
Săptămâna trecută, în zilele de 3 – 5
octombrie, s-a desfăşurat la Bucureşti
o manifestare ştiinţifică europeană pres-
tigioasă: a XII-a ediţie a Seminarului
Internaţional „Penser l’Europe” (A gândi
Europa). Seminarul a fost organizat şi
s-a desfăşurat sub egida Academiei Ro-
mâne, a Fundaţiei Naţionale pentru Ştiin -
ţă şi Artă, în colaborare cu „L’Institut
de France”, cu Institutul Francez de Re-
laţii Internaţionale, cu Academia Regală

de Limbă şi Literatură Franceză din Belgia, cu Academia Re -
gală de Ştiinţe Economice şi Financiare din Spania, cu Academia
Regală a Doctorilor din Barcelona. Manifestarea a fost şi este
dedicată răspunsurilor la o întrebare esenţială: „Cum să gân dim
Europa, cum să predăm istoria şi literatura pentru a face «omul
european»? Şi istoria şi literatura sunt componente fundamen-
tale în constituirea şi exprimarea culturii europene, cultură
prefaţată de dobândirea culturii naţionale cu deschidere amplă
spre Uniunea Europeană şi continentul din care facem parte. 

2. Uniunea Euroasiatică. 
Ce prezintă ea şi prin ce se 

deosebeşte de Uniunea
Europeană?

Am menţionat anterior că
Uniunea Euroasiatică încă nu exis-
tă, e numai în mintea lui Vla -
dimir Putin şi al unor adepţi ai
lui. Există numai o mică uniune
vamală a celor trei ţări ex-so -
vietice: Rusia – Kazahstan – Bela-

rus. Decizia de a forma această Uniune îi aparţine lui Vla -
dimir Putin (decizia a fost luată în noiembrie 2011). Se pre-
vede că această Uniune Euroasiatică va începe să funcţioneze
din 2015. În fond, este o decizie pur politică, fiindcă, deşi a
fost creată Uniunea Va mală a celor trei, încă nu au fost ela -
borate legi (partea juridică), programe economice concrete
(volum de producţie, sortiment, finanţe, capital, etc.), dar nici
instituţiile (organele) ce vor gestiona această uniune. 

S~PT~MÂNAL FINANCIAR - ECONOMIC

„Putem opta: fie să cunoaştem
omul şi să nu-l iubim, fie să-l
iubim fără să-l cunoaştem”

Paul-Jean Toulet

c m
y b

c m
y b

DE LA EUROPA FIRMELOR LA FIRMELE EUROPENE

nr. 397 anul  IX  vineri,  11  octombrie  2013  1 RON

„Ceea ce este admirabil nu este că
acel câmp al stelelor este atât de vast, 
ci că omul l-a măsurat şi îl măsoară”

Anatole France

În pofida „vremii în răcire”, frumoasa ca-
pitală a Republicii Moldova, Chişinăul, oraşul
cu „alb” şi verdeaţă, multă ver deaţă, ne în -
tâmpină, joi, 26 septembrie, spre seară, cu
un splendid apus de soare şi zâmbet cald.
După ce ne salutăm cu colegii de la ASEM,
ne cazăm unde ni s-a desemnat, la „Leo Grand”
Hotel, Convention Center, locaţie destul de
nouă şi întrunind, în unanimitate, din partea
oaspeţilor, nu mărul ridicat de stele pe care

şi-l asumă. Chişinăul arată din ce în ce mai
bine în aceste zile de sfârşit de septembie.
Pentru verdeaţa, care este multă şi frumos
crescută şi îngrijită la Chişinău, o cromatică
înclinând uşor spre galbenul vinului de viţă
tămâioasă. Casele, edificiile de arhitecturi atât
de diferite: unele, dinaintea primului război mon-
dial, văzându-se stilul românesc dar şi stilul
rusesc; altele, din perioada interbelică, în „dul -
cele” stil românesc; pe urmă anii sovietici cu
stilul lor, blocuri, blocuri; în sfârşit, anii de după
1990, nu puţine vile cochete. Unele fa ţade
revăzute, altele mai au nevoie... Pe urmă, mult,
mult tineret, copii, elevi, studenţi. Chişinăul
este astfel un oraş tânăr, cel mai important
centru de învăţământ al Republicii Moldova.

12 octombrie 1492. Cristophe Colomb
descoperă America. Va face în total 4
expediţii în America Centrală. Până la

moarte va crede că a atins Asia.

AUREL VLAICU. 
IN MEMORIAM

Inginerul-inventator
şi aviatorul Aurel Vlai -
cu a intrat în memo -
ria românilor şi a stră-
inilor odată cu reali -
zările legate de pionie -
ratul aeronauticii. Pio -
sul omagiu adus teme-
rarului aviator s-a ex -

primat, iniţial, prin ridicarea, în 1920, de către
prieteni, a unei Troiţe din lemn, la locul tragi -
cului accident. 

continuare ^n pag. 2

Puncte de vedere

prof. univ. dr. Elena

MACAVEI

continuare ^n pag. 8
continuare ^n pag. 6 - 7

Replica avionului “Vlaicu II”

AUREL VLAICU.
Aviatorul – erou 
de la Bin]in]i 

100 de ani de la ultimul
}i tragicul zbor (II)

De menţionat, că atât după raportul datoriei ex -
terne to tale la PIB, cât şi al da toriei externe pu -
blice, situaţia Re publicii Moldova este net inferioară
ce lei din majoritatea sta telor europene dez voltate din
punct de vedere econo mic şi aproape similară cu
statele din vecinătate (Ucraina, România, Bulgaria)
(desenul 12, 13) şi putem considera că aceasta la mo-
ment nu afectează se cu ri tatea economică a statului.
La fel, este în creştere şi gradul de aco perire a
datoriei externe prin rezervele valu tare ale statului,
acesta constituind 40,5% la sfârşitul lunii martie a
anului 2013 (des. 14).

Desigur că, criza economică şi fi nanciară, care a afectat majoritatea sta te -
lor lumii, a ge nerat procese în stare să schimbe sistemul economic şi social
la nivel global, iar recu pe ra rea ritmuri lor de creştere economică din pe rioa da
pre-criză, redresarea eco nomiei în an samblu, ar putea să de vină, pentru unele
state, un proces de durată şi cu multe incertitudini. În situaţia creată, o
importanţă deose bită ca pătă găsirea unor noi modele de dezvoltare, re cunos -
cându-se că com petitivitatea şi eficien ţa vor reprezenta factorii determinanţi
ai sustena bi li tăţii creşterii economice.

Chi}in@ul la sfâr}it de septembrie...

Prin stabilitate financiar@ spre cre}tere 
economic@ durabil@ (II)

PUNCTUL
PE EUROPA

Moscova

continuare ^n pag. 3-4
Dan POPESCU

Le Séminaire International
„Penser l’Europe”, 
XII-ieme edition

„Comment enseigner l’histoire et
les littératures pour former

l’homme européen?”

prof.univ.dr.hab. Sergiu 
CHIRCĂ, membru de onoare
al Academiei Române

Uniunea European@ sau
Uniunea Euroasiatic@? (II)

A.S.E. - Chişinău

Chişinău. Statuia lui Ştefan cel Mare

dr. hab. în economie, 
prof. univ., academician
Grigore BELOSTECINIC

Dan POPESCU

continuare ^n pag. 5

Academia Română
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Seara, recepţia de bun venit, be ne -

ficiind de şarmul celor doi reprezen -
tanţi ai gaz de lor, rectorul Grigore Belos-
tecinic şi prorecto rul Corneliu Guţu.
Participăm la Con ferinţa Ştiinţifică Inter -
naţională a Academiei de Studii Eco -
nomice a Moldovei – Chişinău, în co -
laborare cu Academia Română – Insti -
tutul Naţional de Cercetări Economice
„Costin C. Kiriţescu”, având ca temă
„60 de ani de învăţământ economic
în Republica Moldova: prin inovare şi
competitivitate spre progres economic”,
27 – 28 septembrie 2013.

