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Singura realizare a acestei
perioade este legat@ de
stabilitatea leului. Sau cel
pu]in a}a ne este prezen-
tat@: o realizare a politici-
lor monetare, ca rezultat al
acordurilor de stablitate
financiar@ din prim@var@. E
drept, de mai bine de 3
luni marja de varia]ie a
cursului nu dep@}e}te 4
procente, ceea ce este

pu]in pentru o moned@ care a prins varia]ii tri-
mestriale }i de 20 de procente. Cursul s-a a}ezat
undeva pe la 4,20 – 4,30 }i pare confortabil cu
aceast@ situa]ie. Dar în ce m@sur@ vorbim de o
reu}it@ programat@ sau de un efect de pia]a este
o alt@ chestiune. În primul rând, nu poate trece
neobservat c@ stabilitatea este prezent@ pentru
toate monedele emergente. Nici zlotul }i nici fio-
rintul nu se mi}c@ pe volatilitatea de la începutul
anului.
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„Cel mai bun mijloc de a
r@sturna un guvern este
acela de a face parte din el”

Talleyrand
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Iluzia stabilit@]ii

Ilie N@stase (n. 19 iulie 1946, Bucureşti) a fost }i este
un mare campion, marele artist al tenisului mondial. El
a fost juc@tor profesionist de tenis de câmp, unul din-
tre cei mai importan]i juc@tori ai anilor 1960, 1970, }i
chiar 1980, fiind num@rul unu mondial de dou@ ori, în
1972 }i 1973. R@m$ne o efigie }i este inimitabil...

Citeam deun@zi un raport stupefiant al Autorit@]ilor pentru
Valorificarea Activelor Statului (AVAS) asupra bilan]ului „marilor
privatiz@ri” din România de dup@ 1989. Dup@ aproape dou@
decenii de ofensiv@ a unor privatiz@ri cel mai adesea controver-
sate }i suspectate de manevre oculte, dup@ ce am vândut cam
tot ce era de vândut în industrie, agricultur@ }i sectorul financiar
– bancar, tragem acum o linie }i consemn@m: în intervalul 1992
– 2009 s-au semnat 11.613 contracte de privatizare, adic@ de vân-
zare a activelor statului c@tre societ@]i }i persoane fizice din ]ar@
}i din str@in@tate. Deci, s-a „muncit”, nu glum@! Partea intere-
sant@ îns@ abia acum urmeaz@: dintre acestea, 1.612 contracte au
fost deja reziliate, deci constituie un fiasco oficializat. 

Cu nostalgie amar@
despre epoca de

haiducie a privatiz@rii

PUNCTUL 
PE EUROPA

Emil DAVID

continuare ^n pag. 3

Petru-Ovidiu DUMBR~VEANU
Art@ }i economie (XVII)
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Facultatea de {tiin]e
Economice a Universit@]ii
„Lucian Blaga” din Sibiu,
^n pragul admiterii 2009

continuare ^n pagina 7
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„Ipocrizia este omagiul pe care viciul îl
aduce virtu]ii”

La Rochefoucauld

Este evident c@ prima ipotez@ – „paran-
tez@”, “parantez@” nedorit@ la procesul
dinamic de dezvoltare – se v@de}te în tot
mai mare m@sur@ „o poveste frumoas@”.
Iar cea de a doua ipotez@ – „pr@pastie”,
adânc@, greu de str@b@tut – a dobândit înc@
din debuturi }i dobânde}te pe zi ce trece
tot mai multe elemente de realism. Eu
sus]in f@r@ rezerve a doua ipotez@. Iar
aceasta de peste un an }i jum@tate. Criza
financiar@ }i economic@ nu a fost }i nu

este o criz@ de conjunctur@, conjunctural@.
Ea relev@, tot mai personalizat, cum se
exprimau limpede, printre al]ii, }i doi spe-
ciali}ti francezi de marc@, Patrick Viveret }i
Bernard Montand, „o modificare de er@”. Ea
anun]@ probleme fundamentale care se
situeaz@ }i în „ordinea” lui „a avea”, }i în
ordinea lui „a fi”.
Despre ce este vorba? Se }tie, actuala criz@
economico – financiar@ mondial@, deosebit
de complex@, s-a v@dit mai distinct, într-una
din componentele sale, nu cea mai impor-
tant@, de altfel, ca o criz@ a „economiei de
specula]ie”. Respectiv, o economie virtual@
„umflat@” mult dincolo de dimensiunile
economiei reale, }i care, la un moment
anume, a „explodat”.

„Parantez@” sau pr@pastie?(I)

dr. Lucian BELA{CU
dr. Oana STANCIU pag. 7

Principiile eco-market-
ing-ului }i aplicabilitatea
lor în diversele activit@]i

economice (II)

Dan 

Criza economico – financiar@

Dan POPESCU

continuare ^n pag. 6
Leonardo da Vinci, “spiritus
universalis”, chintesen]@ a

^n]elepciunii umane.

Integrarea 
econo mic@ european@
în condi]ii de criz@ (II)

Neîndoios este faptul c@ prob-
lemelor c@rora trebuie s@ li se
fac@ fa]@ caracterizeaz@ toate
tipurile de criz@, dar mai ales
cele financiar-bancare. Riscul
falimentului unei institu]ii
financiare are implica]ii majore
}i asupra celorlalte b@nci din
sistem, chiar dac@ acestea
sunt în esen]@ „s@n@toase”.
Problema care ne preocup@ în
acest demers prive}te solu]iile
legate de criz@ }i de modul în

care este afectat@ integrarea economic@. Criza, f@r@
îndoial@, c@ are }i antidot, chestiunea pe care urmeaz@ s@
o vehicul@m este legat@ de m@surile pe care statele mem-
bre le pot lua în asemenea situa]ii, respectiv abordarea
din perspectiva cercet@rii }i a inov@rii a solu]iilor unui
asemenea eveniment economic, ciclic de altfel.

continuare ^n pagina 2

drd. Marin CR~CIUN
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Integrarea economic@ european@ în condi]ii de criz@ (II)
urmare din pag.1

În opinia noastr@ }i nu numai, ino-
varea, spre exemplu, ar fi un bun anti-
dot al crizei economice }i financiare.
Or, obiectivul principal al strategiei de
la Lisabona este acela de a plasa
Europa la nivelul eco nomiei mondiale
prin dezvoltarea cunoa}terii, a inov@rii
}i prin valorificarea economic@ de înalt
nivel al cercet@rii }tiin]ifice. Este posi-
bil@ o alocare de fonduri pentru acest
de mers pentru asigurarea realiz@rii
obiectivelor stabilite prin Tratatul de la
Lisabona, semnat în decembrie 2007
}i cu ratificare în iunie 2009, astfel
încât alegerile pentru Parla mentul
European s@ se organizeze având la
baz@ acest document în vigoare.
România, ca stat membru cu drepturi
depline, este vizat@ de direc ]ionalul
procesului inovativ. Îns@ marea prob-
lem@ în acest domeniu este cel al
transferului tehnologic; cu aceast@
problem@ se confrunt@ România, dar
}i statele din spa]iul estic intrate în
Uniunea European@ la penultima extin-
dere. Desigur, se vorbe}te intens
despre crearea unui spa]iu al cercet@rii
pân@ în 2020 – Europa cunoa}terii.
La reuniunea mini}trilor europeni ai
cercet@rii, ]inut@ la sfâr}itul anului
2008 }i începutul anului 2009 consa-
crat@ inov@rii }i creativit@]ii s-a vorbit
despre necesitatea unui spa]iu euro-
pean al cercet@rii f@r@ frontiere. Al@turi
de libera circula]ie a for]ei de munc@
în spa]iul european, de acum consa-
crat@ în teorie }i practic@, se va
ad@uga circula]ia neîngr@dit@ a ideilor
creatoare }i a produselor intelectuale,
de altfel o resurs@ inepuizabil@. Pune -
rea în func]iune }i fiin]area propriu-
zis@ a acestui spa]iu european al
cercet@rii }tiin]ifice }i al inov@rii }i cre-
ativit@]ii presupune rezolvarea unor
probleme punctuale cum ar fi: armo-
nizarea legisla]iei între statele membre,
compatibilizarea institu]iilor cu func]ii
în domeniul specific al cercet@rii. Or,
constituirea unui spa]iu comun al
cercet@rii }tiin]ifice presupune alocarea
de fonduri în mod sus]inut pentru
investi]ii. Astfel c@, asocierea mai mul-
tor state în vederea sus]inerii
infrastructurii marilor pro iecte de cerc-
etare (în toate componentele sale: ino-
vare, crea]ie, transfer de tehnologie
etc.) }i totodat@ statuarea ca priorit@]i
imediate a sus]inerii investi]iilor în
infrastructura industrial@ }i de cerc-
etare transfrontalier@. Acest mod de
manifesare este valabil mai ales pen-
tru România.
Chestiunea integr@rii prin cercetare }i
inovare nu poate fi abordat@ f@r@ a
face vorbire despre infla]ie, pentru c@
orice demers de natur@ economic@,
chiar }i cel de cercetare, se face cu
aport financiar. Vor fi dispuse statele
Uniunii Europene, dar mai ales cele
din Europa de Est, care reprezint@ deja
o îngrijorare pentru celelalte sta te
membre, s@ sus]in@ acest sector în
condi]ii de criz@ }i implicit infla]ie, ca
o consecin]@ a acesteia din urm@?
Ceea ce }tim la aceast@ dat@ este c@
avem infla]ie, chiar dac@ în luna mai
2009, în zona euro, comparativ cu
anul trecut, infla]ia era zero, atingând
cel mai sc@zut nivel istoric, potrivit
Oficiului european pentru statistic@ –
Eurostat. La nivelul Uniunii Europene,
rata anual@ a infla]iei a fost de 0,7&,
România înregistrând cea mai ridicat@
rat@ – 5,9& (mai 2009). Îns@ ce le mai
sc@zute rate ale infla]iei au fost remar-
cate în Irlanda, Portugalia, Spania }i
Luxemburg, iar cele mai ridicate în
România }i ]@rile baltice. 
Nu putem aborda chestiunea m@ surilor
propuse în aceste condi]ii de criz@ f@r@

