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„Chiar }i dup@ ce legile au fost scrise, ele nu
trebuie s@ r@mân@ tot timpul nemodificate”

(Aristotel)

Dac@ credea]i c@ ultima g@selni]@ a Executivului
este impozitul forfetar, v-a]i în}elat...i-a fost luat
locul de impozitul pe poluare! Ministrul mediului,
Nicolae Nemirschi, a anun]at de curând c@
preg@te}te românilor un nou proiect de lege,
proasp@t gândit dup@ modelul Norvegiei,
Danemarcei }i al  Finlandei, care propune intro-
ducerea unei noi obliga]ii fiscale calculat@ în
func]ie de gradul de poluare }i capacitatea cilin-
dric@ a ma}inii, intitulat@ simplu: impozit pe polu-
are. Nu se }tie exact dac@ taxa de poluare va fi
sau nu înlocuit@ de noul impozit, ceea ce con-
teaz@, îns@, este faptul c@ tot românul de rând
va duce greul. Cu alte cuvinte „telenovela auto”
continu@.  
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„Este mai lesne a-]i
cultiva sufletul decât
reputa]ia" 

Nicolae Iorga
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Uite taxa, nu e taxa! 
...E impozit pe poluare!

Samuel von Brukenthal (n. 1721, Nocrich - d. 1803, Sibiu), a fost un om mare, nobil de marc@, un sas de frunte, un remar-cabil jurist, guvernator al Transilvaniei, celebru colec ]ionar de art@ }i fondator al muzeului din Sibiu care îi poart@ numele.

Adâncirea crizei economice }i financiare în condi]iile în care strate-
giile guvernamentale anticriz@ s-au dovedit a fi lipsite de efecte
practice }i m@surabile nu a r@mas neobservabil@ pe planul imaginii
externe a României. Neputin]a de a contracara recesiunea prin pro-
grame de m@suri coerente }i viabile este tot mai evident@ }i lumea
ne taxeaz@ ca atare. De pild@, prin procedura de deficit excesiv,
declan}at@ de Comisia European@ împotriva României. Mesajul
transmis prin sanc]ionarea acestui derapaj este foarte clar: România
nu face nimic pentru a-}i îmbun@t@]i performan]a economic@ pe
seama valorific@rii resurselor materiale }i umane interne, pentru a
spori productivitatea muncii, preferând s@ se joace cu artificii }i
ajust@ri bugetare }i de politic@ monetar@ care ne adâncesc în
deficite }i datorii pe termen lung. 

Programul anticriz@ 
- între jonglerii statistice
}i ajust@ri bugetare -

PUNCTUL 
PE EUROPA

Emil DAVID

continuare ^n pag. 3

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

pag. 8

Selec]ia speciilor, 
pe în]elesul tuturor.
Despre dobitoci 
}i dobitoace...

continuare ^n pagina 7

pag. 7Dan Alexandru POPESCU

„Ipocrizia este omagiul pe care
viciul îl aduce virtu]ii”

La Rochefoucauld

Un lucru este cert: „toate bunurile
disponibile pe Terra vor trebui rev@zute à
la baisse”. Statele emergente, într-o
m@sur@, iar statele mai pu]in dezvoltate
covâr}itor, nu vor avea niciodat@ atâtea
bunuri la dispozi]ie câte au avut – }i înc@
au – la dispozi]ie ]@rile ast@zi bogate.
Modelul de urmat a devenit, devine, deci,
tot mai mult, debil, vulnerabil. Un alt
model? Posibil, dar care? Oricum vor tre-

bui acceptate, pentru to]i, pierderi succe-
sive care ne vor permite – dac@ vom }ti
s@ gestion@m bine momentele respective
– s@ cre}tem interior. Este posibil ca
unele ]@ri s@ sl@beasc@, „s@ se închid@”
din ce în ce mai mult }i s@ sufere. Altele,
tot posibil, vor accepta s@ piard@ în scop-
ul de a împ@r]i cu al]ii. Tocmai dintr-o
astfel de perspectiv@, sunt mai mul]i
economi}ti ce consider@ aceast@ criz@,
cum spuneam, ca o mare oportunitate
istoric@ pentru ca lumea occidental@ s@
se întoarc@ }i spre al]ii, s@-i ajute mai
mult, cu avantaje }i de partea acestora,
tocmai pentru a nu suferi pierderi, sau,
poate, pentru a le limita.

„Parantez@” sau pr@pastie?(II)

Voturi contra lege
În urm@ cu ceva timp am citit
stupefiat în nu mai }tiu ce
ziar despre o sentin]@ incred-
ibil@ a unui complet de jude-
cat@: o b@trân@ a pierdut în
prim@ instan]@ un proces în
cadrul c@ruia încerca s@-}i
recupereze casa, vândut@ cu
acte false de c@tre o grupare
interlop@ unui anume cump@ -
r@tor. Motivul invocat? Cum -
p@ r@torul a fost de bun@
credin]@ }i nu putea fi p@ -
gubit! Despre paguba propri-

etarului de drept…nici o vorb@!
Mi-am amintit episodul dup@ lansarea disputei de

partid pe tema diplomelor de la Universitatea Spiru Haret:
studen]ii nu trebuie s@ sufere pentru c@ au fost de bun@
credin]@ }i nu putem aplica m@suri „în retroactiv@”
(recunoa}te cineva personajul de mare întindere
educa]ional@ }i cultural@?). continuare ^n pagina 2

prof. univ. dr. Eugen IORD~NESCU

Marin CR~CIUN pag. 5

Integrarea economic@ european@ 
în condi]ii de criz@ (III)

dr. Lucian BELA{CU
dr. Oana STANCIU pag. 6

Principiile eco-marketing-ului 
}i aplicabilitatea lor în diversele 

activit@]i economice (III)

Dan POPESCU

continuare ^n pag. 4
Leonardo da Vinci, “spiritus 
universalis”, chintesen]@ a

^n]elepciunii umane.

Criza economico – financiar@
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Voturi contra lege
urmare din pag.1 

A}a cum se vede de la o po}t@,
ne afl@m în situa]ii similare: anularea
unei ilegalit@]i evidente ar fi o ac]iune
„în retroactiv@” împotriva unui
cump@r@tor de bun@ credin]@.

În cazul Spiru Haret, cump@ -
r@torii de bun@ credin]@ sunt cam
300.000 (trei sute de mii) de români
pe serie, care AU CUMP~RAT
DIPLOME UNIVERSITARE  în cel mai
propriu în]eles al termenilor. Este
foarte clar c@ în termeni juridici ei
sunt cump@r@tori de bun@ credin]@,
pentru c@ atunci când au pl@tit taxele
chiar au crezut c@ petecul de hârtie
achizi]ionat în rate va fi valabil, desig-
ur tot juridic. 

Îns@ imediat ce ne aducem
aminte CE AU CUMP~RAT, orice
supozi]ie de bun@ credin]@ dispare cu
des@vâr}ire: aici e vorba de educa]ie
superioar@, }i este greu de crezut c@
au ales Spiru Haret pentru alt motiv
decât cel evident: taxe suportabile,
}coal@ „la distan]@” – adic@ un fel de
auto-didacticism împ@nat cu termeni
preten]io}i precum e-learning, etc. –
examene cu rigurozitate redus@, etc.
Alegerea unui traseu academic prin
sistemul înv@]@mântului la distan]@ ar
putea a fi o solu]ie de continuare sau
completare a studiilor pentru per-
soane adulte, cu serviciu, cu familie,
cu timp absolut limitat, c@rora li se
deschide astfel o nou@ perspectiv@ de
cunoa}tere }i profesionalizare, pe care
nu ar putea-o avea în special datorit@
imposibilit@]ii de a participa la cursuri
în sistemul cu frecven]@ complet@.
Îns@ atunci când vezi zeci de mii de
tineri înscri}i la înv@]@mânt la dis-
tan]@, absolven]i în anul 2007, 2008
sau 2009 care nu au nici un fel de
program sau proiect care s@ le ocupe
preponderent timpul, te gânde}ti
probabil la ce m@ gândesc }i eu
acum: au ales în deplin@ cuno} tin]@
de cauz@, pe principiul minimei rezis-
ten]e, un sistem care nu-i obose}te
prea mult.

{i cu asta, cred c@ e destul de
l@murit@ pentru toat@ lumea chestiu nea
„bunei credin]e”, chestiune de altfel
absolut colateral@ }i de deviat aten ]ia!

Un anume senator, citat de
Gândul (Gândul, anul V, nr. 1296
mar]i, 21 iulie 2009, pagina 2) crede
c@ institu]ia – adic@ Spiru Haret }i
toate cele asemenea ei – nu ar trebui
blamate pentru c@ (…) ”trebuie s@
încuraj@m orice form@ de înv@]@mânt”.
Sus]inerea domniei sale, r@spândit@ în
rândul politicienilor tuturor partidelor

de altfel, ar putea fi corect@, dac@ nu
ar fi fost f@cut@ în contextul acesta
nefericit: orice form@ de înv@]@mânt ar
trebui sprijinit@ }i promovat@, dar s@
fie înv@]@mânt }i s@ respecte legea –
bun@-rea cum o fi ea! Or, de ani buni
Statul Român sprijin@ prin ignorare
nu forme alternative de educa]ie, ci
afaceri colosale, a c@ror singur@ le -
g@tur@ cu înv@]@mântul este aceea c@
vând f@r@ restric]ie diplome ale
Statului Român. S@ socotim într-un
mod simplu, prezumtiv inteligibil chiar
pentru un licen]iat la distan]@ de la
Spiru Haret sau de la alte institu]ii
asem@n@toare: dac@ dai 100.000 de
diplome pe an, pentru care ai încasat
3 ani taxe „de }colarizare”, }i în
fiecare an din taxa anual@ r@mâi cu
100 de euro pentru fiecare student, o
astfel de promo]ie „produce” cam…
30.000.000 de euro, adic@ (transfor-
mare pentru absolven]ii SH de la
finan]e - b@nci, ca s@ nu se încurce!)
mai bine de 120.000.000 de lei noi
sau 1.200.000.000.000 lei vechi (câ]i
dintre respectivii licen]ia]i crede]i c@
}tiu s@ citeasc@ cifra aceasta?...). O
astfel de „form@ de înv@]@mânt” ar
avea nevoie, eventual, de un singur
sprijin: cel fiscal, pentru a vedea
încotro se duce o asemenea sum@
colosal@ în cadrul unei organi-
za]ii…nonprofit!