... În plen, vineri, înainte de prânz,
au fost ţinute cele 2 co municări pe
care le publicăm în revistă: cea a lui
Grigore Belo stecinic şi cea a lui Ser -
giu Chircă. Lucruri eminamente foarte
interesante. După amiază, lucrări şi
dezbateri pe secţiuni tematice, unde,
alături de alţi distinşi colegi de la
ASEM, dar şi de la alte instituţii din
Moldova şi din străinătate, ne pre -
zentăm şi noi comunicările. Seara un
frumos spectacol la Teatrul de Operă
şi Balet „Maria Bieşu” din Chişinău.
Formaţia corală şi formaţia de dansuri
moderne ale ASEM-ului, veritabile trupe
profesioniste, dar constituite din stu-
dente şi studenţi economişti, câţiva
foarte buni interpreţi de muzică uşoară,
două trupe orchestrale – totul vizibil şi
su nând foarte bine şi admirabil regizat...

Sâmbătă, discuţii cu colegii în auto-
carul care ne duce să vizităm mână-
stirile „Hâncu” şi „Căpriana”, precum
şi Casa memorială Puskin de la Dolna.
Cele două mânăstiri, lăcaşuri religioa -
se prestigioase, în continuă dezvolta -
re şi afirmare, vizitate de tot mai
mulţi oameni, turişti, dar şi localnici
şi în mod deosebit de copii şi tineret,

de perechi în prag sau sărbătoare de
nuntă, ne impresionează şi prin altceva.
Anume, prin preocupările de a creşte
economic, de a avea gospodării bo -
gate. Culturi, pomi, ferme de vaci, de
păsări, turme de oi, etc. Totul prin
grija şi gestiunea măicuţelor. Iar prin
resursele dobândite astfel, ne impre-
sionează grija de a ţine şi de a hrăni
60–80–100 de copii orfani în şcoli,
de a le asigura toate cele de cuviinţă.
Este un asemenea terminal so cial o
misiune dintre cele mai nobile a bise -
ricii noastre creştine...

„Casa Puşkin”, acum, de la Dolna.
O locuinţă de vară a boierilor Ralli
unde Puşkin a fost invitat să petreacă
vara, iar amintirea sa a rămas neş -
tearsă, casa fiind reconstituită cu
mo bila şi obiecte ale timpului şi cu
portrete şi tablouri privind personaje
şi locuri din viaţa marelui scriitor. Pe
Alexandr Sergheievici Puşkin l-am
învăţat la şcoală, în clasa a V-a, la
orele de limba rusă care se făceau
atunci: „Alexandr Sergheievici Puşkin
bâl veliki ruski pisatel”. A trăit rela-
tiv puţin, între 1799, născut la Mos -
cova, şi 1837, mort în duel cu un
anume ofiţer Dantes. Ofiţer care – se
spune – se lăuda cu relaţiile sale de
iubire cu frumoasa, vesela şi atrăgă-
toarea soţie a scriitorului. Ne ac cep -
tând nici măcar zvonurile – dovezi
nu au existat, Puşkin, fără ştiinţă la
arme, l-a provocat la confrun tare cu
pisto alele pe ofiţer, finalul fiind, din
pă cate, cel previzibil.

... Puşkin a fost funcţionar impe-
rial, dar, promotor al unor idei li -
berale, a fost exilat de ţar, o mare
parte a exilului său petrecându-se la
Chişinău. Fondator al literaturii ruse
moderne, a scris o epopee fantastică
– „Ruslan şi Ludmila” –, un roman
în versuri – „Evghenii Oneghin” şi o

dramă istorică – „Boris Gudunov” –,
ultimele două creaţii, prin librete po -
trivite, devenind opere faimoase ale
unor mari compozitori ruşi. A scris,
deasemenea, nuvele, „Dama de Pică”
sau „Fata căpitanului”, devenite, la
rândul lor, creaţi cinematografice im -
portante, a scris poezii, etc. Nu am
ştiut, până să vizitez muzeul de la
Dolna, că Puşkin era de origine
abisiniană, etiopiană. Un bunic al său
african a slujit şi s-a remarcat pe
lângă Petru cel Mare (Piotr Veliki),
care l-a căsătorit cu o rusoiacă.
Aproape la fel s-a întâmplat cu tatăl

scriitorului, de unde, apoi, Puşkin. Al
cărui portret, privit chiar superficial,
relevă unele trăsături africane, păs-
trate de figura scriitorului: părul creţ
şi scurt, natural, un ten închis bine la
cu loare, etc. În exilul său moldovean,
în călătoriile sale astfel prin frumoa -
sele şi molcomele împrejurimi, s-a
îndrăgostit de o tânără şi mirifică ţi -
gancă, promisă însă de părinţii ei
unui ţigan de-al lor. După ceva timp
în care Puşkin se întâlnea mai mult
sau mai puţin pe ascuns cu tânăra
fată, iubita sa a dispărut dintr-o dată,
ulterior Puşkin aflând că a fost pe -

depsită, omorâtă. Necredinţă faţă de
neamul ei... Pe baza acestui episod a
scris poemul său „Ţiganii”, care, din
păcate, prin nominativul său pomenit,
a peceluit, o bună perioadă de timp
şi eminamen te neadevărat, pe oa -
menii moldoveni ai locului...

... Plecăm duminică dimineaţa din
Chişinău cu impresii şi amintiri din-
tre cele mai frumoase. Reflectând,
mai ales, într-o exprimare elegantă,
la ce poate şi ce nu poate face un
rău anume. La ce pot şi nu pot face
politica, răul şi binele. Ne vom reve -
dea cu bucurie...

Dan POPESCU

Chi}in@ul la sfâr}it de septembrie...

Mânăstirea Hâncu Mănăstirea Căpriana

Vedere din Chişinău

A. S. Puşkin
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În acest con text, de rând cu sta -

bilita tea financiară, şi problematica com -
petitivităţii eco nomice, a dobândirii şi
menţinerii avantajelor competitive, folo-
sirii eficiente a factorilor care le deter-
mină, devine una prioritară şi foarte
actuală pentru asi gurarea unei creşteri
economice durabile.

De menţionat, că Republica Moldova
este considerată astăzi în lume ca
având o economie în tranziţie de la
cea bazată pe folosirea intensivă a
factorilor primari, spre o economie ba-
zată pe investiţii (tabelul 1). Dacă pen-
tru prima sunt specifice concentra rea
exporturilor în industriile care ex ploa -
tează avantajul preţului scăzut al fac-
torilor primari (resurse naturale, con -
diţii climaterice, forţa de muncă), o
concurenţă, de regulă, scăzută, cu in -
dustrii subfurnizoare insuficiente sau
inexistente, cu o putere de cumpărare
scăzută, ceea ce face piaţa puţin atrac-
tivă, iar tehnica şi tehnologiile sunt în
mare măsură importate, econo mia, în
ansamblu, fiind foarte sensibilă la cri -
zele economice mondiale şi la schim-
barea cursurilor valutare, atunci pentru
cea de a doua competitivitatea este
rezultatul creşterii eficienţei producţiei
şi al îmbunătăţirii calităţii bunurilor şi
serviciilor.