a face o scurt@ prezentare a procesu-
lui de integrare continu@ la care sunt
supuse statele membre, iar abordarea
cercet@rii noastre va avea în vedere
condi]iile precare ale sistemului finan-
ciar european, instabilitatea valutar@,
ajutoarele de urgen]@ solicitate }i acor-
date de c@tre Uniunea European@,
Fondul Monetar Interna]ional, Banca
Mondial@ sau alte organisme financia-
re }i bancare mondiale. 
Bineîn]eles c@ vom eviden]ia conduita,
m@surile active ale principalilor actori,
institu]ii europene, state membre,
organisme financiare interna]io nale,
ONG-uri, societate civil@, practic toate
entit@]ile ce nu sunt în acest raport
economic de integrare }i nu numai, în
condi]ii de vulnerabilitate maxim@, atât
a economiei europene, dar }i a celei
mondiale. Este neîndo ios faptul c@
procesul de integrare a c@ p@tat o
lentoare, atâta vreme cât eco nomia,
sistemul financiar european }i global
se afl@ în condi]ii precare.
Vulnerabilitatea economiei europene
este dat@ în mare m@sur@ de Europa
de Est, deoarece soliditatea financiar@
a companiilor din aceast@ zon@ s-a
redus substan]ial, situa]ia macroeco-
nomic@ se înr@ut@]e}te, condi]iile de
creditare sunt tot mai stricte având un
impact puternic asupra ratingurilor.
Faptul c@ în ultimii ani ]@rile din
regiunea estic@ a Europei s-au împru-
mutat masiv din exterior, ne referim la
b@ncile aflate pe teritoriul Europei
Occidentale pentru finan]area dez-
volt@rii accelerate. A}a cum arat@
raportul FMI, statele din zona pe care
am prezentat-o anterior au o datorie
de 400 miliarde de dolari, care trebuie
rambursat@ pân@ la finele anului 2009.
Or, statele est-europene, cum sunt de
pild@ România, Bul garia, Ungaria,
Ucraina, ]@rile baltice au ob]inut ajutor
de la FMI }i de la alte institu]ii finan-
ciare interna]ionale.       (va urma)
A}a cum am prezentat în expunerea
motivelor de îngrijorare privind sis-
temul financiar, deprecierea monetar@
reprezint@ un risc major mai ales pen-
tru popula]ie, dar }i pentru companii
}i b@nci. Aceast@ împrejurare cu care
se confrunt@ companiile din Europa
Central@ }i de Est cu restric ]ia acce-
sului la finan]are }i la costuri de
împrumut prohibitive. 
O alt@ situa]ie care impune o conduit@
specific@ a agen]ilor economici în
cauz@ este instabilitatea valutar@.
Aceast@ instabilitate a monedei euro

afecteaz@ profiturile companiilor }i ali-
menteaz@ împrumuturile neperfor-
mante. O consecin]@ imediat@ este cea
a devaloriz@rii monetare în state le din
regiune, ceea ce face ca odat@ cu
amplificarea }omajului s@ creasc@
num@rul cazurilor de incapacitate de
plat@ în rândul popula]iei. De pild@,
raportul dintre num@rul locurilor de
munc@ pierdute }i a celor create a
fost, în primul trimestru al acestui an,
de aproape 3 la 1, potrivit Moni -
torului European al Restructur@rii
(ERM). Or, cel mai mare num@r de
locuri de munc@ pierdute s-au înregis-
trat în sectorul comer]ului cu
am@nuntul, industria auto }i sectorul
financiar. Cele mai mari pierderi s-au
înregistrat în Marea Britanie (63.314),
urmat@ de Polonia (38.975), Ger mania
(17.461) }i Fran]a (11.779). Num@rul
celor care }i-au pierdut locul de
munc@ a crescut vertiginos în ultimele
12 luni în ]@rile baltice unde }omajul
a fost de 6-9&. Irlanda are o situa]ie
11,4& fa]@ de 6& anul trecut (2008).
Practic, rata }omajului a crescut în
toate cele 27 de state membre, cu
excep]ia Ger maniei }i a Fran]ei,
Austriei }i Olan dei, unde rata }omaju-
lui s-a men]inut la un ritm destul de
sc@zut, printr-un program redus,
}omaj par]ial }i alte forme de
flexibilitate a muncii. Re marc@m c@
lan]urile de restaurante, comercian]ii
de produse cu discount tind s@ pros-
pere în condi]iile deterior@rii situa]iei
economice, reprezentând un segment
important al cre@rii de noi locuri de
munc@, potrivit datelor ERM. 
În aceste condi]ii de decalaj între eco -
nomiile din Europa de Est }i celelalte
state membre ale Uniunii Euro pene,
procesul de integrare european@ este
în opinia noastr@ profund afectat, mai
ales asupra statelor din penultimul }i
ultimul val de aderare. De pild@, dou@
companii financiare din Europa de Est
– Finance Leasing Company }i Bank
Finance and Credit, au intrat în inca-
pacitate de plat@, ceea ce eviden]iaz@
înr@ut@]irea con di]iilor economice,
devalorizarea mone delor }i costul ridi-
cat al credit@rii. Este evident faptul c@
în primul tri mestru al anului 2009,
situa]ia economic@ a Europei s-a
înr@ut@]it, consemnându-se astfel cele
mai grave contrac]ii economice dup@
cel de-al doilea R@zboi Mondial. Or,
redresarea din Europa va avea loc mai
târziu decât în alte regiuni, datorit@
unor programe monetare }i fiscale mai

mici, precum }i a datoriilor statelor
din Europa Central@ }i de Est. 
Majoritatea economiilor europene vor
reveni la cre}tere în 2010, dup@ unii
speciali}ti, în opinia altora abia în
2011 în zona estic@ a Europei. Spre
exemplu, Comisia European@ se a} -
teap t@ la o sc@dere cu 4& a cre}terii
economice în ]@rile din zona euro }i
urmeaz@ ca situa]ia s@ se amelioreze
în 2010. 
Recesiunea economic@ a lovit din plin
}i finan]ele publice, cu alte cu vin te
sectorul public, fiind a}teptat@ pentru
anul 2009 o cre}tere de 100& a
deficitului bugetar, de la 2,3& din PIB
în 2008 la 6&, urmat@ de o nou@
cre}tere de pân@ la aproximativ 7& în
2010. Aceast@ deteriorare este cauzat@
de sc@derea veniturilor fiscale, dar }i
de m@surile bugetare introduse pentru
stimularea activit@]ii economice. 
În aceste condi]ii procesul de integrare
economic@ este afectat profund,
datorit@ decalajelor care se nasc. Îns@,
prin m@surile luate de executivul euro-
pean, pe de o parte, dar }i a
mini}trilor de finan]e ai UE pe de alt@
parte, dau speran]a c@ redresarea eco-
nomic@ poate fi o realitate. Mini}trii de
finan]e din UE au aprobat dublarea de
pân@ la 50 miliarde de euro a
pachetului de împrumuturi de urgen]@
ce vor fi disponibile pentru ]@rile
membre din Europa de Est, care se
confrunt@ cu dificult@]i din cauza crizei
economice mondiale. Printr-un comu-
nicat al UE s-a subliniat faptul c@
aceast@ dublare a pachetului disponibil
pentru împrumuturi „are drept obiectiv
întâmpinarea eventualelor noi solicit@ri
din partea statelor membre pentru aju-
torul pe termen mediu al balan]elor de
profit”. Desigur c@ aceste împrumuturi
de urgen]@ sunt destinate ]@rilor mem-
bre UE, dar din zona non-euro. Spre
exemplu, Un garia a primit un împru-
mut de 6,5 miliarde euro, Letonia a
beneficiat de 3,1 miliarde euro. De
asemenea, Ro mânia va beneficia de
un sprijin de 5 miliarde de euro din
partea F.M.I.
Executivul european, ca r@spuns la
criza economic@ din ce în ce mai acut@
cu care se confrunt@ UE, propune un
Plan de m@suri în valoare de 200 mil-
iarde de euro cu scopul de a cre}te
puterea de cump@rare }i de a genera
noi locuri de munc@. Acest pachet de
m@suri reprezint@ 1,5& din PIB-ul
Uniunii Europene, pe termen scurt }i
mediu. Aproximativ 170 miliarde euro

provin de la bugetele na]ionale, iar cele
aproximativ 30 de miliarde se aloc@
din bugetul UE }i din fondul BEI.

Planul de m@suri mai are drept
obiectiv protejarea popula]iei, a
lucr@torilor }i antreprenorilor care risc@
s@ fie afecta]i de criza financiar@, pe
m@sura extinderii la nivelul întregii
economii. De asemenea, sunt sprijinite
grupurile vulnerabile, inves ti]iile menite
s@ consolideze competen]a profesion-
al@ }i s@-i ajute pe oameni cât mai
mult timp locurile de munc@ sau s@-
}i g@seasc@ altele.
UE va accelera distribuirea fondurilor
sociale ori regionale în valoarea de 6,3
miliarde de euro }i are în inten]ie s@
acorde stimulente financiare între-
prinderilor grav afectate de criz@ din
sectorul construc]iilor }i automobilelor
care produc ma}ini ecologice }i con-
struiesc cl@diri eficiente din punct de
vedere energetic.
Consider@m c@ un rol important poate
fi ini]iat de B.E.I., care acord@ împru-
muturi pe termen lung mai ales în
finan]area proiectelor de mare anver-
gur@. În acest sens, pachetul de 30
miliarde de euro este elocvent, desti-
nat IMM-urilor care întâmpin@ difi-
cult@]i în ob]inerea finan]@rilor. Planul
exploateaz@, a}a cum reiese din cele
expuse, flexibilitatea permis@ de regle-
ment@rile comunitare }i na]ionale în
materie de deficit bugetar, care le d@
guvernelor posibilitatea temporar@ de a
contracta credite mai mari }i pe
perioade mai lungi în timp de criz@.
Or, odat@ cu aplicarea planului exist@
posibilitatea relans@rii economiei cu
ajutorul investi]iilor în infrastructur@,
tehnologii ecologice, eficien]@ ener-
getic@ }i inovare, astfel accelerându-se
tranzi]ia c@tre o societate bazat@ pe
cunoa}tere, planul încercând cooper-
area dintre guverne }i mediul de afac-
eri. În acest context, consider@m c@
integrarea economic@ poate continua
într-un ritm, chiar dac@ lent, pozitiv.
De ce? În opinia noastr@, G-20 a
aruncat un colac de salvare economiei
mondiale prin alocarea/direc]ionarea a
832 miliarde euro c@tre FMI }i alte
institu]ii financiare }i nu numai }i
supunând pie]ele financiare unui con-
trol foarte strict. Astfel c@ liderii G-20
au ini]iat, cu ocazia summit-ului de la
Londra, m@suri de promovare a trans-
paren]ei }i de protec]ie împotriva
amenin]@rilor la adresa stabilit@]ii sis-
temului }i împotriva asum@rii de
riscuri excesive.          (va urma)

Roma, “punct” de debut al UE.

