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„Geniul nu are moarte,
dar nici noroc”. 

Mihai Eminescu
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S-a întâmplat, spre ghinionul nostru, ca tocmai atunci
când b@team la por]ile Schengen }i când ne f@ceam din
aderarea la acest spa]iu un obiectiv strategic cu ]int@
calendaristic@ exact@, Uniunea European@ s@ schimbe
brusc regulile jocului }i s@ decid@ în@sprirea procedurilor
}i criteriilor care permiteau libera circula]ie a per-
soanelor în zona Euro.
Desigur, securizarea frontierelor externe ale unor state
din Europa de Vest spre care se îndreapt@ cu prec@dere
exodul arab }i african, incapacitatea acestora declarat@
de a mai asimila în condi]ii de criz@ noile valuri de imi-
gran]i pot constitui la nevoie circumstan]e atenuante
pentru cerberii de la grani]ele Comunit@]ii Europene. 

Schengen – un vis prea
îndep@rtat

PUNCTUL
PE EUROPA

Emil DAVID

continuare ^n pag. 3

„Drumul lung începe de unde ai
obosit”

Nicolae Iorga

...Prin anii 1970 f@cea vog@ o carte a unui
cercet@tor }i jurnalist celebru, editorialist la
revista „L'Express”, anume Jean-Jacques
Servan-Schreiber. Volumul se numea „Le
defi americain” – „Sfidarea american@”.
Statele Unite f@cuser@ pa}i mari înainte în
cercetare, în economie, în domeniul pro-

ductivit@]ii, constituind un bun exemplu pentru ca economiile
europene s@ fac@ la fel, dac@ acestea s-ar fi str@duit s@ }tie „cum”
}i „cât”. Aici era “cheia” problemei, Cartea a avut succes }i a fost
ca o veritabil@ revela]ie pentru economiile europene, acestea venind
în mai mare m@sur@ cu proiecte ambi]ioase, dispuse revigor@rilor
}i unor, deloc minore, recalibr@ri... Situa]ia este, întrucâtva, repeti-
tiv@ ast@zi. {i o s@ vedem de ce. 

Dan POPESCU

Derularea edi]iei cu num@rul 18 a Conferin]ei Economice
Interna]ionale organizat@ de Facultatea de {tiin]e
Economice, din cadrul Universit@]ii "Lucian Blaga" din
Sibiu, la Sibiu, în perioada 19-20 mai 2011 este o
m@rturie a evolu]iei ascendente a rolului domeniului eco-
nomic în universul cunoa}terii. Subiectul abordat la
aceast@ prestigioas@ manifestare }tiin]ific@ este f@r@
îndoial@ de mare generozitate }i actualitate. În acest
cadru, IECS 2011 -
"CRISES AFTER THE
CRISIS. INQUIRIES
FROM A NATIONAL,
EUROPEAN AND
GLOBAL PERSPEC-
TIVE" se desf@}oar@
la Sibiu, la ceas

aniversar, când Facultatea de {tiin]e Economice
s@rb@tore}te 20 de ani de înv@]@mânt superior
economic sibian.

Conferin]a economic@ interna]ional@ IECS 2011 }i
20 de ani de înv@]@mânt superior economic sibian

Honoré de Balzac 

(n. 20 mai 1799, Tours, Fran]a – d. 18 august 1850, Paris, Fran]a) 

mare romancier, critic literar, eseist, jurnalist }i scriitor francez.

Economia în nuan]e

Rezumat:
Uniunea European@ conduce deta}at în cadrul
competitorilor mondiali care militeaz@ pentru
diminuarea schimb@rilor climatice, schimb@ri
care pot avea grave consecin]e negative pen-
tru întreaga planet@. Marea Britanie a anun]at
cele mai substan]iale reduceri de emisii polu-
ante pe care o ]ar@ le poate avea. Din partea
]@rilor asiatice, în frunte cu China, India }i
Japonia, pe de o parte, dar }i din partea SUA,
pe de alt@ parte exist@ t@ceri pline de
subîn]elesuri...

1.Introducere
Conferin]a Na]iunilor Unite pe pro bleme de
mediu de la Copenhaga, s-a desf@}urat f@r@ suc-
cesul scontat în perioada 7-18 decembrie 2009. 

Acordul Copenhaga. 
Cronica unui 
e}ec anun]at

continuare ^n pag. 7

O sfidare american@ }i un pariu european...

Petru-Ovidiu DUMBR~VEANU

Solilocvii de duminic@

continuare ^n pag. 6
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prof. univ. dr.
Carmen COM~NICIU
Decanul Facult@]ii
de {tiin]e Economice
- ULBS

prof. dr. M. Emilian DOBRESCU

prof. dr. Diana-Mihaela POCIOV~LI{TEANU

Decizia economic@,
^ntre cooperare 

}i conflict
Economia se poate rezuma, în
linii mari, la cooperare }i com-
peti]ie, ca orice alt@ activitate
care presupune interac]iunea
uman@. Îns@ cum decidem care
dintre aceste “strategii” s@ le
aplic@m? Cum hot@râm dac@ ar
fi mai profitabil pentru afacerea
noastr@ s@ fie în cooperare sau
în competi]ie cu afacerea veci -
nului de peste drum? Decizia de
a coopera atunci când am putea
concura cu competitorii nostri

poate duce la o reducere drastic@ a profiturilor firmei
noastre. De asemenea, decizia de a concura când com-
petitorul este mai bine plasat poate duce la ruinarea
complet@ a afacerii pe care o conducem }i în cele din
urm@ la faliment.

student Alexandru
IORD~NESCU

continuare ^n pag. 2

Vedere din New-York
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urmare din pag.1
Teoria jocurilor a luat na}tere pentru
a r@spunde la aceste probleme }i nu
numai. De exemplu, dac@ competi-
torul nostru ne este superior }i deci-
dem c@ o tactic@ de cooperare ar fi
cea mai bun@ solu]ie din punctul
nostru de vedere, cum putem face
ca }i el s@ fie de acord cu o aseme-
nea propunere? Care ar condi]iile
care l-ar determina pe el s@ accepte
o asemenea ofert@, l@sându-ne }i pe
noi în situa]ia de a avea un profit
superior celui dinaintea cooper@rii?
Teoria jocurilor ne ofer@ un nou mod
de gândire economic@. Ea ofer@ o
alternativ@ la metoda conven]ional@
de examinare a economiei care ne
permite s@ cre@m strategii pentru
orice fel de situa]ie pe care am
putea s@ o întâlnim. Numele dat
acestui domeniu duce de multe ori
la confuzii, mai ales datorit@
prezen]ei cuvântului joc. În teoria
jocurilor, prin joc se în]elege orice
interac]iune strategic@, în cadrul c@rei
deciziile fiec@rui participant depind
de deciziile celorlal]i participan]i.
Prima aplica]ie a teoriei jocurilor
analizeaz@ studiul jocului a dou@ per-
soane }i a fost realizat@ în anul 1838,
de c@tre Antoine Cournot. Emile Borel
a fost apoi primul care a sugerat o
teorie formal@ a jocurilor, teorie care
a fost dezvoltat@ de c@tre matemati-
cianul John von Neumann în anul
1928 (“Teorie a jocurilor de soci-
etate”). Teoria jocurilor a ap@rut ca
un domeniu propriu de cercetare
odat@ cu publicarea volumului “Teoria
jocurilor si Comportamentul
Economic”, de c@tre John von
Neumann }i Oskar Morgenstern în
anul 1944. Aceast@ carte a furnizat
multe terminologii de baz@ }i a pus
}i rezolvat probleme care î}i g@sesc
aplica]ii }i în ziua de azi.
În 1950, John Nash a demonstrat c@
jocurile finite au mereu un punct de
echilibru, care ar trebui s@ determine
to]i juc@torii ra]ionali s@ aleag@