Republica Moldova continuă să pre -
zinte serioase decalaje de competitivi -
tate în raport cu majoritatea absolută
a statelor europene, la nivelul tuturor
elementelor care determină capacita -
tea competitivă, iar decalajul cel mai
mare se manifestă, în primul rând, în
ceea ce priveşte inovarea şi cercetarea-
dezvoltarea, fiind plasată în Raportul
Competitivităţii Globale pentru anul
2013-2014, elaborat de Forumul Eco -
nomic Mondial, la capitolul „Inovaţii”,
pe poziţia 138 (poziţia 135 în Ra -
portul precedent), iar „Complexitatea
(dezvoltarea) businessului” – 125 (po-
ziţia 121 în anul 2012) (des. 15). 

Putem menţiona aici că printre fac -
torii cu impact pozitiv asupra Indice -
lui Global al Competitivităţii Republicii
Moldova în anul 2013 se remarcă:

1. Cazuri de îmbolnăvire da malarie,
la 100 000 populaţie – poziţia 1.

2. Impactul malariei asupra busi-
nessului – poziţia 1.

3. Suportarea de costuri suplimen -
tare antiterorism – poziţia 10. 

4. Importurile ca şi procent din
PIB – poziţia 20.

5. Capacitatea de acces la Internet
– poziţia 23.

6. Încadrarea femeilor în câmpul muncii
(0,91 faţă de bărbaţi) – pozi ţia 28.

7. Indicele solidităţii garanţiilor ju -
ridice – poziţia 28.

8. Datoriile publice raportate la
PIB – poziţia 29.

9. Prezenţa liniilor de telefonie
fixă – poziţia 32. 

10. Flexibilitatea sistemului de sa -
larizare – poziţia 34.

11. Salarii şi productivitate – pozi ţia 34.
12. Mărimea taxelor, % din PIB –

poziţia 40.
13. Numărul de zile necesar pen-

tru iniţierea unei afaceri – poziţia 43.
14. Costuri suplimentare ce ţin de

criminalitate şi violenţă – poziţia 54.
15. Deficitul bugetar, % din PIB –

poziţia 59.
16. Prezenţa telefoniei mobile –

poziţia 59. 
Totodată, printre factorii cu impact

negativ asupra poziţiei Republicii Mol -
dova în clasamentul competitivităţii glo -
bale în anul 2013, şi care trebuie să
constituie domeniile prioritare de acti -
vitate în vederea îmbunătăţirii compe -
titivităţii putem menţiona:

1. Calitatea drumurilor – poziţia 148.
2. Prezenţa activităţii de cercetare-

dezvoltare în întreprinderi – poziţia 142.
3. Nivelul de dezvoltare a cluste -

relor – 147.
4. Capacitatea ţării de a atrage

persoane talentate – poziţia 146.
5. Nivelul de independenţă a jus -

tiţiei – poziţia 145.
6. Cheltuielile companiilor în CDI

– poziţia 142.
7. Procurări guvernamentale de

produse de tehnologii avansate - po -
ziţia 139.

8. Calitatea infrastructurii portuare
– poziţia 138. 

9. Costurile politicilor agrare – po ziţia 134.
10. Capacitatea de absorbţie a ino-

vaţiilor – poziţia 134.
11. Eficienţa politicilor antimono -

pol – poziţia 133.
12. Prezenţa de întreprinderi domi -

nante pe piaţă – poziţia 133.
13. Suficienţa de cercetători şi in -

gineri – poziţia 131.
14. Calitatea instituţiilor de cerce -

tare – poziţia 131.
15. Respectarea drepturilor asupra

proprietăţii – poziţia 131.
16. Colaborarea între universităţi

şi mediul de afaceri în domeniul CDI
– poziţia 129. 

17. Corectitudine în finanţare pe
piaţa locală – poziţia 127.

18. Gradul de orientare spre clienţi

(eficienţa pieţei bunurilor) – poziţia 126.
19. Mărimea pieţei interne (2,3 p.

din 7) – poziţia 122.
20. Dezvoltarea infrastructurii trans -

portului aerian - poziţia 116.

Succesul sau eşecul în afaceri, în
cadrul unei economii, se poate dato-
ra unei mari diversităţi de factori cu
impact negativ sau pozitiv în deru-
larea afacerilor reale. Totodată, expe-
rienţa SUA, Japoniei şi altor state ne
demonstrează că creşterea competiti -
vităţii acestor ţări a început la nivelul
unor întreprinderi concrete. Aceasta
se observă şi din lucrările savanţilor
cu renume în domeniu (M. Porter, J.
Shumpeter ş.a.) care, vorbind despre
economie naţională, de fapt se referă
la competitivitatea întreprinderilor care
participă nemijlocit în lupta concuren -
ţială, atât pe piaţa internă, cât şi pe
cea externă. Dacă, pentru a supra -
vieţui, o întreprindere nu trebuie decât
să se adapteze continuu la mediul în
care activează, atunci pentru a fi com-
petitivă, ea are nevoie ca mediul în -
suşi să respecte anumite reguli favori-
zante. Sensul de mediu, în acest caz,
poate fi înţeles ca o totalitate de per-
formanţe ce sunt prezentate atât de
mediul legislativ, politic, cultural şi eco-
nomic, cât şi de schimbările esenţia -
le ale sistemului de valori, şi ale com-
portamentului social, în general.

Pornind de la cele indicate mai sus,

în cadrul sondajului naţional organizat
pe un eşantion reprezentativ format
din 108 întreprinderi din toate regiu-
nile ţării, şi care reprezintă cele mai
importante sectoare ale economiei na-
ţionale, respondenţilor li s-a solicitat
să indice, dintr-o listă oferită, cinci din
cei mai problematici factori pentru dez-
voltarea business-ului în Republica Mol -
dova. Rezultatele cercetării au demons-
trat, că în calitate de factori cu un im -
pact negativ mai mare asupra derulării
afacerilor, pot fi consideraţi:

1. Corupţia – menţionată de 84,2%
din întreprinderile chestionate (în anul
2012 – 79,6%);

2. Instabilitatea politică – factor men -
ţionat de 75,0% din totalul întreprinde -
rilor chestionate (în anul 2012 – 58,4%);

3. Instabilitatea guvernamentală – 50,8%;
4. Legislaţia fiscală -45,8%;
5. Eficienţa birocraţiei guvernamen -

tale – 45,8 %;
Totodată, nu se consideră un pe -

ricol mare pentru dezvoltarea afaceri -
lor sănătatea populaţiei, factor menţio-
nat doar de 9,2% din totalul respon-
denţilor, inflaţia (10 %), restricţiile pe
piaţa valutară (10,8%).

continuare în pagina 4

dr. hab. în economie, prof. univ., 
academicianGrigore BELOSTECINIC

Prin stabilitate financiar@ spre cre}tere
economic@ durabil@ (II)

REPUBLICA MOLDOVA
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Cu referinţă la gradul de dezvol -

tare a pieţei financiare, Republica Mol -
dova a fost plasată în Clasamentul
competitivităţii globale pe poziţia 105
(având o influenţă negativă asupra
poziţiei generale – 89), dar mai bună
decât cea a unor state est-europene,
precum Grecia (poziţia 138), Bosnia şi
Herţegovina (poziţia 113) sau Albania
(poziţia 128), dar şi decât unele state
din cadrul CSI precum Rusia (poziţia
121), Kârghizstanul (poziţia 112), Ucraina
(poziţia 117).