Marin CR~CIUN
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urmare din pag.1
Alte 3.700 de societ@]i vândute de
stat se afl@ la ora actual@ în monitor-
izare postprivatizare, din care peste
100 sunt implicate în procese de
insolven]@ care le-ar putea readuce în
portofoliul statului. F@când o pro-
por]ie, rezult@ c@ aproape jum@tate
din tranzac]iile de privatizare din
România postdecembrist@ se afl@ pe
agenda e}ecurilor tranzi]iei.
Nu mai socotim aici banii încasa]i sau
pierdu]i pentru totdeauna de statul
român din asemenea afaceri falimenta-
re. Pân@ când cineva se va osteni s@
încheie un bilan] contabil global al pri-
vatiz@rilor din România, s@ consemn@m
aici doar topul celor mai importante
privatiz@ri în func]ie de pre], investi]ii
}i capital social, a}a cum arat@ el în
opinia lui Mircea Ursache, actualul
pre}edinte al AVAS.
Dup@ criteriul pre]ului, cea mai bun@
tranzac]ie a fost f@cut@ cu Banca
Comercial@ Român@, la care statul a
vândut cota de participare de 36,8 la
sut@ c@tre Erste Bank (Austria), cu 2,2
miliarde de euro, în 2006. Din per-
spectiva investi]iilor angajate prin con-
tractul de privatizare, pe primul loc se
situeaz@ Automobile Craiova, pentru
care societatea Ford (SUA) }i-a asumat
investi]ii de 677 milioane de euro, pre-
luând astfel pachetul de 72,4 la sut@
din ac]iuni de]inute de AVAS. Ca pon-
dere a capitalului social, cea mai
important@ societate vândut@ a fost
Sidex Gala]i, care la momentul pre -
lu@rii, în 2001, de c@tre Mittal Steel
(India) avea capital social de 4.694 de
miliarde de lei vechi.
S@ în]elegem de aici c@ avem de-a face
cu un top al privatiz@rilor de succes
din România? De acest lucru par s@
ne încredin]eze oficialii AVAS }i i-am
putea crede pe cuvânt dac@ realit@]ile
„la zi” nu ar ar@ta cu totul altfel.
De pild@, toat@ lumea recunoa}te, azi,
c@ metalurgia româneasc@, total priva-
tizat@, este aproape de colaps, 50 la
sut@ din capacit@]ile de produc]ie fiind
închise în regim de urgen]@, 6.000 de
oameni fiind deja disponibiliza]i, iar 60
la sut@ din salaria]ii r@ma}i bucurându-
se doar de „}ansa” }omajului tehnic.
Cea mai simpl@ }i mai la îndemân@
explica]ie a proprietarilor indieni este
criza }i recesiunea economic@. La o
analiz@ mai atent@ întreprins@ de audi-
tori ai Comisiei Europene s-a desco -
perit îns@ c@ un volum mare de inves -

ti]ii pe care Acelor Mittal trebuie s@ le
realizeze la Combinatul Siderurgic de la
Gala]i, conform contractului de privati-
zare, a r@mas doar pe hârtie. A}a se
face c@ Uzina Cocso – Chimic@ a fost
închis@ iar muncitorii trimi}i în }omaj.
În tot acest r@stimp, Acelor Mittal a
tocat îns@ ajutoare din partea statului
român în valoare de 1,2 miliarde de
dolari. Cum se va finaliza dilema?
Reprezentan]ii Federa]iei Sindi catelor
din Metalurgie, printre câteva proteste
de strad@, agit@ deja solu]ii radicale de
tipul „banii din ajutoare de stat înapoi,
sau na]ionalizarea combinatului”!
Dinspre Automobile Craiova nu mai
primim nicio veste. S-au f@cut sau nu
investi]iile asumate prin contractul de
privatizare? Va ie}i sau nu prima
ma}in@ Ford de pe benzile de montaj
în acest an, a}a cum au promis amer-
icanii? Pân@ una – alta, am consem-
nat doar anchetele Comisie Europene
asupra acestei tranzac]ii, b@nuit@ a
înc@lca regulule comunitare ale con-
curen]ei prin facilit@]ile financiare exce-
sive acordate de statul român.
Cât despre succesul atribuit privatiz@rii
B@ncii Comerciale Române, lucrurile
sunt aici mult mai complicate }i com-
port@ o analiz@ profund@ }i obiectiv@
asupra consecin]elor pe termen lung a
ced@rii f@r@ discern@mânt a dreptului
de proprietate asupra practic întregului
sistem bancar românesc de c@tre stat-
ul român. Nu pu]ini sunt cei care
sus]in c@, în condi]iile actualei crize
economice }i financiare, profund@ }i
îndelungat@, aportul unor b@nci proprii
puternice, capabile s@ sus]in@ capitalul
industrial autohton în competi]ia inter-
na]ional@ }i dezvoltarea ]@rii, ar fi fost
absolut necesar }i decisiv.
Analistul economic Ilie {erb@nescu,
fost ministru de finan]e al României
într-o vreme în care privatiz@rile ]ineau
capul de afi}, este în aceast@ privin]@
extrem de vehement: „Nu exist@ dez-
voltare f@r@ b@nci proprii. Nu exist@
expansiune pe alte pie]e f@r@ b@nci
proprii. Nu po]i globaliza pe nimeni
f@r@ concursul unor b@nci proprii. De
aceea, globalizatorii î}i p@streaz@ b@nci
proprii. De aceea, b@ncile sunt printre
primele instrumente de care globaliza-
torii îi deposedeaz@ pe viitorii global-
iza]i. F@r@ b@nci proprii nu po]i fi decât
globalizat, b@taia de joc a b@ncilor care
te-au globalizat”. F@r@ comentarii...
În acela}i context, presa economic@
relata zilele trecute despre eforturile
disperate ale echipei manageriale de la
Oltchim Rîmnicu Vâlcea, unul din

pu]inele obiective industriale române}ti
r@mas în proprietatea statului, de a se
salva de la faliment prin cump@rarea
principalului s@u furnizor de materii
prime – Arpechim Arge}. Acesta din
urm@ a fost vândut grupului austriac
OMV odat@ cu compania Petrom }i
închis f@r@ nicio explica]ie de c@tre noii
proprietari, în luna noiembrie anul tre-
cut. Consecin]a: principalul beneficiar
al produselor chimice de la Arpechim
– Oltchim – a r@mas f@r@ materiile
prime de baz@ }i singura solu]ie salva-
toare ar fi acum r@scump@rarea
petrochimiei de la Grupul austriac.
Pentru aceasta trebuie îns@ g@site
sursele de finan]are ale achizi]iei de la
guvern sau de la consor]ii bancare,
ceea ce, în vreme de criz@ este greu,
dac@ nu imposibil.
Înc@ un exemplu de privatizare la nivel
înalt f@cut@ cu ochii închi}i. {i cu con-
secin]e dezastruoase pentru economia
româneasc@. Stop cadru...
S@ ne întoarcem cu aproape dou@
decenii în urm@, la punctul zero al pri-
vatiz@rii, adic@ atunci când acest pro-
ces complex }i obiectiv f@r@ îndoial@ ar
fi trebuit s@ se afle la examenul de
}tiin]@ a economiei. Ce ar fi fost abso-
lut necesar s@ con}tientizeze politicienii
no}tri de atunci?
În primul rând, c@ proprietatea, ca
exer citarea de c@tre persoanele fizice

sau juridice a dreptului de posesiune,
dispozi]ie, gestionare }i culegere a
roadelor obiectului ei constituie una
dintre cele mai profunde temelii ale
existen]ei societ@]ii. Aceasta }i explic@
de ce proprietatea a dat na}tere, de-a
lungul istoriei, unor lupte înver}unate
între cei care au fost lipsi]i de ea }i
cei care au concentrat-o în mâinile lor.
La vremea aceea, una dintre cele mai
luminate }i autorizate min]i ale vie]ii
economice române}ti, academicianul
N.N.Constantinescu, încerca zadarnic
s@ tempereze isteria }i elanul devasta-
tor al revolu]ionarilor de profesie,
evocând experien]a istoric@ modern@ }i
contemporan@ în materie de împropri-
et@rire }i privatizare. În c@r]ile }i arti-
colele publicate f@r@ odihn@ pe atunci,
domnia sa acredita ideea, împ@rt@}it@
}i de }tiin]a economic@ occidental@, c@
nu forma de proprietate decide singur@
eficien]a economic@ a întreprinderii, ci
managementul, modul de conducere a
ei. Cu alte cuvinte, solu]ia – cheie nu
este proprietatea în sine, ci mai
degrab@ severitatea competi]iei de pia]@
sau substitutul ei – politica guverna-
mental@ de competi]ie cu care se con-
frunt@ industria. Se aduceau în discu]ie
argumente forte precum cele ale pro-
fesorului american în economie Stanley
Fischer de la Institutul de Tehnologie
de la Massachusette, potrivit c@ruia

