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„Sunt }i nemul]umi]i care
cârtesc fiindc@ soarele nu
r@sare la apus” 

Lucian Blaga
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În fine, Grecia a ajuns pe buzele tuturor }i ]ine titlurile
de pagina întâi în presa mondial@. Dar nu ca destina]ie
luxuriant@ de vacan]e }i petreceri, ci ca un caz patolog-
ic de faliment na]ional într-o uniune de na]iuni care avea
}i are ca deviz@ (ce amar@ ironie!) bun@starea }i dez-
voltarea armonioas@, durabil@. În Agora de alt@dat@ se
adun@ }i protesteaz@ mul]imi de milioane de greci, se duc
lupte de strad@ }i se împr@}tie gaze lacrimogene, grevele
se ]in lan], transporturile }i serviciile publice de baz@ sunt
paralizate. Agonia aceasta dureroas@ pare s@ nu aib@
sfâr}it pentru c@ Grecia are nevoie disperat@ de bani,
acum }i nu mai târziu, de 12 miliarde de euro }i nu mai
pu]in pentru a nu se pr@bu}i în faliment }i incapacitate
de plat@ de pe o zi pe alta. 

Sindromul grecesc }i
injec]ia european@

PUNCTUL
PE EUROPA

Emil DAVID

continuare ^n pag. 3

„A judeca toate lucrurile cu sânge rece 
}i a nu da nimic pe vorbe goale”

Mihai Eminescu

Am fost invitat, la sfâr}itul s@pt@mânii tre-
cute, la Academia de Studii Economice din Bucure}ti, pentru o fru-
moas@ aniversare: 20 de ani de colaborare între prima universitate
economic@ a ]@rii }i „Conservatoire national des arts et métiers” din
Paris, în principal, }i acum, prestigioas@ institu]ie de înv@]@mânt
superior, înfiin]at@, de mult, de c@tre Napoleon Bonaparte în urm@
cu circa 200 de ani. Fructul asocierii respective l-a reprezentat }i îl
reprezint@ Institutul Na]ional de Dezvoltare Economic@ din Bucure}ti,
în care este integrat - }i sub egida c@ruia se desf@}oar@ - „MBA”-
ul („Master Business Administration”) româno-francez, masterat de
excep]ie, cu o mare înc@rc@tur@ profesional@ }i cu o înalt@ }i total@
recunoa}tere interna]ional@.

Dan POPESCU

Azi când ne gândim la America, din p@cate gândul ne
fuge spre criza economic@, dar trebuie spus c@
fiecare criz@ a fost dep@}it@ }i economia a avut de

înv@]at câte ceva din aceste dezechilibre preg@tindu-se pentru o alt@ faz@ de
cre}tere economic@ }i de „boom”. Dar s@ vedem care sunt fundamentele aces-
tei economii }i acestei na]iuni. „Ziua Independen]ei”, cunoscut@ }i ca 4 iulie,
este o s@rb@toare federal@ }i ziua na]ional@ a Statelor Unite când se comem-
oreaz@ adoptarea Declara]iei de Independen]@ de la 4 iulie 1776, declara]ie a
independen]ei fa]@ de Regatul Marii Britanii. 

LA MUL[I ANI, AMERICA!
- considera]ii sentimentale la o mare s@rb@toare -

Generalul George Washington, primul pre}edinte al Statelor Unite

Bucure}tiul sub canicul@...
- Însemn@ri neestivale - 

Petru-Ovidiu DUMBR~VEANU pag. 8

conf. univ. dr. 
R@zvan Sorin {ERBU

Demonstra]iile din ultim-
ile zile din pie]ele din
centru Atenei sunt r@s -
punsul violent la între-
barea legat@ de datoriile
Greciei: cine este vino-
vat pentru c@ s-a ajuns
la o asemenea îndato -
rare. De fapt, vechiul
proverb care spune c@ o
datorie mic@ este prob-
lema celui îndatorat, dar

una mare a celui care a împrumutat, se aplic@
}i aici, cu toate c@ disputele din ultimele zile
sunt tocmai despre cum se împarte paguba.
Opozan]ii planului de austeritate grec sus]in c@
prin noile taxe, t@ierile de salarii, privatiz@ri,
reduceri de beneficii publice, singurii care
pl@tesc sunt grecii. 

B@ncile }i datoria
greac@

Dan SUCIU

continuare ^n pag. 7

România: cui folose}te
regionalizarea? (II)

Din punct de vedere politic,
câ}tigul este incert pentru vari-
anta de transformare a regiunilor
direct în jude]e. Daca varianta ar
fi cea care pare c@ a fost ultima
propunere în negocierea cu
UDMR, respectiv aplicarea unei
concesii etnice }i crearea unei
regiuni din jude]ele Harghita }i
Covasna, din punct de vedere al
dezvolt@rii regionale efectele
a}teptate ar fi negative: cele dou@
jude]e sunt destul de izolate din
punct de vedere al contactului cu

marile c@i comerciale, sunt în zone montane, au economie
nu tocmai puternic@ }i sunt beneficiari ne]i ai bugetului
de stat (adic@ primesc sume considerabil mai mari decât
cele cu care contribuie).

prof. univ. dr. 
Eugen IORD~NESCU

continuare ^n pag. 2

continuare ^n pag. 4-5

Solilocvii de duminic@

continuare ^n pag. 6

Academia de Studii Economice din Bucure}ti

Miercurea Ciuc
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urmare din pag.1
A}a cum am mai ar@tat în alte
ocazii, regiunea propus@ de c@tre
UDMR ar urma s@ aib@ aproximativ
1.128.000 de locuitori, dintre care
676.000 ar fi maghiari. Aceast@ nou@
regiune s-ar suprapune numai în
parte peste Ţinutul Secuiesc, o „enti-
tate” istoric@ la care unii dintre
maghiari fac referire (cam 60& din-
tre locuitorii jude]ului Mure} sunt
români, ceea ce cam „încurc@”
discu]ia pe criterii etnice }i reduce la
60& ponderea global@ a maghiarilor
în prezumtiva regiune Asocierea unor
late jude]e, precum Cluj sau Satu
Mare ar face ca într-o eventual@ ast-
fel de regiune maghiarii s@ fie
minoritari ca popula]ie, de aceea
„]inutul” a fost restrâns politic la
jude]ele men]ionate. 
O astfel de regiune nu are leg@tur@
prea mare cu prosperitatea maghiar-
ilor sau românilor de acolo, ci mai
degrab@ cu lupta acerb@ a UDMR
pentru supravie]uire. În primul rând,
Uniunea trebuie s@ fac@ fa]@
tendin]elor extremiste, revan}arde,
f@r@ a îndep@rta electoratul maghiar
care le-ar sus]ine. 
Dac@ ar fi existat în 2008, o astfel
de regiune ar fi produs fa]@ de
economia jude]elor Sibiu }i Bra}ov
urm@toarea situa]ie „ de omogeni-
tate”:
- 83& firme înregistrare fa]@ de Sb-Bv:
- 80& din cifra de afaceri fa]@ de
Sb-Bv;
- 70,9& profit brut fa]@ de Sb-Bv;