Liderii PSD au chemat-o „la
ordine” pe d-na prof. dr. Andronescu,
în special prin voci „autorizate” în
domeniu, precum domnul Vanghelie –
benefice s@-i fie „almanahele”! -,
ocazie cu care am aflat c@ }i domnia

sa va avea în curând o diplom@
…academic@, fiind îns@ secret pân@ la
urm@torul vanghelion de unde…(^ns@
e un secret dezv@luibil „în retroac-
tiv@”: e vorba de te miri care înv@ -
]@mânt la distan]@, …legal }i benefic
tuturor). „Ordinea” se referea la even-
tualul impact la viitoarele alegeri al
unor m@suri cu adev@rat de ordine în
sistem. 

Omene}te vorbind, e evident
faptul c@ cei ce s-au înscris }i au
absolvit aceste forme de „înv@]@mânt”
niciodat@ acreditate, niciodat@ verifi-
cate sau certificate din punct de
vedere al calit@]ii, s-au folosit de o
oportunitate de sistem. 

Pentru faptul c@ au primit ni}te
petece de hârtie f@r@ valoare în locul
unora „cu valoare”, ar fi normal }i
legal s@ se îndrepte împotriva celor
care le-au luat banii }i i-au în}elat ani
de zile. {i ar mai fi normal s@ nu
voteze partidul sau partidele aflate la
guvernare care nu au luat m@surile
legale pentru ca ilegalitatea Spiru
Haret – }i altele asemenea! - s@ nu
afecteze sutele de mii de oameni. {i
poate ar mai fi normal ca cei ce se
ocup@ de paza legii s@ se autose-
sizeze pentru c@ cei ce aveau”obliga]ia
de a face” fiind în func]ii publice, nu
au f@cut ce face acum ministrul
Andronescu!

Dincolo de asta, iat@ c@ Eca -
terina Andronescu propune o solu]ie
mai uman@ decât simpla anulare a
actelor ob]inute f@r@ temei legal }i
procedural: nu anuleaz@ pur }i simplu
diplomele în chestiune, ci încearc@ s@

pun@ în mi}care un mecanism de cer-
tificare minimal: examen de cuno}tin -
]e într-o universitate acreditat@ }i, apoi,
pentru cei ce trec de acest moment
(prezumtiv to]i, dac@ Spiru Haret a
func]ionat în parametrii de calitate pe
care îi pretinde!), sus]i nerea tezei de
licen]@. Cei doi pa}i procedurali sunt,
de fapt, cele dou@ probe care com-
pun licen]a în universit@]ile acreditate:
proba 1-examen de cuno}tin]e de
specialitate, proba 2-sus]inerea pub-
lic@ a tezei de licen]@. E de în]eles c@
pentru ace}ti absolven]i e nepl@cut s@
repete cei doi pa}i, îns@ o alt@ solu]ie
legal@ nu ar fi! Desigur, putem invo-
ca tembelisme de genul neretroac-
tiv@rii legii, uitând c@ nu e vorba de
nici o reatroactivare a legii: Univer -
sitatea Spiru Haret a func]ionat
NERES  PECTÂND legea existent@ la
momentul respectiv. Mai mult: minis-
terul de resort a ignorat legea }i le-a
dat diplome!

„Soma]ia” politic@ în acest caz
mai arat@ înc@ un lucru: contractul
social pomenit de JJ Rousseau, în
baza c@ruia func]ioneaz@ puterea dem-
ocratic@, în România e la fel de
respectat de politicieni, ca multe alte
„contracte”: oamenii politici nu sunt
delega]i ai cet@]enilor pentru a pune
în oper@ binele comun, bine comun
care este scopul ini]ial }i final al put-
erii politice. Ei sunt reprezentan]i ai
partidelor, scopul ini]ial }i final fiind
acela de a ajunge la putere }i de a
se men]ine la putere în interes pro-
priu }i de partid. Iar executivul pare
mai nou a fi doar un num@r de per-

soane – p@pu}i, manevrate de undeva
de pe platforma apolitic@ a partidelor
politice, care par a-i fi delegat mai
degrab@ ca porta-voce, decât ca pro-
fesioni}ti cu capacitate }i putere de
decizie.
De fapt despre ce vorbim aici?

Din 2004, când la Spiru Haret
absolveau 5.000 de oameni, „fabrica”
a evoluat }i în 2008 au absolvit
50.000 de oameni studii superioare în
diferite specialit@]i.

Chestiunea în discu]ie pentru
noi, cet@]eni f@r@ atribu]ii în paza Legii
- nu este cea a legalit@]ii diplomelor
sau a legalit@]ii func]ion@rii acestei „uni-
versit@]i”! Chestiunea de fond este cea
a preg@tirii }i competen]ei absolven]ilor!

Dac@ – prin absurd, nu?! – o
parte semnificativ@ a acestora NU au
preg@tirea minimal@ necesar@,
înseamn@ c@ avem zeci de mii de
VIRU{I în sistemul social: economi}ti
care au probleme cu tabla înmul]irii,
manageri care citesc cu greu c@r]i
precum cartea proprie de identitate,
juri}ti sau avoca]i ce st@pânesc drep-
tul roman inventat }i dezvoltat …la
Roman, profesori care scriu cu greu
în limba român@, etc., s.a.m.d., pân@
ob]ine]i o list@ de peste 30 de
domenii! Ace}tia pot constitui un
adev@rat „pericol la adresa securit@]ii
na]ionale” nu pentru c@ diplomele lor
sunt sau nu sunt legale, ci pentru c@
„preg@tirea lor la distan]@” este la
mare distan]@ de preg@tirea minimal@
necesar@ pentru respectivele profesii.

Oare discu]ia era la fel dac@ ceea
ce vedeau „liderii” }coli]i cu „almana-
he” nu erau 300.000 de eventuale
voturi, ci 300.000 de eventuale inci-
dente de tipul „Ciomu”? Dac@ se gân-
deau c@ ei sau familiile lor ar putea
înc@pea pe mâna unor medici, denti}ti,
ingineri, economi}ti, profesori, avoca]i,
judec@tori, parlamentari-f@uritori de
legi, care au pl@ti o diplom@ }i au
trimis referate copiate de pe net pen-
tru a justifica notele „la distan]@”?

Dac@ se gândeau c@ un profesor
universitar doctor, rector de ani buni,
membru în corpuri profesionale }i
institu]ionale interna]ionale de prestigiu
incontestabil, ar putea avea solu]ii mai
temeinice decât…lideri politici de mar-
ginea Bucure}tiului?

Dac@ se gândeau la noi, restul
de voturi?

Personal, cu un singur vot cât
am, spun un lucru clar: dac@ aceasta
chestiune nu se rezolv@ legal }i corect,
Mircea, eu nu te votez!
PS: D-l Bondrea, rector la Spiru Haret
a declarat c@ de fapt înv@]@mântul de
stat e ilegal în România. O fi absolvit
}i dânsul, la vremea sa, tot la ID?

Universitatea Spiru Haret

prof. univ. dr. Eugen IORD~NESCU
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urmare din pag.1
În felul acesta, nu numai c@ se
accentueaz@ dramatic procesul de
s@r@cire a popula]iei, dar se pierd pe
drum }i ]intele strategice ale integr@rii
noastre europene. A}a se explic@ fap-
tul c@ oficialit@]ile guvernamentale
române}ti aproape c@ nu mai
îndr@znesc azi s@ vorbeasc@ despre
orizontul de timp la care vom putea
adopta moneda euro prin îndeplinirea
indicatorilor din Tratatul de la
Maastricht. Lucrurile merg aici din r@u
în mai r@u.
Dac@ în 2007 erau doi indicatori ai
Tratatului pe care nu-i îndeplineam –
infla]ia }i dobânzile la împrumuturi pe
termen lung -, în 2008 acestora li s-
a ad@ugat }i deficitul bugetar. Dup@
cum se prezint@ situa]ia în prezent,
sunt }anse mari ca }i datoria public@
s@ sar@ de 60 la sut@ din PIB. {i
atunci ce ne-a mai r@mas sub con-
trol? Aparent, doar cursul de schimb
valutar care, potrivit criteriilor comu-
nitare, ar trebui s@ înregistreze o
apreciere/depreciere anual@ de maxi-
mum 15 la sut@. Spunem aparent,
pentru c@ a avut loc deja }i se fac
prognoze amenin]@toare care merg
c@tre 5 lei/euro, cu toate eforturile dis-
perate ale BNR de a tempera o
evolu]ie care amenin]@ s@ devin@
exploziv@. Toat@ lumea este de acord
c@ o asemenea perspectiv@ ar }ubrezi
considerabil capacitatea de rambursare
a popula]iei }i companiilor }i ar arun-
ca România într-o criz@ greu de imag-
inat, dovedind în cele din urm@ c@
BNR a plusat f@r@ garan]ii.
Cât despre deficitul bugetar, care
indic@ gradul de îndatorare a
economiei na]ionale, la jum@tatea
acestui an a devenit evident c@ nu
avem capacitatea de a îndeplini criteri-
ile de performan]@ impuse în acordul
negociat cu FMI. În consecin]@, guver-
nul a decis deja s@ solicite forurilor
finan]atoare interna]ionale revizuirea
acordului prin ridicarea ]intei de deficit
de la 4,6 la sut@ la 6 la sut@ potrivit
metodologiei europene.
Cum se inten]ioneaz@ s@ se acopere
acest exces de deficit? Evident, ca }i
pân@ acum, nu prin mobilizarea