„privatizarea nu este pretutindeni }i tot-
deauna cea mai bun@ politic@, evident,
cui i-ar folosi privatizarea lui Renault în
Fran]a sau a lui ENI în Italia?”
Întâmpl@tor sau nu, cam la aceea}i
vreme, la Conferin]a anual@ asupra
dezvolt@rii economice 1991 a B@ncii
Mondiale se d@dea curs unui punct de
vedere similar. Cit@m din concluziile
conferin]ei: „Fic]iunea care a fost
r@spândit@ de economi}tii reformei
care se afl@ acum la putere în Est este
aceea c@, mai mult decât orice altce-
va, cheia transform@rii (turnround)
întreprinderii est – europene ar fi
schimbarea propriet@]ii. Aceasta este o
fic]iune extrem de periculoas@”.
În condi]iile în care întreaga experien]@
istoric@ modern@ }i contemporan@
demonstra c@ progresul societ@]ii, efi-
cien]a economic@ }i social@ nu pot fi
asigurate decât prin concuren]a liber@
a formelor de proprietate, acesta fiind
temeiul pe care, în lumea civilizat@,
pluralismul }i competi]ia liber@ se
afirm@ ca ni}te caracteristici semnifica-
tive, ast@zi ne apar legitime }i de bun
sim] întreb@rile pe care N.N. Con -
stantinescu }i le punea în 1991: de ce
doar transferul de proprietate }i nu, în
primul rând, aportul de capital str@in
care ne-ar asigura accesul la tehnologii
noi, sporuri de produc]ie industrial@ în
domenii deficitare }i atenuarea }omaju-
lui? De ce monopol str@in }i nu con-
curen]@ care s@ stimuleze întreprinder-
ile deja existente?
Concluzia era una f@r@ echivoc: „Pro -
blema reformei economice }i, la rân-
dul ei, cea a privatiz@rii trebuie abor-
date nu dogmatic, nu cu ochelari ide-
ologici, ci practic, economic, realist }i
solu]ionat@ cu eficien]a economic@ }i
social@ cuvenite. Altfel nu se va face
decât s@ se preg@teasc@ }i s@ se
agraveze dezechilibrele economice }i
tensiunile sociale”.
Ast@zi, dup@ 20 de ani de tranzi]ie
dureroas@, cu bilan]ul AVAS în fa]@ }i
cu realit@]ile pe care le tr@im, se vor
g@si probabil unii care s@ obiecteze c@
întoarcerea la înv@]@mintele }i pove]ele
unor gânditori lumina]i nu folose}te la
nimic, c@ totul e istorie. Istorie, da,
îns@ vorba marelui istoric Nicolae
Iorga: „Istoria vine mai târziu, dar lua]i
aminte, când vine vremea ei, ea spune
totdeauna adev@rul!” 

Cu nostalgie amar@ despre epoca de haiducie a privatiz@rii
Emil DAVID

Automobile Craiova

B.C.R.
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Facultatea de {tiin]e Economice a Universit@]ii
„Lucian Blaga” din Sibiu, ^n pragul admiterii 2009
Cine este Facultatea de {tiin]e

Economice?

Continuatoarea unei îndelungate
tradi]ii cultural-economice dintr-o str@ -
veche regiune a României, Univer -
sitatea "Lucian Blaga" din Sibiu ma -
nifestând pe parcursul evolu]iei sale
un remarcabil }i benefic echilibru, a
optat într-o prim@ faz@ pentru înfi-
in]area unui profil economic }i ulteri-
or pentru dezvoltarea acestuia atât
sub aspect cantitativ, cât }i calitativ. 
Ap@rut@ relativ recent în arealul uni-
versitar sibian ca entitate distinct@,
Facultatea de {tiin]e Economice }i-a
propus o evolu]ie caracterizat@ prin
noutate, dinamism, rigoare }i calitate
în deplin@ concordan]@ cu exigen]ele
tot mai ridicate ale mediilor univer-
sitare na]ionale }i europene. 
Având o ofert@ educa]ional@ ge -
neroas@, atractiv@ }i flexibil@, Facul -
tatea de {tiin]e Economice, prin
preg@tirea profesional@ de înalt nivel
pe care o asigur@, r@spunde cerin]elor
}i exigen]elor actuale }i viitoare ale
economiei }i societ@]ii române}ti. 
Promovând programe universitare de
formare }i perfec]ionare la nivelul
institu]iilor de înv@]@mânt superior
na]ionale }i interna]ionale de pres-
tigiu, Facultatea de {tiin]e Economice
urm@re}te o direc]ie de dezvoltare ale
c@rei coordonate s@ fie valoarea,
ini]iativa, stimularea, responsabilitatea
}i competen]a.

De ce s@ alegi Facultatea de {tiin]e
Economice?

Ca s@ po]i r@spunde, trebuie mai întâi
s@ }tii de ce exist@ Facultatea de
{tiin]e Economice. Dup@ cum se
poate u}or ghici, ea este poarta de
intrare în domeniul tumultuos dar
captivant al economiei. 

De ce este atractiv acest domeniu?
- în primul rând, pentru c@ este greu
de definit. Un mare economist ame -
rican spunea c@ este imposibil de
trasat o grani]@ clar determinat@ în
jurul sferei sau a ac]iunii umane ce
trebuie inclus@ în }tiin]a economic@.
- în al doilea rând, este captivant
pentru c@ este relativ nou. Dac@ alte
t@râmuri ale cunoa}terii precum drep-
tul sau matematicile se studiaz@ de
mii de ani, economia ca }tiin]@ are o
existen]@ de numai dou@ secole.
- în al treilea rând, este captivant
pentru c@ ne influen]eaz@ via]a de zi
cu zi, marcându-ne în mod implaca-
bil viitorul dar mai ales pentru c@
adesea nu putem cunoa}te }i st@pâni
aceast@ influen]@.

Facultatea de {tiin]e Economice
încearc@ s@-]i transmit@ ceva din teza-
urul }tiin]ific la care au contribuit o
seam@ de ilu}trii gânditori de-a lun-

gul timpului, dar în acela}i timp, te
va incita s@ str@ba]i }i c@ile neb@tute
ale cunoa}terii în acest domeniu,
pline de lucruri fascinante, pe care te
invit@ s@ le descoperi tu însu]i. Mai
presus de toate îns@, te va ajuta s@
în]elegi lumea din jurul t@u }i cum
po]i cel mai bine s@ te integrezi în
ea. 
Drept semn al recunoa}terii efor-
turilor }i asiduit@]ii tale, Facultatea de
{tiin]e Economice î]i ofer@ o diplom@
de licen]iat în economie, un pas deci-
siv spre f@urirea unei cariere
str@lucite. Cu aceast@ cheie magic@
vei putea realiza o mul]ime de lucruri
minunate: vei putea c@l@tori în lumea
fascinant@ a afacerilor, .... vei putea
plonja în vâltoarea lumii financiare, ...
sau,  vei putea r@mâne în turnul de
filde} al gândirii suverane }i cre-
atoare, încercând s@ t@lm@ce}ti, ca
atâ]ia al]ii înaintea ta, resorturile
acestei gigantice metamorfoze care
este dezvoltarea economic@ a lumii.

Pentru anul universitar 2009-
2010, campania de promovare a
admiterii la Facultatea de {tiin]e
Economice din cadrul Universit@]ii
„Lucian Blaga” din Sibiu se deruleaz@
sub sloganul “P~{E{TE AL~TURI DE
NOI”. Î]i oferim posibilitatea des@ -
vâr}irii studiilor în domeniul econo -
mic, în sistem Bologna, pe cele trei
trepte: studii universitare de licen]@,
studii de masterat }i doctorat. 

Procesul de înv@]@mânt se
desf@}oar@ pe sistemul european de
credite transferabile (ECTS). Oferta
educa]ional@ pentru anul universitar
2009-2010 con]ine urm@toarele:
- studii de licen]@ zi, pe locuri sub-
ven]ionate de la bugetul de stat }i pe
locuri cu tax@ de }colarizare.
Concursul de admitere se organizeaz@
pentru urm@toarele domenii de licen]@
}i specializ@ri:  
- Administrarea afacerilor - spe-
cializarea: Economia comer]ului, turis-
mului }i serviciilor)
- Finan]e - specializarea Finan]e - b@nci;
- Contabilitate - specializarea Conta -
bilitate }i informatic@ de gestiune;
- Management - specializarea Mana -
gement;
- Economie }i afaceri interna]ionale -
specializarea Afaceri interna]ionale;
- Marketing - specializarea Marketing;
- Cibernetic@, statistic@ }i informatic@
economic@ - specializarea Informatic@
economic@;
- Economie - specializarea Economie
general@.
- studii de masterat de aprofundare –
în conformitate cu legea 288/2004
(pentru absolven]i licen]@ din dome-
niul economic) - pe locuri sub-
ven]ionate de la bugetul de stat }i pe
locuri cu tax@ de }colarizare.
Domeniile }i programele de master
pentru care se organizeaz@ concurs

sunt:
Administrarea afacerilor:
- Administrarea afacerilor inter-
na]ionale;
- Administrarea afacerilor în turism }i
servicii;
- Comunicare în afaceri }i rela]ii pub-
lice ale firmei;
- Strategii }i politici de management
}i marketing ale firmei;
Finan]e:
- Burse }i asigur@ri;
- Finan]e;
- B@nci;
Contabilitate:
- Expertiz@ contabil@ }i audit.
- studii de masterat complementare –
în conformitate cu legea 288/2004
(pentru absolven]i licen]@ din orice
domeniu), pe locuri cu tax@ de
}colarizare. Domeniile }i programele
de master  pentru care se orga-
nizeaz@ concurs sunt:
Management:
- Managementul afacerilor (MBA) ;
- Managementul afacerilor mici }i
mijlocii;
Finan]e:
- Managementul financiar al organi-
za]iei.