- 43,6& profit mediu brut per com-
panie fa]@ de Sb-Bv;
- 35,8& cifr@ de afaceri per angajat
fa]@ de indicatorul similar din Sb-Bv;
- 56,2& din profitul brut per anga-
jat din jude]ele Sb-Bv.
Îns@, realizarea unei regiuni maghiare
ar permite men]inerea aproape a
electorilor maghiari (mul]i-pu]ini, câ]i
ori fi), care înc@ tr@iesc frustr@rile
Trianonului. O nou@ forma]iune
politic@ maghiar@, în afara Uniunii, ar
putea pune în pericol realizarea la
alegeri a pragului electoral de
intrarea în Parlament. Dac@ s-ar crea
o regiune maghiar@, atunci datorit@
preponderen]ei electoratului maghiar
}i gradului lor mult mai mare de dis-
ciplin@, administra]ia regional@ ar fi
dominat@ clar de c@tre UDMR.
Fondurile Europene intervin aici în
discu]ie, dar nu în ceea ce prive}te
o mai bun@ absorb]ie, ci mai ales în
ceea ce prive}te cine decide unde
sunt orientate mai ales cele care ]in
de Planul Opera]ional Regional.
Acum, prezen]a în regiune a alte 3
jude]e, dintre care Bra}ov }i Sibiu cu
putere economic@ serioas@ }i Alba,
cu dominan]@ administrativ@ region-
al@ (Agen]ia de Dezvoltare Regionala
e la Alba Iulia), încurc@ de multe ori
planurile în ceea ce prive}te sta-
bilirea priorit@]ilor. Desigur, nu vor-
bim aici de posibile acte de corup]ie
sau de înc@lcarea procedurilor, ci pur
}i simplu de num@rul de voturi con-
trolate de c@tre UDMR într-un
Consiliu Regional al unei regiuni for-
mate din cele 3 jude]e. Ob]inerea
domina]iei structurale, ar consolida

pe termen lung pozi]ia politic@ a
UDMR în rela]ie cu electorii
maghiari. Re-inventarea Regiunii
Maghiare ar da de asemenea un
ascendent serios UDMR în rela]iile
cu Ungaria }i partidele de acolo,
t@ind calea altor fac]iuni sau noi
forma]iuni politice de a ob]ine un
sprijin serios de la Budapesta.
Beneficiile maghiarilor din Mure},
Harghita }i Covasna ar fi destul de
mici, pentru c@ fondurile regionale se
distribuie totu}i, în func]ie de popu-
la]ie }i teritoriu. Acest „am@nunt” nu
pare s@ preocupe UDMR, pentru c@
în 20 de ani au reu}it perioade
îndelungate s@ fie parte a alian]elor
de guvernare, f@r@ preferin]e de ide-
ologie sau compozi]ie, calitate în
care ministerele în care au avut
portofolii maghiarii au avut aloc@ri

medii mai substan]iale în zonele de
interes. A}a cum spunea un
pre}edinte de Consiliu Jude]ean
s@pt@mânile trecute la Realitatea TV.,
în micul lui jude] a intrat câte
1.000.000 Euro la fiecare dou@
zile…, ceea ce din p@cate nu s-a
întâmplat }i în jude]e cu probleme
similare, precum Giurgiu sau
Ialomi]a, de exemplu. 
Pentru ca românii }i maghiarii din
Covasna }i Harghita s@ aib@ un viitor
mai bune, ar fi nevoie de o viziune
mai pu]in politicianist@ }i mai mult
în favoarea cet@]enilor. Astfel, un
plan coerent de dezvoltare a infra-
structurii, de facilit@]i economice
descentralizate, la dispozi]ia
prim@riilor }i consiliilor jude]ene, ar
putea produce cre}tere economic@
accelerat@ în toate jude]ele din

România cu probleme structurale.
Aceast@ viziune n-a avut-o din p@cate
nici un guvern postdecembrist }i nu
o are nici UDMR.
Ca în multe alte cazuri, politica
UDMR este de admirat, având
coeren]@ în timp, obiective serioase
}i oameni preg@ti]i s@ le realizeze în
cadrul democratic. Ceea ce e de pus
în discu]ie în mod serios e viziunea
de ansamblu privind dezvoltarea
României, care s@ includ@ ca prior-
it@]i jude]e sau zone cu probleme
structurale, precum cele din Covasna
}i Harghita, dar nu numai.
O nou@ împ@r]ire regional@ ar trebui
s@ aib@ leg@tur@ direct@ cu o reduc-
ere mai accentuat@ a disparit@]ii eco-
nomice }i sociale, ceea ce din p@cate
nu va aduce nici unul dintre
actualele proiecte.        (va urma)

prof. univ. dr. Eugen IORD~NESCU

România: cui folose}te
regionalizarea? (II)

Vedere din Tg-Mure}
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urmare din pag.1
Iar suratele ei din Uniunea Euro -
pean@ ezit@ s@ scoat@ banii în regim
de urgen]@, pe de o parte pentru c@
se simt ap@sate de propriile griji }i
nevoi, pe de alta pentru c@ au
deschis oricum în mai 2010 o linie
de credit de 110 miliarde de euro,
cel mai scump colac de salvare uti-
lizat vreodat@ în lume. Ezit@, refuz@
(cum este cazul Marii Britanii), sau
condi]ioneaz@ cu adoptarea, în
Parlamentul de la Atena, a legilor
referitoare la reforme fiscale radicale.
Adic@, mai pe }leau, aplicarea unor
m@suri de austeritate cu care grecii
nu sunt categoric de acord.
Acum, într-o ]ar@ ca România, unde
s-au t@iat cu nemiluita }i dintr-un
condei pensii, salarii }i ajutoare
sociale, pe termen nelimitat, f@r@ ca
nimeni s@ protesteze sau, în cel mai
r@u caz, s@-}i arate indignarea doar
în ritmul celebrului „dans al pinguin-
ului”, atitudinea grecilor poate p@rea
curioas@ }i exagerat@. În fond, acolo
austeritatea se traduce, concret }i
imediat, prin desfiin]area salariului al
13-lea }i al 14-lea. Iar planurile de
redresare con]in doar obliga]ia statu-
lui grec de a ob]ine pân@ în 2015
cel pu]in 50 de miliarde de euro din
privatiz@ri }i vânz@ri de aeroporturi,
autostr@zi, b@nci }i licen]e pentru
jocurile de noroc. Chiar }i a}a îns@,
Grecia întreag@ a ie}it în strad@ sub
lozinca „Nu dator@m nimic, nu vom
vinde nimic, nu vom pl@ti nimic!”.
Grecii au în ei o îndârjire fanatic@,
iar când protesteaz@ nu o fac în nici-
un caz în ritm de sirtaki.
Pân@ la urm@, unii de aici, din „[ara
pinguinilor” ar putea obiecta c@

acestea sunt problemele grecilor, fal-
imentul lor, r@zvr@tirile lor, datoriile
lor pe care s@ }i le pl@teasc@ cu
insulele lor, c@ dup@ ce au tr@it prea
bine, se cuvine s@ }i pl@teasc@. A}a
ar fi dac@ nu am tr@i noi, românii,
împreun@ cu grecii, sub acela}i
acoperi} - cel al Comunit@]ii Euro -
pene. {i acum trebuie s@ constat@m
c@ aceast@ convie]uire creaz@ interde-
penden]e }i genereaz@ contagiuni.
Concret, Grecia fiind ]ara care desta-
bilizeaz@ în prezent pie]ele financiare
}i de a c@rei soart@ depinde cea a
întregii zone euro, influen]eaz@ prin
contagiune cursul leu/euro, b@ncile

grece}ti fiind al doilea mare juc@tor
din sistemul bancar autohton. Iar
deprecierea pronun]at@ a leului va
avea drept consecin]e imediate
cre}terea ratelor la creditele în valut@,
scumpirile la toate m@rfurile pe care
le aducem din import sau ale c@ror
pre]uri se calculeaz@ în valut@.
Cu siguran]@, Grecia va pl@ti un
cost economic }i social imens pen-
tru gre}elile politicilor urmate, chiar
în contextul integr@rii europene. Dar
problemele Greciei nu sunt numai
ale ei. Sunt ale întregii Comunit@]i
Europene. Simplele }i repetatele
injec]ii financiare nu pot vindeca

sindromul grecesc.
„Este de mirare cum liderii statelor
membre – î}i exprima recent
nedumerirea prof.dr. Vasile Pu}ca},
fost negociator-}ef al României cu
UE – nu în]eleg (ori doar se prefac
a nu pricepe) c@ procesul integr@rii
europene, în decurs de peste o
jum@tate de secol, a creat o reali-
tate a interdependen]elor complexe
care genereaz@ ˂˂contagiuni˃˃ }i în
planul consecin]elor, la nivel spa]ial,
institu]ional }i factual. Deciziile
statale }i comunitare, în 2009 –
2010, au urm@rit doar efecte pe ter-
men scurt, neadresându-se cauzelor