resurselor interne, diminuarea cheltu-
ielilor bugetare sau îmbun@t@]irea
colect@rii taxelor }i impozitelor, a}a
cum promiteau guvernan]ii no}tri.
Calea aleas@ este din nou cea a min-
imei rezisten]e: România a solicitat
Fondului Monetar Interna]ional, al@turi
de Serbia, Belarus }i Letonia, devan -
sarea tran}elor de împrumut sau
majorarea fondurilor împrumutate!
S@ ne mai mire prin urmare c@ la
nivelul Comisiei Europene se mani-
fest@ puternic un curent de opinie
potrivit c@ruia abaterile bugetare ale
guvernelor de la Bucure}ti sunt puse
nu atât pe seama crizei, cât pe seama
politicilor iresponsabile ale Executivului
}i Legislativului, care nu au luat
m@suri concrete }i credibile pentru a
diminua cheltuielilr electorale }i în
general cheltuielile publice într-o
vreme în care austeritatea ar fi trebuit
s@ constituie cuvântul de ordine?
Confirmarea o primim o dat@ în plus
dinspre dou@ institu]ii de monitorizare
interna]ionale: - Foreign Policy }i The
Found of Peace care au alc@tuit

„clasamentul statelor e}uate”, edi]ia
2009. Aici, autorii studiului plaseaz@
România în grupul ]@rilor aflate „la
limit@”, departe de cel al statelor „sta-
bile” unde se g@sesc aproape to]i
membrii Uniunii Europene. De
men]ionat c@, dintre cei 27, doar
Bulgaria, Letonia }i Estonia se mai afl@
„la limit@”.
Clasamentul ia în considerare 12 cri-
terii valorice }i porne}te de la con-
statarea – împ@rt@}it@ }i de majoritatea
românilor - c@ „declinul economic,
înso]it adeseori de existen]a unor dis-
crepan]e majore între categorii sociale
sau între regiuni reprezint@ un motiv
al e}ecului în politicile na]ionale”.
Unde suntem sever depuncta]i?
De pild@, la criteriul „Criminalizarea
}i/sau delegitimarea statului”, cu trim-
itere direct@ la: 
- corup]ia endemic@ }i masiv@, în ben-
eficiul elitelor conduc@toare;
- rezisten]a conduc@torilor la trans-
paren]@ }i la controlul public; 
- sc@derea încrederii publice în institu]ii;
- abandonarea statului de c@tre cet@ -

]enii s@i tot mai nemul]umi]i de efi-
cien]a m@surilor de protec]ie social@.
Se face, printre altele, }i un comen-
tariu pe marginea unui sondaj realizat
în lunile martie }i aprilie 2009, în care
70 la sut@ din români consider@ c@
pre}edintele }i guvernul poart@ res -
ponsabilitatea pentru greut@]ile cu care
se confrunt@ ]ara }i mai pu]in de 25
la sut@ dau vina pe factorii externi. 
Desigur, aceast@ atitudine exprim@ ne -
mul]umirea general@ a societ@]ii româ -
ne}ti fa]@ de corup]ia elitelor politice
}i ineficien]a statului în abordarea
problemelor complicate ale crizei. O
criz@ care, din p@cate, în ce ne
prive}te }i nu doar se arat@ a fi nu
una de conjunctur@, ci de natur@ struc -
tural@, care se va manifesta timp de
mul]i ani }i în toate formele posibile.
Probabil c@ întreb@ri de genul „ce s-a
gre}it?” - „cine este vinovat?”, poart@
în ele pericolul de a ne risipi eforturile
într-un cerc vicios }i a ne pierde orice
brum@ de speran]@ în viitor.
{tim acum prea bine c@ statul }i-a
consumat toate rezervele din anii buni

pe m@suri populiste, în loc s@-i
p@streze pentru vremuri de criz@. Ne-
am convins pe pielea noastr@ c@ ser-
viciile publice au r@mas anchilozate în
birocra]ie }i neputin]@, de}i }i-au luat
partea leului din cheltuielile cu salari-
ile. Am fost martorii eforturilor pline
de egoism social prin care capitali}tii
români au sfidat bunul sim] sus -
tr@gându-se impozit@rii mai tuturor
profiturilor din anii trecu]i }i adâncind
primejdios inegalit@]ile sociale în
numele unui neoliberalism de}@n]at.
Avem }i experien]a trist@ a „trata-
mentelor” FMI aplicate nemilos }i de-
a valma tuturor îndatora]ilor.
{i cu ce ne-am ales?
Acum, la cap@tul atâtor experien]e,
problema crucial@ este cum }i când
vom g@si în noi puterea, clarviziunea
}i spiritul de solidaritate na]ional@
absolut necesare salv@rii de la un fal-
iment generalizat. {i cine ar putea fi
purt@torul de stindard al speran]elor
noastre?
Vom avea oare în]elepciunea de a nu
mai investi în mize dinainte pierdute?

Programul anticriz@ 
- între jonglerii statistice }i ajust@ri bugetare -

Emil DAVID

O variant@ de succes: Dacia - Renault - Logan
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urmare din pagina 1
... Patrick Viveret }i Bernard Montrand
apreciaz@ c@ o mare parte din lumea
noastr@ avansat@ „va traversa succe-
siv patru partaje esen]iale, în vreme
ce al]ii se vor crispa” cu urm@ri ne -
gative insolite }i insolente. Astfel,
primul stadiu va însemna un anume
partaj al bunurilor care nu mai sunt,
nu vor mai fi necesar s@ fie posedate
individual. Al doilea stadiu va fi un
partaj al serviciilor, deoarece pro-
duc]ia }i lumea muncii „vor cî}tiga”
din ce în ce mai mult, }i, ^n com-
peti]ie, statele emergente vor avea
efecte pozitive importante pentru ser-
vicii. Mai departe, al treilea partaj va
fi „cel al dialogurilor esen]iale”, în
sensul unei reîntoarceri la interiori-
tatea uman@ într-o lume în care
comunicarea a devenit din ce în ce
mai superficial@. Ceea ce nu mai
merge. Sunt necesare pentru început
m@car „insule de adev@r” într-o lume
de minciuni care trebuie s@
diminueze, s@ fac@ pa}i înapoi. „Bine -
cuvântat@ s@ fie acea criz@ care ne
înva]@ c@ toate r@spunsurile se afl@ în
noi în}ine”, se afirm@ de c@tre adep]ii
concep]iei respective. {i nu ai cum s@
nu-i iei în seam@. În sfâr}it, al patrulea

partaj trebuie s@ se fac@ în direc]ia }i
în avantajul celor mai s@raci, în
direc]ia }i în avantajul celor mai mari
dez mo}teni]i ai planetei. Este vorba
mai ales de un ajutor care s@ pun@ pe
picioare, cu o bun@ func]ionare,
mecanisme de produc]ie }i de profit.
Este un cadru general care deja începe
s@ prind@, care deja prinde via]@, dar
semnalele realit@]ilor sunt înc@ prea
palide, prea timide, în raport cu imper-
ativul cert al schimb@rii.
Oricum, schimb@ri deja au început s@

se v@deasc@, chiar }i înainte de man-
ifestarea crizei economice de specu-
la]ie. De exemplu, „emergen]a cre-
ativelor culturale”. Adic@ indivizi care
au preferat s@ schimbe „postura lor
de via]@” în maniera unui decro}aj
foarte pu]in zgomotos. Au vrut }i vor
altceva decât superconsum, agita]ie,
nebunie, goan@ dup@ bani, au dorit }i
doresc o lini}te interioar@ mult mai pro-
nun]at@. Dup@ unele calcule, statistici,
ace}tia reprezint@ între 12% }i 30%
din popula]ia statelor occidentale.

...Alte muta]ii sunt induse de c@tre
chiar criza economic@ în desf@}urare.
Lupta, deja net@, declarat@ oficial
na]ional }i interna]ional, împotriva
paradisurilor fiscale, ac]iunile pentru
limitarea veniturilor mult prea mari,
venituri de domeniul unor fantezii
galopante, limitarea pentru „stock –
options” }i a „paradisurilor de aur”,
m@surile reglatoare întreprinse de
autorit@]ile statale, m@suri considerate,
iat@, cu doar pu]in timp în urm@, ca
„riguros imposibile”...

