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„Inima grosier@ a prosperit@]ii
adesea nu poate în]elege senti-
mentele delicate }i teama intrin-
sec@ a dezmo}teni]ilor”. 
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Dezbaterile pe teme de op]iuni }i strategii economice
post-criz@ dau în clocot în România, f@r@ s@ ofere
r@spunsuri concrete la întreb@ri cardinale în jurul
c@rora nu se contureaz@ nicicum puncte de vedere
comune. Am ie}it din criz@, sau doar din recesiune?
Pân@ unde se întinde una }i începe cealalt@? Cât timp
ne va mai afecta domina]ia acestora? La ce orizont
putem conta pe o cre}tere economic@ stabil@, n@scut@
din resurse proprii, într-o ]ar@ în care formarea PIB se
bazeaz@ în propor]ie de 60 la sut@ pe consum intern?
Când o vom resim]i în nivelul nostru de trai? 

Banii europeni 
- prea mul]i pentru
nevrednicia noastr@

PUNCTUL
PE EUROPA

Emil DAVID
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“One World or no World at All”
A. Einstein

„Natura uman@, a c@rei lege este lupta”
Nicolae Titulescu

A}adar, Harrisburg, ultima decad@ din martie 1979.
Miercuri, 28 martie, aproape ora 3 diminea]a. Doi
tehnicieni, „de noapte”, în sala de control a centralei,
supravegheau cu aten]ie aparatele. F@r@ ca ei s@-}i dea
seama, s-a defectat alimentarea cu ap@ a generatorilor

de vapori. Turbina care producea electricitate s-a oprit }i ea. Imediat au conec-
tat barele de control ce trebuiau s@ stopeze reac]ia nuclear@ în inima reactoru-
lui. Ceva îns@ nu era în regul@, pentru c@ în cuv@ temperatura }i presiunea con-
tinuau s@ creasc@ ca urmare a lipsei de ap@. În presurizor, o van@ s-a deschis
pentru a „libera” vaporul radioactiv }i nu s-a mai închis deloc. S-a auzit ceva
ca zgomotul unei explozii, s-au sim]it vibra]ii.

Dan POPESCU

Léon Walras, fondatorul teo -
riei moderne a echilibrului
general, s–a n@scut la 16
de ce mbrie 1834, în ora}ul
francez Évreux. Tat@l s@u,
Antoine–Auguste, a fost pro-
fesor universitar cu înclina]ii
spre studiile economice, iar
mama sa era fiic@ de notar.
(Vaggi, Groenewegen, 2003).

Personalitate foarte puternic@ }i chiar necom-
formist@, August Walras a avut o influen]@
major@ asupra modului de gândire, ca }i de
comportament social ale fiului s@u Léon.
Leon Walras public@ primele articole în anul
1859 în „Journal des économistes” }i „La presse”. 

Léon Walras }i contribu]ia acestuia
la dezvoltarea teoriei 

echilibrului general (I)

Emil Cioran (n. 8 aprilie 1911, R@}inari; d. 20 iunie 1995, Paris) 
mare filozof }i scriitor român.

Reforma }i
Contrareforma 

în România
De 20 de ani partidele }i oamenii
politici care s-au perindat la
guvernare au declarat reformarea
statului }i societ@]ii române}ti ca
fiind prioritare. Cu to]ii au consid-
erat }i consider@ c@ – în mod mai
mult sau mai pu]in eroic – au
f@cut reforme din temelii, au con-
struit o Românie mai modern@ }i
au evitat dezastre, care f@r@
reformele lor au fi lovit ]ara }i
poporul.
Desigur, fiecare partid e dispus s@

recunoasc@ doar reformele sale, pe care le-ar fi f@cut atun-
ci când a fost la putere, contestând cu vehemen]@ m@surile
de acest fel luate de c@tre ceilal]i, atunci când la rândul lor
au fost la putere.

prof. univ. dr. 
Eugen IORD~NESCU
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Recenta decizie a
justi]iei de a permite
profesorilor s@-}i recu-
pereze pierderile salari-
ale de pe urma
neaplic@rii celebrei legi
de majoarare a salariilro
cu 50& risc@ nu doar
s@ creeze dezechilibre
remarcabile în sistem
dar chiar s@ dea peste
cap întreaga filosofie a
salariz@rii sectorului pub-

lic. De fapt, decizia instan]elor consemneaz@ un
e}ec de propor]ii }i anuma inacapacitatea
guvernului de a da o solu]ie legal@ }i în acela}i
timp acceptabil@ moral }i social a politicilor de
salarizare. Se poate merge înc@ }i mai departe:
decizia consemneaz@ un dezastru administrativ
prin care un guvern poate majora salariile
angaja]ilor s@i – iar profesorii sunt pân@ la
urm@ asemenea angaja]i - f@r@ s@ poat@ reveni
asupra deciziei. 

Mo}tenirea ortr@vit@
a guvernului Boc

Dan SUCIU
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Co}marurile nucleare: genez@, evolu]ii }i perspective (III)
Doctor Jekyll }i Domnul Hyde în postur@ nuclear@

Petru-Ovidiu DUMBR~VEANU

Solilocvii de duminic@
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asist. univ.
Alin OPREANA 

Léon Walras - economist
francez, reprezentant 
al neoclasicismului.

Cl@direa Guvernului Rom$niei

Wall Street - 
Istoria Crahului

din 1929
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urmare din pag.1
Tot de 20 de ani, majoritatea
românilor constat@ c@ via]a lor de zi
cu zi nu e neap@rat mai bun@ dup@
atâtea eforturi reformiste, iar în multe
dintre cazuri reformele aduc mai
degrab@ surprize nepl@cute decât
pl@cute. Un amic îmi spunea cândva
c@ sem@n@m din acest punct de
vedere cu barmanul dintr-un banc,
care în leg@tur@ cu fumatul în local a
pus pe perete un afi} în care anun]a
c@ în acest local ast@zi nu se
fumeaz@, dar mâine se fumeaz@. La
fel, reformele aproape nesfâr}ite au
cerut sacrificii azi pentru o ipotetic@
zi de mâine mai bun@, creând curbe
}i genera]ii de sacrificiu mai în
fiecare an.
Cea mai mare reform@ c@reia a trebuit
s@-i facem fa]@ dup@ 1989 a fost den-
umit@ tranzi]ie. A durat m@car pân@ în
2007, dat@ la care am devenit stat
membru al Uniunii Europene, }i în
aceast@ perioad@ toate partidele impor-
tante din România }i to]i oamenii politi-
ci de vârf au fost m@car odat@ la
guvernare. Aceast@ prim@ reformare
major@ a României este un bun exem-
plu pentru o abordare care pare s@ car-
acterizeze toate eforturile de reformare
la care am fost expu}i }i supu}i mai
bine de dou@ decenii. În primul rând,
tranzi]ia nu a avut nici un fel de ]int@,
nefiind niciodat@ definit orizontul spre
care doreau s@ ne îndrepte cei ce ne
conduceau. {tiam cam de unde plec@,
îns@ unde vroiam s@ ajungem a r@mas
mai degrab@ o enigm@. Ne doream –
m@car unii dintre noi – s@ tranzit@m de
la economia centralizat@ la economia
capitalist@ }i de la statul dictatorial cu
partid unic la o democra]ie real@. Îns@
atât în ceea ce prive}te modelul eco-
nomic, cât }i cel social }i politic, exist@
m@car 4-5 modele mondiale viabile,
între care ar fi trebuit ales. Puteam
alege, în ceea ce prive}te capitalismul,
un model de natur@ anglo-saxon@,
modelul german, modelul nordic ori
modelul japonez, etc., fiecare dintre ele
fiind statuat pe o anume filozofie, pe un
anume fel de finalitate economic@ }i
mai ales social@. De aici deriv@ chestiu-
ni importante referitoare la proprietate
în economie, la interven]ia statului ca
actor pasiv sau activ în economie, la
redistribuire }i sus]inerea cet@]enilor
prin m@suri sociale, etc. În plan politic,
alegerea unui model regalist sau repub-
lican, sau în cadrul modelului republi-
can alegerea între republica prezi-
den]ial@, semi-preziden]ial@ sau parla-
mentar@ determin@ în mod direct con-
struc]ia institu]ional@ }i func]ionarea
viitoare a statului }i societ@]ii.
Lipsa unei direc]ii de tranzi]ie a creat
un spa]iu politic de manevr@ impor-
tant, în care fiecare actor care a fost
la putere a f@cut ce a vrut. Reforma
economic@ din România a constat mai
ales într-un set lung }i încâlcit de legi
privind retrocedarea terenurilor }i imo-
bilelor na]ionalizate de c@tre comuni}ti,
la care s-a ad@ugat un model propriu
de privatizare: trecerea întreprinderilor
economice în proprietate privat@ pe
baz@ de apartenen]@ politic@ }i comi-
sion de partid }i personal. 
Desigur, în economie nu se poart@ ter-
menul de reform@, acolo e la mod@
restructurarea. În cea mai mare parte,
restructurarea întreprinderilor româ -
ne}ti a însemnat închiderea lor }i con-
cedierea majorit@]ii personalului. Apoi
o parte din active au fost pr@duite }i
altele abandonate. Acela}i fenomen s-
a petrecut în agricultur@, unde ceea ce
nu fusese deja demolat sau împ@r]it
bucat@ cu bucat@ fo}tilor membrii