}i cu atât mai pu]in caracterului sis-
temic al crizei financiare }i econom-
ice recente”.
Disfunc]ionalit@]ile interinstitu]ionale
europene, din aceast@ perioad@,
demonstreaz@ între altele }i limitele
Tratatului Lisabona, dar mai degrab@
arat@ un tip de atitudine neconstruc-
tiv@ a unor lideri contemporani fa]@
de proiectul european. Nu întâm-
pl@tor, Jose Manuel Barroso sublinia
ap@sat c@ în toate ac]iunile decise,
referitoare la situa]ia zonei Euro, de
guvernan]a economic@, competitivi-
tatea, îns@n@ to}irea finan]elor pub-
lice, migra]ia }i controlul frontierelor,
etc., s@ fie constante }i repere ale
politicii comunitare. Mai mult decât
atât, europenii ar trebui s@ se gân-
deasc@ prioritar la implementarea
înc@ de pe acum a mecanismului
european pentru stabilitate, pe care îl
preg@tesc pentru 2013. Peste doi ani
s-ar putea s@ fie prea târziu!
Dac@ ne propunem s@ tragem ceva
înv@]@minte din „tragedia greceasc@”
contemporan@, primul ar fi c@ atâta
vreme cât un membru al familiei
europene este în colaps, nu exist@
niciun motiv de satisfac]ie pentru
ceilal]i. Sindromul grecesc este
molipsitor }i, mai devreme sau mai
târziu, îi va ataca cu siguran]@ }i pe
al]ii, pe cei mai vulnerabili }i cu
imunitate sc@zut@, în primul rând. La
fel cum st@ri comunitare alterate au
creat condi]ii pentru c@derea finan-
ciar@ elen@, tot a}a st@ri europene
neadecvate situa]iei de criz@ în
Grecia ar putea afecta întreaga
Uniune European@. Abia când se va
în]elege acest adev@r fundamental,
vom avea o }ans@ real@ de salvare.

Sindromul grecesc }i injec]ia
european@

Emil DAVID
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urmare din pag.1
Pentru mine invita]ia a avut un carac-
ter aparte, în calitatea mea de director
al Antenei Sibiu a INDE pentru acest
masterat, eu f@când efectiv parte }i din
rândul celor care, de fapt, au invitat.
Dac@ vrei, po]i }i }ti cum, se poate. În
urm@ cu vreo 10 ani, am ini]iat
asocierea dintre ULBS, ASE Bucure}ti
}i CNAM, masteratul „cu pricina”
începând s@ func]ioneze }i la Sibiu, în
cadrul ULBS, Facul tatea de {tiin]e
Economice, alte antene fiind la
Universitatea Babe} - Bolyai din Cluj-
Napoca, la Univer sitatea „Ovidius” din
Constan]a, dac@ îmi aduc bine aminte
la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
din Ia}i. Pe „rol”, în prezent, a r@mas,
al@turi de ASE }i CNAM, doar Sibiul,
cu o activitate insistent@ }i de exce-
lent@ calitate. O colaborare remarcabil@
cu Bucure}tiul }i Parisul, noi predând
aici, }i fiind valida]i ca atare de forul
francez, al@turi de profesori de la ASE,
valida]i }i ei, de profesori francezi de
larg@ recu noa}tere interna]ional@, etc.
Desf@}urat pe 2 ani, masteratul con-
fer@ 2 diplome celor care-l absolv@ }i
care prezint@ lucrarea final@ în
francez@ (existând îns@ posibilitatea de
a fi prezentat@ }i în englez@): o
diplom@ integral francez@, cu o cota]ie
universitar@ de cel mai înalt nivel,
integral mondial, }i o diplom@
româneasc@ – ASE }i noi - cu o
cota]ie, nu-i a}a, asem@n@toare. Sigur
c@, atunci când este corect, nu trebuie
s@ ne dea modestia afar@ din cas@.
Sibiul a avut }i are absolven]i remar-
cabili astfel. {i ai no}tri, }i ceilal]i, }i-
au g@sit }i î}i g@sesc de lucru mult
mai u}or, în ]ar@ sau afar@. Foarte
bine pl@ti]i... Este drept, acest master-
at, desf@}urat pe durata a 2 ani, a
costat }i cost@ mai mult – circa 2.200
euro anual – dar este mult mai ieftin
comparativ cu ceea ce ai pl@ti pentru
a ob]ine diploma respectiv@ studiind
în Fran]a, în condi]iile în care, totu}i,
programa a fost }i este aceea}i }i la
fel de exigent@. Cursan]ii au fost }i
sunt cu prec@dere directori }i respon-
sabili din sistemul bancar, de la firme
cu o anvergur@ distinct@, cu personal-
itate distinct@, de la institu]ii de sin-
tez@, din executiv - de multe ori cur-
san]ii încheind contracte cu institu]iile
lor pentru a le acoperi taxele, spe-

ciali}ti care vor s@ progreseze }i î}i
pl@tesc ei studiile, etc.
Am f@cut aceast@ introducere ceva
mai lung@ pentru a confirma c@, iat@,
înc@ de mult, profesori sibieni au ie}it
}i ies bini}or în lumea universitar@
european@ de prim@ mân@, pre-
ten]ioas@, dar }i atât de pasionant@. {i
de ce s@ nu o spun, am spus despre
“MBA” }i pentru a atrage noi econo-
mi}ti în aceast@ deosebit@ specializare.
Activitatea continu@ la Sibiu. Închei,
dar, considera]iile despre masterat,
prezentând mai departe atât atmosfera
din Bucure}ti cât }i detalii de la cer-
emonia - }i înmânarea de diplome -
absolven]ilor, ceremonie desf@}urat@
în mediul cel mai potrivit, în splendi-
da Aul@ a ASE-ului din Capital@, dec-
orat@ atât de frumos cu o celebr@
fresc@ a derul@rii comer]ului în timp
}i spa]iu, imaginat@, printre al]ii, de
marele Nicolae Iorga }i de fostul rec-
tor al Academiei de Înalte Studii
Comerciale }i Industriale (a}a se
numea pe atunci ASE-ul), din anii
1920, profesorul atât de distins }i
doct, I. N. Angelescu – bunicul coleg-
ului meu de clas@ de la Liceul „Sf.
Sava” din Bucure}ti – regretatul doc-
tor obstetrician Mi}u B@l@cescu.
...Era cald, c@ldur@ mare la Bucure}ti.
Plecat vineri diminea]a cu „Trans -
mixt”-ul din Sibiu, am nimerit pe la
10,30 aproape în „plin cuptor”. Vorba
unei reu}ite reclame TV: „Nu-mi tre-
buie, dar îmi place”. M@ consolez
repede }i îmi fac programul obi}nuit.
Merg acas@, îmi las revistele pe care
le-am citit pe drum }i „bat per pedes
apostolorum” str@zile spre centru }i
ceva anticariate. În lumina „special@”
a solsti]iului, Bucure}tiul nu doar c@
pare, ci chiar este frumos, în pofida
temperaturii de peste 330 }i a aeru-
lui parc@ tremurând: str@zile }i tro-
toarele bini}or curate, relativ pu]in
populate – „C@ldur@ mare, mon chèr”
– „preg@tind”, totu}i, agita]ia oricum
mai marcant@ de peste 3 – 4 ore, cu
plec@rile de la lucru. Nu prea multe
piese noi în anticariate: volumele cu
adev@rat valoroase cost@ peste 10 –
15 milioane lei vechi, iar celelalte,
mult mai ieftine, dac@ le cumperi
aproape c@ „au nevoie de dezin-
fec]ie”. Aflu, îns@, de la un prie ten,
un fapt care m@ bulverseaz@ în mod
veritabil, tulburându-mi }i mintea }i
sufletul: de la o biseric@ destul de