ac]iunile care sunt cele mai bune
pentru ei având în vedere deciziile
oponen]ilor. Acest principiu de baz@
al teoriei jocurilor necooperative a
fost un punct central de analiz@ din
acel moment. În perioada 1950-
1960 teoria jocurilor a fost extins@
teoretic }i folosit@ pentru rezolvarea
problemelor politice }i de r@zboi.
Teoria jocurilor a primit o aten]ie
special@ în anul 1994, datorit@
acord@rii premiului Nobel econo-
mi}tilor John Nash, John Harsanyi
}i Reinhard Selten.
La sf@r}itul aniilor ’90 o aplica]ie
nou@, de profil înalt a teoriei
jocurilor a fost designul licita]iilor.
Teoreticieni importan]i ai teoriei
jocurilor au luat parte la designul
licita]iilor pentru alocarea drepturilor
de folosire a benzilor de spectru
electromagnetic în industria teleco-
munica]iei mobile. Majoritatea lici-
ta]iilor de acest gen au fost proiec-
tate cu scopul de alocare eficient@ a

resurselor }i au reusit strângerea de
milioane de dolari pentru Statele
Unite ale Americii.
Unul dintre motivele pentru care teo-
ria jocurilor a c@p@tat o notorietate
atât de mare este faptul c@ are o
arie de aplicabilitate deosebit de
extins@. Încep$nd cu comportamentul
în trafic, decizii de produc]ie }i
r@zboiul pre]urilor }i terminând cu
decizia de a avea copii, totul p@rea
c@ va putea fi analizat }tiintific cu
ajutorul teoriei jocurilor. Toate aces-
te situa]ii pot fi încadrate într-un joc
}i analizate dup@ principiile inovative
ale acestei noi teorii.
De}i s-a dovedit c@ aceast@ teorie nu
are r@spuns la chiar toate situa]iile
întâlnite în via]a de zi cu zi, ea }i-a
g@sit o larg@ aplicabilitate, mai ales
în domeniul biologiei }i economiei,
aducând o modificare puternic@ în
modul de a privi lucrurile atunci
când vine vorba de interactiunea din-
tre oameni }i de luare deciziilor.

Folosind statistica }i probabilistica
pentru a analiza o situa]ie }i a-i g@si
cea mai rezonabil@ rezolvare, teoria
jocurilor creeaz@ un patern de
gândire, o strategie, pentru situa]ii în
care, la prima vedere, strategia nu }i-
ar avea rostul. Astfel, cuno}tintele din
acest domeniu pot aduce un avantaj
important celui care }tie s@ le
foloseasc@, avantaj care poate fi
folosit }i în luarea unor decizii eco-
nomice importante.
De exemplu, una dintre cele mai
importante decizii economice luate pe
baza unor principii ale teoriei jocurilor
a fost decizia de aprobare a planului
Marshall, plan care a avut un rol
decisiv în relansarea economic@ (în
urma celui de al doilea razboi mon-
dial) a întregului continent european. 
De asemenea, Statele Unite ale
Americii a folosit exper]i în teoria
jocurilor pentru a creea designul lici-
ta]iilor pentru alocarea drepturilor de
folosire a benzilor de spectru elec-

tromagnetic în industria telecomuni-
ca]iilor mobile, fapt ce a adus statu-
lui american milioane de dolari.
Teoria jocurilor este cea mai nou@
ramur@ a economiei, apar]inand
microeconomiei. De}i ea a ap@rut în
urma cu doar 60 de ani (odata cu
publicarea lucr@rii “The Theory of
Games and Economic Behaviour” de
c@tre John von Neumann }i Oskar
Morgenstern în 1944) a avut deja un
impact puternic asupra vie]ii eco-
nomice }i nu numai.
John von Neumann }i Oskar
Morgenstern au definit jocul ca:
“orice interac]iune între diver}i
agen]i, guvernat@ de un set de reg-
uli specifice care stabilesc mut@rile
posibile ale fiec@rui participant  }i
câ}tigurile pentru fiecare combina]ie
de mut@ri”.
Aceast@ descriere se poate aplica
aproape oric@rui fenomen social, ast-
fel încât se asteapt@ de la aceasta
}tiin]@ rezolvarea tuturor situa]iilor în
care oamenii realizeaz@ c@ rezultatul
ac]iunilor lor depinde nu numai de ei,
ci }i de ac]iunile celorlal]i participan]i.
De}i nu putem vorbi despre “teoria
jocurilor” decât începând cu anul
1944, în acest domeniu s-au eviden-
tat deja o serie important@ de min]i
sclipitoare care au câ}tigat nu mai
pu]in de 7 premii Nobel. Aceasta
reprezint@ o mare realizare dac@ ne
gândim c@ exist@ ramuri mult mai
vechi }i mai cunoscute ale eco no -
miei care au câ}igat un num@r com-
parabil de premii Nobel. De exemplu,
în domeniul macroeconomiei s-au
decernat pân@ în ziua de ast@zi 8
astfel de premii.
Câ}tig@torii premiului Nobel în eco -
nomie pentru realiz@ri în domeniul
teoriei jocurilor au fost: Paul A.
Samuelson(1970), Kenneth J. Arrow
(1972), Reinhard Selten, John F.
Nash Jr. }i John C. Harsa nyi (1994),
Robert E. Lucas Jr. (1995), William
Vickrey(1996), Thomas C. Schelling
}i Robert J. Aumann (2005), Eric S.
Maskin, Leonid Hurwicz }i Roger B.
Myerson (2007).

(va urma)

Decizia economic@, ^ntre 
cooperare }i conflict

student Alexandru IORD~NESCU
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urmare din pag.1
Dar unii dintre ace}tia doresc pur }i
simplu modificarea esen]ial@ a unui
tratat }i a unei conven]ii care
func]ioneaz@ de 15 ani }i care, pân@
acum, erau prezentate drept un suc-
ces-cheie al proiectului european, cea
mai mare realizare a Europei Unite.
Dup@ cum se }tie, Tratatul Schengen
}i Conven]ia de la Dublin din 1997
oblig@ ]ara unde sosesc imigran]ii
clandestini s@ nu-i lase s@ circule
prin restul spa]iului european, ba
chiar s@-i reprimeasc@ dac@ au ple-
cat mai departe. A}adar, se
statuteaz@ }i se impune solu]ionarea
cererilor de azil în ]@rile unde vin
imigran]ii ini]ial.
Acum, îns@, Executivul comunitar, sub
presiunea Fran]ei }i Italiei, principalele
]inte ale exodului din sud, recomand@
reinstalarea refugia]ilor }i în alte state
din UE, ca un gest de împ@r]ire a
costurilor }i responsabilit@]ilor. În
acela}i context, UE mai cere modif-
ic@ri legislative astfel încât, în anumite
condi]ii, s@ poat@ fi reintroduse vizele
pentru cet@]eni din ]@ri în care în
prezent pot circula f@r@ vize în spa]iul
euro (Serbia, Macedonia, Muntenegru,
Bosnia, Albania, }.a.). Unii au propus,
iar Consiliul pentru Justi]ie }i Afaceri
Interne a validat s@pt@mâna trecut@ la
Bruxelles: se vor putea reintroduce
controalele la frontiere „în condi]ii
foarte stricte }i în cazuri excep -
]ionale”, f@r@ a fi îns@ definite aceste
condi]ii. Stabilirea con]inutului }i
oportunit@]ii lor va fi la latitudinea
fiec@rui stat membru, care va ac]iona
func]ie de propriile interese.
{i iat@ cum o idee european@ gen-
eroas@ dar }i suprasolicitat@ din
punct de vedere politic }i moral, se
poate pr@bu}i la fel ca }i iluziile dis-
truse în ultima vreme de criza finan-
ciar@ }i criza economic@. Acum, pe
tapet se afl@ criza Schengen. Ceea
ce, la urma-urmei, confirm@ verdictul
dur dat recent într-un editorial din
„Die Welt”: „Nici dispari]ia grani]elor,
nici moneda comun@ nu au determi-
nat cet@]enii sau statele s@ se mi}te
în aceea}i direc]ie. Dimpotriv@.
Fiecare a insistat s@-}i p@streze par-
ticularit@]ile na]ionale }i s@-}i con-
serve interesele na]ionale”.

