redus de poluare a solului }i
apei în compara]ie cu alte ]@ri; exis-
ten]a unei zone care nu a fost colec-
tivizat@ (si, în consecin]@, în zona
respectiv@, agricultura practicat@ a fost
una mai pu]in industrializat@ decât în
zonele colectivizate) etc.
În ultimii ani, se manifest@, în rândurile
consumatorilor, un interes din ce în ce
mai mare pentru produsele agricole }i

alimentare de calitate. În categoria pro-
duselor “de calitate” pot fi incluse }i
produsele rezultate în urma practic@rii
unui tip de agricultur@ denumit “agri-
cultura ecologic@”.
Utilizarea intensiv@ în sectorul agricol a
unor cantit@]i sporite de substan]e
chimice, atât pentru fertilizare, cât }i
pentru tratarea culturilor, a condus la
apari]ia }i manifestarea pe pia]@ a unei
cereri pentru produse “curate”, din
partea unui num@r din ce în ce mai
mare de consumatori. Acest tip de
cerere se înscrie într-o mi}care mai
ampl@ }i mai de durat@, în direc]ia
conserv@rii }i protej@rii mediului, care
se manifest@, evident, }i în agricultur@.
Agricultura ecologic@ reprezint@ o
posibil@ solu]ie la urm@toarele dou@
probleme: pe de o parte satisfacerea
cererii pentru produse naturale,
ob]inute prin metode care nu pre-
supun folosirea substan]elor chimice,
iar pe de alt@ parte diversificarea sec-
torului agricol, în contextul general al
protec]iei mediului.
Bazat@ pe sisteme de produc]ie agri-
cole durabile, agricultura ecologic@

vizeaz@ asigurarea producerii de pro-
duse agricole în cadrul exploata]iilor
agricole prin reducerea intr@rilor, în
mod deosebit a pesticidelor }i a
îngr@}@mintelor chimice. Prezervând
diversitatea biologic@ }i utilizând specii
adaptate mediului în care vor fi culti-
vate, specii rezistente la atacurile
bolilor }i d@un@torilor, agricultura eco-
logic@ asigur@ men]inerea unui capital
genetic important pentru perioada
urm@toare, oferind în acela}i timp con-
sumatorilor produse agricole variate.
Agricultura ecologic@ încurajeaz@ inte-
grarea unor activit@]i complementare în
cadrul exploata]iei agricole; favorizeaz@
sistemele de policultur@ – interesante
atât din perspectiva protec]iei mediului
cât }i a conserv@rii peisajului. Res -
tric]iile în ceea ce prive}te fertilizarea }i
utilizarea de substan]e fitosanitare ga -
ran teaz@ ob]inerea unor produse s@n@ -
toase }i, în acela}i timp, elimin@ riscul
contamin@rii mediului, fie la nivelul
solului, fie la cel al pânzei freatice.
La nivel macroeconomic, efectele
benefice ale practic@ri agriculturii eco-
logice s-ar putea traduce printr-o mai

bun@ ocupare a for]ei de munc@, în
special în mediul rural. Chiar dac@
agricultura ecologic@ r@spunde la
nume roasele preocup@ri ale lumii con-
temporane, dezvoltarea ei nu este lip-
sit@ de obstacole }i dificult@]i, ci dim-
potriv@. Transformarea unei exploata]ii
agricole tradi]ionale într-o exploata]ie
care practic@ o agricultur@ de tip eco-
logic, comport@ o serie de riscuri, atât
din punct de vedere tehnic, cât }i eco-
nomic. În perioada de conversie,
agricultorul nu poate compensa
pierderea de productivitate, pentru c@
produsele cu adev@rat “curate” se
ob]in într-un interval de timp relativ
îndelungat: cu cât intensitatea practi-
cilor tradi]ionale este mai mare, cu atât
perioada de conversie este mai
îndelungat@. De asemenea, se consi -
der@ c@ agricultura ecologic@ pre-
supune costuri de produc]ie mai mari
decât agricultura conven]ional@, costuri
datorate, în principal, utiliz@rii unei
for]e de munc@ mai numeroase }i ran-
damentelor sc@zute ale culturilor.
Nu putem omite faptul c@ de}i
curentele de opinie în favoarea acestui
tip de agricultur@ sunt extrem de
favorabile, totu}i num@rul consumato-
rilor nu este la fel de important, ca
urmare, în principal, a faptului c@
pre]urile practicate la produsele ecolo -
gice sunt mai ridicate.
Conceptul actual de agricultur@ ecolo -
gic@ este rezultanta unor îndelungi c@u -
t@ri }i rezultatul dezvolt@rii mai multor
metode de produc]ie agricol@ – consi -
derate alternative, ini]iate }i practicate
mai ales în nordul Europei, înc@ de la
începutul secolului XX. Se consider@ c@
un num@r de trei mi}c@ri pot fi con-
siderate precursoare ale acestui tip de
agricultur@. Acestea au fost inspirate
de anumite curente filosofice, precum
}i de contextul economic, social }i
politic manifestat în anumite perioade. 