cunoscut@, „Sfântul Eftimie” din
Fundenii Doamnei, ni}te nemernici au
furat placa de bronz de pe
Monumentul eroilor, plac@ pe care
erau încrustate numele lupt@torilor
c@zu]i pe front în primul r@zboi mon-
dial. Cam b@nuiesc cine au fost ace}ti
debusola]i }i m@ gândesc la cel pu]in
2 lucruri: a) mizeria a ajuns atât de
mare pentru mul]i oameni – con-
trastând, printre altele, cu grelele
lan]uri }i br@]@ri de aur pe care boga]ii
lor le poart@ la gât }i la mâini – încât
conteaz@ efectiv }i cei câ]iva lei pe
care îi iau vânzând placa respectiv@ la
centrele care colecteaz@ fier }i metale
vechi; b) „aplic@” o genera]ie de ho]i-
g@inari care nu mai au nici un fel de
fric@, nici m@car fa]@ de Dumnezeu }i
Judecata de apoi. Ce s@ m@ mai tul-
bur, îns@, când, pe aceea}i structur@
de delincven]@ se fur@ }ine de cale
ferat@, cabluri }i piese de la triaje,
riscându-se moartea violent@ a sute }i
sute de persoane, când se omoar@
pentru câ]iva lei, }.a. Fapte, acestea }i
altele asem@n@toare, cu o repetabilitate
evident@. Oare aici am ajuns? {i de
ce? {i ce putem face s@ reducem? 
În fine, m@ îndrept spre cap@tul

Bulevardului „Dacia”, cap@tul dinspre
Calea Victoriei, unde se afl@
atr@g@torul restaurant „Jari}tea”,
cochet, distins, cu aer parizian, ame-
najat într-o cas@ veche boiereasc@ }i
unde voi lua dejunul al@turi de con-
ducerea ASE-ului }i a CNAM-ului. Îi
g@sesc relativ u}or }i m@ bucur nu
doar c@ îmi rev@d colegii români,
rectorul ASE, profesor dr. Ion Ro}ca,
prorectorul ASE, profesor dr. Viorel
Lefter, directoarea INDE-ului, profesor
dr. Felicia Albescu, directorul adjunct
INDE - profesor dr. Dorel Paraschibv,
etc. - de altfel, ne vedem destul de
des la sesiuni de comunic@ri, doctor-
ate, evenimente organiza]ionale, etc.
– cât }i c@ fac cuno}tin]@ cu mai
multe personalit@]i, veritabil }ar man -
te, de la CNAM: rectorul Christian
Forestier }i întreaga echip@ venit@ s@
cinsteasc@ ceremonia celor 20 de ani
}i înmânarea diplomelor pentru
absolven]i, ceremonie care va începe
la 16,30. La mas@ discu]iile se leag@
u}or. Patroanele amfitrioane, dou@
doamne respectabile, cu p@l@rii „à la
belle époque” vin s@ ne ureze poft@
bun@ }i „petrecere frumoas@”. M@
rog, petrecere nu a prea fost, a fost

un respectabil dejun profesional în
care s-au discutat }i soli]ionat mai
multe probleme. Oricum, îmi place s@
aud }i s@ conversez din vârful
buzelor într-o francez@ literar@,
curg@toare }i atât de cântat@...
În Aula ASE-ului, lucrurile decurg
potrivit programului: imnurile,
cuvânt@rile – cei 2 rectori, cel român
}i cel francez, un secretar de stat de
la Ministerul român de Externe,
reprezentan]i al Ambasadei Fran]ei la
Bucure}ti, masteri mai vechi }i mai
noi, etc. Cert este c@, odat@ cu 1992,
CNAM-ul, profesorii români }i
francezi au contribuit la formarea, cu
diplomele men]ionate, a circa 1.000
de speciali}ti. „Mul]i dintre ei, sub-
linia rectorul Christian Forestier, au
devenit cadre de înalt nivel de
responsabilitate atât în firme cât }i în
administra]ii”. Nu este pu]in. Dar s@
revin: acest masterat româno-francez
este mult mai ieftin decât cel, de
acela}i tip „MBA”, româno-canadian
sau româno-american, o parte din
costuri fiind acoperite de statul
francez. Iar rezultatele sunt remarca-
bile. Veni]i, deci, cu încredere.

continuare ^n pag. 5

Bucure}tiul sub canicul@...
- Însemn@ri neestivale - 

Dan POPESCU

Bucure}ti - Imagine panoramic@

Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de {tiin]e Economice
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Bucure}tiul sub canicul@...
- Însemn@ri neestivale - 

urmare din pag.4
...Declin invita]ia pentru banchetul la un
restaurant „}ic” de pe malul lacului
Her@str@u. Sunt destul de obosit, scu-
lat de la 4 diminea]a }i m@ îndrept
agale spre cas@: o plimbare spre sear@,
de circa o or@ }i jum@tate. Pe Calea
Victoriei, din dreptul Ateneului, o splen-
did@ parad@ de costume populare, fan-
fare, forma]ii de dansatori din
România, Bulgaria, Grecia, }.a., într-un
mar} g@l@gios dar plin, totu}i, de deli-
cate]e. Are }i Bucure}tiul deliciile lui.
Iar acas@ m@ delectez cu o carte
aproape de sufletul meu: „Istoria
teatrului românesc” de Ioan Massoff.
{i ce citesc acolo, demonstrându-mi-se
c@, iat@, nimic nu-i nou sub soare? C@
totul se repet@ de la filozofia greac@
încoace, de când, dup@ opinia unor
mari oameni ai lumii, „nu s-a mai
inventat aproape – în mod relativ –
nimic? C@ oamenii nu înva]@ decât
pu]in sau aproape deloc din expe-
rien]ele zbuciumate ale unui trecut trist,
confirmându-se pe deplin zicerea dup@
care „cine nu-}i cunoa}te istoria, îi va
repeta gre}elile”? Iat@ ce citesc referi-
tor la criza economic@ mondial@ din
1929 – 1933, cu terminalul ei din