Cine e de vin@ c@ cet@]enii din statele
europene mai dezvoltate v@d în liber-
tatea de mi}care o afectare a senti-
mentului de siguran]@ prin prezen]a
imigran]ilor ilegali, prin accentuarea
crimei organizate? Cine e de vin@ c@
îi percep ca pe o amenin]are pe
str@inii care accept@ locuri de munc@
mai prost pl@tite? Cum poate fi expli-
cat@ ascensiunea partidelor euroscep-

tice în multe din ]@rile Comunit@]ii?
Când vom avea r@spunsul la toate
aceste întreb@ri, vom în]elege de ce
UE a ajuns în cea mai grav@ criz@ din
punctul de vedere al principiilor pe
care se bazeaz@, precum libertatea de
mi}care pus@ în prezent în discu]ie
prin reintroducerea controalelor la
frontier@. {i de ce aceste m@suri
restrictive sunt pe cale s@ devin@ o

nou@ tendin]@ în Europa.
Desigur, ideea european@ este prea
pre]ioas@ pentru a fi distrus@. Dar
este evident c@ ea nu poate
supravie]ui decât prin construirea unei
Europe în care europenii s@ vrea s@
tr@iasc@ al@turi de al]ii dinafar@, pe
care dramele istoriei îi mân@ spre alte
orizonturi de speran]@.
Într-un asemenea context, România

}i Bulgaria, care }i-au propus s@
adere în acest an la spa]iul de liber@
circula]ie, par sortite s@ devin@ vic-
time colaterale. Adic@ s@-}i vad@
amânate sine die aceste proiecte
na]ionale. De ce patru state
partenere din Comunitatea European@
se ab]in s@ dea und@ verde ader@rii
]@rii noastre la Schengen? Oficial,
din dou@ motive:
1.Pentru c@ se tem c@ prin ridicarea
controalelor la frontiera României cu
Bulgaria }i a Bulgariei cu Grecia s-
ar deschide o poart@ fluxurilor imi-
gra]ionale din Sud c@tre Europa
Central@ }i de Nord, prin Grecia
tranzitând }i în prezent aproximativ
90 la sut@ din imigran]ii ilegali ce
intr@ în U.E.
2.Pentru c@, de}i noi sus]inem c@ am
îndeplinit toate condi]iile tehnice de
aderare, opozan]ii no}tri continu@ s@
invoce corup]ia la frontiere drept un
obstacol grav }i ne cer „progrese
sustenabile }i ireversibile” în Justi]ie
pe care s@ le confirme nu unul, ci
mai multe rapoarte succesive ale
Consiliului Europei.
De fapt, va trebui s@ în]elegem c@
batem la ni}te por]i pe cale de a se
închide. Când la Bruxelles s-a hot@rât
ce s-a hot@rât s@pt@mâna trecut@,
când Marea Britanie }i Irlanda se
conformeaz@ doar selectiv unor
prevederi Schengen, men]inând con-
troalele la frontiere, când Fran]a,
Danemarca }i Austria au deja planuri
opera]ionale de reinstaurare a con-
troalelor vamale, ne putem întreba pe
bun@ dreptate pentru ce spa]iu de
liber@ circula]ie ne batem noi? Ce a
mai r@mas, de fapt, din mult-l@udatul
Tratat Schengen?
Pân@ la urm@, calendarul admiterii
noastre în spa]iul liber european, sau
în ceea ce a mai r@mas din el, nu
este doar decât reflexul unor ambi]ii
politicianiste }i de imagine.
Statut care rom$nului simplu, cinstit
nu-i folo se}te la nimic, nu-i aduce
nici un beneficiu.
R@mâne, deci, o problem@ doar a
autorit@]ilor noastre necunoscutele
legate de data ader@rii la Schengen,
de faptul c@ aderarea va fi integral@
sau în etape, de testele de încredere
la care vom fi supu}i. Pentru români,
cu siguran]@, priorit@]ile sunt altele,
ghinioanele poart@ alt nume...

Schengen – un vis prea îndep@rtat

Emil DAVID

Vedere panoramic@ - Bruxelles
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urmare din pag.1
Distin}ii participan]i la IECS 2011 au
fost întâmpina]i de cadrele didactice
}i studen]ii Facult@]ii de {tiin]e Eco -
nomice din Sibiu, fiindu-le adresate
cuvinte de bun venit }i succes pen-
tru lucr@rile Conferin]ei, în Aula “Ma -
gna” a Universit@]ii “Lucian Blaga”
din Sibiu de c@tre: prof.univ.dr.ing.
D.H.C. Constantin Oprean - rector al
Universit@]ii “Lucian Blaga” din Sibiu;
prof.univ.dr. D.H.C. Dan Popescu -
chairman al conferin]ei; prof.univ.dr.
Carmen Comaniciu - decan al Facul -
t@]ii de {tiin]e Economice Sibiu.

În aceste dou@ zile minunate de
prim@var@, la sediul nou }i modern
al Facult@]ii de {tiin]e Economice din
Sibiu, Calea Dumbr@vii, nr. 17, per-
sonalit@]i remarcante ale mediului
universitar, din domeniul cercet@rii
}tiin]ifice, ale mediului de afaceri }i
sectorului public, din ]ar@ }i str@i -
n@tate au adus spre dezbatere idei,
opinii, argumente, solu]ii asupra
feno menelor }i proceselor econom-
ice, din perspectiva globaliz@rii }i
post-globaliz@rii. 

Dezbaterile conferin]ei au fost
realizate pe cele 6 sec]iuni, cu
urm@toarele tematici:
Sec]iunea 1 – „ECONOMICS OF
CRISES VERSUS CRISIS OF ECO-
NOMICS”
Sec]iunea 2 – „MANAGEMENT: NEW
COORDINATES AND CHALLENGES”
Sec]iunea 3 – „MARKETING, COM-
MERCE AND TOURISM AND A NEW
PARADIGM OF CHANGE”
Sec]iunea 4 – „BANKING, ACCOUNT-
ING AND FINANCIAL SYSTEMS
FROM THE 21ST CENTURY PER-
SPECTIVE”
Sec]iunea 5 – „APPLIED INFORMAT-
ICS IN ECONOMY”

Abordând aspecte teoretice si
pragmatice în deplin@ concordan]@
cu tema Conferin]ei, cele peste 300
de lucr@ri prezentate pe sec]iuni au

avut ca direc]ii principale de cerc-
etare: corela]ii între variabilele demo -
grafice }i cre}terea economic@; iden-
tificarea cauzelor }i solu]iilor posibile
pentru criza economic@ interna -
]ional@; industrializarea vs. tradi]io -
nalismul rural; planul mondial de
stabilitate monetar@; efectele global-
iz@rii asupra dezvolt@rii umane; criza
sectorului energetic; mediul în situa]ii
de criz@; globalizarea pie]elor finan-
ciare; dimensiunile, conexiunile }i
consecin]ele globaliz@rii; antrepreno-
riatul academic; cultura }i climatul
etic al organiza]iei; managementul

schimb@rii în institu]iile publice; cap-
italul intelectual; competitivitatea
firmei viitorului; teoria economic@ }i
criza contemporan@; eco-marketingul;
rolul marketingului integrat; impactul
liberaliz@rii în activitatea agen]iilor de
turism; evolu]ia sectorului ter]iar;
comer] echitabil; marketingul virtual;
publicitate on-line; impactul dez-
volt@rii sistemului financiar asupra
cre}terii economice; rolul auditului
public; viitorul contabilit@]ii; tehnici
moderne în evaluarea riscului de
credit; sistemul bancar }i criza eco-
nomico-financiar@; sistemul monetar

interna]ional; sistemul fiscal euro-
pean; politica fiscal@; performan]a,
riscul }i plus-valoarea în sistemele
financiare; managementul resurselor
informa]ionale; modelarea proceselor
decizionale; tehnologia informa]iei în
educa]ie; riscurile tehnologiilor infor-
matice }i ale comunic@rii; utilizarea
instrumentelor informatice în eficien-
tizarea activit@]ilor; etc.