(va urma)
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Anul 1959, pentru arti}tii sibieni,
a stat sub semnul s@rb@toririi a 15 ani
de la Eliberarea României. Toate man-
fest@rile expozi]ionale }i culturale au
purtat amprenta festivismului jubiliar.
Cu toate eforturile depuse de arti}ti
pentru a se încadra în  „ tematica “
impus@ de cerin]ele unui astfel de
eveniment, în presa local@ apar opinii
critice mai pu]in favorabile. Astfel, în
ziarul „Flac@ra Sibiului ” an.XVI nr.
2986, din 19 decembrie, p.2. C.
Popescu, un autorizat exeget al par-
tidului, recuno}tea un oarecare progres
în direc]ia oglindirii realit@]iilor contem-
porane, dar, era v@dit nemul]umit c@ în
lucr@rile arti}tilor „…lipse}te suflul
patosului construirii socialismului, al
eroismului oamenilor muncii ” Acela}i
autor consider@ c@ peisajele sunt idi -
lice }i frizeaz@ anecdoticul }i pitorescul
desuet.

În perioada anilor 1960-1965,
via]a artistic@ sibian@ }i nu numai, în
domeniul artelor plastice cunoa}te o
evolu]ie tot mai aservit@ comanda-
mentelor politice ale vremii. Unii arti}ti,
în]elegând c@ nu exist@ alternative, s-
au dat pe brazd@. 

Au ap@rut lucr@ri tematice, în
urma brig@zilor de „ documentare” din
fabrici, uzine, de pe }antierele patriei.
Câteva titluri ale lucr@rilor sunt edifica-
toare. Unele sunt de-a dreptul ilariante.
Ele exprim@ într-un chip v@dit gradul
de siluire }i pervertire a con}tiin]ei
artistului. Lucr@ri precum: „Organizarea
mi}c@rii muncitore}ti“, „Colectivist
frunta}”, „Uzinele chimice din Cop}a
Mic@”, „O]elari”, „ Medic frunta} de
circumscrip]ie ”}i altele, care mai de
care mai mobilizatoare, d@deau „bine“
privirilor conduc@torilor.

Dac@ arti}ti ca Hans Hermann,
Trude Schullerus, Helmuth Arz, Vera
Marcu, Gabriela Florescu }i al]ii, elita
plasticii sibiene, au trecut în tab@ra

înregimenta]ilor politici, atunci pentru
cei mai pu]in notorii, acest lucru nu
constituia o greutate. 

Ceea ce devenise îngrijor@tor era
faptul c@ }i critica de art@ sus]inea, în
plan teoretic, realizarea unor astfel de
produc]ii artistice. Pân@ }i vesti]ii
Mircea Deac, Amelia Pavel, Dan
Grigorescu, critici eminen]i, au fost
converti]i la ideologia marxist@ }i au
sus]inut în scrierile lor directivele este -
tice ale partidului, elogiind  demersurile
arti}tilor obedien]i. Perioada sus
amintit@ a fost poate cea mai nefavo -
rabil@ pentru arta româneasc@. Dac@ în
perioada interbelic@, pâna în 1945,
arti}tii români, }coala româneasc@ de

pictur@ }i de sculptur@ a fost recunos-
cut@ în Europa, printre cele mai origi-
nale }i mai valoroase, realismul socia -
list, metod@ „ superioar@ “ de crea]ie,
cultivat@ cu intransigen]@ de estetica
marxist@ }i inoculat@ perseverent în
concep]iile arti}tilor, a plasat-o în
zonele obscurit@]ii }i pseudovalorilor.