România începând aproximativ din
1931: „O var@ rea, du}m@noas@, cea
din 1931, în care ploile nefiresc de reci
alternau cu valurile de c@ldur@. Criza,
cu care de altfel era confruntat@ întrea-
ga omenire, se adâncea, continuând s@
taie avânturi }i s@ curme ini]iative. Din
nefericire, clasa conduc@toare, încura-
jat@ în aceast@ privin]@ de a}a-zi}ii
exper]i }i consilieri str@ini veni]i din
]@rile unde România contractase împru-
muturi (simple paleative, din ce în ce
mai greu de rambursat), era convins@
c@ statul nu ar putea fi salvat decât
prin jertfele p@turilor neavute. {i, ca de
obicei, s-a recurs la mijloacele, clasice
în împrejur@ri dificile: sc@deri de salarii,
reduceri de personal, urc@ri de
impozite, tratative în vederea unui nou
împrumut extern pe baz@ de conce-
sionare a unor ramuri de produc]ie –
aceasta în timp ce }omajul cre}tea
(lovi]i fiind îndeosebi muncitorii ca }i
înv@]@torii, profesorii, func]ionarii, într-o
m@sur@, actorii), iar neplata la timp a
salariilor }i a pensiilor devenise un
lucru aproape normal. Se înmul]iser@,
în mod firesc, conflictele de munc@,
agita]ia cre}tea în rândurile membrilor
corpului didactic, ale studen]imii (din

p@cate manevrat@ de politicienii care s-
au priceput s@ induc@ în eroare o parte
din tineret prin indicarea unor c@i }i
mijloace care în nici un caz nu puteau
duce la rezolvarea unor revendic@ri }i
deziderate, dintre care unele erau
juste). În general, din pricina
suferin]elor pricinuite astfel, o nervozi-
tate excep]ional@ se observa în opinia
public@. În aceast@ stare de lucruri,
situa]ia guvernului prezidat de Nicolae
Iorga devenind imposibil@, primul min-
istru }i-a înaintat, în ziua de 5 iunie
1932, demisia...”
Un citat mai lung, care, cu excep]ia
demisiei guvernului, relev@ o stare
aproape identic@, „buc@]ic@ rupt@”, cu
tot ceea ce s-a întâmplat }i se întâm-
pl@ în zilele noastre de acum. Acelea}i
mizerii, acelea}i m@suri inadecvate }i
pu]in responsabile, aceea}i subor-
donare, total@ aproape, a economiei,
capitalului str@in. Nu suntem deloc
împotriva unei astfel de colabor@ri într-
o lume cvasiglobal@, dimpotriv@, dar
trebuie v@zut ce, cât }i cum, cu ce
efecte pentru prezent }i perspectiv@.
S@ studiem mai atent politicile celor
dou@ mari partide istorice din timpul
interbelic. Acum, nu mai producem

aproape nimic -unde o fi oare pro-
duc]ia na]ional@ }i cine r@spunde c@
nu mai este - iar asta este foarte grav,
suntem tot mai decapitaliza]i }i dezin-
dustrializa]i. Agricul tura, cu unele
excep]ii bene fice, dar excep]ii, totu}i,
prost gestionat@ macroeconomic, este
f@râ mi]at@ }i slab productiv@ în
condi]iile în care, pe fondul marelui
nostru poten]ial agricol, atât de irosit
îns@, import@m circa 70& }i chiar
mai mult din necesarul nostru de
subzisten]@. {i cât de vulnerabil@
este, mai ales în condi]ii de criz@,
dependen]a aproape total@ de impor-
turi, de altfel, nu doar în agricultur@.
Ca s@ nu mai vorbim de corup]ia
profund@ care a generat }i genereaz@,
printre altele, starea deplorabil@,
dezastruoas@ a infrastructurilor
române}ti. Desigur, FMI-ul a avut }i
are rostul lui, respectiv o banc@ cu
interese specifice. Nu se ocup@ nici
implicit, nici explicit cu probleme de
dezvoltare, ci doar de echilibrul eco-
nomico – financiar apt s@-i asigure
înapoierea banilor împrumuta]i... Nu
cred, ^ns@, c@ el, alte b@nci, nu au
r@spunderi ^n raport cu ceea ce
actualmente se petrece ^n lume...
Au fost, sunt mul]i ignoran]i în raport
cu treburile publice – este termenul cel
mai elegant -, care se gândesc doar la
propria chiverniseal@ atunci când au
luat }i iau decizii. S-a încercat }i se
încearc@ ie}irea din marasm pe spatele
celor mul]i, profitorii tranzi]iei par emi-
namente intangibili. Este realmente dra-
matic. Printre altele, m@ gândesc terifi-
at unde vor lucra zecile de mii de
absolven]i pe care înv@]@mântul superi-
or îi va da în var@. Doar locurile de
munc@ bine pl@tite, amplificarea gradu-
lui de ocupare relev@ emanciparea }i
progresul economic. Restul sunt vorbe.
Iar noi suntem preocupa]i, aproape
exclusiv, de ce fac }i de ce zic unii sau
al]ii dintre politicieni, numero}i dintre ei
penibili, nu de pu]ine ori agrama]i. Ne
sunt impuse prin TV imagini despre cât
de frumoase sunt vacan]ele exotice pe
care le-au petrecut }i le petrec
îmbog@]i]ii perioadei, cum se îmbrac@ }i
ce m@nânc@ ei, ce fac ei, ce bijuterii
au... Lucruri care nu au aproape deloc
leg@tur@ cu economia, cu problemele ei
grave, probleme pe care suntem
„tenta]i” s@ le trecem cu vederea. De
fapt, aceast@ economie ar trebui s@
mearg@, s@ evolueze indiferent de o

situa]ie sau alta, dintre cele de mai sus,
indiferent de ce au declarat una sau
alta dintre „inteligen]ele na]ionale”. Sunt
unele automatisme care într-o
economie de pia]@ func]ional@ trebuie
s@ mearg@. Or, la noi, nu merg... În
plus, ce te faci c@ acei care ne-au
adus astfel, tot ei critic@ }i vor s@ ne
conduc@ mai departe. Ca }i cum s-ar
fi n@scut ast@zi. Aparatul unei com-
peti]ii corecte, în indiferent ce dome-
niu, aproape c@ este gripat. Iar cei
care au, cel mai mult, de pierdut sunt
zecile }i zecile de mii de tineri lipsi]i
de }anse }i perspective. Printre altele,
nu pu]ini dintre ei scriu România }i
Transilvania cu liter@ mic@. Din igno-
ran]@, s@ zicem }i, poate, din precip-
itare... De multe ori, sunt invita]i s@
plece afar@ ca }i cum acolo ar curge
laptele }i mierea. De ce nu pleac@ îns@
afar@ cei care fac astfel de invita]ii, s@
ne demonstreze, prin c$}tigarea de
concursuri corecte, ce }i cât pot ei
ecolo...
...Sâmb@t@ revin la Sibiu unde,
duminic@, am examene începând de
dis-de-diminea]@. Nu f@r@ a revedea,
îns@, pe DVD, un film care mi l-am
adus din Fran]a – nu l-am g@sit la noi
– anume, produc]ia anglo-american@
„Hitler. Na}terea r@ului”, cu o dis-
tribu]ie excep]ional@, Peter O'Toole în
rolul pre}edintelui Hindenburg }i
Robert Carlyle în rolul lui Hitler în
etapa vie]ii sale de pân@ la cucerirea
puterii. Film realizat cu câ]iva ani în
urm@ de Christian Duguay. O replic@
din film: „Pacifi}tii, marxi}tii, sociali}tii
}i evreii sunt responsabili de r@ul
lumii”. Care seam@n@ cu o replic@ din
„Corabia nebunilor”: „bicicli}tii }i evreii
sunt vinova]i de r@ul lumii”. Iar cineva
întreab@: „de ce bicicli}tii?” R@spunsul
a fost: „Dar de ce evreii?” {i o alt@
replic@ din „Hitler”, cu semnifica]ie de
moto: „R@ul se na}te din t@cerea
binelui”... Închei aceste însemn@ri
tr@gând cu coada ochiului la coperta
c@r]ii lui Ioan Massoff („Teatrul româ-
nesc”, vol. 7, Ed. Minerva, Bucure}ti,
1978). Într-o fotografie, zâmbind }@gal-
nic, se ]in de um@r doi „mon}tri
sacri” ai teatrului românesc: marele
regizor Sic@ Alexandrescu }i celebrul
dramaturg }i scriitor Tudor
Mu}atescu. „Titanic vals”, volumul
„Dac@ micile mele rândule]e...” Am
avut }i avem umor, ceea ce, nu-i
a}a, ne d@ speran]e...CNAM - Paris
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urmare din pag.1
Ziua Independen]ei este frecvent aso-
ciat@ cu focuri de artificii, parade,
reuniuni de familie, „barbeque”, pic-
nicuri, concerte, jocuri de baseball,
discursuri politice }i de ceremonii,
precum }i diverse alte evenimente
publice }i private, celebrarea istoriei
}i tradi]iilor Statelor Unite ale
Americii. 
Am avut privilegiul s@ petrec în
câ]iva ani în Statele Unite ziua de 4
iulie, iar dintre toate vreau s@
amintesc, memorabilele ceremonii
din Martha's Vineyard, dar }i din
New York unde are loc cel mai mare
foc de artificii din Statele Unite,
eveniment sponsorizat de Macy’s. În
primul rând e}ti surprins }i într-o zi
obi}nuit@ dar în special în aceast@ zi,
de patriotismul american care este
binecunoscut dar greu de surpins în
cuvinte }i cu atât mai marcant când
îl întâlne}ti manifestat de emigran]i
chiar }i de cei care nu sunt natural-
iza]i aici înc@. Dac@ românii s-ar
manifesta astfel la noi în ]ar@ ar
risca s@ fie acuza]i ca extremi}ti
nationali}ti. Poate mai avem nevoie
de ceva timp s@ în]elegem diferen]ele
între patriotism, na]ionalism }i
extremism. Dar nu ne propunem s@
explic@m acum acest lucru ci doar
încerc s@ readuc în aten]ia cititorilor
câteva informa]ii pentru a în]elege
mai bine aceast@ s@rb@toare }i fun-
damentele na]iunii americane.