Informa]iile furnizate, împ@rt@ -
}irea experien]ei }i dezbaterile gener-
ate au scos în eviden]@ “pasiunea }i
d@ruirea” tuturor participan]ilor în tot
ce întreprind, un înalt profesionalism
}i o rigurozitate }tiin]ific@ a studiilor
}i lucr@rilor.
Noile modific@ri produse în economia
româneasc@ în etapa actual@, cerin -
]ele economiei de pia]@ func]ionale,
integrarea României în structurile
europene, fenomenele }i procesele
micro, macro }i mondo – econom-
ice }i criza economico-financiar@
global@ sunt probleme majore ce au
stat }i stau în aten]ia speciali}tilor
economi}ti. 
Anul 2011, semnific@ pentru Facul -
tatea de {tiin]e Economice din cadrul
Universit@]ii “Lucian Blaga” din Sibiu,
prilej de s@rb@toare, prin aniversarea
a 20 de ani de înv@]@mânt superior
economic sibian.
A}adar, manifestarea }tiin]ific@ IECS
2011 este un prilej pentru a sublinia
rena}terea profilul economic superior
în Sibiu în anul 1991 }i ce reprezint@
ast@zi Facultatea de {tiin]e Econo -
mice Sibiu.

Înv@]@mântul superior sibian î}i
are începuturile în secolul al XVIII-
lea, când s-au ini]iat cursuri supe-
rioare în cadrul {colii Teologice.
Anul 1786 a marcat debutul înv@]@ -
mântului superior sibian. Înv@]@ -

mântului teologic }i pedagogic i s-a
ad@ugat în anul 1855 Academia de
Drept, înfiin]at@ de popula]ia de etnie
german@. În anul 1887 Academia din
Sibiu a fost desfiin]at@, continuând
îns@ s@ func]ioneze în Budapesta.

Înv@]@mântul superior sibian a
cunoscut un nou început în anul
1940, când Universitatea din Cluj-
Napoca a fost nevoit@ s@-}i caute un
refugiu pe aceste meleaguri, ca
urmare a dictatului de la Viena prin
care nordul Transilvaniei a fost cedat
Ungariei. Un sfert de secol mai târz-
iu, în anul 1969, a fost înfiin]at@ la
Sibiu Facultatea de Istorie, ca ramu-
ra a Universit@]ii din Cluj. În anul
1971, Facultatea s-a transformat în
Facultatea de Filologie }i Istorie. În
acela}i an a fost înfiin]at@ Facultatea
de Administra]ie Public@, cu un pro-
gram unic în ]ar@. Anul urm@tor a
însemnat înfiin]area unei noi facult@]i,
Facultatea de Prelucrare a Lemnului,
func]ionând ca ramur@ a Universit@]ii
din Bra}ov.
Anul 1976 este marcat de înfiin]area
primului institut autonom de
înv@]@mânt superior din Sibiu, care
cuprindea urm@toarele facult@]i:
Filologie }i Istorie, Drept Economic
}i Administrativ, }i Tehnologia
Construc]iilor de Ma}ini.

Regimul dictatorial al anilor '80
a desfiin]at progresiv activitatea
Facult@]ilor de Filologie }i Istorie
precum }i Administra]ie Public@,
pân@ ce acestea au disp@rut în
întregime. Numai Facultatea de
Inginerie Me canic@ }i-a continuat
existen]a, sub forma unui institut de
Subingineri, segment al Politehnicii
din Cluj-Napoca.

continuare ^n pag.4

Conferin]a economic@
}i 20 de ani de înv@]@mânt 

prof. univ. dr.
Carmen COM~NICIU

Sibiu, 19-20 mai 2009

Universitatea “Lucian Blaga” - Sibiu - Facultatea de {tiin]e Economice

Vedere panoramic@ - Sibiu - Pia]a Mare
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urmare din pag.4
Dup@ Revolu]ia din decembrie 1989,
Ministerul Educa]iei Na]ionale a dec-
retat, la 5 martie 1990, înfiin]area
Universit@]ii din Sibiu, cuprinzând
cinci facult@]i: Litere, Istorie }i Drept,
Medicin@, Tehnologia Textilelor }i
Produselor Alimentare, Inginerie }i
{tiinte. 

În ce prive}te înv@]@mântul
superior economic, el s-a reg@sit
pen tru o scurt@ perioad@ (1971-
1974), în cadrul Facult@]ii de
Administra]ie Public@, care preg@tea
economi}ti pentru administra]ia pub-
lic@ central@ }i local@. Acest am@nunt
istoric a reprezentat un imbold în
anul 1991 pentru rena}terea acestui
profil, al@turi de alte argumente, pre-
cum: existen]a unui mediu universi-
tar la Sibiu, cu vechi tradi]ii; carac-
terul eminamente cultural al Sibiului
}i împrejurimilor sale; prezen]a unei
diversit@]i economice }i social-cultur-
ale în activitatea practic@, care a
putut constitui }i o solid@ baz@ de
practic@ pentru studen]i }i integrarea
absolven]ilor pe pia]a muncii;
încadrarea jude]ului Sibiu în zonele
cu tradi]ie turistic@, cu largi perspec-
tive de dezvoltare, datorit@ factorilor
de relief }i de mediu, diversit@]ii }i
frumuse]ii peisajului, dezvolt@rii
industriale }i culturale, etnografiei,
datinilor, monumentelor istorice }i de
arhitectur@.

Plecând de la aceste premise,
în anul 1991 a fost înfiin]at, în
cadrul Universit@]ii "Lucian Blaga"
din Sibiu, primul modul universitar
în profilul economic, cu specializarea
Turism-Sercivii. Acest prim pas a
fost rodul unei ac]iuni hot@râte,
ambi]ioase a profesorilor de atunci,

Ioan Cosmescu, {tefan Mârza }i Dan
Popescu, care s-au dedicat acestui
]el }i au pus întreaga capacitate de
efort în slujba realiz@rii lui. Totodat@,
}i alte personalit@]i prestigioase din
mediul academic (Dumitru Ciocoi
Pop, Ioan Vesa, Gheorghe Stoica,
Rudolf Dotz, Hermina Dotz, Nicolae
Todericiu, Constantin [@ran Moro}an,
Alexandru Hudi]eanu, Alexandru
Grad, Ioan Bogdan) }i din mediul de
afaceri (Nicolae D@dârlat, Cornel
Mitrea) au avut un aport deosebit la
sus]inerea profilului economic în
mediul universitar sibian.
Apari]ia, dezvoltarea }i afirmarea
domeniului economic în înv@]@mântul
superior sibian reprezint@ consecin]a
fireasc@ a unei realit@]i obiective, atât
în ceea ce prive}te prezentul, cât }i
viitorul dezvolt@rii economico-sociale
a acestei regiuni reprezentative a
]@rii, care este Sibiul.
În perioada 1991-2002 înv@]@mântul
superior economic sibian, s-a dez-
voltat armonios încercând s@ se
adapteze la cerin]ele unei economii
în plin proces de restructurare, mod-
ernizare }i deschidere interna]ional@.
Facultatea de {tiin]e Economice a
luat fiin]@ în anul 2002, cu misiunea
de a furniza servicii educa]ionale de
cea mai înalt@ calitate în domeniul
economic în scopul form@rii }i dez-
volt@rii aptitudinilor profesionale ale
viitorilor economi}ti }i aprofund@rii
cuno}tin]elor de specialitate ale pro-
fesioni}tilor din domeniul economic. 
În acest scop, colectivul de cadre
didactice este angajat cu toat@
r@spunderea în preg@tirea stu-
den]ilor/masteranzilor/doctoranzilor în
domeniul economic, spre a le asigu-
ra afirmarea profesional@ pe o pia]@

a muncii ce a devenit din ce în ce
mai competitiv@ }i integrarea într-o
societate tot mai exigent@. Obiectivul
nostru este ca absolvirea unei spe-
cializ@ri din cadrul Facult@]ii de
{tiin]e Economice din Sibiu s@ fie o
garan]ie a dobândirii unei bune
preg@tiri profesionale.
Facultatea de {tiin]e Economice din
cadrul Universit@]ii "Lucian Blaga"
din Sibiu }i-a propus, înc@ de la înfi-
in]are, o evolu]ie caracterizat@ de
noutate, dinamism, rigoare }i cali-
tate, în deplin@ concordan]@ cu exi-
gen]ele mediilor universitare din
spa]iul na]ional }i european. 