O apreciere mai bună dintre indica -
torii care determină gradul de dezvol -
tare a pieţei financiare a Republicii Mol-
dova în anul 2013 au obţinut in dicele
solidităţii garanţiilor juridice pe piaţa
financiară – poziţia 28, facilitarea acce-
sului la credite – poziţia 104 (des. 17).

Totodată, printre factorii cu impact
negativ asupra poziţiei Republicii Moldova
în clasamentul competitivităţii după indi -
catorul pieţei financiare putem menţio-
na: reglementarea bursei de valori imo-
biliare – poziţia 124, finanţări prin emi-
siunea de acţiuni pe piaţa locală – po-
ziţia 119, stabilitatea băncilor – poziţia
118, disponibilitatea capitalului de risc
– poziţia 118, disponibilitatea serviciilor
financiare la general – poziţia 118.

De menţionat că evoluţiile pe piaţa
financiară demonstrează că avem un
sistem financiar-bancar stabil, dar tre -
buie să recunoaştem că şi puţin inte-
grat în circuitele financiare internaţio -
nale, sistemul bancar continuă să se
caracterizeze cu un grad relativ ridicat
de concentrare şi un nivel relativ scă-
zut de competiţie, există o densitate
scăzută a reţelei bancare comparativ
cu statele UE. În ciuda dezvoltării pu -
ternice a sistemului bancar, Republica
Moldova are, şi în continuare, un po -
tenţial imens de creştere a acestei pie-

ţe, inclusiv în privinţa volumului de cre-
dite şi de servicii bancare acordate
populaţiei, dar şi agenţilor economici.
Restructurarea sistemului bancar re -
pre zintă o necesitate stringentă şi în
contextul dorinţei de integrare euro-
peană şi trebuie să recunoaştem că
avem nevoie şi de bănci competitive atât
la nivel naţional, dar şi la nivel re gio-
nal şi, de ce nu, european şi mondial.

1. Problemele principale cu care se
confruntă în prezent economia Repu -
blicii Moldova nu sunt de ordin eco-
nomic şi ţin preponderent de:

- nesoluţionarea conflictului trans -
nistrean şi lipsa unei perspective clare
a viitorului statului Republica Moldova,
motiv din care persistă o pronunţată
instabilitate politică şi o atractivitate
investiţională scăzută;

- nereformarea sistemului judiciar,
respectiv, lipsa încrederii în proteja -
rea proprietăţii, cu aceleaşi consecinţe.

2. Criza economică şi financiară
prin care au trecut majoritatea statelor
lumii a determinat necesitatea căutării
unor noi modele de dezvoltare, recunos-
cându-se, în acelaşi timp, că în perioa-
da post-criză competitivitatea şi eficien-
ţa vor reprezenta factorii determinanţi
ai sustenabilităţii creşterii economice.

3. În situaţia în care Republica Mol -
dova este percepută astăzi în lume
ca având o economie în tranziţie de
la cea bazată pe folosirea intensivă a
factorilor primari, spre cea bazată pe
investiţii şi eficienţă, devine importan -
tă continuarea reformelor structurale
şi implementarea unui model de dez-
voltare economică bazat pe investiţii,
inovaţii, creşterea şi diversificarea ex -
porturilor, atât în aspect geografic, cât
şi sortimental.

4. Calitatea băncilor comerciale de
intermediar principal în relaţia econo -
mii – investiţii face ca în perioada
post-criză stabilitatea financiară şi
funcţionalitatea băncilor să devină o
condiţie de bază în asigurarea unei
creşteri economice durabile.
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Prin stabilitate financiar@ spre cre}tere
economic@ durabil@ (II)

dr. hab. în economie, prof. univ., 
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Banca Naţională a Republicii Moldova

Sediul Fondului Monetar Internaţional
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Le Séminaire International „Penser l’Europe”, XII-eme edition
„Comment enseigner l’histoire et les littératures pour former l’homme européen?”

urmare din pagina 1
Sunt componente fundamentale în

constituirea şi exprimarea conştiinţei
europene, a identităţii europene, deja
aflate în paradigma culturilor naţio -
nale, a culturii europene. În paradig-
ma identităţii naţionale. Toate acestea
într-o simbioză evidentă cu cultura
globală, cu conştiinţa globală, cu
identitatea globală. 

Ce raporturi s-au constituit şi se
constituie în acest sens şi ce pot, ce
trebuie să facă educaţia, şcoala, uni-
versităţile? Este, cu siguranţă, proble -
ma cea mai importantă spiritual, pro -
blemă ce se vădeşte cu efecte funda -
mentale – pozitive sau devastatoare,
greu de prevenit, de controlat – în plan
economic, social, cultural, politic, in -
stituţional, etc. Omul european are şi
istorie şi literaturi ale ţării sale, ale

ţărilor europene. Fără ele nu posedă,
practic, în niciun domeniu, instrumen -
tele necesare pentru a se exprima ca
atare. Aşadar, o dezbatere amplă, cu -
prinzătoare asupra bătrânului continent
şi a lumii, o dezbatere ajunsă, iată, la
a XII-a ediţie. Dezbatere care va con-
tinua. Chestiunile rămân deschise, iar
posibilele soluţii trebuie să fie apte
să amplifice averea, bogăţia spirituală
a omului european.

Seminarul a debutat joi 3 octom -
brie, seara, la Banca Naţională a Ro -
mâniei, la invitaţia prof.univ.dr. D.H.C.
academician Mugur Isărescu, Guverna-
torul Băncii Naţionale a României şi a
conducerii Băncii Naţionale. Aici a fost
prezentată cartea „Penser l'Europe” a
lui Thiery De Montbrial, fondatorul şi
directorul general al Institutului Fran -
cez de Relaţii Internaţionale, membru
al Academiei de Ştiinţe Morale şi Po -
litice a Franţei, membru de onoare al
Academiei Române. Lucrarea, prezen-

tată şi analizată amplu de academi-
cianul Mugur Isărescu şi de academi -
cian Eugen Simion, preşedintele Funda-
ţiei Naţionale pentru Literatură şi Artă,
cuprinde comunicările academicianu-
lui Thiery De Montbrial la sesiunile pre-
cedente ale manifestărilor „Penser l'Eu -
rope”. Participanţii au audiat apoi un
splendid concert de pian, extraordinar,
susţinut la patru mâini, de marele pia -
nist Valentin Gheorghiu şi de Roxana
Gheorghiu. Interpretarea, degetele ma-
gice ale celor doi artişti de excepţie
ne-au transportat în lumea celestă a
unei fantezii de sunet şi lumini, ce a
relevat armonii excepţionale pieselor
unor compozitori europeni renumiţi,
precum Schumann, Mozart, Chopin,
Debussy, Fauré, Brahms, concertul în -
cheindu-se cu incantaţiile lui George
Enescu, Rapsodia Română.