Cu aceast@ ocazie am recitit
declara]ia de independen]@ adoptat@
la 4 iulie }i am fost uimit de for]a
cuvintelor dar }i de actualitatea
ideilor. V@ amintesc c@ discut@m de
un document ce a fost compus în
urm@ cu 235 de ani }i care îl reco-
mand s@ fie citit (poate fi accesat }i
pe pagina bibliotecii congresului
www.loc.gov). Am s@ spicuiesc din
document câteva fraze pentru a
în]elege cele spuse: „Când în cursul
evenimentelor umane, a devenit
necesar ca poporul nostru s@ dizolve
bandele politice care l-au legat de un
altul }i s@-}i asume între puterile de
pe P@mânt starea de separare }i
egalitate cu care legile naturii }i ale
lui Dumnezeu îl îndrept@]e}te un
respect decent al opiniei umanit@]ii îi
cere s@ declare cauzele care îl deter-
min@ la separare.
Noi sus]inem c@ aceste adev@ruri
sunt de la sine evidente, c@ to]i
oamenii sunt crea]i egali, c@ ei sunt
înzestra]i de Creatorul lor cu anumite
drepturi inalienabile, c@ printre aces-
tea sunt: Via]a, Libertatea }i dreptul
la Fericire. Pentru ap@rarea acestor
drepturi au fost instituite guverne
între Oameni, care î}i deriv@ puterile
chiar în consensul celor guverna]i.
Astfel încât, ori de câte ori, oricare
form@ de guvern@mânt devine dis-
tructiv@ acestor scopuri este Dreptul
Poporului s@ o schimbe sau s-o
înl@ture }i s@ instituie un nou
guvern, bazându-}i întemeierea sa pe
astfel de principii }i organizându-}i
puterea astfel încât, s@ asigure în
modul cel mai eficient Siguran]a }i
Fericirea sa.” Ce idei..!
Conflictul dintre coloni}tii englezi }i
metropola lor, Anglia, a izbucnit pe
fondul unor vechi nemul]umiri legate
de politica britanic@ fa]@ de colonii,

în 1774, prin „Partida de ceai de la
Boston” în urma c@reia un grup de
coloni}ti ce f@ceau parte din acea}i
loj@, deghiza]i în indieni au aruncat
în mare înc@rc@tura de ceai a vaselor
britanice ancorate în port.
În timpul Revolu]iei Americane, sep-
ararea legal@ a treisprezece colonii
din Marea Britanie a avut loc pe 02
iulie 1776, atunci când cel de-al
doilea Congres Continental a votat
pentru a aproba o rezolu]ie de inde-
penden]@ care a fost propus@ înc@
din iunie de Richard Henry Lee din
Virginia. Dup@ votul pentru indepen-
den]@, Congresul }i-a îndreptat aten -
]ia c@tre Declara]ia de Indepen den]@,
o declara]ie care s@ explice aceast@
decizie, care a fost elaborat@ de un
comitet de cinci, cu Thomas Jeffer -
son ca autor principal. Con gresul a
dezb@tut }i revizuit decla ra]ia, iar în
cele din urm@ s-a aprobat pe 4 iulie.
O zi mai devreme,unul dintre sem-
natari, cel care va fi primul vice  -
pre}edinte al Statelor Unite }i cel de-
al doilea pre}edinte, John Adams a
scris so]iei sale Abigail:
„A doua zi din iulie, 1776, va fi
epocal@, cea mai memorabil@ din
istoria Americii. Eu cred c@ va fi cel-
ebrat@ de c@tre genera]iile viitoare ca
un mare festival de aniversare. Ar
trebui s@ fie comemorat@ ca zi de
eliberare, prin acte solemne de devo -
tament fa]@ de Dumnezeu cel
Atotputernic. Ar trebui s@ fie s@rb@ -
torit@ cu pomp@ }i parad@, cu spec-
tacole, jocuri, sport, tunuri, clopote,
focuri de tab@r@, }i lumin@, de la un
cap@t al acestui continent la cel@lalt,
de acum înainte pentru totdeauna.”
Predic]iile lui Adams au fost con-
trazise doar de o diferen]@ de dou@
zile. De la bun început, americanii au
s@rb@torit independen]a la 4 iulie,
dat@ indicat@ pe Declara]ia mult-
mediatizat@ de independen]@, în ciuda
faptului c@ mai devreme pe 2 iulie,
ea a fost aprobat@ într-o }edin]@
închis@ a Congresului. Doar în anul

1791 este înregistrat@ prima utilizare
a denumirii “Ziua Independen]ei”. În
1870, Congresul Statelor Unite ale
Americii a declarat „Ziua Indepen -
den]ei” ca vacan]@ f@r@ plat@ pentru
angaja]ii federali, iar apoi în 1938,
Congresul a declarat-o s@rb@toare
federal@, devenind zi de concediu
pl@tit@ federal.
Peste mai mult de un veac de la
Declara]ia de Independen]@, în 1884,
Fran]a a f@cut un dar f@r@ de pre]
Statelor Unite . Celebra Statuie a
Libert@]ii care str@juie}te portul New
York }i este, de fapt, un simbol al
Americii, ce apar]ine sculptorului
mason francez Bartholdi care a f@cut
înveli}ul de cupru. El s-a inspirat
dintr-un desen ce ap@rea pe coperta
lunarului “Le Franc-maçon”, o femeie
cu o tor]@ în mâna dreapt@ }i cu un
manuscris în stânga pe care st@
scris@ data Independen]ei JULY IV,
MDCCLXXVI. Bartholdi a în]eles în
profunzime deviza ce înso]ea, pe
copert@, figurarea alegoric@ - “Lumi -
na c@l@uzitoare, nu tor]@!”. Fiindc@,
spun speciali}tii, statuia poate fi
în]eleas@ }i ca o reprezentare a
Adev@rului la care au acces cei ilu-
mina]i. Speech-ul pe care l-a rostit
Marele Maestru William Brodie, cel
care a pus prima piatr@ de soclu, în
5 august 1884, s-a referit }i la acest
tâlc al celei mai celebre opere de
art@ masonice din lume.
Spre deosebire de Europa, unde fran -
c masonii declar@ c@ nu se amestec@
în politic@, în Statele Unite ale Ame -
ricii apartenen]a la masonerie a pre -
}edin]ilor sau a altor oameni poli tici
este un fapt cu care lojile se lau d@.
La fel cum Europa are p@rin]i fonda-
tori printre care sunt recunoscu]i
Konrad Adenauer, Sir Winston
Churchill, Walter Hallstein, Jean
Monnet, Robert Schuman, Paul-Henri
Spaak, Altiero Spinelli tot a}a sunt
recunoscu]i ca p@rin]i fondatori ai
Statelor Unite }i cei 56 de semnatari
ai declara]iei de Independen]@ a