Pentru derularea activit@]ilor
didactice dispunem de o baz@ mate-
rial@ modern@,  la standarde
europene. Spa]iile de înv@]@mânt
folosite exclusiv de Facultatea de
{tiin]e Economice (2386 mp) includ
s@li de curs }i seminar, laboratoare,
spa]ii bibliotec@ dotate cu mijloace
moderne de predare-înv@]are video-
proiectoare, calculatoare, laptopuri.
Pe lâng@ activit@]i didactice de
predare, evaluare a studen]ilor etc., în
Facultatea de {tiin]e Economice se
desf@}oar@ }i o intens@ activitate de
cercetare }tiin]ific@.  Între cele dou@
tipuri de activit@]i – predare respectiv
cercetare – exist@ o leg@tur@ organ-
ic@: pe de o parte, cercetarea este o
condi]ie esen]ial@, sine qua non, a
ridic@rii nivelului academic al cadrelor
didactice; pe de alt@ parte, mediul
universitar constituie un câmp fertil
pentru cercetare }tiin]ific@. 
Cercetarea }tiin]ific@ urmeaz@ dou@
direc]ii principale: prin publica]ii, par-
ticip@ri la manifest@ri }tiin]ifice etc.; }i
prin derularea de proiecte de cer -
cetare, finan]ate din diferite surse,
publice sau private.
Cadrele didactice din Facultatea de
{tiin]e Economice sunt angrenate în
ambele forme de cercetare, cu rezul-
tate excelente pân@ în prezent, ce au
contribuit la cre}terea prestigiului
Facult@]ii noastre, nu numai în
România, ci }i în str@in@tate.

Conducerea Facult@]ii de
{tiin]e Economice, precum }i condu -
cerea Universit@]ii „Lucian Blaga” vor
stimula }i sus]ine }i în viitor,  prin
toate mijloacele, activit@]ile de cer -

cetare în care vor fi angrena]i într-o
m@sur@ tot mai mare }i studen]ii de
la toate nivelele.

Studen]ilor no}tri le oferim spri-
jin pe perioada derul@rii studiilor prin
intermediul burselor de studiu indifer-
ent de forma de }colarizare (f@r@ tax@
sau cu tax@) în func]ie de rezultatele
ob]inute la examene.

În acest sens, acord@m
urm@toarele burse: burse din fonduri
bugetare: burse de performan]@ (în
func]ie de medie }i alte activit@]i
extra-curriculare de exemplu par-
ticip@ri la conferin]e, proiecte de cer -
cetare, etc.), burse de merit (pentru
studen]ii cu media peste 9,75), burse
de studiu (pentru studen]ii cu media
peste 8,50), burse sociale (pentru
studen]ii cu venituri mici) }i burse
din fondurile facult@]ii: (pentru stu-
den]ii cu media peste 8,50).

Totodat@ studen]ii no}tri benefi-
ciaz@ de mobilit@]i studen]e}ti în
str@in@tate pe programul ERASMUS,
care are urm@toarele obiective: s@
ajute studen]ii s@ beneficieze
educa]ional, lingvistic }i cultural de
experien]a studierii în alte ]@ri
europene; s@ promoveze cooperarea
între institu]ii }i îmbog@]irea mediului
educa]ional al institu]iilor gazd@; s@
contribuie la dezvoltarea unui corp
comun de tineri califica]i, cu
deschidere }i cu experien]@ inter-
na]ional@, ca viitori speciali}ti; s@

faciliteze transferul de credite }i
recunoa}terea perioadelor de mobilitate
petrecute în str@in@tate, cu ajutorul sis-
temului ECTS sau a unui alt sistem de
credite compatibil. Univer sit@]ile
partenere sunt: Instituto Poli tecnico de
Lisboa, Portugalia, Varna University of
Economics, Haute Ecole Namuroise
Aatholique – Belgia, Universitat Trier,
Munich University of Applied Sciences,
Universita Degli Studi “G.D’annunzio”
Chieti  –  Italia, Hogeschool Gent -
Belgia, University of Rennes 1 / IUT

GEA - Fran]a, Olanda - Deventer -
Saxion Univer sity, Instituto Superior
Politecnico de Viana do Castelo,
Portugalia, Univer site de Bourgogne,
Fran]a, University of Miskolc - Ungaria,
University of Debrecen - Ungaria,
University of Alcala - Spania. 
Tot în cadrul facult@]ii noastre
desf@}ur@m o multitudine de activit@]i
extra-curriculare cu sprijinul Clubului
Studen]ilor Economi}ti, a Asocia]iei
studen]e}ti AIESEC în Sibiu }i a
Asocia]iei studen]ilor europeni AEGEE.
Este vorba despre activit@]i referitoare
la preg@tire profesional@ (programul
"Joburi pentru studen]i", proiectul
"În]elege Europa", "Târgul Na]ional de
Turism - Tur-Stud", Doc-expert), întâl-
niri cu reprezentan]i ai mediului eco-
nomic }i nu în ultimul rând activit@]i
cu caracter social („Un suflet de
Cr@ciun”, „Recicleaz@ hârtia în schim-
bul vie]ii unui copac”).

În ceea ce prive}te realizarea pro-
fesional@ a fo}tilor absolven]i, peste
80% dintre ace}tia se angajeaz@ în
specialitatea absolvit@ }i î}i continu@
preg@tirea profesional@ urmând studii
de master în paralel cu desf@}urarea
activit@]ii profesionale.

Facultatea men]ine leg@tura cu
fo}tii absolven]i }i dup@ terminarea
studiilor }i din datele de care dis-
punem apreciem evolu]ia lor ca fiind
una pozitiv@ (de]in func]ii de condu cere
sau de execu]ie în conformitate cu
preg@tirea lor atât în sectorul privat cât
}i în cel public).
Iat@ doar câteva motive pentru care
merit@ s@ p@}e}ti în Facultatea de
{tiin]e Economice a Universit@]ii
„Lucian Blaga” din Sibiu. 

Te a}tept@m cu drag!
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urmare din pagina 1
În Statele Unite întâi, unde dimensiu-
nile ei erau mult, exagerat licitate. Pe
urm@ s-a extins. Era }i este o criz@
aferent@ unui ciclu scurt de produc]ie,
de 2-3 ani, care va diminua, dup@
toate probabilit@]ile, într-un an, un an
}i jum@tate din timpul care urmeaz@,
atunci când se va reveni la dimensiu-
ni normale ale economiei. Aceast@
criz@ de ciclu scurt s-a împletit }i se
împlete}te, îns@, cu o criz@ mult mai
ampl@, de paradigm@, de ciclu lung,
început@ vizibil spre finele anilor 1970
}i, iat@, continuat@ }i acum, cu „fron-
tiere” paralele }i mai pu]in vizibile }i
„lizibile” între criz@, depresiune, înv-
iorare. De avânt nici pe departe nu
poate fi vorba... O criz@ de paradigm@,
dar deosebit de complex@ }i de com-
plicat@, referindu-se la energii }i
resurse – în curs de restructurare -, la
cutume, atitudini, educa]ie, cultur@,
social, politic@, etc. Pân@ la limpezirea
problemelor, la configurarea noii para-
digme }i a tot ceea ce decurge în aval
}i în amonte astfel, vor mai trece,
probabil 20-25 de ani. Intensit@]ile vor
putea fi diferite, dar criz@ va exista.
Trecerea spre „bine”, de fapt, va fi
realizat@, ^n bun@ m@sur@, atunci când
pre]urile de utilizare pentru noile
energii }i pentru materiile prime }i
materialele, în cât mai mare m@sur@,
regenerabile, referitor la o nou@ con-
cep]ie asupra produc]iei, circular@,
eliminând }i de „iure” }i de „facto”
existen]a, statutul de}eurilor, „liniari-
tatea simpl@” a activit@]ilor, vor deveni
competitive efectiv cu ceea ce avem
acum. {i ce avem acum? O
condi]ionare, înc@, pronun]at@ a civi-
liza]iei noastre de ]i]ei }i hidrocarburi,
de resurse finite, de energii con-
ven]ionale bazate }i ele, deocamdat@,
în mare parte, pe ]i]ei, o poluare
intens@ a mediului, supraînc@lzirea
Terrei, cu efecte catastrofale, }.a.

Numai at$t? Nici vorb@. Este,
destul de limpede - }i sunt oameni
importan]i care o sus]in - c@ la baza
actualei situa]ii de criz@ se afl@ origi-
ni profunde culturale }i spirituale
înainte de a fi financiare. De fapt,
dup@ cum istoria economic@ a lumii o
demonstreaz@, practic orice criz@
financiar@ }i/sau economic@, este, într-
o anume m@sur@, o criz@ cultural@,
religioas@, o criz@ de civiliza]ie, de
credin]e. Un întreg sistem, de
credin]e, se pr@bu}e}te odat@ cu o
astfel de criz@. În cazul în spet@, criza
de paradigm@, ne gândim la sistemul
de credin]e n@scut odat@ cu revolu]ia
anglo – saxon@, din 1650, de esen]@
conservatoare, dar }i, în plan intelec-
tual, la idei mai ales ale lui Friedrich
Hayek }i ale lui Milton Friedman, iar
în plan politic la guvern@rile, într-un
anume sens, ale lui Margaret
Thatcher, în Regatul Unit, sau Ronald
Reagan, în Statele Unite, }i nu doar
la ele. Criza s-a v@dit, mai ales, atun-
ci când moneda a fost privit@ }i uti-
lizat@ cu prec@dere ca o finalitate în
loc de a fi privit@, îndeosebi, ca un
mijloc. Nu pot fi contestate lucrurile
bune, imensele progrese realizate în
toate planurile, dar realit@]ile sunt
realit@]i. Pare, acum, s@ avem de-a
face cu „c@derea” unei civiliza]ii

bazat@ cu prec@dere pe „lucrativ”, pe
cursa nebun@ pentru a dobândi un
profit individual cât mai mare în
dauna, deseori, a celui social, de
multe ori marginalizat f@r@ argumente
serioase, judicioase.
Desigur, pân@ la un moment dat, pân@
la o limit@, „a avea” a fost }i este
legitim. Individul ca atare s-a dezvoltat
foarte bine, deseori str@lucit, în lumea
occidental@. Dar, se pare, dorin]a de a
poseda a unora a atins ast@zi, se
afirm@ adeseori, „un grad patologic
generator finalmente de mizerie” pen-
tru mul]i al]ii. „A urm@ri ca tu s@ ai
mereu mai mult, atunci când partea
covâr}itoare a lumii este complet sau
relativ lipsit@ de resurse de
supravie]uire, nu este, dincolo de orice
alte argumente, o chestiune care s@ se
înscrie nici în domeniul posibilului }i
nici în cel al ra]ionalului”. Dintr-o ast-
fel de perspectiv@, criza actual@ apare
}i ca o reajustare a istoriei, o trezire
care ne îndeamn@ la ra]iune. „Dând un
astfel de sens acestei crize, este sin-
gura modalitate de a-i afla solu]iile
potrivite”, scriu cei doi cercet@tori
aminti]i, dar, aproape identic, }i al]i
anali}ti.