Vineri dimineaţa, în Aula Magna a
Academiei Române, au început lu -
crările de comunicări şi dezbateri ale

seminarului, conduse de academician
Eugen Simion şi academician Maya
Simionescu, preşedinte executiv al
Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi
Artă, de Thiery De Montbrial şi în pre-
zenţa academicianului Ionel Haiduc,
preşedintele Academiei Române, a Ex-
celenţei Sale Philippe Gustin, Amba -
sadorul Franţei în România, cu toţii
rostind alocuţiunile de salut şi de
bun venit pentru participanţi. În cele
două zile de lucru intens, au fost pre-
zentate aproape 30 de comunicări –
urmate de dezbateri – susţinute de
personalităţi prestigioase europene din
ţară şi străinătate, cu preocupări în
domeniu fie nemijlocite, fie transdis-
ciplinare sau pluridisciplinare. Să men-
ţionăm gruparea comunicărilor, pre -
zentate toate în plen, dar pe zile, pe
secţiuni, cu o tematică foarte bine
aleasă, respectiv „Statutul ştiinţelor uma -
ne şi anxietăţile europene”, „Ce litera -
tură şi ce istorie predăm?”, „Omul

european în era postmodernităţii -
<<forma mentis>>”. O altă sărbătoare
a spiritului a fost vineri seara când
la Catedrala Sf. Iosif din Bucureşti, pre -
faţată de cuvintele fermecătoare ale
academicianului – critic Dan Hăulică,
a avut loc o „Seară de muzică sacră”,
cu Georgiana Simonov, soprană, Ni -
colae Simonov, tenor, Marcel Octavian
Costea, orgă, bucăţi admirabil alese,
respectiv Frescobaldi, Bach/Gounot, Bach,
Caccini, Schubert, Brahms, Franck, Knevel.

Lucările Seminarului Internaţional
„Penser l'Europe”, a XII-a ediţie – des-
făşurate în limba franceză – s-au în -
cheiat sâmbătă, 5 octombrie, la amia ză.
Vom publica în numere următoa re ale
„Euroeconomia XXI”, în limba ro mână,
rezumativ, mai multe comunicări şi idei
în dezbatere prezentate la această pres-
tigioasă ma nifestare ştiinţifică, cu o atât
de amplă deschidere către secolul
XXI, către ceea ce suntem şi ceea ce
vrem să devenim.

Dan POPESCU

• Silviu ANGELESCU Professeur à l’Uni -
ver sité de Bucarest, Roumanie.
• Jean ASKENASY Professeur émerite,
Faculté de Médecine de Sackler, Univer -
sité de Tel-Aviv, Israël, Israël.
• Colette Béatrice BALLOT REIMPS, Espagne.
Constantin BĂLĂCEANU STOLNICI Médecin,
Académie Roumaine, Roumanie.
• Gilles BARDY Professeur à l’Université de
Provence, directeur de recherche, France.
• Dan BERINDEI Vice-président de l’Aca-
démie Roumaine, Roumanie.
• Nicolae BREBAN Écrivain, membre de
l’Académie Roumaine, Roumanie.
Augustin BUZURA Écrivain, membre de
l’Académie Roumaine, Roumanie.
• Irina MARIN CAJAL Ministre Sous-se -
crétaire d’État, Ministère de la Culture et
du Patrimoine National, Roumanie.
• Paul CERNAT Professeur à l’Université
de Bucarest, critique littéraire, Roumanie.
• Gheorghe CHIVU Professeur à l’Uni -
versité de Bucarest, membre de l’Aca -
démie Roumaine, Roumanie.
• Emil CONSTANTINESCU Ancien Pré -
sident de la Roumanie, Roumanie.
• Adrian CURAJ Professeur à l’Univer sité
Polytechnique de Bucarest, directeur de
l’Unité Exécutive pour le Financement de l’En -
seignement Supérieur, Recherche, Développe -
ment et Innovation (UEFISCDI), Rou manie.
• Wilhelm DANCĂ Doyen, l’Institute Théo-
logique Romano-Catholique de Bucarest,
membre de l’Académie Roumaine, Roumanie.
• Caius Traian DRAGOMIR Ancien Am -
bassadeur, sénateur et secrétaire d’État,
membre de l’Académie des Sciences
Médicales, Roumanie.
• Ioana DRĂGAN Directeur, Direction des
représentations générales à l’étranger,
Institut Culturel Roumain, Roumanie.
• Mircia DUMITRESCU Professeur à l’A -
cadémie National de Beaux-Arts, mem-
bre de l’Académie Roumaine, Roumanie.
• Mircea DUMITRU Recteur de l’Uni -
versité de Bucarest, Roumanie.
• Serge FAUCHEREAU Écrivain, critique
littéraire, membre d’honneur de l’Aca -
démie Roumaine, France.
• Florin FILIP Directeur de la Bibliothèque
de l’Académie Roumaine, membre de
l’Académie Roumaine, Roumanie.
• Lorenzo GASCÓN Vice-président de la
Real Academia de Ciencias Economicas
y Financieras de Barcelone, Espagne.
• Leonida GHERASIM Médecin, membre
d’honneur de l’Académie Roumaine,
Roumanie.
• Jaime GIL ALUJA Président de la Real
Academia de Ciencias Economicas y Fi -
nancieras de Barcelone, membre d’hon -
neur de l’Académie Roumaine, Espagne.
• Joaquim GIRONELLA COLL Membre
de Real Academia de Doctores de Bar -
celone, Espagne.

• Dinu C. GIURESCU Professeur, histo-
rien et politoloique, membre de l’Aca -
démie Roumaine, Roumanie.
• Philippe GUSTIN Ambassadeur de France
en Roumanie, France.
• Ionel HAIDUC Président de l’Académie
Roumaine, Roumanie.
• Dan HĂULICĂ Président d’honneur de
l’Association National des Critiques d’Art,
membre de l’Académie Roumaine, Roumanie.
• Cristina HERA Vice-président de l’Aca -
démie Roumanie, Roumanie.
• Ion ILIESCU Ancien Président de la
Roumanie, Roumanie.
• Valeriu IOAN-FRANC Directeur général
adjoint de l’Institut Nationale de Recherche
Économique „Costin C. Kiriţescu”, Roumanie.
• Radivoje KONSTANTINOVIĆ Professeur
à la Faculté de Philologie, l’Université de
Belgrade, Serbie Serbie.
• Ana Maria LAFUENTE BERNARD, Espagne.
• Mohamed LAICHOUBI Ambassadeur,
ancien ministre, politologue et académi-
cien, Algérie.
• René LERAY Professeur à l’Université
Catholique de Louvain, Belgique.
• Solomon MARCUS Mathématicien, mem-
bre de l’Académie Roumaine, Roumanie.
• Andrei MARGA Ancien ministre, Minis -
tère Roumain des Affaires Etrangères,
professeur à l’Université „Babeş-Bolyai”
Cluj-Napoca, Roumanie.
• Michael METZELTIN Professeur, mem-
bre de l’Académie des Sciences de l’Au -
triche, membre d’honneur de l’Académie
Roumaine, Autriche.
• Thierry De MONTBRIAL Fondateur et
directeur général du l’Institut Français
de Relations Internationales, membre de
l’Académie de Sciences Morales et Po -
litique, membre d’honneur de l’Acadé -
mie Roumaine, France.
• Victor MORARU Professeur, Coordona-
teur de la Section des Sciences Sociales
et Économiques de l’Académie des Scien-
ces de Moldavie, Moldavie.
• Evanghélos MOUTSOPOULOS Membre
de l’Académie d’Athènes, membre d’hon-
neur de l’Académie Roumaine, Grèce.
• Basarab NICOLESCU Physicien, pro-
fesseur à l’Université „Babeş-Bolyai” Cluj-
Napoca, membre d’honneur de l’Acadé -
mie Roumaine, France.
• Anna Marie ORBAN Professeur à l’A -
cadémie National de Beaux-Arts, graphi-
cienne, Roumanie.
• Antonio PATRAŞ Professeur à l’Uni -
versité „A.I.Cuza” Iassy, Roumanie.
• Ioan PÂNZARU Professeur, ancien rec-
teur de l’Université de Bucarest, Roumanie.
• Ioan Aurel POP Recteur de l’Université
„Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, membre de
l’Académie Roumaine, Roumanie.
• Napoleon POP Professeur, membre du
Conseil d’Administration de la Banque