cooperatori, a fost „privatizat” fiind
distribuit în general unor persoane
care nu prea au mai continuat pro-
duc]ia agricol@.
Astfel, reforma }i restructurarea ne-au
l@sat în bun@ parte f@r@ unit@]ile de
economie productiv@, atât în domeniul
industrial, cât }i în domeniul agricol.
V@zute dinspre ziua de ast@zi, toate
aceste reforme au fost în mare parte
mai degrab@ redistribu]ii incorecte ale
averii na]ionale construite de noi to]i,
care nu au avut nici un fel de efect
pozitiv asupra cet@]enilor români în
general, ci mai ales asupra unor ale}i,
deveni]i un fel de nou@ clas@ exploata-
toare. Printre ace}tia au fost }i mai
sunt – Slav@ Domnului – nebuni }i
neadapta]i care au lucrat }i lucreaz@
corect, care nu au privatizat nimic, ci
au pornit de la zero, sau care au
men]inut în picioare fabricile ale c@ror
proprietari au devenit.
Inegalitatea social@ creat@ este desigur
un aspect social important, dar poate
mai important este aspectul referitor la
reducerea masiv@ a capacit@]ilor de
produc]ie industrial@ }i agricol@ din
România, care va continua s@ aib@
efecte serioase ani buni de aici înainte.
Dup@ ce, de bine de r@u, mare parte
din economie a fost privatizat@ }i -
mai ales – dup@ ce au ap@rut
investi]iile industriale str@ine, partea
privat@ a economiei a trecut cu
adev@rat printr-un proces de reform@
}i restructurare serioas@, dictat }i diri-
jat de competi]ia acerb@ pe pie]e }i de
regulile selec]iei naturale. Perioada de
dezvoltare major@ a economiei nu a
fost urmarea eforturilor de reform@ }i
restructurare economic@, ci mai ales a
fost urmarea unei conjuncturi ce ]ine
de starea pie]elor globale }i de intrarea
României în perioada imediat pre-
merg@toare integr@rii europene. Anii
buni de din-nainte de criz@ ni s-au
întâmplat pur }i simplu }i nu au nici
o leg@tur@ cu preten]iile de reform@
sau restructurare ale guvernan]ilor, ori-
care ar fi ei. Cre}terea economic@
uria}@ din acea perioad@ a fost pur }i
simplu risipit@, pentru c@ aproape nu
au existat m@suri care s@ impulsioneze
produc]ia româneasc@ industrial@ sau
agricol@. S@ consumi mai mult de cât
produci la un moment dat a devenit
în România – mai ales acum – un fel
de p@cat, guvernan]ii încercând s@ ne
conving@ c@ un astfel de comporta-
ment economic ar fi catastrofal. Or
dezvoltarea economic@ f@r@ creditare,
adic@ f@r@ consumarea unor resurse
pe care la un moment dat nu le ai,
este greu de imaginat. Prosperitatea
personal@ a multora dintre noi depinde
de consumarea a mai mult decât pro-
ducem la un moment dat, pentru c@
altfel ar trebui s@ cump@r@m tot ce ne
trebui doar cu banii jos, f@r@ nici un
fel de creditare. Toxina în România nu
a fost neap@rat supraconsumul, cât
mai ales subproduc]ia. Majoritatea
banilor cheltui]i în România au ajuns
în ]@rile din care am importat atât
bunuri de larg consum, cât }i ali-
mente. Ace}ti bani au alimentat în
foarte mic@ m@sur@ economia
româneasc@, pe alte coordonate decât
comer]ul. E interesant faptul c@ în
acest context statul a fost câ}tig@tor,
pentru c@ a prelevat TVA-ul }i toate
impozitele }i taxele aferente
func]ion@rii firmelor de comer] }i
import –export, îns@ nu prea au fost
efecte la nivelul cre}terii num@rului de
locuri de munc@ în România sau la
nivelul cre}terii produc]iei na]ionale.
Bani buni strân}i în bugetele publice
au fost cheltui]i, ca }i acum, mai
degrab@ pe investi]ii care nu au nici o
}ans@ s@ produc@ ceva în viitor, cum

ar fi s@lile de sport, patinoarele mai
scumpe decât în Germania sau studii
de fezabilitate nesfâr}ite pentru dru-
muri }i autostr@zi care r@mân pe hâr-
tie. Dac@ în anii de prosperitate evi-
dent@ o parte semnificativ@ din cheltu-
iala public@ ar fi fost orientat@ spre
promovarea }i sus]inerea produc]iei
industriale }i agricole în România,
atunci macro-echilibrele ar putea ast@zi
fi gândite altfel. Atunci, o preocupare
major@ o reprezenta realizarea cheltu-
ielilor publice, acum facem inversul,
respectiv le reducem drastic. Ajustarea
venituri cheltuieli a  fost f@cut@ în
perioada de boom economic crescând
cheltuielile, iar acum, în perioada de
criz@, se face reducând cheltuielile, Nici
atunci, nici acum, nimeni nu pare pre-
ocupat de cre}terea veniturilor, motiv
pentru care acum reducem cheltuielile
la nivelul a ceea ce se strânge în
bugetul public, de}i m@car o parte din
efecte sunt dezastruoase. Am ajuns s@
discut@m, de exemplu, de servicii
medicale sau de medicamente com-
pensate de câ]i bani avem }i de anga-
ja]i câ]i încap în bugete, f@r@ }@ ]inem
seama c@ astfel producem costuri
sociale }i economice uria}e. De exem-
plu, la nivel economic, reducerea
salariilor }i pensiilor pentru ajustarea
bugetar@ a redus în acela}i timp con-
sumul, ceea ce a afectat cererea agre-
gat@ }i produc]ia. Mai pu]in consum
înseamn@ nu numai mai pu]ine locuri
de munc@, ci }i mai pu]ine taxe }i
impozite colectate în bugetele publice.
În acest fel, totul se contract@ pân@ la
un minim de echilibru, minim pe care
s@ ni-l permitem cu câ]i bani avem
acum, dar în acela}i timp minim care
ne afecteaz@ prezentul }i viitorul.
Exodul medicilor }i asistentelor med-
icale – dac@ ar fi s@ lu@m un alt exem-
plu – produce pe termen scurt efecte
pozitive în bugetele spitalelor, pentru
c@ scad cheltuielile. Din p@cate, scade
constant }i starea de s@n@tate a
românilor, dar r@mânem }i f@r@ cea
mai scump@ }i greu de recuperat
investi]ie: oamenii califica]i. Ambele
presupun costuri uria}e }i o perspec-
tiv@ deloc optimist@, pentru c@ e greu
de imaginat un mecanism de a read-
uce în ]ar@ un medic care ob]ine un
contract în Anglia, pl@tit cu câteva zeci
de mii de lire sterline pe an.  
Ca }i pân@ acum, reformele mari }i
mici sunt f@cute prin aprobarea de
legi sau hot@râri de guvern, dup@
care deja succesul e considerat sigur
}i efectiv. Cei afla]i la putere dau legi
prezumtiv bune, dup@ care consider@
c@ tot ce mai e de f@cut este s@ se
laude la televizor.
Schimbarea esen]ial@ a unui sistem
sau a unei p@r]i a acestuia presupune
desigur un set de reguli noi, care s@
ghideze, s@ reglementeze schimbarea.
Dar presupune }i resurse importante
de timp }i resurse financiare impor-
tante, pentru a asigura schimbarea
comportamentului actorilor care sunt
implica]i în schimbare. Dac@ nu exist@
m@suri de acompaniere, de instruire }i
motivare a personalului, de monitorizare
}i adaptare, reformele r@mân simple
hârtii care ne afecteaz@ negativ via]a. 
Un exemplu dureros îl reprezint@ ast@zi
reforma spitalelor. Este evident faptul
c@ unele spitale de pe lista neagr@
sunt departe de a oferi standardul
minim pentru pacien]i, fiind mai
degrab@ un fel de a}ez@minte sociale.
Este de asemenea evident faptul c@ nu
avem banii pentru a le aduce la lumin@
într-un termen rezonabil, ca atare
scoaterea lor din sistem ar fi o solu]ie
rezonabil@ DACĂ m@car mult poves-
titele spitale regionale ar fi fost con-
struite }i echipate anterior m@surilor

de desfiin]are. Dac@ ar fi fost
opera]ionale 8-10 spitale regionale bine
dotate, cu medici preg@ti]i }i motiva]i,
în care pacien]ii s@ nu cumpere pân@
}i fa}a steril@, atunci desfiin]area
micilor spitale f@r@ medici speciali}ti,
f@r@ servicii de gard@ sau f@r@ minimul
de echipament ar fi fost de aplaudat.
În parantez@ fie spus, din exemplul de
mai sus nu fac parte jude]ele Harghita
}i Covasna, în care se pare c@ min-
istrul s@n@t@]ii }i anali}tii s@i nu au
prea g@sit spitale care nu corespund }i
vor fi desfiin]ate (aceast@ situa]ie pare
a fi o discriminare etnic@ datorat@
UDMR }i ministrului s@u, pentru c@ fie
spitalele de acolo sunt în bun@ regul@,
ceea ce ar avea drept singur@ expli-
ca]ie investi]ii masive de la bugetul
s@n@t@]ii anterior legii de desfiin]are,
pentru a le sc@pa, fie existen]a unui
set }chiop de criterii dup@ care lista
de spitale de desfiin]at a fost constru-
it@!). Or, ca în toate reformele de pân@
acum, în reforma s@n@t@]ii mai întâi
desfiin]@m }i apoi… mai vedem. 
Un alt exemplu îl constituie reforma
educa]iei (una dintre zecile de pân@),
care aduce o serie de nout@]i impor-
tante în sistem, dar care…intr@ în
vigoare în februarie 2011, la mijlocul
anului }colar, }i bulverseaz@ tot, mai
ales c@ pentru aplicare mai sunt de
f@cut }i aprobat 70-80 de reglement@ri
importante. Ca }i la S@n@tate, s@
renun]i la unele }coli pentru c@ în mod
special nu sunt profesori califica]i s@
le deserveasc@ }i pentru c@ nu sunt
bani pentru renovare }i dotare, e un
plan rezonabil DACĂ au fost dotate,
echipate }i asigurate cu personal cali-
ficat acele }coli spre care sunt dirija]i
copii. Ori, vedem c@ sunt desfiin]ate
printre altele }coli care au fost tocmai
renovate }i dotate în programe
na]ionale }i interna]ionale, c@ se fac
comas@ri în }coli care nu au destule
clase }i destui profesori }i c@
microbuzele }colare mai urmeaz@ s@
fie cump@rate cândva în viitor. La uni-
versit@]i au fost sco}i la pensie peste
noapte profesorii care au împlinit 65
de ani,  argumentând c@ e necesar s@
facem loc tinerilor, ceea ce în sine e
un obiectiv dezirabil, DACĂ tinerii chiar
ar avea acces }i ar fi motiva]i. Ori
posturile sunt blocate prin lege, iar o
tân@r@ coleg@, asistent cu doctoratul
luat, a câ}tigat în luna februarie 2011…
aproape 800 de lei. Pretindem c@ vom
orienta Universit@]ile române}ti spre
competen]@ }i cercetare, DAR bugetele
sunt în sc@dere, de laboratoare nici nu
se pune problema, iar de module de
perfec]ionare pentru profesori nu
vorbe}te nimeni. În medie, pentru un
student se aloc@ de la bugetul educa]iei
cam 2.000 de lei pe an, adic@ cam 50
de Euro pentru lunile de }coal@… Oare
cam de câ]i Euro se poate face astfel
cercetare: de doi?, de trei?
Dincolo de aceste aspecte, r@mân
uitate în România dimensiunile psiho-
logice ale reformei: pentru a reu}i,
orice schimbare are nevoie de o mas@
critic@ de sus]in@tori, f@r@ de care
e}ecul este u}or previzibil. O parte
important@ din orice proces de
reform@ îl constituie motivarea pentru
schimbare }i cre}terea num@rului celor
care ader@ la noul sistem.
Din acest punct de vedere st@m prob-
abil cel mai r@u!
Reformele sunt în general f@cute de
sus }i de cele mai multe ori sunt
v@zute de cet@]eni ca având pu]in@
leg@tur@ cu problemele lor. Schimb@rile
dese, minciunile multe }i continua
cerere de sacrifici din partea oamenilor
de rând (cei ce ne conduc între timp
prosper@ nem@surat!) au f@cut ca
rezisten]a la schimbare s@ fie mai