Chiar }i în pofida unor astfel de
schimb@ri, de modific@ri de atitudini,
de gestic@, „speran]a secret@ a
claselor dominante, care de]in mass –
media, care au fondat acest sistem
care se zdruncin@ }i este pe cale de
a se pr@bu}i, este cea potrivit c@reia
actuala criz@ financiar@, economic@
mondial@ nu este decât o parantez@”,
o parantez@ care s-a deschis }i care
se va închide. Ipotez@, îns@, pu]in
probabil@, practic imposibil@. „Presiu -
nile sociale }i cet@]ene}ti care sunt din
ce în ce mai puternice impun ca dis-
cursurile politice sau de alt@ natur@ -
sociale, civice, etc. - s@ nu mai mint@
}i s@ se transpun@ efectiv în realitate”,
cu finalit@]i relaxante }i izb@vitoare
pentru to]i. În mod deosebit în ce
prive}te reglementarea paradisurilor
fiscale }i pentru „stock options”...
... În stadiul în care ne afl@m ast@zi,
de continuare }i amplificare a unei
crize economice, avem de-a face cu o
piedere important@ a încrederii fa]@ de
sistemul existent. Starea de criz@ pre-
lungit@ a sistemului determin@, din
p@cate, cre}terea general@ a ratei
}omajului, }i nicidecum diminuarea ei.
Unii, foarte pu]ini, “nu v@d” procesul,
fiind ignoran]i, iar al]i politicieni, per-
ver}i, se fac c@ “nu-l v@d” pentru a
mai ob]ine astfel c$te ceva. Or,
aceasta va induce veritabile explozii
sociale, greu, dac@ nu imposibil de
controlat. Iar pierderea de încredere
amintit@ este doar un preambul com-
parativ cu dificultatea de a afla
r@spunsuri fundamentale la probleme
economice esen]iale. Se poate spune
– }i mari diriguitori politici din lumea
vestic@ de cea mai bun@ calitate o
afirm@ ast@zi – c@ lumea politic@ s-a
mul]umit pân@ acum s@ afle, la mai
multe semne de întrebare vitale, doar
r@spunsuri conjunctuale, }i nu struc-
turale. R@spunsuri care, înc@, nu au
vizat, de exemplu, o examinare per-
tinent@ }i riguroas@ a rolului mon-
edei, a rolului real al unui sistem
bancar greu permiabil pentru a gen-
era consecin]e negative de amploare.
R@spunsuri care, înc@, nu au vizat
examinarea atent@, }i sistemic@ }i în
detaliu, a viitorului }i chiar destinului
ocup@rii, a viitorului }i chiar destinu-
lui pie]ei muncii. Tocmai de aceea
optimismul nostru trebuie cenzurat
cu analiza atent@ }i neap@rat profe-
sional@ a ceea ce a fost, a ceea ce
este, a ceea ce va fi...

„Parantez@” sau pr@pastie?(II)

Dan POPESCU

Vedere din Sao-Paolo - Brazilia

Patrick Viveret Vedere din New-York

Criza economico – financiar@
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Integrarea economic@ european@ în condi]ii de criz@ (III)
Pentru sus]inerea ]@rilor cele mai afec-
tate de criz@, liderii G-20 au aprobat
suplimentarea fondurilor FMI, ridicând
suma disponibil@ la 750 miliarde dolari
(556 miliarde euro). Contribu]ia UE
este de 75 de miliarde de euro. În
plus, liderii G-20 au aprobat majorarea
cu 185 miliarde de euro a fondului
acordat de FMI pentru facilitatea de
descoperit de cont, destinat@ ]@rilor
aflate în dificultate. Remarc@m faptul
c@ sumele convenite în cadrul summit-
ului, la care am f@cut anterior, vin în
completarea eforturilor depuse de
guverne }i de b@ncile lor centrale pen-
tru rentabilizarea economiei mondiale.
Liderii G-20 estimeaz@ c@ m@surile de
stimulare vor atinge pân@ în anul 2010
valoarea de 3,7 mii de miliarde euro
– o sum@ unic@ în istoria omenirii. Un
rol nu lipsit de importan]@ îl va juca
}i O.M.C.5 care va denun]a }i con-
damna practicile protec]ioniste. F@r@
îndoial@ c@ eforturile statelor membre
vor fi în sensul continu@rii procesului
de integrare economic@, urmând a
respecta recomand@rile institu]iilor
europene pentru a evita repetarea
crizei financiare. Printre m@surile reco-
mandate se num@r@:
- elaborarea unor reguli comune pen-
tru fondurile de investi]ii la nivelul
celor 27 de state membre;
- plafonarea bonusurilor încasate de
bancheri;
- instaurarea unui sistem de ges-
tionare a crizei pentru sectorul finan-
ciar din UE;
- instituirea unui sistem de control
pentru supravegherea financiar@ }i
pentru gestionarea riscurilor.
Desigur aceste m@suri trebuie s@ evite
protec]ionismul, care nu poate duce
decât la stagnare }i la recesiune din
ce în ce mai lung@ }i mai grav@. Este
de notorietate c@ dup@ 15 ani, pia]a
unic@ este motorul de dezvoltare euro-
pean@, care genereaz@ milioane de
locuri de munc@.
În raport cu cele prezentate, subliniem
faptul c@ exist@ }i pozi]ii mai pu]in
optimiste în ceea ce prive}te durata de
redresare sau mai bine zis de intrare
pe f@ga}ul normal al economiei mon-
diale }i implicit a celei europene. În
acest sens, exemplific@m pe Harry
Dent, care într-o carte scris@ în 2004
previziona faptul c@ economia mondi-
al@ va cunoa}te o depresiune profund@
în jurul anului 2010, iar în maxim doi
ani va intra într-o criz@ mult mai
mare. Potrivit declara]iilor lui Harry
Dent, un economist care î}i realizeaz@
analizele luând în calcul evolu]ia
demografic@ }i influen]a curbelor de
natalitate, punctul maxim al crizei va fi
atins în urm@torii doi ani, contrar opti-
mismului pe care-l afi}eaz@ majoritatea
exper]ilor în economie la finalul aces-

tui an, dup@ care sistemul bancar va
cunoa}te un nou seism, cu punctul
culminant în 2011.
În actualul context al integr@rii nu
putem continua demersul nostru f@r@
a face referire }i la România, stat
membru cu drepturi depline al UE, din
anul 2007. În cele ce urmeaz@ o s@
facem o scurt@ incursiune: România }i
procesul de integrare european@.
România devine membr@ a Uniunii
Europene la 1 ianuarie 2007, împreun@
cu Bulgaria; ele fac parte din ultimul
val de extindere al UE, Europa celor
25 devenind Europa celor 27. Prin
actul ader@rii, România intr@ în cursa
permanent@ a integr@rii, atât din punct
de vedere politic, juridic, social, cultur-
al, dar }i economic. Ea intr@ într-o
evolu]ie ireversibil@ în care determi-
nan]i interni ai dezvolt@rii (efortul pro-
priu intern) sunt favoriza]i de determi-
nan]i externi, reprezenta]i de instru-
mentele coeziunii sociale }i de factorii
convergen]i specifici Uniunii Europene.
Este cunoscut faptul c@ avantajele
conferite de construc]ia european@ au
fost în vizorul României înc@ de la
constituirea primelor entit@]i europene.
Raporturile comerciale interna]ionale
ale României au vizat înc@ de la
începutul anilor ’60 acorduri privind
m@rfurile }i regimul taxelor vamale în
deplin@ concordan]@ cu G.A.T.T.
Comer]ul cu produse industriale,
siderurgice }i textile a fost încheiat
înc@ din anii ’70, iar din 1981 s-a înfi-
in]at o Comisie mixt@ România-CEE7.
De acum este cunoscut faptul c@
România ob]ine statutul de invitat spe-
cial pe lâng@ Comisia European@, înc@
din anul 1991, iar în 1993 se sem-
neaz@ Acordul de Asociere la
Comunit@]ile Europene.
În evolu]ia rela]iilor cu Comunitatea
European@, România adopt@ Strategia
Na]ional@ de Preg@tire a Ader@rii, în
anul 1995, }i Strategia Na]ional@ de
Integrare, ocazie cu care formuleaz@
cererea oficial@ de aderare la Uniunea
European@, demarându-se astfel cel
mai amplu proces de negociere care
viza ansamblul condi]iilor interne, dar
}i elaborarea actelor juridice de ader-
are la Uniunea European@. 
Astfel, în anul 1999 România înain-
teaz@ Comisiei Europene Programul
Na]ional de Aderare la Uniunea Euro -
pean@, permi]ând Consiliului European
s@ adopte decizia de deschidere a
negocierilor de aderare }i cu România,
al@turi de celelalte state candidate (12
la num@r). În perspectiva ader@rii la
Uniunea European@, politica României
st@ sub semnul reformelor necesare
îndeplinirii criteriilor economice de
aderare, cu alte cuvinte România tre-
buia s@ devin@ o economie de pia]@
capabil@ s@ fac@ fa]@ concuren]ei }i
presiunilor specifice unui asemenea tip
de pia]@ economic@. 