Nationale de la Roumanie, Roumanie.
• Vlad POPA Directeur de la maison d’é-
dition „Univers Enciclopedic”, Roumanie.
• Dan POPESCU Professeur à l’Universté
„Lucian Blaga” Sibiu et l’Université de
Bucarest, Roumanie.
• Octavian POPESCU Directeur de l’Insti-
tut de Biologie, professeur à l’Université
„Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, membre de
l’Académie Roumaine, Roumanie.
• Lucia-Doina POPOV Biochimiste, mem-
bre de l’Académie Roumaine, Roumanie.
• Isadora PRECUP Chef du départament
des Relations internationales, de l’Aca -
démie Roumaine, Roumanie.
• Mireille RĂDOI Directeur général de la
Bibliothèque Centrale Universitaire „Carol
I”, Roumanie.
• Mgr. Ioan ROBU Archevêque Métropo -
lite de Bucarest, membre d’honneur de
l’Académie Roumaine, Roumanie.
• Petre ROMAN Ancien prime-ministre
de Roumanie, Roumanie.
• Marina SALA Scientifiques-chercheur à
l’Institut Linguistique „Iorgu Iordan – Al.
Rosetti” Bucarest, Roumanie.
• Marius SALA Vice-président de l’Aca -
démie Roumaine, Roumanie.
• Anca Volumnia SIMA Biochimiste, mem-
bre de l’Académie Roumaine, Roumanie.
• Eugen SIMION Président de la Fon -
dation Nationale pour la Science et l’Art,
membre de l’Académie Roumaine, Roumanie.
• Maya SIMIONESCU Président exécutif
de la Fondation National pour la Science
et l’Art, membre de l’Académie Roumaine,
Roumanie.
• Georges-Henri SOUTOU Historien, pro-
fesseur à l’Université de Sorbonne, mem-
bre de l’Académie de Sciences Morales
et Politique, France.
• Andrei TERIAN Professeur à l’Université
„Lucian Blaga” de Sibiu, Roumanie.
• Răzvan THEODORESCU Historien, mem -
bre de l’Académie Roumaine, Roumanie.
• Margit THIR Professeur à l’Université
de Vienne, Autriche.
• Angel TILVAR Deputé, président de la
Commision de l’education, Chambre des
Députés de Roumanie, Roumanie.
• Cătălin ŢÎRLEA Directeur, Ministère des
Affaires Etrangères, Roumanie.
• Gisèle VANHESE Professeur de Litté -
rature Roumaine et de littérature com-
parée, Université de Calabre, Italie.
• Grigoros VASSILOCOSTANDAKIS Am -
bassadeur de Grèce en Roumanie, Grèce.
• Ionel Valentin VLAD Vice-président de
l’Académie Roumaine, Roumanie.
• Ana Maria VULPESCU Journaliste,
Roumanie.
• Ionuţ VULPESCU Député, Chambre des
Députés de Roumanie, Roumanie.
• Alexandru ZUB Historien, membre de
l’Académie Roumaine, Roumanie.

LISTE DES PARTICIPANTS 
AU SEMINAIRE INTERNATIONAL „PENSER L’EUROPE 2013”

Academician Eugen Simion
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S-a procedat „pur ruseşte”: hai -

deţi să începem, pe urmă vom vedea
noi... Aşa poate fi explicată situaţia,
că în ultimii 100 – 120 de ani nici un
program economic serios nu a fost
dus până la capăt în Rusia. Că aceas -
tă iniţiativă a Mos covei este de ordin
politic s-au convins şi experţii ruşi.
Aceştia au numit iniţiativa Kremlinu -
lui „un fel de club în jurul lui Vladimir
Putin” (Alecsandr Caravaev, Centru ana-
litic din cadrul Universităţii „Lomono -
sov”, Moscova, februarie 2012).

Înşişi ruşii nu prea cred în aceasta.
Mai mult, intelectualitatea, clasa mijlo -
cie, tineretul cu carte (82% dintre
tinerii din Federaţia Rusă în vârstă de
20 – 30 de ani au studii superioare
sau medii specializate), deci forţa mo-
trice a progresului, nu doresc să fie
numiţi asiatici (împreună cu turcme -
nii, tadjicii, kârghizii, etc.). Aceştia se
declară euroatlantici, deci să fie de
cultură europeană. Dacă mai ţinem
cont că circa 80 la sută din toată
populaţia Federaţiei Ruse este situată
în partea europeană, apoi ruşii pot fi
înţeleşi ce doleanţe au pentru viitorul
lor, care se deosebesc de intenţiile po-
liticienilor acestora.

Secretul formării Uniunii Euroasia-
tice l-a divulgat, la 19 noiembrie 2011,
Dmitrii Rogozin, mâna dreaptă a lui
Vladimr Putin (Rogozin este responsa -
bil de complexul militaro-industrial).
Acesta a declarat că „Federaţia Rusă,
cu cel mai vast teritoriu din lume, nu
va fi în stare, pe viitor, să menţină
acest pământ numai cu o sută şi ceva
de milioane de oameni (populaţia Rusiei
142 mil), pe când China, cu cea mai
mare populaţie din lume (1.300 mili -
oane), se dezvoltă vertiginos (declara -
ţie făcută la postul de televiziune ru -
sesc „HTB” la 19 noiembrie 2011)”.
Ce ar însemna aceasta? Rusia are ne-
voie de „carne de tun” şi braţe de muncă
ieftine. Acesta-i sensul nu numai al
viitoarei Uniuni Euroasiatice, dar şi al
tuturor uniunilor pe care le doreşte
actuala Federaţie Rusă.