S-a înp@mântenit o practic@
duplicitar@. Marea majoritate a arti}tilor
realizau, într-un soi de culpabilitate, pe
lâng@ lucr@ri cu tematica impus@, pe
care le prezentau la expozi]iile oficiale,
}i altele pentru „ sufletul “ lor, în care
î}i expuneau adev@ratul lor crez artistic. 

Orice încercare de introducere a
unor solu]ii plastice noi, atât în viziune

}i în limbaj, era considerat@ o erezie,
un tribut pl@tit decadentismului capita -
list, o pervertire a gustului artistic al
maselor populare, sanc]ionat@ prompt
}i vehement de critica oficial@.

Începând cu anul 1965, dup@
moartea lui Gh. Gh. Dej, se simte o
oarecare liberaliare în cultura }i arta
României. Noua conducere de partid }i
de stat, cu Ceau}escu în frunte, pen-
tru a câ}tiga simpatia }i aderen]a po -
pula]iei, a sl@bit într-o oarecare m@sur@
chingile cenzurii politicii asupra crea]iei
culturale }i artistice.

Pentru scurt timp, mai ales dup@
1968, în urma reîmp@r]irii admi -
nistrative a ]@rii, noile structuri,
jude]ele, au primit o pondere nou@,
economic@ }i  social@. Sibiul, care a
fost men]inut permanent în urma }i la
cheremul Bra}ovului, a putut s@-}i dez-
volte, înc@ din primul an, o strategie
cultural@ proprie. Voca]ia cultural@ a
Sibiului, care a fost demonstrat@ timp
de secole, a stat la baza unor noi }i
valoroase fapte de cultur@. Au intrat în
con}tiin]a contemporaneit@]ii mani-
fest@ri de amploare ca: Festivalul
Cibinium, Târgul olarilor, Festivalul de
jazz, Colocviile de critic@ ale revistei
Transilvania, Târgul me}te}ugarilor din
România, Zilele medicale ale Sibiului,
Festivalul folcloric „Cântecele mun]ilor”
,Salonul interna]ional de art@ fotograf-
ic@, }i înc@ multe altele în ora}ele }i
comunele jude]ului. O mare parte din-
tre acestea se desf@osoar@ }i în
prezent.

S-au restructurat }i îmbun@t@]it

activitatea }i institu]iile fundamentale
ale culturii sibiene: Teatrul de stat,
Filarmonica, Muzeul Brukenthal, Biblio -
teca „ Astra”, {coala popular@ de art@,
Filiala din Sibiu a Uniunii Arti}tilor
Plastici din România.

Num@rul arti}tilor plastici a cres-
cut considerabil. Farmecul peisajului
citadin }i natural al Sibiului, trecutul
s@u cultural, ambian]a artistic@ stimu-
latoare au atras tineri arti}ti, absolven]i
ai institutelor superioare de înv@]@mânt
artistic, care, prin vigoarea }i original-
itatea crea]iilor, au impulsionat arta
plastic@ sibian@.

Al@turi de arti}tii mai în vârst@,
consacra]i deja: Hans Hermann, Trude
Schullerus, Rheea Silvia Radu, Gabriela
Florescu, Nicolae Barcan, Simion
Florea, Vlad Florescu, Dumitru
Dumbr@veanu, Ion C@r@midar, Erwin
Kutller, Vera Marcu, Nicolae Iorga,
Heltmuth Arz, Horst Zay. Maria Bodor,
Marianne Simtion,  a c@ror art@ origi-
nal@ inconfundabil@, a constituit tot
atâtea repere stilistice, o genera]ie
tân@r@, s-a remarcat foarte rapid.
Astfel: Ioan }i Rodica Chi}u, Sieglinde
Bottesch, Constantin Ilea, Mircea Popa,
Angela Delmondo, Gyenge Imre, Kurt
Fritz Handel, Eugen T@utu, Simion }i
Vera Costea, {tefan Orth, Gavril
Abrihan Gheorge Pârc@l@boiu, Rudolf
Schm}őckle, Petru Dumbr@veanu,
Farkas Piroska, Kazsa Imre, Florin
Fota, C@lin Baciu, Ion Cândea,
Septimiu Enghi}, Cire}ica  Crainic, }i
Mugur Pascu au adus un suflu nou în
crea]ia plastic@ sibian@.

Petru-Ovidiu DUMBR~VEANU
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Lucrare de Nicolae B@rcan

Lucrare de Marius David

Lucrare de Niculai Gh. Iorga

Arta plastic@ sibian@ (1949- 2009) 