Un prim pas f@cut în acest sens a fost
reprezentat de documentul programat-
ic „strategia na]ional@ de dezvoltare
economic@ a României pe termen
mediu” (2000), iar obiectivele acestui
program sunt puse în practic@ prin
Planuri de ac]iune elaborate de exec-
utiv. Or, obiectivul fundamental al
acestui proiect, adoptat la 16 martie
2000, îl constituie crearea unei
„economii de pia]@ func]ionale, com-
patibile cu principiile, normele, mecan-
ismele, institu]iile }i politicile UE”.
Desigur, în demersul nostru nu ne-am
propus s@ facem o analiz@ exhaustiv@
a procesului de integrare a României,
îns@ consider@m necesar, pentru a
putea aborda procesul de integrare
post-aderare, în condi]ii de criz@ eco-
nomic@ european@, cea mai mare vul-
nerabilitate pe care a cunoscut-o mon-
doeconomia, dup@ recesiunea din
1929-1933, implicit }i economia
româneasc@, s@ abord@m integrarea în
condi]ii de seism economic.
Op]iunile strategiei de integrare vizeaz@
realizarea condi]iilor impuse de acor-
dul de negociere, }i anume:
- asigurarea cre}terii economice pe
baza cre}terii investi]iilor din surse
interne }i investi]ii externe;
- men]inerea m@surilor de stabilire
macroeconomic@ prin asigurarea unui
echilibru a deficitului bugetar în jurul
a 3& din PIB }i reducerea infla]iei
gradual, exprimat@ la sfâr}itul anului
2004 printr-o singur@ cifr@;
- promovarea de politici coerente,
compatibile cu mecanismele econom-
ice ale Uniunii Europene, retehnolo-
gizare industrial@, optimizarea dimensi-
unilor exploata]iilor agricole, dez-
voltarea turismului, diversificarea ser-
viciilor financiare;
- crearea unui mediu de afaceri pri-
etenos, bazat pe un cadru legal, stabil
}i coerent;
- promovarea unor m@suri de stimu-
lare a întreprinderilor mici }i mijlocii;
modernizarea }i dezvoltarea serviciilor

de utilitate public@ pentru a r@spunde
operativ, economic }i eficient cet@ ]enilor
}i economiei na]ionale prin m@suri de
realizarea treptat@ apropiate de stan-
dardele economiei europene;
- elaborarea }i asumarea unui program
pe termen lung }i protejarea mediului
ambiental (înconjur@tor) }i eliminarea
oric@rui risc de accident ecologic.
Ceea ce ne intereseaz@ este strategia de
dezvoltare }i etapele integr@rii, pentru a
putea face o analiz@ pertinent@ în
condi]iile integr@rii pe parcursul anului
2009, a Programului de Guver nare, dar
}i al integr@rii economice în noile
condi]ii de criz@ economic@.
Atâta vreme cât politicile macroeco-
nomice trebuiau s@ fie în concordan]@
Programul Economic Pre-Aderare
(P.E.P.) prezentat de România enti t@]ilor
comunitare în 200110 pentru o analiz@
}i cercetare obiectiv@ a feno menului
integr@rii, este necesar@ o trecere suc-
cint@ în revist@ a obliga]iilor României,
ce rezult@ din Tratatul de Aderare a
Republicii Bulgaria }i Româ niei la
Uniunea European@, dup@ cum
urmeaz@:
Într-o prim@ etap@ vom enumera prin-
cipalele ]inte ale politicii macroeconom-
ice, conform P.E.P.11:
- macrostabilizarea consolidat@ prin
reducerea progresiv@ a infla]iei, astfel
încât aceasta s@ ating@ pân@ în anul
2004 un nivel de sub 10&;
- cre}terea economic@ anual@ mai mare
de 5& începând cu anul 2002;
- continuarea procesului de reform@ fis-
cal@;
- dezvoltarea unui sistem financiar-ban-
car stabil, care s@ sus]in@ o economie
de pia]@ func]ional@;
- crearea unui cadru atractiv pentru
mediul de afaceri;
- accelerarea procesului de restruc-
turare economic@ }i privatizare.
Este unanim cunoscut faptul c@ proce-
sul de integrare vizeaz@ politica fiscal@,
monetar@ (începând cu 2004 trebuie s@
se reduc@ infla]ia), politica valutar@,
continuând flotarea controlat@ având ca
moned@ de referin]@ dolarul american,
cu anul 2003 trecându-se la moneda
euro ca moned@ de referin]@ în tran-
zac]iile valutare, astfel stimulându-se
fluxurile comerciale ale Româ niei cu
preponderen]@ spre Uniunea European@.
O chestiune care }i în condi]iile anului
2009 este în centrul aten]iei }i sub
ac]iunea politicilor publice, care vizea z@
sectorul energetic, în perioada 2008-
2012, este reducerea consumului inten-
siv de energie prin integrarea în re]elele
de transport pan-europene, evolu]ia
pie]ei energiei termice c@tre structurile
locale competitive }i nu în ultimul rând
liberalizarea pre]ului gazului natural mai
ales c@ în ultimii doi ani s-au accentu-
at solu]iile de criz@ în domeniul gazu-
lui natural pe fondul crizei economice
mondiale }i euro pene, dar }i pe baza

rela]iilor regionale economice conflict-
uale (a se vedea disputa pentru dom-
ina]ia pie]ei energetice din Europa de
R@s@rit dintre Rusia }i Ucraina, la
grani]a Uniunii Europene, având drept
avanpost Repu blica Moldova).
Scenariile economice care au stat la
baza orient@rilor de politic@ macroeco-
nomic@ – unul de baz@, altul alterna-
tiv – au drept fundament indicatorii
economici care vizeaz@:
- cre}terea economic@ în medie
anual@ de 5,1& superioar@ celor din
celelalte state membre;
- rat@ medie de cre}tere a investi]iilor
de 5-7 puncte procentuale ratei medii
de cre}tere a PIB-ului (2003-2004);
cre}terea consumului privat într-un
ritm mai mic celui public;
- reducerea ratei infla]iei sub 10&
începând cu anul 2004;
- deficit comercial la un nivel de 6-
7& în perioada 2004-2008.
Toate aceste elemente ne conduc în
cercetarea noastr@ spre etapele
tranzi]iei procesului de integrare în
condi]ii de vulnerabilitate maxim@ a
economiei na]ionale, cu elemente
pregnante de instabilitate politic@ pe
fondul recesiunii economice }i a inca-
pacit@]ii executivului „bicefal”, stângist
}i revendicat de dreapta, de a g@si
solu]ii eficace de redresare economic@
de aplicare a unor indicatori economi-
ci alternativi pentru o asemenea
solu]ie, mai ales c@ anul 2009 este
marcat de alegerile europarlamentare
}i de viitoarele alegeri preziden]iale.
F@r@ a mai reveni la parcursul
României dup@ decembrie 2004, dat@
la care Consiliul European consem-
neaz@ oficial încheierea negocierilor de
aderare a României la Uniunea
European@ }i stabile}te calendarul ofi-
cial de aderare în dou@ etape:
1. semnarea Tratatului de Aderare în
2005;
2. aderarea efectiv@ la 1 ianuarie
2007.
Condi]iile speciale ale ader@rii, gândite
pentru ]@rile post-comuniste din Euro -
pa Central@ }i de Est, au vizat aspecte
complexe de la cele de natur@ politic@
– consolidarea democra]iei }i a statu-
lui de drept – pân@ la cele econom-
ice }i administrative, existen]a
economiei func]ionale de pia]@ }i a
capacit@]ii de respectare a obliga]iilor
asumate în noua calitate de stat
membru.
Parcursul României în noua etap@ }i
calitate a fost unul nici prea lent, dar
nici prea rapid, îns@ aderarea a avut
loc în termen, iar integrarea r@mâne
un „drum” deschis permanent. Dac@
integrarea economic@ este o situa]ie
cert@, condi]iile de integrare }i de
respectare a obliga]iilor asumate prin
Tratatul de Aderare, intrat în vigoare
la 1 ianuarie 2007, sunt doar pre-
dictibile }i nu certe.

Marin CR~CIUN

Sediul Fondului Monetar Interna]ional

Lideri G-20



MARKETING VINERI 24 IULIE 20096

Se poate defini agricultura ecologic@
drept acel tip de agricultur@ care pro-
tejeaz@ mediul ambiant, contribuie la
protejarea s@n@t@]ii omului }i ani-
malelor, care asigur@ o utilizare pru-
dent@ }i ra]ional@ a resurselor naturale. 
Obiectivele agriculturii ecologice ar
putea fi sintetizate astfel (www.madr.ro):
- s@ evite toate formele de poluare,
atât la nivelul produselor cât }i la
nivelul mediului;
- s@ men]in@ fertilitatea natural@ a
solurilor, prin aceasta putându-se
asigura de o manier@ durabil@ securi-
tatea alimentar@ a planetei;
- s@ permit@ agricultorilor un nivel de
via]@ decent;
- s@ produc@, în cantit@]i suficiente }i
la un nivel calitativ corespunz@tor ali-
mente-produsele de care depinde,
într-o mare m@sur@ s@n@tatea con-
sumatorilor.
În practicarea unei agriculturi ecolog-
ice, o deosebit@ importan]@ o are
solul. Modul în care planta se
hr@ne}te î}i pune amprenta asupra
s@n@t@]ii acesteia }i implicit asupra
s@n@t@]ii celor care o consum@.
Ameliorarea }i între]inerea solurilor
este deci un obiectiv prioritar al agri-
culturii ecologice, obiectiv care poate
fi transpus în practic@ apelând la
urm@toarele mijloace concrete de
ac]iune: cre}terea con]inutului de
humus (se poate realiza prin utilizarea
îngr@}@mintelor organice, compos-
turilor etc.); realizarea echilibrului
mineral }i oligomineral al solului
(pentru atingerea acestui echilibru, se
vor urm@ri aspectele legate de: tipurile
de substan]e utilizate anterior, starea
vegeta]iei, aspectul acesteia, starea de
s@n@tate a animalelor - bolile acesto-
ra fiind uneori reflectarea unor
dezechilibre ale solului); o succesiune
a culturilor }tiin]ific stabilit@ (este
recomandabil@ evitarea monoculturii);
asocierile vegetale; executarea unor
lucr@ri ale solului care s@ permit@
eliminarea excesului de ap@, o bun@
aerisire etc.
Agricultura ecologic@ opereaz@ cu o
serie de no]iuni specifice, între care
putem aminti:
- produse chimice - produse naturale
. Sunt considerate a fi “produse