Apropo, Uniunea Euroasiatică nu se
prezintă ca prima încercare a Mos -
covei. Realitatea ne demnostrează că

au mai fost încercări de felul acesta.
În decembrie 1991, Moscova a format
Comunitatea Statelor Independente (CSI).
Ce s-a ales din această Comunitate,
valiză fără mâner – expresia moscovi -
ţilor? Apoi, la sfârşitul anilor 90 ai
se colului trecut, a apărut, iarăşi la
iniţiativa Moscovei, ţara comună (Rusia
– Belarus). Ce s-a ales? Afară de
neînţelegeri cu pierderi de miliarde
de dolari în urma războaielor econo -
mice (al petrolului, al gazelor natura -
le, al conductei pentru gaze şi al pro -
duselor lactate). Moscova a afirmat
că de vină este Alexandr Lucaşenco,
care a declarat, la rândul său, că Bela-
rus nu doreşte să-şi piardă indepen-
denţa. Ulterior, s-a uitat de uniunea
celor două ţări, ca apoi, în 2003, la
propunerea lui V. Putin, să se încerce
de a crea Uniunea Economică a celor
patru (Putin – Nazarbaev – Kucima –
Lu caşenco). Pentru a sublinia „im -
portanţa” acestei uniuni şi a atrage
alţi doritori, documentul oficial a fost
semnat de aceşti patru politicieni la
Palatul Levadia din Krimeea, unde a
fost semnat actul istoric de împărţire
a Europei în urma celui de-al Doilea
Război Mondial. Apropo de acea ini -
ţiativă. Acolo a fost prezent şi preşe -
dintele Republicii Moldova, d-nul Vla -
dimir Voronin, care a încercat să
adere şi el, crezând, sărmanul, că va
fi ceva serios, însă a fost refuzat. Ce
s-a ales şi din această uniune, ce a
rămas din ea? Absolut nimic, s-a dat
uitării. Acum se mai face o altă tenta -
tivă de creare a unei uniuni, de data
aceasta a celor trei (Putin – Nazarbaev
– Lucaşenco). Şi această uniune va
avea aceeaşi soartă. De ce? Deoarece
interesele ţărilor, inclusiv ale celor
trei lideri, sunt diametral opuse. Kazah -
stanul, care până nu demult (înainte
de criză) s-a dezvoltat cel mai bine,
are nevoie de piaţa rusească, iar Bela-
rus – are nevoie de petrolul şi gazele
naturale ruseşti, iar Rusia condiţio -
nează aceste doleanţe cu interesele sale.
Care sunt aceste interese? Înarmarea,
deoarece Federaţia Rusă numai dato -
rită potenţialului termonuclear se poate
confirma ca ţară mare. Din punct de
vedere economic, ea face parte din-
tre ţările în curs de dezvoltare (India,
China, Brazilia şi altele). Dar dacă Bra -
zilia, India şi mai ales China se dez-
voltă economic, apoi Rusia nu prea. Re-
numitul analist politic Zbignev Bjejinschi

(SUA) a declarat la postul TV European
(Euronews) la 21 ianuarie 2013, că
dacă Rusia a dat dovadă de nişte in -
tenţii reale de dezvoltare în primul
mandat al lui V. Putin, apoi, în manda -
tul al doilea, V. Putin devine ostatic al
nostalgiei trecutului şi Rusia începe
să bată pasul pe loc. Se dezvoltă China,
iar Rusia nu se dezvoltă, a subliniat ex -
pertul american. Aşa şi este în realitate.

Alexei Cudrin, fostul ministru al fi -
nanţelor din Rusia, apreciat de spe-
cialiştii mondiali ca cel mai bun minis -
tru în domeniu din lume, cu cifre con -
crete şi argumentări, demonstrează că
Moscova promovează o politică eco-
nomică ce duce Rusia spre o criză
mai periculoasă decât criza actuală.
Deşi este solicitat de către V. Putin
să revină în fruntea ministerului, aces-
ta ar accepta doar cu condiţia ca V.
Putin să schimbe radical cursul eco-
nomic şi politic al ţării.

Aşa deci, deşi Rusia dispune de
resurse energetice, însă din lipsă de
tehnologii avansate (ţările dezvoltate,
înclusiv China, nu doresc să-l susţină
pe V. Putin, acestea doresc numai să
cumpere resurse naturale) şi reforme

ce ar moderniza sistemul economic,
cel politic şi mai ales mentalitatea,
dar şi lipsa de braţe de muncă nece-
sare şi calificate (către 2030, deci
peste 18 ani, se va agrava raportul
dintre numărul de pensionari şi cei
ce pot lucra, fiindcă populaţia îmbă -
trâneşte), V. Putin a decis, cu aju-
torul preţului de petrol şi gaze natu-
rale, să impună unele ţări din cadrul
CSI să renunţe la independenţă şi să
adere la Uniunea Euroasiatică, deci la
Rusia. Cea mai mare presiune, dar şi cea
mai mare luptă se dă pentru Ucraina.
Apare întrebarea: de ce? Deoarece
Federaţia Rusă nu poate să renască
ca forţă economică fără această ţară
(Constantin Zatalin, directorul Institu -
tului CSI). Ucraina însă tinde spre
progres, spre Uniunea Europeană. Sim-
ţind că cu gazele naturale şi cu petro-
lul nu poţi să-ţi atingi scopul (pe piaţa
europeană şi mondială, Gazpromul în-
cepe să se confrunte cu multe alte ţări,
care, în ultimul timp, şi-au dezvoltat
industria extractivă de gaze; apoi, apa-
riţia gazelor lichefiate şi revoluţia ame-
ricană în producţia de gaze naturale
din şist, etc.), V. Putin contează, actual -

mente, mai mult pe forţa militară şi
proslăvirea lui Stalin, ceea ce şi mai
mult îndepărtează vecinii Rusiei şi agra-
vează situaţia socio-economică în inte -
riorul Federaţiei Ruse. De aceea, Krem-
linul a declanşat militarizarea economiei
încă din primul mandat al lui Putin, iar,
începând cu 2010 – 2011, a demarat
reînarmarea forţelor militare şi pregătirea
acestora pentru planuri expansioniste.

Din decembrie 2011 a început for -
marea unui tip nou de armate – aero cos-
mice şi pregătirea rezerviştilor în stare
de alertă. Pentru aceasta au fost create
baze speciale şi rezerviştii com pletează
aşa-numita „Rezervă de mobilizare”

Începând cu 2011, brusc cresc
cheltuielile pentru reînarmare şi secu-
ritate. Dacă, în 2009, aceste cheltu-
ieli în bugetul federal constituiau 22,6%,
apoi în 2014 vor fi de 40,1%. Acestea
fiind doar cele oficiale, deoarece sunt
şi cheltuieli neoficiale, secrete, care
cresc de la 10% în 2010 până la
22,3% (Datele Institutului de Politică
Economică „E.T. Gaidar”).

Reînarmarea are drept consecinţă
reducerea alocaţiilor pentru economia
destinată consumului populaţiei şi de-
servirii sociale, precum şi sporirea im-
pozitelor şi a taxelor. Cel mai mult se
reduc transferurile către subiecţii teri to -
riali de la 37,2% din toate cheltuie lile
bugetare în 2009 până la 11,3% în
2014 (Nezavisimaia Gazeta, Moscova, 16
no iembrie 2011), deşi 90 la sută dintre
aceştia nu sunt în stare să-şi acopere
cheltuielile bugetare cu propriile veni -
turi. Deci, situaţia în teritoriu se va în-
răutăţi, cu atât mai mult cu cât subiecţii
teritoriali primesc mai puţine finanţe fe -
derale şi pentru sănătate, învăţământ,
sectorul locativ, etc. Prin aceasta se ex -
plică faptul că dezvoltate sunt anumite
megalopolisuri (Moscova, Sankt-Peters-
burg, Nijnii Novgorod şi altele), iar în
restul teritoriului predomină sărăcia
şi chiar dezastrul.