Suntem o facultate tân@r@, dinamic@,
modern@ }i de perspectiv@ ce
furnizeaz@ servicii educa]ionale de
cea mai înalt@ calitate în domeniul
economic, în scopul form@rii }i dez-
volt@rii aptitudinilor profesionale ale
viitorilor economi}ti }i aprofund@rii
cuno}tin]elor de specialitate ale pro-
fesioni}tilor din domeniul economic.
Eficien]a, eficacitatea, etica }i echipa
sunt termenii-cheie pe care s-a bazat
}i se bazeaz@ dezvoltarea Facult@]ii
de {tiin]e Economice din Sibiu într-
un mod armonios }i performant.
Studen]ii/masteranzii/doctoranzii g@ -
sesc în facultatea noastr@ un mediu

propice de dezvoltare, cu o curricul@
flexibil@, o excelent@ baz@ material@
}i un corp profesoral de înalt@ ]inut@
academic@.
Ini]iativa, valoarea, stimularea, res -
ponsabilitatea }i competen]a sunt
coordonatele direc]iei de dezvoltare
în Facultatea de {tiin]e Economice
din Sibiu.

Bog@]ia cea mai mare a fac-
ult@]ii noastre este resursa uman@,
cadrele didactice, slujitorii }colii }i
produsul lor, viitorii speciali}ti,
rela]ia student/masterand/doctorand
– cadru didactic, în mediul academ-
ic al Facult@]ii de {tiin]e Economice
Sibiu  bazându-se pe respect reci-
proc autentic }i parteneriat.

Implicarea în cercetarea
}tiin]ific@ a cadrelor didactice, a stu-
den]ilor, masteranzilor }i doctor-
anzilor din facultatea noastr@ este o
dovad@ în plus c@ reprezent@m un
promotor activ al valorilor europene
în cadrul comunit@]ii locale, na]ionale
}i interna]ionale.

Unitate academic@ distinct@ în
cadrul Universit@]ii "Lucian Blaga"
din Sibiu, Facultatea de {tiin]e
Economice dore}te a fi în continuare
un forum al ideilor libere, o comu-
niune a educa]iei }i cercet@rii dinam-
ic@ }i modern@, un reper emblemat-
ic al Sibiului. 

Jennifer James spunea "Succe -
sul nu este o destina]ie la care vei
ajunge vreodat@. Succesul este cali-
tatea c@l@toriei tale"..... 

Avem convingerea c@ din
aceast@ "c@l@torie" IECS 2011 }i
manifestarea prilejuit@ de aniversarea
a 20 de ani de înv@]@mînt superior
economic sibian, fiecare va pleca cu
ceva nou, rezultat din schimbul de
idei }i va c@uta s@ disemineze infor-
ma]iile primite.

"A fi împreun@ este un început.
A r@mâne împreun@ este un progres.
A lucra împreun@ este un succes!"

S~ NE REVEDEM CU BINE LA
IECS 2012!

interna]ional@ IECS 2011
superior economic sibian

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
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urmare din pag.1
Sunt câteva tr@s@turi definitorii ale
actualei etape de dezvoltare econom-
ic@ în lume. Iat@: a) amplificarea put-
erii economice a economiilor din
Asia, mai ales China dar }i India, }i
un anume „recul economic al
Occidentului”; b) trecerea, de câ]iva
ani, de la „Clubul” economic select
„G 8”, monopolizat aproape de
parteneri transatlantici, la un club
economic }i el select, „G 20”, unde
al@turi de primele ]@ri amintite,
economiile emergente }i-au f@cut „o
intrare în for]@”. În fapt, afirm@
cercet@torul Justin Vaїsse, directorul
de studii de la „Brookings
Institution” din Washington, “uitân-
du-te, îns@, mai îndeaproape, nu este
Occidentul în ansamblul s@u care se
vede amenin]at de o declasare, ci
mai ales Europa”. Nu ai cum s@ nu-
i dai dreptate autorului nu de mult a
dou@ celebre lucr@ri, anume „Istoria
neoconservatorismului în Statele
Unite” }i, împreun@ cu P. Hassner,
„Dilema unei superputeri”. S@
ar@t@m, îns@, despre ce este vorba.
...Atunci când America lui Barack
Obama reg@se}te – potrivit a nu
pu]ine opinii – drumul cre}terii eco-
nomice, reajustând, uneori chiar
esen]ial, }i „leadership”-ul s@u pen-
tru a-l conserva, Europa economic@
se confrunt@ cu o reducere a
prezen]ei sale în instan]ele de guver-
nan]@ mondial@ }i cu dorin]a Statelor
Unite de a reduce cotele p@r]i în FMI
}i Banca Mondial@ pentru a face mai
mult loc noilor veni]i puternici. Cum
arat@ Justin Vaїsse, „o simpl@ com-
para]ie a perspectivelor cre}terii pen-
tru acest deceniu rezum@ (semnifica-
tiv, n.n.) o asemenea situa]ie. Iat@,
1& medie anual pentru Europa,
2,7& pentru Statele Unite, dar 7,7&
}i respectiv 10& pentru India }i
China. {i în plus, pentru Europa,
abia ie}it@ dintr-un deceniu în care a
consumat mult timp cu dezbaterea -
f@r@ prea mari rezultate - a prob-
lemelor institu]iilor sale, ea a fost }i
este din plin lovit@ de o anume
fragilitate a monedei sale unice,

euro. Se zdruncin@ astfel, într-o
m@sur@, desigur, }i o „încredere de
nezdruncinat” pentru anumite pro-
cese, în Europa comparativ cu,
bun@oar@, Statele Unite. La reuniunea
de la Copenhaga, asupra climatului
pe Terra, din decembrie 2009, acor-
dul final a fost negociat în detalii de
c@tre Statele Unite – Barack Obama -
}i ]@ri emergente precum China,
India, Brazilia, Africa de Sud. De}i
Europa a fost singura care a
avansat obiective ambi]ioase, iar
f@r@ Europa o astfel de reuniune nu
ar fi avut semnifica]iile necesare.
Oricum, sunt ipoteze care sus]in c@
partea european@ (în fapt, U.E.) în
PIB-ul mondial va descre}te spre

circa 18& în 2030, în vreme ce
aceea a Statelor Unite va r@mâne
constant@, circa 23&, nivelul s@u
uzual de dup@ anii 1960. Ceea ce
indic@, pentru perspectiv@, un posi-
bil decalaj relativ în constituire.
Iat@, dar, c@ Statele Unite, care
poart@ ele, în primul rând, respons-
abilitatea major@ a actualei crize eco-
nomice mondiale, cu prec@dere pe
componenta economiei de specula]ie
dar nu numai, par aproape gata s@
“ias@ din joc”, în vreme ce UE se
vede mult mai dur lovit@. De fapt,
men]ioneaz@ J. Vaїsse, explica]iile se
reg@sesc, cu prec@dere, }i în faptul
c@ dinamismul s@u demografic
plaseaz@ Statele Unite – în spe]@

economia american@ – într-o situa]ie
mult mai favorabil@ decât Europa
având, deseori, cre}teri negative ast-
fel. Dar }i în aceea c@ puterea de
finan]are a economiei americane atât
prin propriile sale pie]e de capitaluri,
cât }i din perspectiva restului lumii
este strâns legat@ de un dolar care
iese oarecum revigorat economic din
criz@, în vreme ce euro a fost }i este
înc@ „victima”. {i mai ar mai fi }i
alte argumente: poten]ialul de ino-
vare tehnologic@ al economiei amer-
icane r@mâne puternic, universit@]ile
de peste ocean continu@ s@ atrag@
cele mai valoroase creiere din lume
(salarii mari, logistic@ excelent@),
imi gran]ii se lanseaz@, ^nc@ cu