Statelor Unite ale Americii.
O eviden]@ de nimeni negat@ este
faptul c@ dintre cei 56 de semnatari
ai Declara]iei de Independen]@ a
Statelor Unite ale Americii, 50 au fost
masoni. Rolul masoneriei în crearea
acestei mari na]iuni a fost a}adar
foarte important. Mai întâi, istoricii
sunt unanimi în a recunoa}te c@, prin
idealul fr@]iei universale pe care l-au
practicat, masonii au constituit un
liant important între oameni veni]i din
toate punctele cardinale.
Declara]ia de Independen]@ marca,
practic, apari]ia unui nou stat inde-
pendent pe harta lumii, stat a c@rui

structur@ }i organizare vor fi defini-
tivate dup@ ce, în 1783, Anglia va
recunoa}te prin tratatul de la
Versailles independen]a celor 13
colonii americane. Declara]ia de inde-
penden]@ din 1776 va reprezenta
baza pe care va fi conceput@
Constitu]ia Statelor Unite ale Americii
din 1787.
Calvin Coolidge, al 30 pre}edinte, s-
a n@scut la 04 iulie 1872, }i, astfel,
a fost singurul pre}edinte de pân@
acum care a fost n@scut de Ziua
Independen]ei.
În final ]in s@ ne ur@m „La Mul]i
Ani” celor n@scu]i pe 4 Iulie!

conf. univ. dr. 
R@zvan Sorin {ERBU

LA MUL[I ANI, AMERICA!
- considera]ii sentimentale la o mare s@rb@toare -

Declara]ia de independen]@ a Statelor Unite ale Americii, este un document prin care cele treisprezece colonii ale Marii Britanii din America de Nord
s-au declarat independente de Regatul Unit al Marii Britanii explicând totodat@, clar motivul pentru care au f@cut-o.
Documentul a fost ratificat de Congresul Continental în ziua de 4 iulie 1776. Originalul semnat olograf de delega]ii Congress-ului se g@se}te expus
permanent în cl@direa Arhivelor Na]ionale din capitala Statelor Unite, Washington, D.C.
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urmare din pag.1
Una peste alta, dac@ planul ar
merge, b@ncile nu pierd. Vor primi
banii pe care iau împrumutat cu
dobânzi uria}e , aproape de 10 pro-
cente peste nivelul cu care se împru-
mut@ Germania de exemplu. Desigur,
în orice interpretare tranzac]ional@,
un împrumut trebuie onorat. Grecia
a împrumutat bani care i-au permis
un nivel de trai mai ridicat decât }i-
ar fi putut permite pe baza rezul-
tatelor proprii. În fond, grecii nu au
creat ci au împrumutat nivel de trai
pân@ la niveluri de odat@ }i jum@tate
cât PIB ul propriu. Dac@ aici vorbim
de incon}tine]a public@ a politicie-
nilor care au dus împrumuturile la
extrem - }i nu sunt dubii în leg@tur@
cu acest fapt  - întrebarea este ce i-
a f@cut pe bancheri s@ accepte lan]ul
nesfâr}it al împrumuturilor? Nu pare
deloc evident c@ au împrumutat pen-
tru c@ au considerat c@ de la un
punct încolo devine problema lor nu
doar a Greciei, cum nu pare deloc
vizibil c@ intrepreteaz@ problema
Greciei altfel decât o criz@ a datori-
ilor. Au grecii atunci dreptate când
spun c@ întregul program de auster-
itate }i tot pachetul de ajutor finan-
ciar nu este decât o form@ de a pl@ti
ratele la banc@? În bun@ parte, da.
Chiar dac@ grecii au manipulat sta-
tistica, chiar dac@ Eurostat nu a
beneficait de date reale în privin]a
expunerilor, e greu de crezut c@
b@ncile nu a fost con}tiente de lipsa
de sustenabilitate a datoriile grece}ti
care se acumulau pe zi ce trece. În
fond, primele de risc aplicate împru-
muturilor tocmai asta au ar@tat, c@

se ]ine cont de un risc, c@ riscul
acesta trebuie bonificat. Bonificarea
riscului tiltlurilor de stat grece}ti  la
peste 5 procente fa]@ de titlurile de
stat germane, arat@ c@ b@ncile au
luat în calcul riscul }i c@ au fost
pl@tite pentru asta. Dobânzile uria}e
au r@spl@tit riscul b@ncilor de a b@ga
bani în Grecia. Ce vor acum bî@ncile
este s@ beneficieze de dobânzile
uria}e pe care }i le-au asumat
con}tient, dar }i de ajutorul public al
mecanismului european. Asta arat@
c@ de fapt calculul a fost cel mai
cinic cu putin]@. {i dobânzi uria}e, }i
risc de faliment zero de vreme ce
plata datoriilor se face cu bani
nem]e}ti, francezi, europeni în gener-

al. De aici, }i tonul fatalist alarmist
pe care aceste b@nci, la fel de supra-
expuse ca }i statul grec, îl au în
leg@tur@ cu situa]ia din Grecia }i
lipsa total@ de deschidere de a
accepta o sc@dere a costurilor cu
dobânda. Explica]ia ]ine de pia]@:
dac@ accept@m acest lucru, spun
b@ncile, înseamn@ c@ trebuie s@ lu@m
în calcul acela}i scenariu }i pentru
Portugalia, Irlanda sau Doamne
fere}te Spania, }i atunci dezastrul
financiar, cu b@nci decapitalizate }i
reticen]e la credit este uria}.
Judecata este corect@ dac@ se accep-
ta întreaga rela]ie. Dup@ Grecia,
atunci Portuglia }i, mai ales, apoi
Spania. Dac@ aceast@ inferen]@ este

corect@, b@ncile au câ}tigat. T@v@ -
lugul panicii financiare nu ar putea fi
oprit }i o nou@ criz@ de propor]iile
celei din toamna lui 2008 ar urma.
Dar b@ncile au f@cut totul pentru a
ajunge în situa]ia de totul sau nimic,
o situa]ie pe care politicienii greci }i
europeni nu o pot gestiona altfel
decât acceptând }antajul: s-au supra-
expus, au dat împrumuturi suverane
uria}e tocmai în ideea c@ statele sunt
cei mai buni clien]i, au mizat pe
teama atavic@ de criz@ a politicienilor
}i pe convingerea c@ fondurile pub-
lice vor veni în ajutorul lor indiferent
de nivelul datoriilor. Un asemenea
comportament nu mai trebuie tolerat.
Dac@ se va trece de criza greac@,

b@ncile trebuie penalizate. Mai mult,
pentru a nu fi drastic penalizate -
moral, politic }i financiar - o impli-
care voluntar@ în reducerea
dobânzilor pentru creditele statelor
suverane este obligatorie. Dac@ riscul
pentru Grecia, Portugalia etc. este
]inut în frâu de mecanismul european
de compensare, atunci dobânzile,
expunerile }i perioadele de maturitate
trebuie s@ ajung@ în favoarea acestor
]@ri. Argumentul c@ b@ncile mai
împrumut@ aceste state doar pentru
c@ exist@ acest mecanism este la
limit@ fals }i imoral. Datoriile grece}ti
sunt }i problema b@ncilor }i sunt
prea pu]ine semne c@ vor într-un fel
sau altul s@ }i-o asume.