Ceea ce se remarc@ actualmente
în literatura economic@ interna]ional@,
pornind de la tipul de abordare relevat,

este c@ aceast@ criz@, anun]ând ruptura
cu o dezvoltare economic@ nesusten-
abil@, poate fi privit@, ca urmare a
m@surilor care se vor lua astfel, }i ca o
oportunitate. Ca o trezire. Ca o }ans@.
Ca o ocazie esen]ial@ de a modifica dru-
mul, de a refonda economia }i chiar
politica, de a merge în m@sur@ mai
mare pe o cale durabil@ }i sustenabil@.
„Liberté! Egalité! Fraternité!”, larg
recunoscute, pot (re) dobândi sensul lor
real, social, l@sând la o parte excesele,
aruncând peste bord ceea ce s-a f@cut
r@u chiar în numele acestei minunate
devize în ultimele aproximativ 2 secole
}i jum@tate. Criza pe care o parcurgem
este eminamente sistemic@. Ea este, în
acela}i timp, cum spuneam, ecologic@,
economic@, financiar@, social@, alimen-
tar@ (ne-am referit în februarie 2008 la
„Amenin ]@rile planetare” de foamete),
dar }i geopolitic@ (finalul unipolarit@]ii, al
supraputerii americane, în favoarea mul-
tipolarit@]ii, cu luarea în calcul }i a
Chinei, Indiei, Braziliei, Argentinei, etc),
dar }i cultural@, religioas@...
În fapt, în inima acestei crize – arat@ P.V.
}i B.M – se afl@ ceea ce grecii numeau
„urbis”. Adic@, o lips@ de m@sur@ în rapor-
turile, de toate felurile, ale oamenilor, ale
întreprinz@torilor, cu natura, ceea ce a
indus }i induce, esen]ial, criza climatic@ }i
criza biodiversit@]ii. Lipsa de m@sur@ se

afl@ }i în inima crizei sociale mondiale,
care relev@ o adâncire fantastic@ a ine-
galit@]ilor. Nu se poate admite de c@tre
nimeni, fire}te, în mod ra]ional, c@ bog@]ia
personal@ a 225 persoane cele mai bogate
din lume s@ fie cel pu]in egal@ cu veni-
turile a 2,5 miliarde de fiin]e umane. Din
dou@ una: or avem de-a face cu 225 de
genii (c$]iva, genii mai mult pe afaceri
pernicioase, “^nv$rteli” cu sta tul) }i cu 2,5
miliarde de “imbecili”, de „pro}ti”, de
„pro}ti” incapabili s@ în]eleag@ ceva din
economia de pia]@, de fapt, din lumea
care ne înconjoar@, or ceva, }i ceva
destul de serios, nu merge în sistem,
sistemul nu pare mereu teribil de bun...
Aminteam de criza economiei de spec-
ula]ie, c@ avem de-a face cu o decuplare
grav@ între economia financiar@ }i
economia real@. Iat@, lipsa de m@sur@
conjugat@ cu o veritabil@ s@r@cie a fost
}i este compensat@ negativ cu o anume
„toxicomanie” sau „bulimie” care dobân-
desc forma hiperconsuma]iei pentru
foarte pu]ini }i subconsuma]iei pentru
cei mai mul]i, subconsuma]ie îns@ de
care sunt }i ei înse}i responsabili în
bun@ parte. Prin ignoran]@ }i pasi vitate ^n
raport cu activit@]ile, mai ales....
Nu ne confrunt@m, dar, cu o simpl@ criz@,
ci cu necesitatea, cu imperativul unor pro-
funde muta]ii pentru societate }i oameni.
Muta]ii care, dup@ toate probabilit@]ile, vor
dura – depinde }i de maniera, de
modalit@]ile în care sunt, în care vor fi
receptate – mai multe decenii. Este opor-
tun s@ ne ajust@m „a avea”-ul, din punct
de vedere istoric spre ceva mult mai
ra]ional, mai sustenabil. Pre}edintele
Nicolas Sarkozy se referea }i se refer@ în
acest sens. Dac@ prea mul]i s@raci vor
p@zi foarte pu]ini boga]i, vor fi mari
explozii în lume. S@ ne amintim,
ad@ug@m noi, c@ civiliza]ia roman@ nu s-
a pr@bu}it sub loviturile unor civiliza]ii
superioare, ci, sensibil vulnerabilizat@,
debilizat@ din interior, sub loviturile cu
adev@rat nimicitoare ale unor civiliza]ii
barbare mult, consistent, considerabil
inferioare. S@ a}tept@m dezastrele, pro-
ducerea lor, s@ „umbl@m”, penibil, s@ le
înl@tur@m efectele sau s@ încerc@m s@ le
prevenim cât mai putem, s@ le
diminu@m? Cred c@ trebuie s@
îmbr@]i}@m, cu deplin@ încredere, vari-
anta a doua, tonifiant@ }i d@t@toare de
speran]e. Este drept, este greu de
depistat filonul valoros. Suntem de-
a-dreptul covâr}i]i de multa igno-
ran]@, de mult@ incultur@, de
f@]@rnicie, }iretenie, de orgolii nejus-
tificate }i chiar tembele }i de alte
astfel de „calit@]i”. (va urma)

„Parantez@” sau pr@pastie?(I)

Dan POPESCU

“C@derea Romei” ^n anul 476, sub loviturile c@peteniei barbare Odoacru

Vedere din “cel mai mare” ora} al lumii, “Ciudad de México”

Criza economico – financiar@
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urmare din pag.1
Acela}i calm realtiv este }i pe mone-
da ceh@, asta pentru a vorbi }i de
]@ri care nu au p@tura de protec]ie a
FMI la îndemân@. Volatilitatea din
toamn@  - iarn@ nu putea continua la
nesfâr}it nici f@r@ banii Fondului, cu
atât mai mult cu aceast@ rezerv@ de
bani la dispozi]ia b@ncii centrale.
Nivelul cursului ar fi fost îns@ diferit
}i atingerea pragului de relativ echili-
bru. Dar aceast@ stabilitate monetar@
este în}el@toare. {i cost@. Cu intr@ri
reduse de valut@, leul nu are cum sta
„natural” atât de mult@ vreme la ase-
menea valori, ba chiar s@ mai coche-
teze }i cu aprecierea. Pentru c@ asta
face. Singur, în aceast@ evaluare se
]ine cont }i de apeten]a B@ncii
Na]ionale de a interveni, de a ]ine
nivelul la reperele actuale, a}adar de
a cheltui bani importan]i din rezerv@,
cu sigurna]@ }i din cei ai FMI.
Prezen]a activ@ în pia]@ a BNR, ca
juc@tor important }i interesat, este
luat@ în calcul de fiecare analiz@ care
prive}te evolu]ia leului pentru anul
acesta. Şi de aceea, în func]ie de
aceast@ apeten]@, cota]iile, evolu]iile
prognozate difer@ substan]ial. Avem
b@nci importante car v@d leul în
decembrie la 4,1, altele la 4,7. Iar
diferen]a aceasta de 60 de bani, este
diferen]a între criz@ }i stabilitate.
Argumentele pentru o sus]inut@ pre-
zen]@ a BNR sunt puternice. Pe lâng@

faptul c@ are la dispozi]ie bani, BNR
a dovedit la ultima }edin]@ de politic@
monetar@ c@ s-a angajat într-un pro-
ces de descre}tere a politicii moneta-
re }i de mic}orare consistent@ a
rezervelor minime obligatorii.
Reducerea dobânzii de politic@ mone-
tar@ spre 7 procente cum se antici-
peaz@ spre finalul anului ar trebui s@
fac@ din leu o moned@ }i mai pu]in
atr@g@toare, ceea ce l-ar sl@bi }i pe
considerente valutare. Sigur c@ valoa-
rea lui va deveni astfel influen]abil@
de capacitatea BNR de a compensa
ie}irile de valut@, dar r@mâne întreba-
rea dac@ acest cost va merita s@ fie
sus]inut la nivelurile pe care le pre-
supune. În fond, sunt beneficiile
p@str@rii unui curs în jurul valorii
actuale suficient de mari pentru a
compensa cheltuirea a câtorva miliar-
de de euro din rezervele BNR, bani
pe care România i-a împrumutat, de
fapt, de la Fond }i pe care va trebui
s@-i dea  cu dobând@ înapoi? Între-
barea este de cel mai mare interes
public posibil iar r@spunsul, cel pu]in
sugerat pân@ acum, ar fi c@ da, acest
cost se justific@ pentru a perturba }i
mai mult exerci]iul de creditare  -
prin cre}terea restan]elor la credite,
nivelul veniturilor sau bugetul public
}i a}a în dificultate. Pe de alt@ parte,
au fost foarte pu]ini cei care spun c@
nu. Dar argumentul lor trebuie ascul-
tat. A cheltui resurse importante pen-
tru men]inerea unui curs nerealist
este gre}it pentru c@ nu face decât

s@ creeze aparen]a unor echilibre
false în economie. Cursul este înc@
rupt de economie pentru  motive
temeinice. Economia merge în
sc@dere }i nu sunt semne vitale de
revenire. Cu toata aceastea, ajust@rile
salarii - productivitate nu au ajuns
înc@ la nivelul la care moneda ar
putea fi favorizat@. Evident c@ mone-
tar vorbind, acest argument este unul
puternic }i serios. Dar tot atât de clar
este c@ o asemenea ajustare a nive-
lului veniturilor – care se produce
puternic în mediu privat, dar mai

pu]in în mediu public – nu poate fi
suportat@ f@r@ apari]ia unei crizei
sociale. Deocamdat@ cel pu]in, ajusta-
rea se produce doar par]ial }i atunci
e insuficient@. Apoi, brutalitatea ei nu
poate fi acceptat@ la nesfâr}it. În
fond, rolul politicii montare nu este
de a aduce  echilibre pe termen scurt
cu costuri sociale uria}e. S-a repro}at
enorm acest lucru ani de zile politi-
cilor monetariste conduse de Fond.
Dar cealalt@ extrem@ a situa]iei – cea
care din cauza  celor mai mici cos-
turi sociale duce la evitarea oric@ror

m@suri dure, grevând pentru ani buni
economia }i implicit aducând costuri
sociale pe termen lung – este mult
mai periculoas@. De aceea, asumarea
costurilor sociale e necesar@;
ajustarea, obligatorie; cos turile
men]inerii cursului temperate.
Vremurile grele continu@ iar soarta
leului nu poate în nici un caz mai
bun@ decât a unei economii care
sufer@ }i nu }i-a reg@sit nici pe
departe caden]a. 