hot@râre la asaltul „visului american”,
chiar dac@ acesta a devenit „tot mai
sub]ire”, }i nutrind astfel, cu valori
de un tip sau altul, capacit@]ile antre-
prenoriale ale ]@rii. În plus, sistemul
politic american, ce p@rea blocat în
2009, a lansat mai multe reforme
esen]iale pentru viitorul economic al
SUA, ca de pild@ cea a sistemului
financiar debutat@ în 2010, reforme
ce dezvolt@ energii pozitive în sistem.
A}adar, în opinia lui Justin Vaїsse,
profe]ii declinului american vor tre-
bui s@ mai a}tepte câ]iva ani buni
înc@ pentru a-}i vedea, poate, predic]iile
realizate. Ridic@ îns@ semne de întrebare
faptul c@ J. Vaїsse nu aminte}te nimic
de îndatorarea explozibil@ a SUA, de circa
14.000 mld. dolari, circa 98& din PIB }i
care, la cel mai mic derapaj, este în
m@sur@ s@ anuleze, aproape, mai multe
din oportunit@]ile relevate în acest cadru.
C@ cercet@torul citat nu aminte}te de o
serie de probleme interne din SUA, inclu-
siv erodarea popula]iei ca urmare a SIDA
dar mai ales ca urmare a drogurilor, }i
ele cu efecte, cumulate în timp, }i deloc
în ultimul rând economice, tot devasta-
toare. De anumite limite pe care însu}i
Obama trebuie s@ le impun@ reformelor
sale }i care sunt dep@}ite într-o UE în
care institu]iile de]in roluri mai pronun]ate
de coordonare economic@ }i chiar de
actori economici, decât în SUA. Este o
lume în care, în ansamblul s@u, astfel de
procese se v@desc fundamentale. Oricum,
îns@, argumentele cerce t@torului american
trebuie luate în seam@, reprezentând tot
atâtea motive de reflec]ie pentru strategii
}i deciden]ii europeni, declara]i pentru a
câ}tiga un pariu economic }i nu pentru
a-l pierde, pentru a dobândi atuuri în
competi]ia mondial@ }i nu pentru a
pierde pozi]ii în aceast@ competi]ie.
De altfel, nu este pentru prima oar@
când despre America, devenit@ prim@
putere mondial@ a lumii, recunoscut@
oficial astfel mai ales dup@ prima
jum@tate a secolului trecut, au fost
cercet@tori care i-au prev@zut, în mai
multe rânduri, declinul. Chiar ameri-
canii se vedeau, în acest sens, când
în vârf, când mergând în jos, ca un
fel de „montagnes-russes”. Or, nici
una din aceste prezum]ii nu s-a ade-
verit. Despre ce a fost vorba? 

(va urma)

O sfidare american@ }i un
pariu european...

Dan POPESCU

Economia în nuan]e

Vedere din New-York



IECS 2011VINERI 20 MAI 2011 7

urmare din pag.1
Delega]i din 192 de ]@ri, dintre care
cca 100 pre}edinti }i prim mini}tri,
precum }i mul]i oameni de }tiinta au
catalogat acest summit drept cea
mai important@ conferin]@ global@ din
toate timpurile. Prim ministrul danez
Lars Loekke Rasmussen a subliniat
înainte de deschiderea summitului c@
„este nevoie mai mult decât oricând
de un angajament comun, puternic }i
ambi]ios al statelor lumii în privin]a
schimb@rilor climatice”. Summitul
ONU din Copenhaga ar fi trebuit s@
înlocuiasc@ Protocolul de la Kyoto (la
care o serie de puteri industriale,
printre care SUA, au refuzat sa
adere), care expir@ în 2012.
Niciodat@ în cei 17 ani de când
înc@lzirea global@ a ajuns pe agenda
public@, nu au existat atât de multe
]@ri care s@ propun@ planuri }i solu]ii
pentru stoparea înc@lzirii globale.
Conferin]a g@zduit@ de capitala
Danemarcei a propus obiective glob-
ale de reducere a emisiilor poluante
în atmosfera terestr@ }i de consoli-
dare a capacit@]ii de adaptare a
]@rilor globului la schimb@rile climat-
ice. Acordul  a stabilit, cel pu]in teo-
retic, limitele polu@rii cu gaze cu
efect de ser@, înlocuind în felul aces-
ta Acordul de la Kyoto (cunoscut }i
ca Protocolul de la Kyoto). 

2.Preliminariile
Programul Climate Savers, lansat de
World Wild Found (WWF) }i
Declara]ia de la Tokyo, din februarie
2008 au demonstrat rolul important
pe care îl poate avea sectorul de
business în ini]ierea unor ac]iuni de
succes împotriva schimb@rilor clima -
tice. Companiile au un impact con-
siderabil asupra mediului, dar, prin
inova]ie tehnologic@, ini]iativ@ }i
colaborare cu partenerii de afaceri,
autorit@]i }i societatea civil@, pot fi }i
parte a solu]iei. Sper@m ca ac]iunile
întreprinse la nivel interna]ional s@
î}i g@seasc@ ecou }i în mediul de
afaceri din România, unde con-
secin]ele schimb@rii climei sunt din
ce în ce mai vizibile. Identificarea
unor solu]ii realiste }i eficiente pen-
tru afaceri durabile }i implementarea
practic@ a acestora, pentru reducerea
impactului asupra mediului, trebuie
s@ fie o prioritate pentru companii.
Pentru c@ ceea ce este s@n@tos pen-
tru mediu, este s@n@tos }i pentru
mediul de afaceri. Prin semnarea
Declara]iei de la Tokyo, companiile
din cadrul programului Climate
Savers au reiterat imperativitatea }i
beneficiile ac]iunilor inovative
împotriva schimb@rilor climatice. 
Ac]iunile de combatere a problemelor
legate de înc@lzirea global@ }i rela]iile
cu ]@rile mediteraneene s-au num@rat
printre principalele chestiuni discu-
tate de liderii UE la summitul din
13-15 martie 2008, desf@}urat
tradi]ional la Bruxelles. Liderii au
convenit ca discu]iile asupra unei
serii de m@suri pentru combaterea
schimb@rilor climatice s@ fie finalizate
pân@ la sfâr}itul anului 2009. Anul
trecut, statele membre }i-au oferit
sprijinul de principiu pentru un plan

de ac]iune propus de Comisia
European@ (CE), care stabilea o serie
de obiective cu privire la emisiile de
gaze cu efect de ser@ }i energia
regenerabil@, precum }i m@suri pen-
tru crearea unei pie]e interne a UE
pentru energie. Printre m@surile
prev@zute de propunerea CE se
num@r@ reducerea emisiilor de gaze
cu efect de ser@ cu cel pu]in 20 la
sut@ pân@ în 2020, în compara]ie cu
nivelurile din 1990, precum }i
cre}terea cotei de]inute de energia
eolian@, solar@, hidrologic@ }i a va -
lurilor în consumul total de energie
al blocului la 20 la sut@, fa]@ de
nivelul actual de 7 la sut@. Planul
stabilea, de asemenea, o ]int@
minim@ obligatorie de 10 la sut@
pentru alimentarea vehiculelor de
pasageri cu biocombustibili pân@ în
2020. Negocierile purtate au fost
dure, date fiind temerile exprimate
de na]iunile membre, cu privire la
impactul economic al atingerii obiec-
tivelor }i la riscul poten]ial ca indus-
triile europene s@ se mute în ]@ri cu
standarde ecologice mai sc@zute. 
La jum@tatea lunii iunie 2008, }efii
celor mai mari 99 de concerne din
lume – printre care se num@r@ }eful
Deutsche Bank }i al companiei
Britisih Airways - au solicitat ]@rilor
puternic industrializate s@ preia
ini]iativa în ceea ce prive}te
înc@lzirea global@ }i s@ decid@ reduc-
erea drastic@ a emisiilor de gaze cu
efect de ser@. Complet@rile aduse
Acordului Tokyo trebuie s@ ]in@ cont
de func]ionarea pie]elor de desfacere,
s@ fie consistente, gândite pe termen
lung }i eficiente, au precizat }efii
celor mai mari companii din lume. 
La începutul lunii decembrie 2008 a
avut loc sub auspiciile ONU, la
Poznan, în Polonia, un summit de
12 zile, la care au participat delega]i
din 190 de ]@ri ale planetei, consa-