mare decât este în mod natural.
Schimbarea unui comportament, ori-
care ar fi el, dup@ ce a fost îndelung
practicat, presupune un efort personal
}i social important }i creeaz@ mai
degrab@ re]inere }i rezisten]@ la
început. Dac@ efectele pozitive ale unei
schimb@ sunt pozi]ionate mai degrab@
într-un viitor la care nu ajungem nicio-
dat@, iar costurile le pl@tim ast@zi, ne
putem a}tepta la o rezisten]@ înzecit@.
Chiar sistemul comunist a ar@tat prin
func]ionarea }i pr@bu}irea sa c@ binele
cu for]a nu mai este posibil! Evolu]ia
unei societ@]i într-o ]ar@ european@ pe
principiul absolutismului luminat nu
mai este din fericire ast@zi posibil@.
Astfel, ar trebui de mult s@ fie evident
pentru oamenii politici c@ realizarea
unui bine }tiut de ei, cei de}tep]i ce
conduc, }i neperceput de noi, pros-
timea condus@, nu este posibil@ pe
termen mediu sau lung. Binele pentru
realizarea c@ruia ar trebui s@ ne mobi-
liz@m }i s@ facem eforturi ast@zi tre-
buie s@ fie un bine perceput ca atare
m@car de o bun@ parte dintre români
(chiar dac@ nu de c@tre majoritatea).
Or în ultimii ani, cei ce propun
reforme au un nou obicei: consider@
c@ o reform@ este cu atât mai bine
]intit@ }i valoroas@, cu cât este conte-
stat@ de mai mul]i! Astfel, reforma
educa]iei e contestat@ de aproape toat@
lumea din sistem, la fel ca reforma din
s@n@tate, ceea ce nu a p@rut s@ îngri-
joreze prea mult deciden]ii… O astfel
de situa]ie face îns@ ca majoritatea
celor din educa]ie }i s@n@tate s@ aplice
reforma sau câte ceva din reform@ mai
degrab@ din constrângere, decât din
convingere. Se produce astfel un
model de ascultare r@uvoitoare, în
urma c@reia actorii din sistemul supus
reformei sunt mai degrab@ orienta]i
spre a produce dovezi birocratice de
aplicare, decât schimb@ri efective.
Apoi, nu trebuie uitat c@ dac@ vrei s@
reformezi totul dintr-o dat@ sau dac@
toat@ ziua faci câte o reform@, efectul
nu are cum s@ fie altfel decât distruc-
tiv. A reforma totul dintr-o dat@ e
cumva echivalent cu încercarea de a
modifica în acela}i timp la o cas@
funda]ia, acoperi}ul, zidurile de rezis-
ten]@, finisajele, instala]iile, mobila,
etc., ceea ce ar produce mai degrab@
pr@bu}irea casei, decât îmbun@t@]irea
}i consolidarea ei. Dac@ faci asta }i în
timpul unui cutremur puternic (cum ar
fi acum criza mondial@), efectul devas-
tator va fi }i mai mare.
Contrareforma, în acest context, nu se
refer@ în România la existen]a unor
for]e politice sau sociale care nu
doresc schimbarea propus@ de guver-
nan]i la un moment dat }i care se
opun cu toate mijloacele }i chiar vor
s@ preia puterea pentru a adopta legi
contrare reformei!
Contrareforma este generat@ de par-
tidele politice care se succed la
guvernare }i care propun }i urm@resc
mai degrab@ scopuri electorale, care
refuz@ s@ colaboreze pentru a crea }i
aplica un master plan pentru România,
care fac schimb@ri esen]iale peste
noapte }i care aproape niciodat@ nu au
leg@tur@ cu ceea ce românii î}i doresc
pentru o zi de mâine mai bun@.
Contrareforma suntem noi to]i, pentru
c@ dintre noi alegem }i deleg@m pe cei
care ne conduc, sub preten]ia c@ am
f@cut de fiecare dat@ cea mai bun@
alegere (ceea ce evident chiar am
f@cut!). Contrareforma suntem noi
pentru c@ ii critic@m }i condamn@m pe
cei ale}i de noi, pentru c@ sunt ba
ho]i, ba incompeten]i, ba corup]i, ba
toate la un loc, dar în adâncul sufle-
tului mul]i dintre noi ne dorim s@ fim
unul dintre ei sau ca ei...

prof. univ. dr. Eugen IORD~NESCU

Reforma }i Contrareforma în România
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urmare din pag.1
Cum vom reporni motoarele unei
economii s@n@toase? Când vor rea-
pare noile locuri de munc@ }i se
va dinamiza infrastructura? Cum
vom putea pl@ti datoriile externe
uria}e f@r@ s@ periclit@m bugetul
de salarii }i pensii?
Toate aceste necunoscute au pân@
la urm@ un punct comun: lipsa
acut@ a banilor într-o economie ane-
miat@, a fondurilor necesare recon-
struc]iei. {i dac@ banii necesari nu-
i putem asigura nici din taxe }i
impozite (colectarea veniturilor
bugetare este la noi doar de 32 la
sut@ din PIB, fa]@ de 46 la sut@
media european@), nici din b@t@lia
mai mult trâmbi]at@ decât real@ cu
economia subteran@ }i corup]ia, nici
prin plafonarea strict@ a pensiilor }i
salariilor, atunci de unde-i putem
procura, pentru c@ la noi împrumu-
turi ni s-au cam închis robinetele?
Ei, bine, suntem în 2011, au trecut
exact 4 ani de la admiterea noastr@
oficial@ în Uniunea European@ }i abia
acum descoperim oul lui Columb:
din fondurile structurale }i de coezi-
une (nerambursabile!) puse la dis-
pozi]ie de Comunitatea European@.
Bani disponibili pentru România pân@
în 2015, pentru dezvoltarea pe ter-
men scurt, mediu }i lung a
economiei }i societ@]ii. Bani oferi]i
pentru diverse scopuri }i domenii, de
la construc]ii de drumuri }i retehnol-
ogiz@ri în industrie }i agricultur@,
pân@ la modernizarea de }coli }i spi-
tale sau crearea de noi locuri de
munc@. Suma total@: peste 20 de
miliarde de euro, adic@ exact cu cât
ne-am împrumutat de la FMI }i BM
pentru a ne salva de efectele crizei
mondiale. Alte ]@ri din preajma noas-
tr@ au profitat din plin de aceast@
}ans@. Ele au la aceast@ or@ infra-
structur@ modern@, au absorbit deja
în mai multe cicluri banii structurali
europeni }i au creat baza pentru a
permite firmelor lor s@ fie competi-
tive. România, în schimb, este
departe de aceste deziderate, plasân-
du-se pe ultimul loc în UE la
absorb]ia fondurilor europene. Pe cât

este de sigur c@ ne-am adjudecat
f@r@ contracandida]i acest loc coda},
pe atât de incerte sunt datele cu
privire la sumele de care am profi-
tat. Direc]ia General@ de Politici Re -
gionale din cadrul Comisiei Europene
pretinde c@ am cheltuit doar 5 la
sut@ din cele 20 de miliarde de euro
disponibile. Recent, Leonard Orban,
consilier preziden]ial pentru Afaceri
Europene }i fost comisar UE
sus]inea c@, real, pe pl@]ile rambur-
sate de Comunitate, gradul de
absorb]ie a fondurilor structurale a
fost doar de 2,6 la sut@.
Oricare ar fi adev@rul, un lucru este
sigur: la sfâr}itul anului 2012,
începutul lui 2013, vor fi deja retur-
na]i primii bani necheltui]i }i sume
importante vor fi iremediabil pierdute
de c@tre România. Mai mult decât
atât, exist@ riscul real ca, la
urm@torul exerci]iu bugetar al
Uniunii, 2014 – 2020, aloca]iile pen-
tru România s@ scad@ dramatic
direct propor]ional cu gradul necore-
spunz@tor de absorb]ie. În aceste
condi]ii, potrivit unor calcule sumare,
socotind banii r@ma}i de absorbit la

termenul-limit@, va trebui de aici
înainte s@ cheltuim cel pu]in câte 15
milioane de euro zilnic, inclusiv
sâmb@ta }i duminica, ca s@ putem
beneficia pe de-a-ntregul de aceste
ajutoare gratuite! Adic@, ne afl@m din
nou într-o stare excep]ional@ care ar
impune m@suri excep]ionale. Ceea ce
nu am f@cut în patru ani, trebuie s@
recuper@m în urm@torii doi. Mai
exact, s@ schimb@m spectaculos,
peste noapte, viteza de absorb]ie a
fondurilor europene, ceea ce
înseamn@ o provocare teribil@. {i nu
numai un salt major în aceast@ priv-
in]@ va conta, ci la fel de important
va fi cum utiliz@m ace}ti bani.
Evident, ei trebuie folosi]i cât mai
productiv, fiindc@, din punctul de
vedere al efectului la nivelul
economiei na]ionale, selectarea
proiectelor va fi decisiv@. Nu-i totu-
na dac@ vei construi cu bani
europeni s@li de sport }i teleferice
sau îi vei investi în sistemul na]ional
de s@n@tate, în infrastructura rutier@
sau în dezvoltarea întreprinderilor
mici }i mijlocii.
Din nefericire, ne trezim din nou