B@ncile }i datoria greac@
Dan SUCIU

28 iunie 1914. Finalul cuceririi Algeriei de c@tre francezi
Asasinarea arhiducelui Franz-Ferdinand de Habsbourg la Sarajevo pe 28 iunie
1914 precum }i a so]iei sale de c@tre studentul na]ionalist s$rb Gavrilo Princip



Faptul c@ la Sibiu nu a existat o
institu]ie de înv@]@mânt artistic supe-
rior în domeniul artelor plastice, ca
în timp, pe baza tradi]iei s@ se real-
izeze o }coal@ de pictur@ precum în
Bucure}ti sau Cluj, a f@cut ca
evolu]ia artelor plastice s@ cunoasc@
un traseu aparte, având particularit@]i
specifice. Pictorii sibieni s-au }colit
la Bucure}ti, Cluj, Ia}i sau Timi}oara
aducând cu ei ceva din gândirea
artistic@ a das c@ lilor care i-au format.
Începând cu anul 1955, la Sibiu s-au
stabilit o serie de absolven]i de
„belle-arte” atra}i de farmecul pei -
sajului natural al împrejurimilor, de
monumentalitatea construc]iilor medie-
vale }i contemporane, de solu]iile
urbanistice inedite }i nu în ultimul
rând, de patrimoniul s@u cultural de
excep]ie, în cadrul c@ruia se afl@ la
loc de cinste }i de interes cultural de
prim@ importan]@, Muzeul Brukentnal,
Muzeul Civiliza]iei Tradi]ionale „
Astra”}i Biblioteca Astra.
Printre primii arti}ti stabili]i la Sibiu
venind de la Bucure}ti, care s-au
impus în via]a aristic@ ca o pereson-
alitate marcant@ a fost pictorul Vlad
Florescu. N@scut în 1923 la B@ile}ti
(Olt) localitatea de ba}tin@ a marelui
actor Amza Pelea, Vlad Florescu a
urmat Institutul de Arte Plastice
„Nicolae Grigorescu” din Bucure}ti
studiind pictura cu marii arti}ti }i pro-
fesori Camil Resu, Nicolae D@r@ scu,
M.H. Maxy }i Alexandru Ciu curencu.
S-a f@cut remarcat în breasla arti}tilor
ca un pictor de rar@ sensibilitate, un
colorist rafinat. În pictura sa din
prima etap@, se puteau indentifica
reverbera]ii ale mae}trilor s@i în spe-

cial atmosfera cromatic@ a picturii lui
Alexandru. D Ciucurencu. Din 1953 }i
pân@ în 1970 a îndeplinit cu har }i cu
mare probitate profesional@ func]ia de
muzeograf la Muzeul Brukenthal.
Ghidajele sale erau adev@rate intro-
spec]ii în istoria artelor plastice univer-
sale }i na]ionale, oferind publicului viz-
itator date surprinz@tor de inedite
despre via]a }i opera pictorului
prezentat. Fiind pictor, introducea în
comentariile sale pre]ioase elemente
am@nun]ite despre tehnicile picturii,
care confereau acestora o atractivitate
sporit@. A participat la expo zi]iile mai
importante organizate de c@tre
Uniunea Arti}tilor Plastici din România.
Din anii 70 Vlad Florescu }i-a schim-
bat în totalitate stilul picturii, atât sub
raportul concep]iei artistice cât }i
planul mijloacelor de exprimare plas-
tic@. De la o pictur@ realist@ de cea

mai bun@ calitate, descendent@ din
valoroasa pictur@ româneasc@ inter-
belic@, a trecut la pictur@. Aceast@
schimbare s-a petrecut în mod firesc,
o trecere justificat@ logic. Era pentru
el produsul unei migr@ri sofisticate,
labirintice, a sim]irii în lumea ideilor,
prin transferul sensilit@]ii în zonele
superioare ale vie]ii intelectuale tr@it@
în chip poetic.
În perioada de maturitate artistic@, a
dat curs unei înclina]ii mai vechi
datorat@ unei predispozi]ii spre monu-
mental, aceea a picturii  decorative
monumentale. A realizat fresce decora-
tive în spa]ii de for pubublic, pe litoral
}i în Bucure}ti. A ob]inut un premiu
na]ional pentru aceast@ activitate. 
Prezen]a lui Vlad Florescu în arta
plastic@ sibian@, cu deschiderile ei
spre modernitate, într-o perioad@ de
realism acerb socialisto-stalinist, a

fost un dar de nepre]uit pentru gen-
era]iile de tineri pictori sibieni. 
Un alt pictor poposit la Sibiu dup@

1952,  format la }coala bucure}tean@
de pictur@, a fost Florea Simion.
Originar din Turni}or, a fost reparti-
zat ca profesor de pictur@ la Scoala
Popular@ de Art@ din Sibiu. Timp de
aproape 30 de ani, pân@ la dispari]ia
sa prematur@ în 1979, profesorul
Florea Simion a crescut }i îndrumat
genera]ii de arti}ti amatori, care ulte-
rior au devenit arti}ti consacra]i
datorit@ modului în care acest pictor
}i pedagog de cert@ valoare cultural@,
a în]eles s@ investeasc@ }i s@ cultive
talentele tinerei genera]ii sibiene.
Amintesc aici doar câteva nume de
arti}ti forma]i la {coala lui Florea,
c@ci acesta a f@cut o adev@rat@
}coal@: George Vr@nean]u, Botesch
Sieglinde, Rodica Blaga, Karin

Sontag, Valer Suciu }i al]ii. Despre
pictura prin care Florea s-a impus în
plastica româneasc@, Rodica Fota
scria în albumul ei antologic „ Forme
}i culori” în 1983 : „Gravitatea expre-
siei }i un sentiment dramatic, exteri-
orizat cu for]@ }i putere definesc pic-
tura lui Simion Florea”.
{i în cazul lui Simion Florea, ca de
altfel la mul]i colegi de genera]ie, s-
a manifestat dorin]a de a dep@}i pre-
ceptele realismului socialist de
sorginte sovietic@, }i de-a aborda o
pictur@ nou@ în conformitate cu
cerin]ele vremii. Astfel }i-a canaliazat
c@ut@rile în spa]iul vast }i incitant al
picturii abstrac]ionismului afectiv
materializat în compozi]iile de mari
dimensiuni din ciclul „Metal”, care,
dincolo de limbajul metaforic abstract
al culorilor, perpetueaz@ gravita]ia
expresiei sale picturale.
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B@t@lia de la Gettysburg a fost o b@t@lie purtat@ pe teritoriul statului Pennsylvania, în nord-estul Statelor Unite ale Americii, f@când parte din R@zboiului
Civil American. B@t@lia a avut loc în intervalul 1 iulie - 3 iulie 1863, combatan]ii }i comandan]ii fiind Statele Unite ale Americii (George Gordon Meade) 
}i Statele Confederate ale Americii (Robert Edward Lee). B@t@lia s-a încheiat cu victoria Statelor Unite ale Americii.

Alexandru Ciucurencu - Natur@ static@ Simion Florea - R@}inari - Iarna