chimice” (}i nu “produse naturale”),
totalitatea substan]elor simple sau
complexe ob]inute prin tratarea chim-
ic@ a produselor minerale, prin reac]ii
chimice pornind de la produse natu-
rale vegetale sau animale, prin sinteza
total@ sau par]ial@ etc.;
- aditivii chimici. În grupa acestor
substan]e sunt incluse substan]e pre-
cum: coloran]ii, conservan]ii, antioxi-
dan]ii, autorizate pentru utilizare în
alimenta]ia uman@ }i animal@.
Produsele care încorporeaz@ aceste
substan]e sunt considerate “produse
chimice”;
- îngr@}@mintele chimice. Toate
îngr@}@mintele ob]inute pe cale chim-
ic@, prin ac]iunea unui acid, prin pre-
cipitare sau prin ac]iunea unei baze
sunt considerate a fi “îngr@}@minte
chimice”;
- pesticide organice de sintez@. În
aceasta categorie de substan]e sunt
incluse toate substan]ele fitosanitare
sau agrofarmaceutice destinate uti-
liz@rii în urm@toarele domenii: cerc-

etare, agricultur@, industrie, comer]
(insecticide, fungicide, erbicide, sub-
stan]e de cre}tere ob]inute prin sin-
tez@, alte produse de sintez@) (Cârjil@ ,
N.).
În agricultura ecologic@ sunt interzise
urm@toarele categorii de substan]e
(atât la nivelul produc]iei, cât }i al
conserv@rii }i transform@rii): aditivii
chimici, pesticidele organice de sin-
tez@, îngr@}@mintele chimice. Dintre
substan]ele fertilizante sunt excluse
de asemenea: s@rurile brute de pota-
siu, clorura de potasiu, gunoiul de
grajd industrial (este acceptat doar
dac@ este compostat }i dac@ s-a sta-
bilit ca nu con]ine reziduuri de pesti-
cide sau aditivi chimici), subproduse-
le industriilor agroalimentare (acestea
ar putea fi utilizate, îns@ cu condi]ia
s@ nu con]in@ substan]e chimice).
Exist@ o serie de norme, de reguli
foarte strict precizate care trebuiesc
îndeplinite }i urmate de c@tre agricul-
torii care doresc s@ practice o agri-
cultur@ ecologic@. Între acestea se pot

enumera:
-  to]i agricultorii care doresc s@
practice o agricultur@ ecologic@ vor
trebui s@ adere (într-o form@ sau alta)
la principiile acestui tip de agricul-
tur@;
- suprafe]ele destinate agriculturii
ecologice vor trebui s@ a}tepte o
perioada de timp în cazul în care ele
au fost destinate anterior agriculturii
de tip industrial (perioada se sta-
bile}te la câ]iva ani, în unele cazuri
este vorba de 5 ani);
- necesitatea efectu@rii unor controale
din partea organismelor care ges-
tioneaz@ practicarea unei asemenea
agriculturi. Produsele rezultate vor fi
etichetate utilizând formula “agricul-
tur@ ecologic@” (www.madr.ro).

Privire de ansamblu asupra pie]ei
produselor agroalimentare ecologice
la nivel mondial

În ultimii ani, agricultura ecologic@ s-
a dezvoltat extrem de rapid la nivel

global, în prezent fiind practicat@ în
aproximativ 120 de ]@ri, num@rul
terenurilor cultivate cu produse eco-
logice }i cel al fermelor ecologice
fiind în continu@ cre}tere.
În concordan]@ cu ultimele studii de
pia]@, mai mult de 31 milioane
hectare sunt cultivate în prezent cu
produse ecologice de un num@r de
aproximativ 623.174 ferme ecologice
în întreaga lume. O pondere relativ
ridicat@ pe lâng@ suprafe]ele cultivate
cu produse ecologice o au }i
suprafe]ele ocupate de p@duri }i veg-
eta]ie, acestea reprezentând un pro-
cent de aproximativ 38& din totalul
suprafe]ei cultivat@ ecologic la nivel
mondial .
În prezent, ]@rile cu cele mai mari
suprafe]e cultivate cu produse eco-
logice sunt Australia (12,1 milioane
ha), China (3,5 milioane ha) }i
Argentina (2,8 milioane ha). 
La nivel continental, Australia }i
Oceania de]ine 39& din suprafa]a
cultivat@ cu produse ecologice la
nivel mondial, urmat@ de Europa cu
21& }i America Latin@ cu 20% (grafi-
cul 1.1..- Ponderea suprafe]ei agricole
destinat@ produselor ecologice la
nivel de continent).
În ceea ce prive}te num@rul fermelor
ecologice primul loc îl ocupa America
Latin@ (31&), urmat@ de Europa
(27&), Asia (21&) }i Africa (19&) -
graficul 1.2.
Cre}terea continu@  în ultimii ani a
suprafe]elor cultivate cu produse eco-
logice se datoreaz@ nu numai intere-
sului din ce în ce mai mare pentru
astfel de produse, ci }i îmbun@t@]irii
accesului la informa]iile despre aces-
te produse.
Principalele categorii de produse
agroalimentare ecologice cultivate la
nivel mondial, în func]ie de suprafa]a
(ha) destinat@ cultiv@rii acestora sunt
eviden]iate în graficul 1.3.

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

dr. Lucian BELA{CU
dr. Oana STANCIU

Sursa : Institutul de Cercetare pentru Agricultura Ecologic@ –FiBL Elve]ia 2006

Graficul 1.1.

Graficul 1.2.

Graficul 1.3.

Sursa : Institutul de Cercetare pentru Agricultura Ecologic@ –FiBL Elve]ia 2006
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urmare din pag.1
Taxa de poluare poate fi catalogat@ ca
un instrument de politic@ fiscal@ desti-
nat@ s@ alimenteze bugetul Fondului de
Mediu. Sumele colectate din taxa de
poluare auto vizeaz@ asigurarea pro-
tec]iei mediului prin realizarea unor
programe }i proiecte pentru
îmbun@t@]irea calit@]ii aerului.
Aproximativ 25& din taxa de poluare
auto contribuie la formarea fondurilor
necesare finan]@rii cheltuielilor bugetare
pentru sprijinirea industriei auto
române}ti, prin  programul „Rabla”.
Caracterizându-se prin instabilitate,
schimb@ri frecvente a cuantumurilor,
metodelor de prelevare sau restituire,
taxa a devenit în ultima perioad@ un
instrument politic al partidelor aflate la
guvernare }i o telenovel@ veritabil@. 
Taxa auto a fost considerat@ cea mai
controversat@ tax@ a guvernului
T@riceanu. Indiferent de formele sub
care a fost aplicat@, ea a stârnit valuri
de revolt@ din partea populatiei. Dar s@
vedem pe scurt episoadele „telenovelei
auto”. La 1 ianurie 2007 a intrat în
vigoare art. 214 din Legea nr.
571/2003 privind Codul Fiscal ce insti-
tuia taxa pentru prim@ înmatriculare a
autovehiculelor din România. Taxa
reprezenta pân@ la 15& din valoarea
autovehiculului }i a fost introdus@ pen-
tru toate categoriile de vehicule, noi

sau second-hand, atât pentru popula]ie,
cât }i pentru firme. Îns@ dup@
amenin]area cu chemarea în judecat@ a
României, de c@tre Comisia European@,
se renun]@ la taxa pentru prim@ înma-
triculare, aceasta fiind înlocuit@ cu taxa
de poluare auto în luna iulie 2008,
O.U.G. nr. 50/21.04.2008 abrogând art.
214 din Codul Fiscal. Taxa de poluare
se calculeaz@ în func]ie de norma de
poluare a autovehiculului, în func]ie de
emisiile de CO2 }i de vechimea autove-
hiculului. În luna decembrie 2008,
Guvernul T@riceanu a emis O.U.G. nr.
208/4.12.2008 care modific@ O.U.G. nr.
50/21.04.2008 privind taxa de poluare.
La 6 zile Guvernul mai emite înc@ o
ordonan]@ nr. 218/10.12.2008 care
modific@ O.U.G. nr. 50/2008 }i abrog@
O.U.G. nr. 208/4.12.2008, prin aceast@
ordonan]@ se tripleaz@ taxa de poluare
auto, iar autovehiculele M1 (cu norma
de poluare Euro 4 }i o capacitate cilin-
dric@ ce nu dep@}e}te 2000 cmc) }i N1
(cu norma de poluare Euro 4), care se
înmatriculeaz@ prima dat@ în România,
se excepteaz@ de la plata taxei pe
perioada 15.12.2008-31.12.2009. Moti -
va]iile modific@rilor legislative, ce
vizeaz@ „interesul public” }i a c@ror
reglementare „nu poate fi amânat@”, se
concretizau (conform declara]iilor
reprezentan]ilor Guvernu lui) în: adân-
cirea crizei financiare }i economice în
luna octombrie 2008, care a relevat o
sc@dere important@ a pie]elor auto }i a

produc]iei industriei furnizoare, preocu-
parea Guvernul României de luarea
m@surilor care s@ asigure p@strarea
locurilor de munc@ în economia
româneasc@ etc. Efectele practice ale
acestei major@rii a taxei s-au remarcat
repede prin proteste sau prin formarea
cozilor uria}e la ghi}eele autorit@]ilor
fiscale teritoriale în perioada 11-
14.12.2008, formate de miile de con-
tribuabili nemul]umi]i care doreau s@
pl@teasc@ vechea tax@ nemajorat@, pre-
lungirea programului func]ionarilor pub-
lici }i în week-end, costuri salariale
majorate cu orele suplimentare ale
acestora, la care se adaug@ costuri
administrative suplimentare în condi]iile

în care obiectivul declarat al guver-
nan]ilor este reducerea cheltuielilor
publice. Teoretic, m@sura a încercat s@
încurajeze industria auto din România,
afectat@ puternic de criza economic@
interna]ional@, dar }i de invazia
ma}inilor second-hand. Dar practic? Se
produce o nebuloas@ legislativ@ }i o
dezorientare a contribuabililor. Odat@ cu
schimbarea aparatului Executivului, are
loc }i modificarea „modific@rii” taxei de
poluare, astfel Guvernul Boc emite
O.U.G. nr. 7/18.02.2009 ce modific@
O.U.G. nr. 50/2008, reduce cu o treime
cuantumul taxei de poluare }i se
aprob@ restituirea diferen]elor de tax@
majorat@ pl@tite pe perioada 15.12.08 -