prea târziu, într-o conjunctur@ euro-
pean@ nefavorabil@. Europa în
ansamblu se afl@ în prezent în fa]a
unor decizii dificile pentru a-}i p@stra
locul în competi]ia economic@ glob-
al@. „Pactul pentru euro” adoptat
recent de Consiliul European, în
condi]iile în care criza înc@ se man-
ifest@ cu virulen]@, î}i propune pe
termen lung s@ r@spund@ nevoii de a
reforma sistemul de guvernan]@ eco-
nomic@ în UE. Sub presiunea
m@surilor de austeritate, este de
a}teptat ca resursele pentru dez-
voltarea regional@ }i cele destinate
procesului de convergen]@ econom-
ic@ în Uniunea European@ s@ fie
drastic diminuate. Un num@r impor-
tant de state membre din zona euro,
în special cele net contribuitoare la
bugetul Uniunii, doresc ca politica de
coeziune s@ fie mai bine definit@ }i
aloc@rile s@ fie mai sc@zute. Deci,
începând din acest an, accesul la
banii europeni va fi din ce în ce mai
dificil. În opinia unor observatori
reali}ti, Pactul pentru euro va însem-
na pentru România austeritate dup@
austeritate, îngreunarea recuper@rii

decalajelor de investi]ii în infrastruc-
tur@ }i chiar reducerea capacit@]ii de
absorb]ie a fondurilor europene, pen-
tru c@ }i acestea presupun o cofi-
nan]are. Ne afl@m, prin urmare, în
situa]ia în care statul român, care nu
a cheltuit la timpul cuvenit ace}ti
bani, s@-i piard@ înc@ de anul viitor,
pentru c@ ei vor fi folosi]i în scopul
sus]inerii zonei euro. Zon@ din care
noi înc@ nu facem parte.
Mai mult decât atât, crearea fondu-
lui permanent de interven]ie, cunos-
cut sub numele de „Mecanismul
European de Stabilitate” ar putea,
având în vedere criteriile stabilite
(popula]ia }i produsul intern brut),
s@ impun@ României o contribu]ie
extern@ crescut@ la 2,5 miliarde
euro anual. {i iat@ cum, indiferen]i
patru ani la oferta european@,
ocupa]i doar cu nesfâr}ita gâlceav@
politicianist@, ne-am putea trezi }i
s@raci, }i cu banii lua]i. De se va
întâmpla a}a, români fiind, adic@
pu}i pe pagub@, nu vom face altce-
va decât s@ confirm@m str@vechiul
proverb autohton: Dumnezeu î]i d@,
dar nu-]i bag@ }i-n traist@!

Banii europeni - prea mul]i
pentru nevrednicia noastr@

Emil DAVID

Cl@direa Fondului Monetar Interna]ional
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urmare din pag.1
Doar din acest moment cei doi
controlori au în]eles c@ se afl@ în
fa]a unui accident. Ei îi ignorau
îns@ întinderea...
Peste 4 ore de la declan}area acci-
dentului, autorit@]ile statului Pennsyl -
vania au proclamat „starea de
urgen]@ general@”. Popula]ia a fost
informat@ c@ au avut loc emana]ii de
gaz radioactiv, iod 131, krypton }i
xenon. Aceste emana]ii îns@ - se afir-
ma – nu pun în pericol nici via]a, nici
s@n@tatea oamenilor. „[inem situa]ia în
mân@” - au asigurat conduc@torii soci-
et@]ii. Metropolitan Edison atribuia
accidentul rupturii unei valve într-o
pomp@ ce ajuta la circula]ia apei
împrejurul inimii reactorului. Compania
Babcock and Wilcox, proiectantul }i
constructorul centralei, a dezmin]it
imediat aceast@ }tire, sprijinit@ }i de
compania Bingham - Williamette, care
fabricase pompele: „pompele noastre
nu au valve. Trebuie s@ fie vorba de
o valv@ de control flotant@, a}ezat@ pe
un alt segment al circuitului”.
Joi 29 martie. Un expert în problemele
securit@]ii nucleare al Comisiei de
supraveghere nuclear@ afirm@ c@
radioactivitatea este în descre}tere }i
reactorul se r@ce}te. A admis totu}i c@
este vorba de un accident cu mult mai
grav decât altele consemnate în cen-
tralele de acest tip cu ap@ sub pre-
siune. Guvernatorul statului Penns -
ylvania, Dick Thornburgh, c@uta s@
lini}teasc@ femeile gravide care-l între-
bau la telefon dac@ este nevoie ca ele
s@ p@r@seasc@ regiunea. Pe de alt@
parte, îns@, Metropolitan Edison anun]a
c@ o bun@ parte a combustibilului
nuclear s-a topit, în central@
r@spândindu-se 60 de mii de l de ap@
contaminat@. Nimeni nu mai afirma
acum c@ nu este cu putin]@ o cata-
strof@. La Washington, senatorul Ted
Kennedy scria lui James Schlesinger,
consilier în problemele energiei
nucleare, c@ accidentul de la Three
Mile Island }i deciziile luate demon-
streaz@ c@ regulile de securitate în
vigoare sunt insuficiente }i c@ „este
important ca centralele nucleare s@ se
construiasc@ cu mai mult@ pruden]@,
decât cu mai mult@ rapiditate”.
În ziua urm@toare, vineri 30 martie,

între orele 3,40 }i 8, la central@ au
avut loc emisiuni de gaz radioactiv. La
9,30, guvernatorul Thornburgh d@dea
ordinul pentru evacuarea din ora}ul
Harrisburg, a femeilor gravide }i a
copiilor de vârst@ pre}colar@. Unei
popula]ii de sute de mii de oameni i
s-a împ@r]it iodur@ de potasiu. Pe o
raz@ de 16 km distan]@ de central@
au fost închise }colile, cet@]enii fiind
sf@tui]i, pentru a limita expunerea, s@
ias@ cât mai pu]in, s@ circule cu gea-
murile de la automobile închise. De
asemenea, se mai recomanda fer-
mierilor s@ nu hr@ neasc@ animalele
decât cu furaje ce fuseser@ pân@
atunci ad@postite }i s@ nu lase vac-
ile }i alte animale s@ pasc@ iarba
expus@ la radia]ii. Sfa turile au fost
urmate cu prompitudine. La central@
se profila o nou@ ame nin]are: un
amestec de gaz radioactiv, de hidro-
gen }i oxigen, a provocat formarea
unei bule în capul cuvei reactorului.
De 30 m³, aceast@ bul@ crea cel
pu]in dou@ pericole: împiedica circu-
la]ia normal@ a lichidului de r@cire }i
prezenta riscul unei explozii.
Sâmb@t@, 31 martie, Metropolitan
Edison care se ar@tase la începutul
calvarului de un optimism de nezdrun-
cinat, nu se mai referea decât la difi-
cult@]ile ce trebuiau dep@}ite de tehni-
cieni în lupta lor contra „bulei”. La
locul catastrofei, în ziua urm@ toare, s-
a anun]at vizita pre}edintelui Carter,
împreun@ cu doamna Carter. O }tire,
îns@, prea departe de a-i lini}ti pe
locuitorii îngrijora]i de propria lor
via]@. Cu ce putea s@-i ajute aceast@
vizit@? Vizita putea spori doar popu-
laritatea pre}edintelui }i a primei
doamne... Joseph Hendrie, pre}e -
dintele comisiei de securitate nuclear@,
evoca posibilitatea unei evacu@ri gen-
erale a popula]iei pe o raz@ de 16 -
32 km împrejurul „sitei” centralei.
Duminic@, 1 aprilie, vizita la central@ a
pre}edintelui Carter, împreun@ cu so]ia
sa, îmbr@ca]i cu to]ii în costume de
protec]ie, }i conferin]a de pres@ ]inut@
ulterior prin care se „felicita popula]ia
din Pennsylvania pentru calmul }i dis-
ciplina ei”, evocându-se sub o form@
deghizat@ eventualitatea unor m@suri de
securitate deosebit de importante, nu a
f@cut decât s@ alerteze }i mai mult pe
oameni... Într-un sat din împrejurimi,

Amish, }eful unei secte declara mali]ios
c@ „oamenii, prin p@catele lor, nu pot
provoca decât sfâr}itul lumii”. {i nu
pu]ini erau cei care c@zuser@ într-o
stare de prosta]ie al@turi de predicator...
Luni, 2 aprilie, „explodau” b@ncile de
depuneri din Harrisburg, b@nci de
unde cet@]enii î}i retr@geau în mas@
capitalurile }i economiile, aspecte mai
pu]in urm@rite de anali}ti ^n cazul
accidentelor nucleare. {i totu}i, se
p@rea c@ nout@]ile începuser@ de
devin@ din cenu}iu - sumbre, ceva
mai deschise. Purt@torii de cuvânt ai
lui Metropolitan Edison erau de acord
c@ bula de gaz a fost redus@, dac@ nu
eliminat@. În laboratorul de inginerie
na]ional@ de la Idaho Falls fuseser@
simulate o bul@ }i o situa]ie similare,
furnizându-se astfel date importante
celor de la centrala nuclear@. Iar cea
de a }aptea zi a „s@pt@mânii cata-
strofice” era menit@ s@ sparg@ }i mai
mult atmosfera de mare angoas@ }i
incertitudine care plana la central@ }i
la cei dinprejurul ei. Eliminarea bulei
de gaz a f@cut ca unii din cei ce ple-
caser@ din Harrisburg s@ revin@, mar-
cându-se astfel un exod în sens invers
celui din „zilele teroarei”. Exper]ii
francezi trimi}i la fa]a locului pentru a
studia accidentul }i a desprinde
înv@]@ min tele de rigoare relevau }i ei
o concluzie: este necesar ca acel con-
trol de calitate asupra p@r]ii „clasice”
a instala]iilor s@ fie la fel de sever ca
cel asupra p@r]ii nucleare. Trebuie, de
asemenea, prev@zute suficiente ele-
mente de redundan]@ pentru ca un
accident banal, precum cel de la
Harrisburg, s@ nu aib@ efecte la reac-
tor }i spre inima lui.
„Oricum - remarca un ziar din
Washington - timpul optimismului
nuclear este un timp trecut”. Ce
putem face pentru a preveni aseme-
nea situa]ii? - a fost întrebarea care a
fr@mântat pe mul]i speciali}ti }i opinia
public@, r@spunsurile optimiste nefiind
în m@sur@ s@ înl@ture pânza unei anu-
mite neîncrederi asupra posibilit@]ilor
de a elimina în totalitate accidente
precum cele de la Three Mile Island.
S-a repus hot@rât pe tapet }i proble-
ma de}eurilor nucleare, cu atât mai
mult într-o ]ar@ care în 1979 avea
deja 72 centrale nucleare, de la care
ob]inea 13& din necesarul na]ional de