Aceste şi multe alte schimbări spre
rău îngrijorează nu numai populaţia,
care a început să se revolte, dar mai
ales ţările membre – CSI şi opinia
europeană şi mondială. Şi prin aceas-
ta Rusia se face respingătoare şi ni -
meni nu stă la coadă pentru a adera
la Uniunea Euroasiatică, în fond la Ru-
sia. Coada este numai la poarta Uniu -
nii Europene. Dar cu forţa, inclusiv cu
forţa militară, nu se poate cea o uniu -
ne (o casă comună) trainică.

(va urma)

prof.univ.dr.hab. Sergiu CHIRCĂ,
membru de onoare al Academiei
Române

Uniunea European@ sau Uniunea Euroasiatic@? (II)
Puncte de vedere

Vedere din Kiev

Palatul Levadia din Krimeea
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Istoria în actualitate }i actualitatea în istorie

21 mai 1927. Aviatorul american Charles Lindbergh
reuşeşte, primul, traversarea Atlanticului în solitar.

5 august 1962. Moare actriţa americană Marilyn Monroe, protagonistă a
numeroare filme şi imagine de vis a numeroşi tineri. Nici până astăzi

nu se ştie: sinucidere sau asasinat?

10 octombrie 1899. Prima punere în vânzare a “aspirinei”, marcă
depusă de Grupul chimist Bayer, din Germania. Bayer va păstra

monopolul fabricări aspirinei până la Tratatul de la Versailles (1919),
când acest monopol va fi suprimat.

5 octombrie 1713. Se naşte Denis Diderot. Alături de Montesquieu, Voltaire
şi Rousseau va fi unul din cei patru scriitori francezi cei mai reprezentativi

pentru “Filozofia Luminilor”.
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urmare din pagina 1
Despărţământul Orăştie al ASTREI

şi personalul didactic de la Liceul „Aurel
Vlaicu” din Orăştie, în 1925, au dez -
velit o placă memorială pe casa din
Binţinţi. Din 1926, satul în care s-a
născut eroul aviator a primit numele
său. Din perioada interbelică s-a insti-
tuit Cupa „Aurel Vlaicu”, acordată ce -
lui mai bun pilot. La mormântul lui
din Cimitirul Bellu şi la Băneşti s-au
ridicat, în 1935, 1936, monumente im-
presionanate. Mai multe şcoli şi străzi
din ţară îi poartă numele, au fost
plasate plăci comemorative în locurile
în care şi-a construit avioanele şi în
care s-au efectuat zboruri, în Şura
casei în care prindeau viaţă invenţiile
lui, Şură ce i-a impresionat pe mulţi,
unul dintre ei fiind prietenul său Octa -
vian Goga. În 1952, casa natală i-a fost
declarată Casă Memorială. Au fost ri -
dicate busturi, s-a emis Medalia Jubilia-
ră la centenarul naşterii lui, în 1982,
s-au emis timbre cu chipul său. 

Pe aerodromul din Asper, s-a dez -
velit, în 1966, o placă cu chipul său

şi cu menţiunea: „Aurel Vlaicu – unul
dintre pionierii aviaţiei mondiale s-a
clasat pe primul loc, în 1912, cu un
aparat de zbor construcţie proprie”.
Şcoala de Aviaţie şi un Aeroport din
Bucureşti îi poartă numele. 

Academia Română, cel mai înalt for
de ştiinţă şi cultură din ţară, a con -
sacrat valoarea creatoare a inventato -
rului-erou din Binţinţi, acordându-i Pre-
miul „Gheorghe Lazăr” pentru lucrarea
„Aeroplanul Vlaicu”, publicată, în 1911,
la Editura Socecu din Bucureşti. Con -
ştient de importanţa invenţiei sale, el
specifică în lucrare: „Dintre toate aero-
planele construite până acum, aeropla -
nul nostru e cel mai lesne de condus....
Toate aceste calităţi fac din aeropla -
nul nostru cel mai bun instrument de
recunoaştere ce ar putea poseda o ar -
mată”. Raportul de prezentare a fost
întocmit de Spiru Haret, Ministrul In -
strucţiunii, Marele Ministru cum l-a
numit savantul Nicolae Iorga.

La 28 octombrie 1948, la Academia
Română, devenită, din 9 iunie, Acade-
mia Republicii Populare Române, sub
preşedinţia celebrului biolog Traian Să -
vulescu şi la propunerea lui Mihail Sa-
doveanu, inginerul AUREL VLAICU a

fost propus Membru de Onoare post-
mortem, intrând în elita creatorilor
consacraţi, alături de: Mihai Eminescu,
Ion Creangă, I.L. Caragiale, C.D. Ghe -
rea, Alex. Vlahuţă, Garabet Ibrăileanu,
Teodor Neculuţă, I.P. Pincio, Al. Sahia,
Ştefan Luchian, Ion Andreescu. S-a in-
stituit şi Premiul Academiei „Aurel Vlaicu”
pentru creaţii tehnice originale. 

Aceeaşi Sesiune a fost umbrită de
retragerea calităţii de membru titular
al Academiei, celor consideraţi cu gân-
dire „de dreapta”: Lucian Blaga, Ştefan
Ciobanu, Silviu Dragomir, Ioan Lupaş,
Alex. Lapedatu, Nicolae Colan – mem-
bri ASTRA, Constantin Rădulescu Motru,
Dimitrie Gusti, Paul Negulescu, Radu
Rosetti. S-a retras şi titlul de mem-
bru corespondent pentru: Ştefan Bez -
dechi, Tiberiu Brediceanu, Onisifor Ghi -
bu, Pantelimon Halippa, Ion Muşlea –
membri ASTRA, N. Bagdasar, I.A.
Basarabescu. 

Sub aceeaşi cupolă a Academiei,
Aurel Vlaicu a fost comemorat, în
1953, la 40 de ani de la moarte, în
1960, la 50 de ani de la cel dintâi
zbor, în 1982, la centenarul naşterii,
în 2013, la centenarul morţii lui.

Asociaţiunea ASTRA, prin Despăr -
ţământul Orăştie, a organizat, în zilele
13-15 septembrie 2013, cea de a
108-a Adunare Generală cu generi -

cele: „100 de ani de la trecerea în
lumea veşnică a lui Aurel Vlaicu” şi
„100 de ani de la Adunarea Generală
din 1913”. Au participat oficialităţi
locale şi din judeţ, vicepreşedintele
Academiei Române – Ionel-Valentin
Vlad, conducerea centrală a ASTREI,
membri ai despărţămintelor din ţară
şi de peste graniţă. S-au organizat
ample manifestări culturale în Orăştie
– depuneri de coroane de flori la
busturile lui Aurel Vlaicu, vizitarea Mu -

zeului de Istorie, a Expoziţiei „Aurel
Vlaicu şi ASTRA”, în Binţinţi – la
Monumentul Aurel Vlaicu, la Casa Me -
morială, la Muzeul „Aurel Vlaicu”. La
Liceul „Aurel Vlaicu” din Orăştie s-au
desfăşurat lucrările Simpozionului de -
dicat centenarului morţii Icarului din
Binţinţi, cele mai multe comunicări s-au
remarcat prin emoţionante expuneri-
eseu. S-au prezentat reviste şi cărţi,
s-a lansat cartea „Asociaţiunea ASTRA
şi Academia Română” de Elena Macavei.

AUREL VLAICU. Aviatorul – erou de la Bin]in]i 
100 de ani de la ultimul }i tragicul zbor (II)

prof. univ. dr. Elena MACAVEI

Oraştie

Aurel Vlaicu Spiru Haret

Binţinţi

Casa natală a lui A. Vlaicu