crat problematicii reducerii gazelor
de ser@ }i înlocuirii Protocolului
Kyoto privind înc@lzirea global@, ce
expir@ în 2012. Cu acest prilej, }eful
Na]iunilor Unite pe probleme de cli-
mat a avertizat împotriva a ceea ce
el a numeit “energie ieftin@ }i mur-
dar@” ca remediu rapid la criza
financiar@ global@, apreciind c@
aceasta va conduce la un nou deza-
stru economic. Yvo de Boer crede c@
guvernele nu trebuie s@ încerce s@
economiseasc@ bani prin renun]area
la înalta tehnologie în favoarea
surselor de energie “low cost” foarte
poluante, precum c@rbunele. El a cal-
i ficat aceasta ca o nou@ genera]ie de
investi]ii proaste }i a prezis c@ cen-
tralele solare }i eoliene vor deveni o
necesitate în cel mult 10 ani. 
În luna iulie 2009, grupul ]@rilor put-
ernic industrializate, G8, a adoptat o
]int@ de men]inere a cre}terii temper-
aturilor globale din perioada pre-
industrial@ pân@ în prezent de pân@
la 2 grade Celsius. Grupul dominat
de China, G77, al ]@rilor în curs de
dezvoltare, au propus un prag de
numai 1,5 grade Celsius, în condi]iile
în care nici o ]ar@ puternic industri-
alizat@ nu a adoptat politici pentru
stoparea emisiilor de gaze cu efect
de ser@ pentru a atinge acest obiec-
tiv. În]elegerea trebuie f@cut@ printr-
un compromis între statele bogate }i
industrializate }i cele în curs de dez-
voltare. În acela}i timp, preocuparea
societ@]ii civile vizavi de înc@lzirea
global@ a sporit semnificativ în ulti -
mul timp. 
La 8 octombrie 2009 a intrat în
vigoare un nou tratat privind emisi-
ile poluante, Protocolul privind
Emisiile Poluante }i Indexul
Poluan]ilor Chimici la Conven]ia
Aarhus a UNECE, adoptat în mai
2003 la Kiev. Protocolul asigur@
identificarea celor mai mari poluatori

în comunit@]ile europene, inclusiv
emisiile de gaze cu efect de ser@, ce
contribuie la schimb@rile climatice.
Protocolul solicit@ companiilor s@
rapor teze anual emisiile poluante elib-
erate în atmosfer@ precum }i polu-
an]ii din industria chimic@, inclusiv
gazele cu efect de ser@, dioxinele sau
metale grele precum mercurul.
Informa]iile sunt apoi introduse într-
un registru public accesibil pe inter-
net. Sursele de poluare, mici dar
foarte r@spândite, precum cele din
trafic, emisiile generate din agricul-
tur@ }i de c@tre întreprinderile mici }i
mijlocii sunt cuprinse în registrele
na]ionale de poluare. Unde exist@
deja registre, afi}area de informa]ii
despre emisiile poluante a condus la
îmbun@t@]irea comportamentului com-
paniilor fa]@ de mediu. Protocolul
este deschis ratific@rii de c@tre orice
stat membru al Na]iunilor Unite.

3.Angajamentele Uniunii Europene
La Copenhaga, în decembrie 2009,
UE va anun]a c@ î}i propune s@ par-
ticipe la limitarea cre}terii tempera-
turii globale cu mai pu]in de 2°C
fa]@ de temperatura medie înregis-
trat@, având în vedere dovezi
}tiin]ifice solide, conform c@rora
schimb@rile climatice vor deveni per-
iculoase dac@ se dep@}e}te acest
prag. Pentru a nu se dep@}i pragul
de 2°C, emisiile globale nu mai tre-
buie s@ se dezvolte înainte de 2020,
urmând apoi s@ scad@, pân@ în
2050, la mai pu]in de 50 la sut@ din
nivelurile înregistrate în 1990, potriv-
it unui comunicat al CE, fapt ce va
necesita mobilizarea ]@rilor dezvoltate
}i a celor în curs de dezvoltare.
[@rile dezvoltate trebuie s@ preia
ini]iativa }i, pân@ în 2020, s@ î}i
reduc@ emisiile colective cu 30 la
sut@ din nivelurile înregistrate în
1990, preciza, într-un comunicat ded-

icat preg@tirii Conferin]ei, Comisia
European@ (CE). Comunicarea CE
propune, în acest sens, parametri
specifici care s@ asigure un nivel
comparabil al eforturilor pentru atin-
gerea obiectivelor na]ionale, precum
}i îndemnul ca toate ]@rile membre
ale UE }i OCDE (Organiza]ia pentru
Cooperare }i Dezvoltare Economic@),
]@rile candidate }i poten]ial candidate
la UE s@ î}i asume aceste obiective
privind emisiile.
Referitor la ]@rile în curs de dez-
voltare, cu excep]ia celor mai s@race
dintre ele, acestea ar trebui s@ î}i
limiteze pân@ în 2020, cre}terea
emisiilor colective la un nivel cu 15-
30 la sut@ sub nivelul care s-ar
înregistra dac@ nu se iau m@suri.
Aceast@ limitare ar trebui s@ includ@
o reducere rapid@ a emisiilor gene -
rate de defri}area p@durilor tropicale.
De asemenea, aceste ]@ri ar trebui s@
se angajeze s@ adopte strategii de
dezvoltare cu emisii sc@zute de car-
bon, care s@ reglementeze toate sec-
toarele poluatoare cheie pân@ în
2011. Toate aceste strategii vor fi
evaluate de un nou mecanism inter-
na]ional, care va g@si sprijinul extern
potrivit pentru ac]iunile propuse.
Potrivit Comisiei Europene, pentru
reducerea emisiilor ar putea fi nece-
sar@ cre}terea investi]iilor supli-
mentare nete, globale ale ]@rilor
planetei la aproximativ 175 miliarde
de euro pe an din 2020, conform
unor previziuni independente. Mai
mult de jum@tate din aceast@ sum@
va fi necesar@ pentru ]@rile în curs
de dezvoltare. Sprijinul financiar
interna]ional pentru ac]iunile care
dep@}esc resursele interne ale unei
]@ri ar trebui s@ provin@ din surse
precum fondurile publice }i mecanis-
mele interna]ionale de creditare
privind emisiile de carbon. 