energie }i care mai avea în proiect
construc]ia a înc@ 93 asemenea cen-
trale. Care, dealtfel, au }i fost constru-
ite... În cele din urm@, lucrurile ter-
minându-se cu bine, al@turi de scepti-
cism }i-a g@sit locul }i o oarecare
doz@ de umor... Se spune c@ singurii
care nu au apreciat-o au fost cei patru
tehnicieni de la centrala nuclear@ din
Three Mile Island, atin}i sever }i
definitiv de radia]iile gama...
Ceea ce este r@u }i trece, se uit@
repede. {i iat@ o alt@ dat@: Cernobîl,
U.R.S.S., aprilie - mai 1986. Rea ctorul
nr.4 al centralei nucleare de la
Cernob^l, localitate din Ucraina, situat@
la 130 km nord de Kiev, era de tipul
RBML- 1.000, ceea ce, în termenii de
specialitate, se traduce în reactor cu o
mare putere a canalelor - având drept
combustibil uraniu, moderat cu grafit
}i r@cit cu ap@ curent@. Tipul respec-
tiv de reactor era exploatat de câte-
va zeci de ani, înc@ din 1954 fiind
instalat la centrala atomic@ de la
Beloiarsk, din Urali. Exploatarea lui
corespunz@toare într-o perioad@ mai
lung@ a contribuit la decizia luat@, la
începutul anilor 1970, cu privire la
dotarea mai multor centrale nucleare
cu reactoare din filiera RBMK...
{i totu}i...26 aprilie, ora 1 }i 23
minute (ora Moscovei). În reactorul
amintit (4) se produce o explozie. O
dat@ cu aceasta se declan}eaz@ un
puternic incendiu care distruge reac-
torul. O mare cantitate de substan]e
radioactive „scap@” în atmosfer@.
„Accidentul s-a produs în noaptea de
26 aprilie - scria academicianul Valeri
Legasov, prim vice-director la
Institutul sovietic de energie atomic@.
El a fost semnalat. Dar informa]iile
erau contradictorii. Era imposibil, de la
Moscova, s@ observi dimensiunile
accidentului, s@ apreciezi corect peri-
colul mai ales c@ nici informa]iile nu
au fost cele necesare: erau incom-
plete, trunchiate, false...” „Am ajuns la
central@ pe 26 seara - mai scria
Legasov. Nici nu m@ gândeam înainte
c@ va trebui s@ m@ ocup atât de mult@
vreme de aceast@ problem@. C@ci,
pentru prima oar@ ne aflam în
prezen]a unui asemenea accident.
Numai apropiindu-m@ de Pripiat,
v@zând întinderea }i m@rimea fl@c@rilor
incendiului, am început s@ m@ îndoi-

esc de ceea ce credeam c@ s-a întâm-
plat”... [inând seama de urgen]a
situa]iei, s-a constituit un grup spe-
cial „urmând s@ rezolve, în mod efi-
cient, toate problemele care surve-
neau”. Era totu}i pur@ teorie: nu
acest grup, constituit mai ales din
politicieni }i condus de ei, putea
rezolva realmente problemele. Ceea
ce s-a v@dit în fapt cu prisosin]@...
...Dup@ accident, în apropierea cen-
tralei, nivelul radia]iilor varia între 10
}i 15 miliarde de miliradia]ii or@ }i, în
unele locuri, câteva sute de miliarde
de miliradia]ii or@. Emana]ia de radioac-
tivitate a continuat înc@ mult timp.
Aceast@ imens@ cantitate de radia]ii,
generat@ de explozie, incendiu }i com-
bustibil incandescent, s-a deplasat apoi,
prin intermediul vântului }i al curen]ilor
de aer, persistând mult timp în atmos-
fer@. „Grosul emana]iilor - ar@ta Lega -
sov - îl constituie izotopii cu o durat@
scurt@ de via]@: bun@oar@, izotopii de
iod care se dezintegreaz@ rapid, se
înjum@t@]esc în 8 zile }i scad de 1.000
de ori în 80 de zile. Analizele au doved-
it îns@ }i substan]e cu lung@ durat@ de
via]@, precum cesiul, cu timp de
înjum@t@]ire de 30 de ani”... „Din feri-
cire - mai ar@ta academicianul - spe-
ciali}tii cuno}teau mijloacele pentru a
diminua penetra]ia acestui element în
plante, în organismele vii. Dac@ va
cre}te cantitatea de îngr@}@minte pota-
sice }i solul se va ara la mare
adâncime, reîntorcându-se complet
brazda, plantele nu vor absorbi nici
cesiu stabil }i nici cesiu radioactiv, iar
tratarea oamenilor cu iodur@ de potasiu
are efecte similare, ap@rându-i de
iradiere”. Din nou deci „dac@”, teorii }i
pove}ti de adormit copiii în fa]a unor
evenimente foarte grave...
Dar s@ revenim. În timp de 2 ore }i
jum@tate - 3 ore, la 27 aprilie, scria
V. Legasov, 40 de mii locuitori din
Pripiat }i împrejurimi au fost evac-
ua]i din zona de 30 km contaminat@.
Le-au fost stabilite zone de refugiu
în satele din regiunea Kievului.
Posturi de ajutor }i un serviciu med-
ical special (lu@ri de sânge pentru
analize, distribu]ia produselor iodate)
au fost organizate în locuri unde
oamenii au fost evacua]i.

continuare ^n pag.5

Co}marurile nucleare: 
Doctor Jekyll }i Domnul Hyde

Schem@ de func]ionare a unei centrale nucleare

Dan POPESCU
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urmare din pag.4
Ei au primit ajutorul indispensabil, cu
prec@dere material, imediat li s-a
g@sit de lucru. Obiecte de prim@
necesitate au fost distribuite gratuit
celor care aveau nevoie. În ziua
urm@toare, 90& din copiii evacua]i
mergeau deja la }coal@. Cercet@torul
sovietic mai ar@ta c@, dup@ accident,
în total, au fost evacuate 116 mii de
persoane; la sfâr}itul lunii aprilie
1987 se consemnau 2 persoane care
au pierit chiar în momentul sinistru-
lui }i 237 persoane spitalizate pentru
boala iradierii, contractat@ în timpul
sau ulterior accidentului. Pentru 31
de oameni dintre cei spitaliza]i, via]a
nu a putut fi salvat@... Fire}te, aces-
te cifre oficiale ar putea fi comple-
tate cu altele. Chiar în zilele de
maxim@ radioactivitate, de 1 mai, de
pild@, la Kiev, parada era deschis@
de pionieri. Datele erau contradic-
torii, cu greu oamenii puteau afla ce
s-a întâmplat cu adev@rat, care erau
}i sunt distrugerile }i ce riscuri se
v@desc în perspectiv@...
Dar ce s-a petrecut, de fapt, la
Cernobîl? „S-a întâmplat – noteaz@
V. Legasov – un lucru considerat ca
pu]in probabil sau, mai exact,
aproape imposibil, incredibil”. Or,
spunem noi, nu este u}or s@ te
preg@te}ti pentru imposibil. „Cu 10
ani în urm@, speciali}tii americani au
simulat o situa]ie de accident
datorat@ prezen]ei unei mari cantit@]i
de combustibil }i de grafit în stare
incandescent@. Ei au evaluat posibil-
itatea unei asemenea situa]ii o dat@
în 2000 reactori-ani. Dar ce s-a
petrecut în Ucraina demonstreaz@ c@
via]a este cu mult mai complicat@
decât oricare schem@...” Din punc-
tul nostru de vedere este foarte
semnificativ@ aceast@ remarc@ a
profesorului Legasov.
A}adar, reactorul de la central@ era
înzestrat cu dou@ subsisteme de
securitate în caz de urgen]@, din care
unul activ }i unul pasiv. Sistemul
pasiv era compus din dou@ grupe de
vase-balon, con]inând 200 m³ de
ap@, volum suficient pentru evac-
uarea c@ldurii din inima reactorului
în primele trei minute dup@ un „acci-
dent maximal de proiect” (bun@oar@,
o ruptur@ transversal@ instantanee a

unei importante conducte de circuite
servind la aducerea apei pentru
evacuarea c@ldurii din inima reac-
torului). În cadrul aceluia}i accident,
pompele sistemului de urgen]@ activ
se puneau automat în mi}care.
Subsistemul era compus din 5 grupe
de pompe care alimentau cu ap@
inima reactorului atunci când era deja
consumat@ apa din vasele-balon ale
subsistemului pasiv. Pompele active
erau concepute s@ func]io neze de o
manier@ absolut automat@, fiind
ac]ionate de generatoarele Diesel cu
care era înzestrat@ centrala. În subsis-
temul de urgen]@ activ se putea
asigura ap@ pentru r@cirea inimii reac-
torului pe timp nelimitat. Mai mult
chiar, în cazul în care survenea un
accident, bare absorbante de neutroni
ar fi împinse în inima reactorului în
scopul de a opri reac]iile de fisiune
în lan]. „Perfect”, deci...
Pentru a garanta func]ionarea reac-
torului în condi]ii de deplin@ securi-
tate, existau o serie întreag@ de
interdic]ii pentru personal. Era
interzis personalului s@ aduc@ vreo
modificare cât de mic@ circuitelor
electrice ale sistemului. Totodat@,
regulamentul prevedea 200 bare de
control reprezentând minimul critic
pentru a putea opri reactorul în orice
situa]ie. Se considera, astfel, c@
ansamblul sistemului de securitate
de la Cernobîl era în m@sur@ s@ fac@
fa]@, f@r@ interven]ia personalului, la
orice fel de deficien]@ tehnic@...
...Se „considera” doar. Accidentul de
la centrala nuclear@ de la Cernobîl a
survenit în timpul unei încerc@ri
experimentale cu turbina-generator a
reactorului nr.4. Ironia sor]ii a f@cut
ca acei care au provocat o aseme-
nea situa]ie catastrofal@ s@ se pre-
ocupe în acele momente tocmai de
securitatea centralei – men]ioneaz@
V. Legasov. Experien]a respectiv@ era
întreprins@ pentru a verifica dac@
este posibil@ utilizarea energiei
mecanice a rotorului de la turbin@
pentru a furniza electricitatea nece-
sar@ reactorului în caz de întrerupere
neprev@zut@ a curentului. Aceast@
experien]@ a fost incorect conceput@
}i prost organizat@, nu a fost pus@
de acord nici cu reprezentan]ii con-
structorului principal }i nici cu cei ai