18.02.09 }i taxa ini]ial@. Motiva]ia noilor
modific@ri este dat@ de impactul nega-
tiv }i discriminatoriu în plan social al
taxei triplate }i criza economic@ mondi-
al@. Teoretic a prins bine la cet@]eanul
de rând, dar îns@ practic a determinat
dorin]a contribuabililor de a-}i recupera
sumele pl@tite în plus, constituirea de
comisii pentru solu]ionarea dosarelor
de restituire }i implicit ie}irea de
resurse financiare suplimentare de la
bugetul Fondului de Mediu, la care
adaug@m cheltuieli curente majorate }i
timp folosit ineficient. 
{i totu}i, când credeam c@ s-a a}ezat
lini}tea peste taxa de poluare auto,
aceasta s-a spulberat dup@ nici 3 luni.
Urmeaz@ transformarea taxei de poluare
auto în impozit pe poluare. Dac@ taxa
se pl@tea numai la prima înmatriculare
a autovehiculelor, sunt }anse mari ca
impozitul pe poluare s@ fie unul anual
}i obligatoriu pentru to]i posesorii de
autovehicule. Ramâne de v@zut tehnica
de calcul a cuantumului acestui impoz-
it, care îi vizeaz@ în mod direct tot pe
românii „mul]i” care polueaz@. Trebuie,
îns@, s@ ne intre în reflexe eco-gândi-
rea Executivului }i trendul anti-poluare
al secolului nostru. Cum ne va afecta
pe fiecare dintre noi noul eco-impozit
al d-lui ministru Nicolae Nemirschi? Ce
motiva]ii credibile }i ce efecte va avea
impunerea acestuia? Pentru a r@spunde
acestor întreb@ri trebuie s@ urm@rim în
continuare “telenovela auto”...

Uite taxa, nu e taxa! ...E impozit pe poluare!
ec. Liliana BUNESCU

O noapte groaznic@. Doar una dintre
multe altele. În ultimele zile, odat@ cu
c@derea serii, încep s@ apar@ }i prob-
lemele pentru un biet maidanez din fa]a
blocului. S-a aciuit pe la noi prin veci-
ni, bietul de el, mic }i pric@jit, plin de
cicatrici de la mu}c@turi mai vechi,
mereu înfometat, dar }i mereu dispus s@
dea din codi]@ }i s@ te urmeze ]op@ind,
atunci când te-nduri s@-i acorzi pu]in@
aten]ie, întinzându-i ceva de-ale gurii.
Nu-i foarte chipe} }i mai e }i cenu}iu
pe deasupra, dar î]i treze}te o oarecare
simpatie, dac@ mai apelezi, din când în
când, la coarda sensibil@. De câteva
nop]i, în mod regulat, este atacat de o
hait@ agresiv@ de dul@i, care-l încol]esc
neîncetat, încercând s@-l sfâ}ie. Au la
activ câteva pisici devorate de vii.
Realmente, pe aici nu se trece ! Nici
înainte nu m@ puteam bucura de prea
mult@ solitudine, curtea dintre blocuri
fiind permanent scena unui teatru al
absurdului, dar acum a devenit }i spa]iul
unor reprezenta]ii macabre, a unor veri-
tabile b@t@lii canine pentru suprema]ie }i
controlul teritoriului. Schel@l@ituri
dureroase, l@tr@turi oribile }i coruri sin-
istre de patrupede dezl@n]uite ne alung@
somnul. Un co}mar generalizat pentru
locatari. Oare pe cine au mai prins }i
omorât, m@ consult, din ochi, cu so]ia
? Bandele de câini s-au înst@pânit pe
zonele relativ m@rgina}e (sau, în orice
caz, marginalizate) ale fostei capitale
europene –o glorie pe care încerc@m din
r@sputeri s@ o reînviem–, transformând
într-o aventur@ periculoas@ orice ie}ire
pe str@du]e, dup@ o anumit@ or@. Iar
cartierul meu, aflat nicidecum la per-
iferie, ci imediat la poalele zidului cet@]ii,
deci pe linia incintei istorice cu care
ie}im în lume }i ne mândrim atâta, nu
constituie un exemplu izolat. În orice
direc]ie ai îndrepta privirea, mai ales
dup@ c@derea întunericului, acela}i lucru.
Zeci }i sute de câini, vie]uind solitari sau
strân}i laolalt@, goni]i din perime trul cen-
tral, terorizeaz@ oamenii }i împre jurimile

vechiului burg, alipite scaunului s@sesc
de-a lungul evolu]iei civiliza]iei pe aces-
te meleaguri. E adev@rat c@ mai dau }i
de unul-dou@ exemplare cu urechea
g@urit@, semn c@ au trecut pe la circa
de sterilizare, o ac]iune intens mediati-
zat@ de municipalitate, dar cu un aseme-
nea procent nu reu}e}ti s@ opre}ti un
adev@rat fenomen «na]ional». Doar s@
ascunzi o serie de eviden]e deranjante.
Tot deranjant a fost, pentru psihicul meu
supraînc@lzit, s@ dialoghez, apatic, cu un
ferm «ap@r@tor» al frumuse]ilor patriei :
cu aparen]@ de be]iv într-o scurt@ pauz@
de-o ]igar@, dup@ ce z@cuse pe o banc@,
într-o rân@, semi-incon}tient, timp de
câteva zeci de minute, un ins al cârciu-
milor ieftine, v@zându-ne cum st@m feri-
ci]i, unul lâng@ altul, eu }i boxeri]a mea
de 11 luni, pe un petec de iarb@, într-
un mic parc, la }osea (da, este vorba
de celebra « centur@ intravilan@ » }i de
convoaie zilnice de tiruri gr@bite s@ se
«strecoare» tocmai prin mijlocul urbei),
m@ acosteaz@ }i-mi declar@, mirosind a
fel de fel de duhori, între care }i a
b@utur@, c@ este interzis }ezutul pe iarb@.
Încercând s@ m@ ab]in de la a despica
firul în patru }i preferând s@ nu-mi v@rs
nervii la întâmplare, precum ar fi f@cut,

f@r@ doar }i poate, spumosul Mircea
Badea, acesta apelând }i la un cro}eu
de specialist, conform uzan]elor, îi
r@spund respectivului c@ nu v@d nici o
pl@cu]@ cu o asemenea inscrip]ie }i,
dac@ dore}te, s@ vin@ la mine cu legea
sau regulamentul unde st@ scris tâmpe-
nia asta. Pentru c@, zic glumind, nu
inten]ionez nici s-o stric (?), nici s-o rup
(de}i un smoc de verdea]@ proasp@t@
parc@ i-a} fi îndesat pu]in în cavitatea
urât mirositoare), nici s-o pasc (!), doar
s@ m@ «hodinesc» ni]el. Vezi bine,
autoritatea în exerci]iul func]iunii,
prezent@ prompt la locul faptei, iar eu,
rebelul care m-am s@turat de c@lcatul
asfaltului }i m@ l@f@i, «masacrând»
natura… Comen tarii inutile. Un parc
aparent neîngrijit, iarba ciufulit@ de
capriciile vremii, canicul@ insuportabil@,
iar el se vi seaz@ paznic al mediului...
L@murindu-se c@ nu-l bag în seam@, dis-
pare vociferând: «las’ c@ chem eu pe alt -
cineva mai mare, s@-]i dea amen d@ !».
Halal@ încercare de a m@ readuce pe
calea cea dreapt@ ! Dup@ ce c@ tr@im
într-o ]ar@ la limita mizeriei, a s@r@ciei }i
nesim]irii, condus@ duplicitar de
tandemul incapabili ilu}tri – profitori
îngâmfa]i (pe principiul «ho]ul neprins e

negustor cinstit»), mai trebuie s@ supor]i
}i genul de constrângeri }i restric]ii stu-
pide, impuse de min]i necoapte, cu pre-
ten]ii de «ilumina]i». {i te mai miri de
lipsa în]elegerii, ostilitate }i atitudini
adverse din partea concitadinilor… O
societate de recalcitran]i, fra]ilor, asta
suntem, nepleca]i în fa]a turcului }i
neîndupleca]i în fa]a semenului ! 
S@ v@ povestesc acum un alt episod din
eternul ciclu “pro}ti, dar extrem de
mul]i, n-ai ce-i face, preg@te}te-te s@
supor]i consecin]ele”. Ie}ind la o plim-
bare cu c@]elul prin Pia]a Mare, faimoasa
loca]ie din spoturile despre Sibiu, un
gardian al bunului comunitar }i,
deopotriv@, al lini}ti(ri)i cet@ ]ene}ti m@
interpeleaz@, politicos, solicitându-mi s@
dau jos c@]elul de pe banc@, cum c@
«stric@ imaginea» ora}ului ! Afi}eaz@ un
aer sincer… De parc@ fa]a lui contribuie
la politicile de marketing cultural (mai
corect ar fi la un studiu de antropolo-
gie) sau reu}e}te s@ p@c@leasc@ turi}tii
c@ suntem neam de intelectuali... A}a e
obi}nuit@ c@]elu}a mea, alintat@ de to]i,
s@ stea pe col]arul de piele, lâng@ noi !
Aidoma face }i atunci când m@ a}ez pe
o b@ncu]@. Se cocoa]@ lâng@ mine, dintr-
un salt lejer }i se apuc@ s@ priveasc@