Iluzia stabilit@]ii
Dan SUCIU

Banca Na]ional@ a Rom$niei

Prima mi}care s-a desf@}urat în
Germania, l-a avut ca ini]iator pe
Rudolf Steiner }i s-a bazat pe o teorie
filozofic@ elaborat@ în 1913, ca o
reac]ie la dezvoltarea materialismului
în epoca respectiv@. Agricultura
biodina mic@, model dezvoltat de
Pfeiffer (discipolul lui Steiner) pre-
coniza principiile unei alimenta]ii
s@n@toase }i echilibrate, pornind de la
o serie de caracteristici ale agriculturii
ecologice, cum ar fi: neutilizarea
îngr@}@mintelor minerale solubile }i un
anumit grad de autonomie al exploa-
ta]iei agricole, ca urmare a practic@rii
unui sistem de policultur@. Agricultura
biodinamic@ lua în considerare }i o
dimensiune cosmic@ a fenomenelor,
abordând chiar influen]a fazelor lunii }i
a stelelor asupra culturilor.
O a doua mi}care s-a dezvoltat în
Elve]ia, în anii 40, la ini]iativa lui
Hans Peter Rush }i a lui H. Muller.
Accentul c@dea, în acest caz, pe încu-
rajarea unor circuite scurte de dis-
tribu]ie. Aceste principii s-au con-
cretizat în modelul agriculturii biolog-
ice, un tip de agricultur@ care se
bazeaz@ pe o utilizare cu maximum
de eficien]@ a resurselor regenerabile.
De asemenea, se acorda o importan]@
deosebit@ humusului din sol, utiliz@rii
compost@rii de suprafa]@ }i realiz@rii
unui minimum necesar de lucr@ri

agricole. Este abandonat@ ideea
autonomiei exploata]iei agricole.
Agricultura organic@ a ap@rut în
Anglia, dup@ al doilea r@zboi mondial,
punând accentul pe echilibrul biologic
}i fertilitatea solului. Se considera c@
fertilitatea solului este influen]at@ într-
o m@sur@ hot@râtoare de aportul adus
de materiile organice compostate,
materii care sunt de asemenea impor-
tante în ceea ce prive}te rezisten]a
plantelor la boli }i d@un@tori. Aceste
teorii au fost amplu dezvoltate în “tes-
tamentul agricol” al lui Sir Howard,
care dateaz@ din 1940 }i care are la
baz@ o serie de cercet@ri efectuate în
India, de-a lungul a câteva decenii. Au
început, de asemenea s@ apar@ o
serie de asocia]ii }i organiza]ii care
promovau o agricultur@ natural@, care
respecta mediul.
Dezvoltarea agriculturii ecologice nu
s-a realizat pe o scar@ larg@, în
perioada imediat urm@toare celui
de-al doilea r@zboi mondial, ca
urmare a faptului c@ obiectivul pri-
oritar al agriculturii europene, în
acea epoc@, era satisfacerea
nevoilor imediate. În perioada
cuprins@ între sfâr}itul anilor’60 }i
începutul deceniului urm@tor, au
luat fiin]@ }i s-au dezvoltat
numeroase asocia]ii }i organiza]ii
care promovau agricultura ecolog-
ic@. În acela}i timp îns@,  se man-
ifestau mi}c@ri de contestare a
acestui tip de agricultur@, determi-
nate de interesele comerciale
diferite ale epocii.
În anii '80, agricultura ecologic@ s-a
extins }i în afara spa]iului european,
mai ales în SUA. A crescut num@rul
produc@torilor }i au început s@ se
manifeste o serie de preocup@ri în
domeniile proces@rii }i comercializ@rii.
Acesta este r@spunsul la o cerere din
ce în ce mai mare exprimat@ de con-

sumatori. În aceea}i perioad@ au
început s@ apar@ primele ini]iative le -
gislative în domeniu (în ]@ri precum
Austria, Fran]a, Danemarca) }i au
ap@rut primele subven]ii la produsele
ecologice (Stoian, M.).
Recunoa}terea acestui mod de pro-
duc]ie la nivel european s-a f@cut
prin intermediul Reglement@rii
num@rul 2092 din 1991, prin inter-
mediul c@reia s-au definit }i s-au uni-
formizat metodele de lucru din
diversele ]@ri europene membre ale
Comunit@]ii. În aceste condi]ii, con-
sumatorul poate fi mai sigur în
leg@tur@ cu produsele consumate, cu
modul lor de ob]inere, prelucrare }i
comercializare.
Agricultura ecologic@ difer@ în multe
privin]e de agricultura conven]ional@.
Avantajele acesteia sunt, între altele,
urm@toarele:
- nu polueaz@ solul }i apele subterane
cu pesticide;
- m@re}te diversitatea biologic@ în
regnul vegetal }i animal;
- p@streaz@ structura solului }i echili-
brul la nivelul microorgasnismelor
componente ale acestuia;
- reduce pierderea mineralelor datorit@
utiliz@rii sporite a materiilor organice;
- depinde foarte mult de echilibrul
natural. Pentru protejarea culturilor ea
înlocuie}te aplicarea regulat@ de pes-
ticide cu metode naturale de ap@rare;
- utilizeaz@ resursele naturale, locale }i
regenerabile;
- utilizeaz@ mijloace de produc]ie cu
consum mic de energie }i reduce
dependen]a extern@ a agriculturii.
Apropierea legisla]iilor presupune
existen]a, în ]@rile din Europa Central@
}i de Est, a unui organ legislativ
na]ional asem@n@tor celui din U.E., cât
}i existen]a unei instan]e de control
opera]ionale, eficace, care s@ lucreze
sub controlul autorit@]ilor competente.

Legisla]iile na]ionale trebuie s@
acopere ansamblul regulilor de pro-
duc]ie, în special cele referitoare la
perioada de conversie a metodelor
tradi]ionale de agricultur@ la metodele
specifice agriculturii ecologice ,
metode de fertilizare, metode de
eradicare a parazi]ilor }i a bolilor, de
protec]ie împotriva acestora, metode
de prelucrare }i etichetare etc.
Principiile de produc]ie ecologic@ în
exploata]iile agricole sunt definite prin
Reglementarea 2092 / 1991 astfel:
- Fertilitatea }i activitatea biologic@ a
solului trebuie s@ fie asigurate prin
culturi de leguminoase, prin
îngr@}@minte verzi sau plante cu
înr@d@cinare profund@, în cadrul
rota]iei anuale, precum }i prin încor-
porarea de materii organice (com-
postate sau nu) ob]inute în exploata]ii
agricole care respect@ modul de pro-
duc]ie ecologic. Anumite subproduse
rezultate din cre}terea animalelor
(cum ar fi gunoiul de grajd) sunt
acceptate pentru a fi utilizate dac@
provin din acela}i tip de exploata]ii
agricole. Dac@ aceste mijloace nu sunt
suficiente pentru a asigura un aport
nutritiv corespunz@tor al solului }i
sunt necesare }i alte tipuri de materii
}i substan]e, pot fi utilizate un num@r

restrâns de îngr@}@minte minerale sau
organice, strict precizate de
Reglementarea 2092.
- Protec]ia plantelor împotriva bolilor
}i d@un@torilor este asigurat@ printr-un
ansamblu de tehnici care s@ evite uti-
lizarea pesticidelor: alegerea unor
specii rezistente natural; programe
adecvate de rota]ie a culturilor etc.
În cazul unui pericol imediat care
amenin]@ cultura, exist@ un num@r
limitat de produse fitosanitare apro-
bate în vederea utiliz@rii.
- Recoltarea anumitor specii vegetale
spontane este asimilat@ metodelor de
agricultur@ ecologic@.
- Trecerea de la o agricultur@ con-
ven]ional@ c@tre o agricultur@ ecolog-
ic@ se face prin parcurgerea unei
perioade minime de reconversie: doi
ani pentru culturile anuale }i trei ani
pentru culturile perene. Perioada de
reconversie presupune anumite res -
tric]ii }i în ceea ce prive}te comer-
cializarea produselor agricole ob]i nute
în intervalul respectiv. În plus, crearea
unor servicii care s@ r@spund@ de
ansamblul opera]iunilor, cu func]ii de
control }i consiliere în leg@tur@ cu
agricultura ecologic@ presupune efor-
turi suplimentare de organizare }i for-
mare a personalului.

Principiile eco-marketing-ului 
}i aplicabilitatea lor în diversele activit@]i economice (II)

dr. Lucian BELA{CU
dr. Oana STANCIU
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O frumoas@ }i interesant@ apari]ie edi-
torial@ – „Gheorghe Laz@r Învietorul” –
semnat@ de Pr. Con stan tin Necula, în
Editura Andreian@ }i Editura Agnos.
Volumul, care parcurge cu osârdie filo-
zofic@, cre}tin@ }i intelectual@, crâmpeie
semnificative din via]a marelui nostru
înainta}, erudit comentate de voci ilus-
tre ale culturii române, apare cu
binecuvântarea I.P.S. Dr. Lauren]iu
Streza, Mitropolitul Ardealului. O carte
care trebuie citit@, asupra c@reia trebuie
st@ruit, o carte care ne apropie de/}i
ne îndeamn@ la fapte dintre cele mai
frumoase ale vie]ii.