direc]iei }tiin]ifice pentru securitate
nuclear@. A fost efectuat@ f@r@
oprirea reactorului – ceea ce consti-
tuia, deopotriv@, o grav@ infrac]iune
precum }i debran}ându-se mai multe
sisteme de securitate, dintre care cir-
cuitul r@cirii de urgen]@. Erorile
comise în realizarea experien]ei au
condus la o vaporizare în tuburile de
for]@, ceea ce, dat fiind coeficientul
pozitiv de reactivitate al vaporilor la
acest tip de reactor, a generat o
cre}tere rapid@ a puterii sale.
Sistemele de securitate fiind
debran}ate }i în absen]a unui minim
indispensabil de bare absorbante de
neutroni în inima reactorului, ultimul
sistem de înl@turare a avariilor
conectat de operator nu a mai putut
st@pâni situa]ia. S-a produs atunci o
puternic@ explozie de vapori, un
mare incendiu, o parte din com-
bustibil a devenit incandescent...
„Esen]ialul era – aceast@ catastrof@
odat@ declan}at@ }i incendiul stins –
s@ fie oprit@ emana]ia de fisiune –
ar@ta V. Legasov. S-a decis astfel
în@bu}irea p@r]ii superioare a reac-
torului sub circa 5.000 tone de nisip,
argil@, bor, dolomit@, calcar, plumb –
materiale aruncate din elicoptere...
Mai trebuia v@zut, înainte de toate,
care era starea inimii distruse a
reactorului, trebuia evaluat@ scara
migra]iei substan]elor radioactive.
Structura supraînc@lzit@ a reactorului
va fi oare capabil@ s@ suporte
greut@]i suplimentare, dup@ toate dis-
trugerile provocate de explozie }i
incendiu? Nu erau oare riscuri de
noi emana]ii radioactive rezultate din
interac]iunea masei calde a com-
bustibilului cu materialele de struc-
tur@ sau cu apa din rezervoarele
joase? Se putea produce, în caz afir-
mativ, o nou@ emisiune de vapori
prin intermediul c@reia o cantitate
suplimentar@ de produse radioactive
s@ contamineze mediul ambiant”.
„Mai trebuia, de asemenea, observat
– subliniaz@ tot V. Legasov – dac@
dala ce servea de funda]ie reactoru-
lui avariat va rezista urm@rilor avariei
}i tuturor ac]iunilor pe care le aveam
de întreprins”. Reactorul nr.3 }i cele-
lalte reactoare ale centralei era prac-
tic exclus s@ fie atinse de explozie }i
de împrejur@rile create, dar numai pe

m@sur@ ce acestea erau st@pânite.
Speciali}tii au considerat, într-o
prim@ supozi]ie, c@ o concentra]ie
excesiv@ de c@ldur@ într-un loc
anume ar fi putut crea o temperatur@
suficient@ pentru a perfora funda]ia
reactorului }i a provoca o scurgere
de combustibil nuclear în straturile
de ap@ freatic@. Trebuia în mod
obligatoriu evitat@ o asemenea
situa]ie }i tocmai din acest motiv,
foarte curând dup@ accident, a
început construc]ia unui tunel sub-
teran menit s@ permit@ a}ezarea sub
funda]ie a unei dale de protec]ie }i
generatoare de rece. Aceast@ dal@ nu
a servit }i nu va servi, în mod viz-
ibil, niciodat@... Erau îns@ zile în care
speciali}tii gândeau la ceea ce putea
fi mai r@u... Se mai gândea, totodat@,
c@ un clopot de beton pentru partea
de sus }i o dal@ de beton pentru
partea de subsol vor forma o con-
struc]ie etan}@ – un adev@rat sar-
cofag – unde combustibilul nuclear
va fi bine închis, “înmormântat”...
„Analiza unor noi date a f@cut îns@
necesar@ exprimarea a mai mult de
12 proiecte de acest fel” – mai
adaug@ V. Legasov. În final, alegerea
s-a oprit asupra unei construc]ii teh -
nice complicate, echipat@ cu nume -
ro}i captatori necesari pentru a con-
trola diver}i parametri ai proceselor
fizico – chimice ce se desf@}urau în
zona accidentat@ }i capabil@, în caz
de necesitate, s@ filtreze c@ldura
excedentar@, s@ împiedice, în acela}i
timp, evadarea particulelor radioac-
tive în exterior. O b@t@lie dur@ }i
temerar@ s-a desf@}urat astfel, întrea-
ga lupt@ urm@rind stingerea incendi-
ului, înl@turarea urm@rilor accidentu-
lui, iar mai apoi, decontaminarea
terenului iradiat, a vegeta]iei, }.a.
Pentru personalul centralei, spe-
ciali}tii din diverse unit@]i, construc-
tori, doctori }i infirmieri militari,
pentru voluntarii care au îndeplinit
misiuni dintre cele mai dificile, “au
fost luate, desigur, cele mai severe
m@suri de protec]ie”. Aceasta, îns@,
nu a sc@zut cu nimic eroismul lor.
Iar, obiectiv, eficien]a m@surilor
amintite s-a v@dit redus@... Dealtfel,
nu peste mult@ vreme, mul]i dintre
ei vor muri contamina]i...
Dar s@ revenim la detaliile efortului
imens necesar încercuirii reactorului

avariat. Domul conceput }i ridicat
foarte repede deasupra reactorului
nr.4 era menit s@ protejeze în mod
eficient mediul înconjur@tor de
efectele tardive ale accidentului. Se
supraveghea continuu, cu aten]ie, tot
ceea ce se petrecea în interior.
Sisteme de diagnostic urm@reau per -
manent temperatura }i nivelul radia -
]iilor, dac@ particulele radioactive nu
trec cumva prin filtre. Alte sisteme
permiteau cercet@torilor s@ }tie ceea
ce se petrece cu de}eurile radioac-
tive, le ofereau date asupra compor-
tamentului structurilor }i materialelor
radia]iilor. Erau observ@ri foarte
importante pentru }tiin]@. Spe ciali}tii
sovietici apreciau c@ emisiile radioac-
tive ale reactorului accidentat închis
în sarcofag erau inferioare celor
degajate de c@tre centrala nu clear@
func]ionând în regim normal, fire}te,
]inând cont de compozi]ia izotopilor.
{i c@ nimic nu va „sc@pa” din sar-
cofag. Ceea ce în timp nu s-a v@dit
aproape deloc adev@rat...
Aproape 15 ani au trecut de atunci
}i mai toate considerentele - }i nu
doar în Rusia, Ucraina, etc. – au fost
sensibil infirmate. Moartea, groaza
nuclear@ au acordat }i acord@ în
continuare interviuri... Dac@, pentru
noi, Cernavod@ a dobândit o oare-
care siguran]@, r@mân$nd ca reali-
tatea }i perspectiva s-o confirme,
Kozloduiul din Bulgaria, de la
Dun@re, se v@de}te o amenin]are nu
doar poten]ial@...
Ceea ce trebuie spus este c@ eu am
scris }i publicat aceste rânduri  }i
înainte }i, dup@ caz, la câteva luni
dup@ producerea accidentului de la
Cernobîl (vezi Dan Popescu, „Uni ver -
sul în alb – negru”, Ed. Alba tros, Bu -
cu re}ti, 1987; Dan Popescu, „Terra:
lumini }i umbre”, Ed. Sport Turism,
Bucure}ti 1988; alte studii publicate
în „Transilvania”, apoi în „Continent”
1991, etc.). Prea pu]ini îns@ au fost
}i sunt cei care au luat }i iau în
seam@ asemenea temeiuri ale viitoru-
lui bine de tot întunecate de, dese-
ori, penibilele }i derizoriile urgen]e
ale prezentului. Mai ales dup@ recen-
tele catastrofe din Japonia, putem
oare spune c@ se observ@ totu}i o
reconversie a atitudinilor? C@ pot de -
venii primordiale solu]iile alternative?