(va urma)

prof. dr. M. Emilian DOBRESCU

prof. dr. Diana-Mihaela
POCIOV~LI{TEANU

Acordul Copenhaga. 
Cronica unui e}ec anun]at

Vedere din Copenhaga - Danemarca
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RADU AFTENIE sau sim]ul românesc
al m@surii.
În limba român@, din cele mai vechi
timpuri, exist@ expresii care, prin
con]inutul lor ideatic excep]ional, au
c@p@tat valoare de aforism. Sim]ul
românesc al m@surii este o expresie
care a devenit o component@ defini-
torie a caracterului }i a sufletului
poporului român. Este o calitate în@s-
cut@ de a }ti în permanen]@ ce este
prea mult }i ce este prea pu]in. O
balan]@ de posibil@ sorginte di vin@.
Întreaga crea]ie artistic@ a ]@ra nului
român, sau crea]ia cult@ a arti }tilor
plastici români, reprezint@ rezultatul
func]ion@rii sim]ului m@ surii, un fel
de factor reglator al p@str@rii unui
echilibru stabil. Unul dintre sculptorii
sibieni, la care sim]ul m@surii a
intrat în metabolismul s@u creativ
este Radu Aftenie.
Sculptura lui Radu Aftenie instaureaz@
în plan conceptual marile valori
tradi]ionale ale sculpturii româ ne}ti
pe care le transpune armonios într-o
viziune de modernism echilibrat.
Radu Aftenie a fost unul dintre dis-
cipolii de excep]ie ai marelui sculptor
Cornel Medrea, care a dus mai
departe Lec]ia de sculptur@ a acestu-
ia, inclusiv preceptele  sale teoretice. 
În conformitate cu spiritul autentic
sculptural al maestrului s@u, închide
via]a volumelor într-un echilibru sta-
bil organic, realizând o plastic@ ori -
ginal@ }i o armonie solemn@, monu-
mental@. 
Arta lui Radu Aftenie, în totalitate, se
manifest@ în parametrii artei ro mâ -
ne}ti contemporane, dar întâlnim în

fiecare oper@ a sa sugestii ale spiri-
tului sculpturii universale pornind de
la Maillol, Bourdelle, Městrivič sau
Barlach, pe care le-a filtrat prin pris-
ma sensibilit@]ii }i personalit@]ii sale.
Dincolo de calit@]ile de ordin plastic
}i formal, de elocven]@ }i echilibrat@
prelucrare a materialului, de
asem@nare a portretului sau de
efectele de convergen]@ monumental@
a grupurilor, transpare o anumit@
esen]@ poetic@.
Sensibilitatea sa profund@, ascu]it@,
personal@, imprim@ lucr@rilor sale o
excep]ional@ poezie plastic@. Ce
înseamn@ aceast@ poezie plastic@, ce
complexe semnifica]ii spirituale }i
tehnice are în compara]ie cu poezia
literar@, nu se poate  exprima în
cuvinte, oricât de me}te}ugite ar fi
acestea. 
Poate c@ anumite calit@]i rare }i
pre]ioase, uneori contradictorii, ale
temperamentului s@u multiplu }i
bogat, în variate fa]ete, }i de aceea
cel mai des  vis@tor, contemplativ
dar }i ferm, pot l@muri undele  de
înalt@ poezie plastic@ din opera sa.
Aceasta exprim@ elan, for]@, sensibil-
itate romantic@ al@turi de st@pânire

de sine, echilibru formal }i o
declarat@ oroare de retoric@. 
For]a }i vitalitatea lui Aftenie, sunt-
continuatoare ale etosului veacului
trecut, ale c@rui efuziuni lirice le dez-
volt@ într-o binestrunit@ surdin@ }i o
nedisimulat@ pudoare. 
Radu Aftenie are disponibilit@]i native
pentru sculptura monumental@ pe
care, prin robusta sa cultur@  plas-
tic@, le poten]eaz@ printr-un  perma-
nent travaliu creator. Maestrul Aftenie
demonstraz@ cu prisosin]@ c@ monu-
mentalul nu rezid@ neaparat din exac-
erbarea dimensiunilor.
Pentru el, în sculptur@, nu tot ceea
ce este mare înseamn@ monumental,
precum nici miniatura nu este de -
finit@ neaparat de dimensiunile mici.
Monumentalul, categorie estetic@
bine definit@ în plan teoretic, în
sculptur@ se exprim@ printr-un
raport strict dintre ansamblu }i
partea component@. Acest raport
este eviden]iat de pozi]ia sculpturii
fa]@ de linia orizontului. Un exemplu
mai mult decât edificator, care ilus-
treaz@ acest raport, este lucrarea
Burebista, realizat@ în 1979 la
Tab@ra na]ional@ de la M@gura.

În lucr@rile de sculptur@ mic@ real-
izate în bronz („idil@” „compozi]ie”
„chitarist” „ visare” „prim@var@” }i
altele) raportul de propor]ie dintre
detalii }i întreg le confer@ o sur-
prinz@toare monumentalitate, în ciuda
dimensiunilor reduse. În aceste
lucr@ri artistul comunic@ vizual printr-
o fascinant@ ritmic@ între „goluri }i
plinuri”, care sunt o transpunere
metaforic@ a unor principii din logica
matematic@.
Sculptorul Radu Aftenie abordeaz@ cu
frenezie toate genurile sculpturii. Este
un portretist de cert@ voca]ie. 
Fie c@ realizeaz@ portrete în basore-

liefuri sub form@ de medalioane
(Mircea Eliade, George Enescu), sau
busturi ronde-bosse, (Onisifor Ghibu,
Emil Cioran Gheorghe Laz@r), artistul
surprinde printr-un modelaj de mare
fine]e }i expresivitate tr@s@turile car-
acteristice }i specifice ale perso -
nalit@]ii modelului.
Frumuse]ii corpului uman, cu
predilec]ie cel al femeii, Radu Aftenie
îi dedic@ acele compartimente ale
spiritului s@u care declan}eaz@ o
anumit@ vigoare a tensiunii lirice,
eleva]ia transfiguratoare. În nudurile

sale înl@tur@ anecdoticul, senzualul,
instinctele, apeten]ele, servitu]ile
teluricului, p@strând acele valen]e
care între]in feam@tul vie]ii, pleni-
tudinea sensurilor superioare.
Sculptura monumental@ de for pu blic
este pentru Radu Aftenie domeniul
în care simte c@ poate s@ contribuie
prin crea]ia sa la îmbog@]irea comu-
nic@rii vizuale în localit@]ile României.
Una din crea]iile sale reprezentative

de art@ monumental@ este monumen-
tul marelui c@rturar, Gheorghe Laz@r
amplasat în centrul Sibiului, în Pia]a
Mare. Este un exemplu elocvent de
monumentalitate într-o sculptur@ de
dimensiuni relativ reduse. 
Acest sculptor de}i are o vârst@,
onorabil@, în 2 octombrie 2011
împline}te 75 de ani, se afl@ într-o
form@ de crea]ie formidabil@, demn@
de invidiat. P@cat c@ oficialit@]ile edil-
itare ale Sibiului nu dau ascultare
propunerilor }i sugestiilor acestui
mare artist, pe care le face la toate
manifest@rile expozi]ionale, privind
îmbog@]irea patrimoniului urbanistic
al Sibiului cu lucr@ri de art@ monu-
mental@, pe m@sura istoriei }i a
faimei sale.

Petru-Ovidiu DUMBR~VEANU

SOLILOCVII DE DUMINIC~
Despre Italia. Însemn@rile unui pictor. Arti}tii Cet@]ii

B@t@lia de la Aspern-Essling reprezint@ o confruntare major@ între o armat@ francez@, condus@ de Napoleon I }i trupele austriece, conduse de

Arhiducele Carol al Austriei. Crezând c@ armata austriac@ se afl@ în retragere, împ@ratul francez decide s@ treac@ Dun@rea folosind drept ramp@ de

lansare insula Lobau, pentru a urm@ri inamicul. F@când acest lucru, împ@ratul Napoleon ajunge s@ cad@ în capcana întins@ de comandantul austriac,

care nu inten]iona s@ se retrag@ ci s@ opun@ o rezisten]@ hot@rât }i s@ nu îi lase pe francezi s@ treac@ fluviul. Austriecii au reu}it s@ distrug@ podurile

peste Dun@re din zon@, izolând pentru o zi întreag@ armata napoleonian@ de grosul trupelor, dar nu au reu}it s@ profite de avantajul lor numeric }i

francezii, dup@ ce au primit înt@riri, s-au putut retrage în ordine, în timpul celei de-a doua zile de lupte. Ambele p@r]i au suferit pierderi semnificative,

francezii pierzând }i doi dintre comandan]ii cei mai valoro}i: mare}alul Lannes }i generalul de divizie St. Hilaire, ambii r@ni]i mortal.

Radu Aftenie, Statuia lui Gheorghe Laz@r Pia]a Mare -Sibiu

Ivan Meštrović - statuie ecvestr@ - ”Indianul”