Adev@rat este c@ abia acum am avut posibilitatea s@ r@sfoiesc – s@ citesc chiar – pe-n-delete,
dou@ superbe volume publicate, nu cu mult timp în urm@, în Editura Suvenir. Este vorba de „Sibiul
de alt@dat@” (”Alt – Hermanstadt”) }i de ”Jude]ul Sibiu – Istorie }i imagini de epoc@”. Autorii, în
ordinea trecut@ în cele 2 lucr@ri – istoricii Nicolae Pepene }i Dan Ilie Nanu }i colec]ionarii Victor
Emil {tef@nescu }i Daniel Mladin, dar }i Gernot Nussbächer }i Bogdan-Florin Popovici - }i-au
dovedit pe deplin în aceste c@r]i, }i de excep]ie }i de excelen]@, valoarea de speciali}ti remarca-
bili, de comentatori de mare substan]@, talentul de a scrie atât de plin }i atât de frumos, de a
evoca în mod deosebit, capacitatea de a reda acum o lume minunat@, deloc uitat@ îns@ }i care
reliefeaz@ spiritualitatea }i universalitatea deosebite ale oamenilor de pe aceste meleaguri binecu-
vântate de Dumnezeu. Felicit@ri autorilor, pentru aceast@ edi]ie bi lingv@ nu u}or de realizat }i într-
o concep]ie grafic@ care
ilustreaz@ adev@ rata
art@, felicit@ri }i Editurii
Suvenir pentru efortul
depus }i felicit@ri tutur-
or acelora care au
sprijinit edita rea, apa ri]ia
volume lor, în primul rând
Consili ului Jude ]ean Sibiu
}i Aso cia]iei Jude]ene
de Tu rism Sibiu. Orice
bibliotec@ - public@ sau
per sonal@ - care se res-
pect@ are „obliga]ia”
gene rat@ de valoare, de
a avea aceste frumo ase
}i atât de inte re sante
lucr@ri }tiin]i fice }i de
art@ deopotriv@.    D.P.
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Dac@ pân@ în 1971 s-a observat o oare-
care liberalizare a artelor în direc]ia
prelu@rii în mod creator ale unor sug-
estii moderne din arta occidental@, pe
care tinerii arti}ti sibieni le-au integrat
armonios }i coerent în viziunile lor orig-
inale, începând cu iulie 1971 dup@
faimoasele „teze din iulie”care erau de
fapt un program drastic de imixtiune a
partidului în via]a }i crea]ia oamenilor,
un preludiu al e}u@rii în  totalitarismul
dictaturii comuniste, aceast@ liberalizare
s-a diminuat pân@ la dispari]ie.

Oricât de îng@duitori am încerca
s@ fim, s@ minimaliz@m la maximum
efectele acelui „program ideologic“,
aplicarea lui cu tenacitate }i persev-
eren]@ a aruncat, ^n bun@ m@sur@,
via]a spiritual@, arta }i cultura
româneasc@ înapoi în „lumina stalin-
ist@ }i leninist@”. Câteva rânduri din
acele precepte care urm@reau „amelio-
rarea activit@]ii politico-ideologice a
membrilor de partid }i a întregului
popor” sunt mai mult decât edifica-
toare: - „ [ara are nevoie de activi}ti
}i munca intelectualilor nu se justific@
decât cu activism în slujba Partidului”.

S@pt@mâna cultural artistic@ „CIB-
INIUM” de}i dedicat@ literaturii, pe
lâng@ manifet@tile specifice acestui
domeniu, a cuprins mai multe  eveni-
mente expozi]ionale. Cel mai însemnat
dintre acestea a fost Salonul de
prim@var@ al artistilor plastici profe-
sioni}ti din jude]ul Sibiu, deschis la
Casa Artelor în perioada 25 aprilie-15
mai1971. Au fost expuse 60 de lucr@ri
de pictur@, sculptur@, grafic@ }i art@
decorativ@, semnate de 33 de arti}ti.

Salonul a fost considerat ca o
reu}it@ în plan artistic dar }i în cel al
mesajului ideatic. Criticul de art@, în
vog@ la acea vreme, Olga Bu}nag
analizând în revista Arta Plastic@, cu
mult  aplomb critic }i estetic, aceast@
expozi]ie într- un autentic limbaj de
lemn, folosit din ce în ce mai mult,
pân@ }i  în critica de art@, care „suna“
bine în urechile diriguitorilor, consem-
neaz@: „Con}tien]i c@ edificarea noii
Românii îi investe}te cu respons-
abilit@ti majore, creatorii sibieni, se
impun prin seriozitatea me}te}ugului,
prin luciditatea cu care ocolesc conti -
ngentul }i tranzitoriul modelor, prin...

Încet, încet se preg@tea terenul
spre instaurarea cultului personalit@]ii
marelui }i „ilustrului b@rbat de stat”
Nicolae Ceau}escu, c@ruia i-se atribuie,
far@ echivoc, marile succese ale
României.

Aceast preludiu se incheie în
1974 când Marea Adunare Na]ional@ îl
alege, într-o ceremonie solemn@,
presedinte al ]@rii.

Din anul 1972, datorit@ cre}terii
num@rului de arti}ti ai Filialei Sibiu
U.A.P.R. prin stabilirea mai multor
arti}ti tineri în Sibiu }i jude], spe-

ciali}ti, mai ales, în grafic@ }i arte dec-
orative, se vor organiza dou@ Saloane.
Unul de grafic@ }i arte decorative, de
obicei prim@vara }i de pictur@ }i
sculptur@ la sfâr}itul anului.

Primul salon de grafic@ }i arte
decorative s-a deschis in mai 1972 la
Casa Artelor }i a cuprins un num@r de
75 de lucr@ri. Ion Itu, ziarist cu certe
calit@]i }i fler de critic de art@, la
cotidianul „Tribuna Sibiului” spune
printre altele: „În ceea ce privesc
abord@rile tematice, acest salon indic@
o ancorare s@n@toas@, robust@, a
inspira]iei artistice din realit@]ile vie]ii
contemporane“

În acest an au dominat
expozi]iile de grafic@ de}i nu a existat
o planinificare prestabilit@. Sibienii au
avut bucuria s@ cunoasc@ un e}antion
din grafica italian@ contemporan@,
peste 90 de lcr@ri, în intersanta
expozi]ie deschis@ la Casa Artelor în
peroada 4-31 martie, intitulat@ „La
nuova foglio macerata“

Tot la Casa artelor, Muzeul Bruk -
enthal scoate, din bogatele sale colec]ii
de gravuri, spre desf@tare public@, 70
de gravuri flamande }i olandeze. 

Salonul jude]ean de pictur@ }i

sculptur@ organizat de c@tre Filiala
Sibiu a U.AP.R. deschis între 3-31
decembrie, la Casa Artelor a reunit 32
de arti}ti cu 63 de lucr@ri. Manifestarea
a fost dedicat@ celei de a XXV
anivers@ri a Republicii. Marea majori-
tate a lucr@rilor reflect@, în plan
emo]ional ,,sentimentele de c@ldur@ }i
de înalt@ d@ruire cu care oamenii
muncii de pe aceste locuri, al@turi de
întregul nostru popor, întâmpin@ marea
s@rb@toare de la 30 Decembrie “.
Anul 1973 este considerat anul de vârf
al manifest@rilor de art@ plastic@ din
jude]ul Sibiu. Sub impulsurile „stimu-
latoare“ ale documentelor elaborate de
Conferin]a pe ]ar@ a Uniunii Arti}tilor
Plastici din Rom$nia, la care Nicolae
Ceau}escu a rostit un emo]ionant
cuvânt mobilizator, (devenit un
adev@rat „far c@l@uzitor“ pentru întraga
art@ româneasc@), diriguitorii culturii
socialiste din Sibiu au dedicat festival-
ul Cibinium, artelor plastice.

În acest an, în cadrul ambi -
]iosului festival, s-au organizat 45 de
manifest@ri expozi]ionale de art@ plas-
tic@. În centrul aten]iei iubitorilor de
art@ din Sibiu au stat expozi]iile per-
sonale }i de grup la Galeriile „Sirius”

deschise cu prilejuln festivalului.
Pe lâng@ expozi]iile arti}tilor sibi-

eni, deja cunoscu]i sibienilor, au fost
admirate }i apreciate operele unor
arti}ti din Bucute}ti }i din ]ar@,
cosacra]i, afirma]i }i în curs de afir-
mare în plastica româneasc@. 

Amintim pe câ]iva, far@ nici un
fel de inten]ii ierarhizatoare : Henry
Catargi, Aurel Ciupe, Ion Sîli}teanu,
Pavel Codi]@, Adrian Podoleanu, Ilie
Boca, Vida Gheza, Ion Vlasiu,
Gheorghe Apostu, Florin Codre, Mihai
Buculei, Mircea Sp@taru si al]ii. 

Din caietul program, spicuiesc
acum dup@ mai bine de trei decenii,
nu f@r@ o und@ nostalgic@, câteva  din
„ambi]iile” organizatorilor printre care
se afla }i subsemnatul: ,,…s@ fie un
amplu dialog privind artele plastice
vizuale contemporane, s@ fixeze locul
crea]iei plastice sibiene în contextul
artei plastice rom$ne}ti, s@ pun@ în
valoare crea]iile noi de un înalt nivel
artistic“. 

O parte din acestea s-au real-
izat în totalitate, altele numai par]ial
}i une le deloc. Oricum timpul le
a}eaz@, cu intra nsigen]a lui implaca-
bil@, la locul lor.
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Lucrare de Marius Coman - SipeanuLucrare de Grigorie Muntean

Arta plastic@ sibian@ (1949- 2009) 
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