(va urma)

genez@, evolu]ii }i perspective (III)
în postur@ nuclear@

Centrala nuclear@ de la Fukushima - Japonia, dup@ dezastru
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În anul 1860 a participat la Con gresul
Interna]ional asupra Impo zite lor, la
Lausanne, unde l–a cunoscut pe M.
Ruchonnet, }eful departamentului
instruc]iei publice din Elve]ia, care–l
va ajuta în ob]inerea catedrei din 1870
de la Universitatea Lau sanne.
Léon Walras }i–a consacrat partea a
doua a vie]ii, înv@]@mântului, cer -
cet@rii, publica]iilor pentru a–}i face
cunoscut@ }i recunoscut@ paradigma
de gândire. În anul 1877 a propus
introducerea studiului Economiei
politice }i a militat pentru înfiin]area
unei sec]ii de {tiin]e politice, la fac-
ult@]ile de drept.
Lucr@rile principale publicate de Léon
Walras au fost: Éléments d'économie
politique pure (ou théorie de la
richesse sociale) (1874–1877); Études
d'économie sociale (Théorie de la
répartition de la richesse sociale)
(1896); Études d'économie politique
appliquée (Théorie de la production
de la richesse sociale) (1898).
Ele formeaz@ o „trilogie” foarte
ra]ional întocmit@:
1. Prin Economia politic@ „pur@”
Walras în]elegea o }tiin]@ analog@
mecanicii pure. Ea trebuia s@ se
prezinte sub forma unui model, con-
form func]ion@rii economiei reale, cu
o structur@ matematic@, ar@tând cum
opereaz@ toate rela]iile ded%use din
for]ele economice presupuse eterne
sau „naturale” }i independente de
sistemul institu]ional.
2. Economia „aplicat@” studiaz@ (prin
intermediul economiei „pure”) prob-
lemele produc]iei, formele de organi-
zare cele mai favorabile maximiz@rii
randamentului social. Economia apli-
cat@ se situeaz@ între observa]ie }i
normativ.
3. Economia „social@” este în teoria
echilibrului general normativ@ }i urm@ -
re}te stabilirea principiilor de justi]ie
care trebuie s@ guverneze produc]ia,
reparti]ia, schimbul }i consumul
bog@]iei sociale. Reparti]ia bog@]iei
sociale între indivizi trebuie s@ fie
echitabil@ pentru a nu genera nici
dezordine economic@ }i nici dezor-
dine moral@.
În concep]ia lui Walras sistemul eco-
nomic este considerat un ansamblu
de bunuri }i persoane (agen]i eco-
nomici) în care are loc mi}carea }i
produc]ia bog@]iei sociale, exclusiv
prin intermediul schimburilor care au
loc pe pie]e; în consecin]@, sistemul
economic este privit metodologic, ca
o pia]@ atotcuprinz@toare: „…lumea
poate s@ fie considerat@ ca o vast@
pia]@ general@, compus@ din diverse
pie]e speciale unde bog@]ia social@
se vinde }i se cump@r@ }i este vorba
pentru noi de a recunoa}te legile
dup@ care aceste vânz@ri }i cum -
p@r@ri tind s@ se realizeze. Pentru
aceasta, vom presupune întotdeauna
o pia]@ perfect organizat@ în privin]a
concuren]ei, a}a cum în mecanica
pur@ se presupun c@ exist@ mai întâi
ma}ini f@r@ frecare”.
Pentru Walras, bog@]ia social@ cu -
prinde acele capitaluri }i venituri
(servicii) care sunt rare: „Numesc
bog@]ie social@ ansamblul lucrurilor

materiale sau imateriale (c@ci materi-
alitatea sau imaterialitatea lucrurilor
nu are importan]@ în nici un fel) care
sunt rare, deci care, pe de o parte,
ne sunt utile }i care, pe de alt@
parte, nu exist@ la dispozi]ia noastr@
decât în cantitate limitat@”.
Walras descrie un sistem economic
a c@rui func]ionare este subordonat@
exigen]elor necesit@]ii de a realiza
starea de echilibru general. Unele
stu dii critice relev@ urm@toarele pro -
bleme care decurg din repre zentarea
walrasian@ a echilibrului economic:
- obiectivitatea orient@rii ansamblului
economic c@tre un echilibru unic;
- explicitarea condi]iilor în care se
stabile}te }i se men]ine echilibrul;
- criteriul dup@ care se combin@ fac-
torii de produc]ie }i în ce propor]ie
se realizeaz@ aceast@ combinare.
Sistemul economic tinde c@tre un
echilibru unic – Walras realizeaz@ o
reprezentare matematic@ a sistemelor
economice, în condi]iile ipotetice
alese, cu ajutorul a 2n + 2m + 2l +
2 ecua]ii care se reduc la 2n + 2m
+ 2l + 1 ecua]ii necesare pentru a
determina 2n + 2m + 2l + 1
necunoscute. 
Prin urmare, sistemul walrasian
con]ine un num@r egal de ecua]ii }i
de necunoscute. Printr-o demon-
stra]ie simpl@ în Economie Politique
din 1973, c@ este suficient ca echili-
brul s@ se realizeze pentru n – 1
bunuri economice pentru ca el s@
existe pentru toate cele n produse

din economie. Aceasta dovede}te c@
din cele n ecua]ii care exprim@ echi -
librul walrasian al sistemului eco-
nomic una este redundant@: ecua]ia
ce exprim@ echilibrul monetar }i de
care Walras consider@ c@ se poate
face abstrac]ie.
Ca o observa]ie putem spune c@, situ-
a]ia de echilibru avut@ în vedere de
Walras, este fezabil@ numai prin res -
pec tarea optimalit@]ii propriet@]ilor avu -
te în vedere în cadrul modelului. Se
poate spune, astfel, c@ echilibrul wal-
rasian descrie propria realitate utopic@
a lui Leon Walras. (van Daal, ‘93)
Reprezentarea teoretic@ walrasian@ a
sistemului economic a rezultat prin
sinteza unor concepte }i teorii expu -
se de predecesorii }i de unii dintre
contemporanii s@i. Ulterior sistemul
lui Walras a stat la baza formul@rii
unor noi teorii despre echilibrul eco-
nomic, atât de c@tre continuatori ai
gândirii walrasiene tradi]ionale, cât }i
ale altor economi}ti.
Originea controverselor ce se pot
eviden]ia în leg@tur@ cu raportul în
care se afl@ teoria echilibrului eco-
nomic general a lui Léon Walras cu
teorii anterioare sau ulterioare
apari]iei acesteia se g@se}te pe de o
parte în interpretarea eronat@ sau
denaturarea unor idei chiar de c@tre
Walras, iar pe de alt@ parte datorit@
neîn]elegerii sau nesesiz@rii unor idei
valoroase ale lui Walras de c@tre
economi}ti ce l-au succedat.
Alte aspecte controversate ale teoriei

walrasiene mai rezult@ din consta -
tarea existen]ei unor teorii mai avan -
sate la unii economi}ti ce l-au pre-
cedat sau contemporani cu Walras }i
de care acesta nu a ]inut cont.
Principalele probleme ridicate de crit-
icii lui Walras se refer@ la sistemul
de ipoteze pe care se sprijin@ teoria
elaborat@, respectiv la realismul
acestora. Cel mai frecvent, sistemul
de ipoteze a fost discutat, cum era
}i firesc, din punct de vedere al
gradului în care exprim@ realitatea
fenomenelor cercetate. János Kornai
contest@ teoria echilibrului general a
lui Walras chiar }i considerând dez-
volt@rile care i s-au adus de econo-
mi}ti de prestigiu: “Teoria echilibru-
lui general trebuie respins@ pentru
motivul c@ nu este utilizabil@; din
cauza sl@biciunilor premiselor ei de
baz@, ale conceptelor }i problemelor
care le ridic@, nu poate fi utilizat@ ca
o teorie specific@ }tiin]elor reale”.
Aceast@ critic@ total@ se cuvine s@ fie
apreciat@ la adev@rata ei importan]@.
Este necesar ca în aprecierea critic@
(deseori sever@) a sistemului de
ipoteze adoptate de Walras s@ fie
avut în vedere }i faptul c@ cele mai
multe dintre ele sunt abstractiz@rile
}colii matematice din care Walras
f@cea parte.
Cele mai restrictive ipoteze sunt con-
siderate: caracterul omogen al bunu -
rilor economice }i informarea per-
fect@ }i egal@ a subiec]ilor.
Prima ipotez@ rezult@ din faptul c@

Walras utilizeaz@ moneda ca instru-
ment de omogenizare, ceea ce oblig@
la acceptarea urm@toarelor conse cin]e:
- produsele }i serviciile sunt echiva-
lente cu pre]urile lor de pe pia]@;
- subiec]ii economici sunt perfect
identici unii cu al]ii }i chiar cu
bunurile economice. Acest lucru a
dus la o alt@ serie de critici: criti-
ca de baz@ asupra teoriei echilibru-
lui economic general (a lui Walras
}i a altora) const@ în ignorarea
deosebirii dintre limitarea muncii }i
limitarea mijloacelor de munc@.
Aceste teorii nu ]in seama, în
esen]@, de deosebirea dintre
subiectele }i obiectele economiei
sociale. Problema ce trebuie ridi-
cat@ nu este suficient s@ se refere
la m@sura în care aceast@ ipotez@
exprim@ o realitate, ci ea trebuie s@
vizeze în ce mod realitatea evident@
care trebuia sau putea fi introdus@
în sistemul economic walrasian,
men]inând coeren]a intern@ a sis-
temului. Modelele de echilibru ce i-
au succedat aceluia al lui Walras
nu au asimilat nici pân@ ast@zi în
mod satisf@c@tor aceste realit@]i. O
perfec]ionare a acestei ipoteze
poate fi g@sit@ în teza de doctorat
a lui Gérard Debreu – Teoria val-
orii. O analiz@ axiomatic@ a echili-
brului economic (1956) în care
consumatorii }i produc@torii sunt
diferen]ia]i cu ajutorul unor func]ii
ce exprim@ preferin]ele lor.