curioas@ la ce-i în jur. Atâta i-a trebuit
organului vigilent, s@ vad@ cum o car-
cas@ de blan@ pe patru l@bu]e atenteaz@
la proprietatea public@. A luat pozi]ie, cu
cascheta pe frunte }i legitima]ia scoas@
la înaintare }i s-a înfipt dinaintea mea.
«Are bot ni]@ ?», m@ mai întreab@. La o
arunc@tur@ de b@], o familie de maid-
anezi zburda în voie, l@trând }i
provocând reac]ia trec@torilor. Obser -
vatori mai aten]i sigur ar fi remarcat }i
alte abateri de la starea de normalitate
a unei promov@ri urbane s@n@ toase.
Apropo, c@-mi vine-n cap, mai ]ine]i
minte moda cu desumflatul cauciucurilor
de la biciclet@, în timpurile când era
socotit@ o infrac]iune activitatea la ped-
ale? Am plecat de acolo confuz, ne}tiind
ce s@ mai cred: ori ca la nem]i, fiecare
în banca lui, dar situa]ia s@ se aplice
unanim }i necondi]ionat, ori nu poate
exista pace între dobitoci }i dobitoace,
fiecare în]ele gând altceva din ni}te
adev@ruri simple. De pild@, c@]elul meu
}tie c@ nu face nimic r@u, dac@ mi se
pune în poal@, chiar }i pe o banc@ în
v@zul lumii (pe care o aseam@n@ cu
canapeaua de acas@), iar la plecare, v@
asigur de nobila mea credin]@, scân-
durile cu pricina erau la fel de curate.
Pentru c@, în caz de ceva amprente, am
buzunarele doldora de serve]ele. Nu }tiu
îns@ ce în]elege zelosul gardian din mis-
iunea lui pe p@mânt… Recomand, ca }i
preocupare de baz@ în plin sezon esti-
val, lec]ii intensive de limba englez@,
dând astfel curs mesa jului înscris pe
dosul uniformelor de serviciu: «tourist
assistance»! Iar o oarecare form@ de
botni]@, u}oar@, s@ nu lezeze muntele de
orgolii, ar putea fi folosit@ eficient pen-
tru a stopa r@spândirea liber@ de inep]ii.
Pe pia]a intern@.
Închei scurta mea incursiune în planul
concret al realit@]ilor autohtone, ream-
intind c@ aceste mici }ican@ri de rutin@
nu au deloc darul de a ne trezi patrio-
tismul prin vene. Ba din contr@, eventu-
al s@ mai scad@ din doza miligramic@ de
dragoste de glie care ne-a mai r@mas.
Sau de considera]ie fa]@ de sensul legii
}i ordinii române}ti. 

Selec]ia speciilor, pe în]elesul tuturor. 
Despre dobitoci }i dobitoace...

Dan Alexandru POPESCU

Natura, obiectiv de via]@ al prezentului }i viitorului
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O perioad@ de mai bine de 15 de ani,
1974 –1989, corespunde cu instaurarea
cultului personalit@]ii lui Ceau}escu,
dup@ modelul maoist }i cel nord-
coreean în care arta profesionist@ a fost
dirijat@ de precepte ideologice. 

Au proliferat cu repeziciune, în
aceast@  perioad@, teatrul politic care
avea la baz@ o dramartugie înc@rcat@ de
mesaje ideologice „sublime” dar lipsit@
de conflicte dramatice, brig@zile artistice
de agita]ie, o form@ hibrid de teatru
scurt satirico-chicsocomic de sorginte
iudaico-sovietic@, montajul literar artistic,
un soi de colaj alc@tuit de texte „rev-

olu]ionare” din crea]ia unor scriitori }i
compozitori obscuri clasici }i contem-
porani, de orientare „de stânga” }i din
produc]iile contraf@cute de c@tre
alc@tuitorii de librete, dansul tematic, o
copie palid@ a dansurilor chineze}ti }i
nord-coreene concepute pentru a
pream@ri epocile lui maotzedung }i
chimirseng.

În arta plastic@ o mare apreciere

o aveau portretele genialei familii con-
duc@toare, compozi]iile cu tematic@
social@ }i istoric@, peisajul industrial,
lucr@ri inspirate din construc]ia socialis-
mului }i comunismului, aspecte din
eroica munc@ a clasei muncitoare. 

Artele de for public  împregnate
într-o zeam@ istorico-patriotico-alegori-
co- mobilizatoare, realizate de arti}ti
fideli ideologiei }i care }i-au rotunjit
bun@starea material@ }i imaginea, au
împânzit  localit@]ile Rom$niei, spre
bucuria }i satisfac]ia conduc@torilor de
partid }i de stat. 

A fost o perioad@, de multe ori,
umilitoare pentru arti}tii care nu au
acceptat s@ realizeze dou@ tipuri de
crea]ii, una pentru satisfacerea coman-
damentelor sociale }i politice }i una
pentru a r@spunde propriilor credin]e }i
idealuri estetice.

La Sibiu,de pild@, forurile de par-
tid }i de stat, în ultima perioad@ a
„iepocii de aur”, au întocmit ample
„tematici”din care arti}tii s@ se inspire
în munca de crea]ie. Acestea  au
devenit, dup@ opiniile celor ce le-au
intocmit, un ghid pre]ios…

Lucr@rile care respectau aceste
tematici erau achizi]ionate din fonduri
special alocate din bugetele statului,
partidului, sindicatelor, uteceului chiar }i
ale pionierilor, }i erau destinate s@
împodobeasc@ sediile }i birourile aces-
tor institu]ii.

În pofida tuturor agresiunilor
politice împotriva cera]iei artistice
nesubordonat@ politic, de deteriorare a
sim]ului critic asupra valorilor autentice
ale artei, au fost arti}ti care au refuzat
participarea la obedien]a colectiv@
instaurat@ treptat }i f@r@ remu}c@ri în
lumea artistic@ româneasc@, asumându-
}i toate riscurile dar p@strându-}i verti-
calitatea. Despre ace}tia probabil Istoria
cea Dreapt@ a artelor va avea multe de
spus.

Revenind la subiectul acestui
excurs în istoria artelor plastice sibiene
în cea de a doua jum@tate a secolului
XX pân@ în prezent, trebuie afirmat de
la început c@ ele s-au dezvoltat pe o
traectorie proprie, intersectându-se pe
anumite planuri cu cele ale altor centre
artistice din România.

Dup@ evenimentele din ’89, artele
plastice }i artistii din România }i implic-
it din Sibiu, libere de constrângeri
politice }i ideologice, s-au orientat spre
exprimarea liber@ propriilor crezuri artis-
tice }i spre a da publicului iubitor de
art@ opere pe m@sura exigen]elor sale,
mereu crescânde.

Au ap@rut pe simezele expozi]iilor
nudul, gen aproape interzis în perioada
ceau}ist@, pictura }i artele religioase. O
imens@ varietate de tehnici mixte, per-
forminguri, video-instala]ii, arta virtual@,
happening-uri, crea]iile multimedia,
etc…au stârnit imagina]ia }i curioziti-

tatea publicului sibian.
Pentru artele plastice, eliberarea

de dup@ decembrie ’89 a fost }i este o
binefacere. Un mare câ}tig al perioadei
post-decembriste este restructurarea
înv@]@mântului artistic mediu }i superi-
or }i a}ezarea lui pe principii moderne.

Au ap@rut în multe centre acade-
mii }i }coli superioare de înv@]@mânt
artistic, s-a organizat întreaga via]@
artistic@ pe principiile cererii }i ofertei.
Num@rul mare de tineri arti}ti talenta]i
}i bine preg@ti]i au asaltat spa]iile
expozi]ionale, galeriile, muzeele, înv@ -
]@mântul artistic. Se simte un suflu nou,
lipsit de prejudec@]i, se creaz@ o art@
nou@, plin@ de fantezie }i originalitate. 

În filiala Sibiu a U.A.P.R. au intrat
numero}i arti}ti tineri care prin pres-
ta]iile lor artistice au ridicat nivelul cal-
itativ al vie]ii artistice, al expozi]iilor }i
manifest@rilor specifice.

Amintesc în acest context, câteva,
nume de arti}ti sibieni tineri care, prin
arta lor, au dat un impuls binef@c@tor
crea]iei plastice de pe aceste meleaguri,
despre care voi intreprinde in viitorul
solilocviu o scurt@ sintez@ critic@ : Radu
}i Rare} Ilea, Radu Ignat, Ciprian
Muntiu, Geanina Ionescu, Br@du]
Dumbr@veanu, Daniela Turcu, Alexandra
Fota, Adriana Goilav, Alexandra Popa,
Elena Vijoli, etc..

Petru-Ovidiu DUMBR~VEANU
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Lucrare de Constantin Ilea

Arta plastic@ sibian@ (1949- 2009) 

Alexandre Dumas - Dumas Davy de la Pailleterie, cunoscut }i caAlexandre Dumas père, Alexandre Dumas tat@l (n. 24 iulie 1802,Villers-Cotterêts (Aisne) - d. 5 decembrie 1870, Puys (Seine-Mari -time) a fost un mare autor de romane istorice de aventuri, prin carea devenit, se poate spune, cel mai popular scriitor francez din lume.

Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y PontePalacios y Blanco "Liberatorul", “El Libertador” (n. 24 iulie 1783 în Caracas, Venezuela - d. 17 decembrie, 1830, în Santa Marta,Columbia) a fost conduc@torul unor celebre mi}c@ri de indepen-den]@ în America de Sud, numite, deseori, „R@zboiul lui Bolívar”.

Lucrare de Radu Ilea Sculptur@ de Rare} Ilea