(va urma)

Léon Walras }i contribu]ia acestuia
la dezvoltarea teoriei 

echilibrului general (I)
asistent univ. Alin OPREANA
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Pentru c@ s@ nu în}el@m - t@ierea cu
25& sau plafonarea anun]at@ acum
nu sunt decât ni}te substitu]ii la limi-
ta legii prin care se încearc@ p@strarea
unor echilibre, nu decizii bine aco -
perite legal }i managerial. Dac@ priv-
im acum salarizarea sectorului public
comparând dorin]a cu realitatea
observ@m diferen]e inacceptabile.
Confrom filosofiei de restructurare a
sectorului, a}a cum apare ea în do -
cumentele semnate cu FMI, ar fi tre-
buit s@ avem pe baza unei legi a
salariz@rii unitare, trepte de salarii
bine consolidate, sporuri incluse în
salarii de pân@ la 30& }i deja con-
solidat@ suma salariilor în PIB unde-
va la 8,5& cu speran]a c@ va sc@dea
odat@ cu cre}terea PIB. În realitate,
nu prea mai }tim ce avem. Avem trei
tipuri de salariz@ri pentru profesori,
unii care au salarii m@rite cu 33& +
17&, al]ii doar 17& majoarea de la
începutul anului, al]ii reîncadra]i pe
legea unic@. În administra]ie avem
mai mul]i }efi de deconcentrate pe
acela}i post, din care evident unul
lucreaz@ }i ceila]i primesc salariile
restante compensatorii pentru demi -
terea condiserat@ ilegal@. În justi]ie
avem excep]ii de încadrare }i salarii
restante e}alonate de sute de mil-
ioane de euro din anii trecu]i. În
s@n@tate, veniturile sunt atât de peni-
bile încât sistemul se descompune pe
cont  propriu iar exemplele pot con-
tinua. Marea problem@ este c@ guver-
nul Boc a dedicat pe drept cuvânt cel
mai mult timp }i a avut ca preocu-
pare predilect@ rezolvarea salariz@rii
haotice din sectorul public }i degre-
varea bugetului public de o problem@
care îl blocheaz@ propriu-zis într-un
instrument de contabilitate salarial@ }i
tocmai acest demers se vede acum
c@ este un e}ec de propor]ii. Adic@
guvernul a ratat cea mai important@
ac]iune de politic@ public@ pe care a

ini]iat-o, pentru care a alocat cele mai
multe resurse de timp }i energie, a
stârnit cele mai multe emo]ii }i
tenisuni sociale }i rezultatul arat@ c@
nu a rezolvat mai nimic. Poate ie}i
altfel din aceast@ situa]ie decât printr-
o demisie? Evident, chestiunea nu se
pune pentru c@ decontarea în acest
fel nu exist@ în gândirea politicianu-
lui român. {i desigur, nu ar schim-
ba cu nimic situa]ia haotic@ existent@.
Mai trebuie spus c@ nu s-au epuizat
toate sursele de complica]ii. Deo -
camdat@, dac@ este s@ revenim la
profesori, ace}tia au câ}tigat în
justi]ie majorarea din decembrie 2008

pân@ în iulie 2010, adic@ vrei 0,7&
din PIB, vreo 400 – 500 mil. euro.
Mai urmeaz@ un demers în justi]ie
care contest@ din nou t@ierea cu 25&
}i mai ales nerevenirea salariilor de
la 1 ianuarie }i se mai poate ajunge
la alte 500 de mil euro. La toate
aceastea se mai adaug@ vreo 300
mil. euro pe care justi]ia îi mai are
de recuperat din propriile restan]e }i
salariile nepl@tite func]ionarilor publi-
ci demi}i abuziv (nici m@car nu avem
o evaluare aici, dar din nou cu penal-
iz@ri cu tot suma este de sute de mi -
lioane de euro). Pe scurt, guvernele
viitoarea ale României vor avea de

pl@tit pe lâng@ presta]iile salariale
curente venituri salariale restante
între 1 }i 2 mld. de euro. Chiar dac@
suma se ree}aloneaz@ pe 2 – 3 ani,
efortul bugetar transform@ bugetul
din nou într-un instrument de plat@ a
salariilor }i nimic mai mult. Speran]a
pentru viitoarele guverne este ca din
2012 chiar s@ avem o cre}tere de 4
procente a PIB-ului care mai descon-
gestioneaz@ pu]in situa]ia. Dar
adev@rata mo}tenire a guvernului Boc
o reprezint@ aceste miliarde nepl@tite
}i o reform@ ratat@ care va obliga un
viitor guvern indiferent de culoarea
sa s@ piard@ din nou timp, energie }i

bani pentru o nou@ politic@ de
a}ezare corect@ a sectorului public.
Nu este o treab@ u}oar@, evident, de
vreme ce statul de drept român per-
mite acest apel la justi]ie pe cauze pe
care alte state le rezolv@ mai u}or ca
rela]ie între angaja]i }i angajator. {i
probabil înainte de toate trebuie
reglementat ce }i cum decide justi]ia
în privin]a destina]iei bugetului pu -
blic. Dar asta e pe viitor pentru c@
prezentul presupune aceste miliarde
de pl@tit }i acest haos de ordonat. {i
ca prim pas în aceste direc]ii, o
demisie a unui guvern care mai mult
a încurcat decât a descurcat.

Mo}tenirea ortr@vit@ a guvernului Boc

O lucrare foarte serioas@ a
cercet@torilor publici}ti americani
Gordon Thomas }i Max Morgan-
Witts: “Wall Street - Istoria crahu-
lui din 1929”, Edit. Litera,
Bucure}ti, 2011. O carte - docu-

ment de referin]@, pentru realizarea
c@reia s-au folosit sute }i sute de
documente de arhiv@ }i s-au luat
peste 400 de interviuri celor care
au participat la tragicul eveniment.
Facem cuno}tin]@ cu mari bancheri

}i oameni de afaceri ai epocii:
Henry Ford, Jack Morgan, Joe
Kennedy, Percy Rockefeller, }.a. Iar
concluzia autorilor este c@, din
p@cate, “istoria ne-a demonstrat c@
totul se poate repeta”...       D.P.

Dan SUCIU

Wall Street - Istoria Crahului din 1929
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Foarte mul]i c@l@tori, timp de secole,
au intrat în Italia prin partea de nord.
În volumul 1 din celebrele sale „Scri -
sori” renumitul scriitor american Henry
James, revela pl@cerea de a desco -
peri cum Nordul se contope}te cu
Sudul, cum Italia se dezv@luie treptat
pe m@sur@ ce înaintezi spre sud. 
Italienii din nord, de}i în general sunt
mai distan]i }i mai retra}i decât cei
din sud (care sunt mult mai sociabili),
au o componenet@ sufletreasc@
comun@ tuturor italienilor: amabili tatea.
Majoritatea sunt întotdeauna încânta]i
s@ r@spund@ la întreb@ri, sau s@ dea
sugestii, sunt gata s@ dea turi}tilor
rela]ii despre un fapt mai pu]in cunos-
cut, s-au s@-}i fac@ cunoscut@ opinia
personal@ despre un anume personaj
sau un peisaj istoric. 
Partea de nord este dominat@ de
zona celor 5 lacuri (de la vest la est:
Maggiore, Lugano, Como, Isco, }i
Garda), devenit@ de mult@ vreme
refugiul firilor romantice, cu prepon-
deren]@, din lumea artelor }i litera-
turii. Câteva din celebrit@]i, printre
care amintesc aleatoriu, Plinius cel
Tân@r, Shelley, Stendhal D.H.
Lawrence, au l@sat posterit@]ii pagini
pline de savoare }i de imens@ val-
oare informa]ional@. Stendhal, spre
exemplu într-o reflec]ie absolut
subiectiv@ despre cei care nu sunt „
nebuni dup@ lacul Magiore, insulele
Borromeo sau dup@ lacul Como”
spunea c@ trebuie comp@timi]i.
Fiecare dintre aceste lacuri, de}i au
origine comun@, n@scându-se în
perioada ultimei glacia]ii care s-a
încheiat în urm@ cu 11.000 de ani,
sunt diferite, au caracteristici dis-

tincte }i un farmec aparte. Din
aceast@ sperb@ }i inegalabil@ zon@ se
pot vedea ca într-un imens
amfiteatru, splendidele ora}e de pe
valea râului Pad (Po), Vene]ia,
Padova, Verona }i Vicenza. 
Dincolo de „ ap@” la sud de piazzetta
San Marco din Vene]ia, se afl@ pe o
insuli]@, (San Giorgio Maggiore) pe
canalul San Marco, una dintre cele
mai importante capodoperede arhi-
tectonice, de interes cultural univer-
sal, Biserica San Giorgio Maggiore,
realizat@ de celebrul Andrea di Pietro,
cel mai renumit arhitect al Italiei din
perioada de glorie a Rena}terii.
Pere]ii bisericii sunt împodobi]i cu

picturi ale marelui pictor Tintoretto.
Din clopotni]@, în zilele senine, se pot
admira piscurile m@re]e ale Alpilor.
Partea de est a pia]etei este flancat@
de imensa }i somptuoasa cl@dirie
Palazzo Ducale, (Palatul Dogilor) una
din cele mai reprezentative con-
struc]ii laice în stil gotic din Italia.
Mul]i ani a fost re}edin]a oficial@ a
dogilor }i sediul guvernului din tim-
pul Republicii. Este o demonstra]ie
elocvent@ a puterii }i luxului Vene]iei
din perioada sa de glorie.
Interiorul este la fel de impresionant,
pe m@sura exteriorului. Cele trei aripi
scot la iveal@ o mul]ime de camere
}i s@li grandioase. Cea mai impu -

n@toare este Sala del Maggior Consi -
glio, (sala Marelui Consiliu) cu o capa-
citate de a g@zdui 1700 de nobili vene -
]ieni membri ai faimosului consiliu. 
Colec]iile de art@ ale Palatului
echivaleaz@ cu cele ale marilor
muzeelor de art@ ale Vene]iei. Ele au
în patrimoniul lor opere ale vestitei
{coli Vene]iene de pictur@, avându-i
la loc de cinste pe titanii acesteia:
Tintoretto }i Veronese. Într-un auten-
tic dialog al valorilor au intrat în
notorietate compozi]iile „ Paradisul”
de Tintoretto, „Triumful Vene]iei” }i
„Seducerea Europei” pictate de
Veronese. Dac@ „Paradisul” impre-
sioneaz@ prim m@rime, (mult timp a

fost considerat@ cea mai mare pic-
tur@ din lume, cu dimensiuni uria}e
7 x 22 m) „Seducerea Europei”
câ}tig@ în planul valorii artistice.
Lâng@ palat se afl@ cl@direa fostei

închisori ducale, legat@ de acesta
printr-o punte acoperit@, devenit@
celebr@ sub denumirea „Puntea sus-
pinelor” (il ponte dei Sospiri).
Prin aceasta condamna]ii, prizonierii,
erau condu}i spre celul@. Un drum ter-
ifiant, generator de spaime, groaz@ }i
suspine... Un tur al palatului poate s@
fie întrerupt de o binef@c@toare pauz@
de cafea, la faimoasa cafenea a lui
Florian, care de ani de zile este loc de
întâlnire a lumii mondene din Vene]ia.

Petru-Ovidiu DUMBR~VEANU

SOLILOCVII DE DUMINIC~
Despre Italia. Însemn@rile unui pictor. NORDUL III

8 aprilie 1973. Moartea lui Pablo Picasso.

Grand Canal - Vene]ia

Vedere din Palatul Dogilor - Vene]ia 

Guernica, de Pablo Picasso


