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J o s e p h
S c h u m p e t e r,
se subliniază
în teza d doc-
torat a  dom-
n u l u i
Mintopoulos, a
a b o r d a t ,
deasemenea,
„ d i s t r u c ț i i l e
creatoare”, în

sensul că în evoluția economică se
distrug echilibrele, deja existente,
statice, și astfel iau naștere noi
situații de concurență care
ambiționează pe fiecare partici-
pant la sistemul economic spre o
nouă poziționare, mai avantajoasă
pe scara socială. Condiție sine
qua non pentru o dezvoltare

economică dinamică într-un sistem
economic modern. Deopotrivă,
este de semnalat, abordarea lui
John Maynard Keynes și a
instituționalismului său, mai bine
spus a liberalismului său de tip
instituționalist. Ceea ce este re-
marcabil mai departe în teză este
analiza construcției teoretice și
practice a „economiei sociale de
piață”, concept și practică, și viață,
ce personalizează fenomenul ger-
man în tabloul dezvoltării econom-
ico – sociale europene și
mondiale. O economie în care, în
spiritul unor bune tradiții, în
evoluțiile și finalizările necesare,
criteriile economice se împletesc
în modul cel mai firesc cu cele so-
ciale. 
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„În viață, veselia vorbește,
suferința tace. În artă e invers.

Suferința strigă, veselia
aproape nu are cuvânt”.

Octavian Goga

DE LA EUROPA FIRMELOR LA FIRMELE EUROPENE
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EUROPA „Calea germană spre economia socială de piață

– de la Friederich List la integrarea
europeană și euroatlantică –”(II)

Cartea profesoru-
lui universitar
doctor Dr.H.C.
Dan Popescu se
înscrie în linia
lucrărilor ante-
rioare („Econo-
mia ca spaţiu
deschis. În ochiul
ciclonului”, 2002;
„O lume agitată”,

2003; „Jurnalul
economic”, 2007;

„Cataclisme economice care zguduie lumea”,
2010; „Amurgul lumilor paralele”, 2011 şi
„Criza indecentă”, 2012), aşa cum însuşi au-
torul o spune. Lucrarea este o radiografie
lucidă a realităţii socio-economice a zilelor
noastre susţinută de incursiuni istorice.  Încă
din Introducere autorul ne previne: „nu emit
certitudini…dar examinez, sugerez, demon-
strez, caut sensuri şi semnificaţii de la
înălţimea a circa două milenii de civilizaţie şi
dezvoltare umană şi de pe cinci continente…” 
Cartea are patru părţi care se articulează pe
temă: Partea I-a Vremuri grele; Partea a II-a
Asediul împotriva sărăciei şi umilinţei.
Secvenţe în alb negru; Partea a III-a Problema
gravă a ocupării: „Trăim muncind sau murim
luptând”; Partea a IV-a Volume, ziare,
personalităţi, profesori, prieteni. Volumul
strânge împreună articole publicate de autor
în 2013 şi 2014 şi le asamblează într-un puz-
zle rafinat. Scrierile profesorului Dan Popescu
se înscriu într-o tendinţă postmodernă de îm-

binare a textului literar cu date ştiinţifice rele-
vante, care facilitează înţelegerea şi analiza.
Abordarea se înscrie pe linia unui autor amer-
ican remarcabil, David Brooks (The Social An-
imal - tradusă şi în limba română) dar, am
putea spune, chiar că Dan Popescu a publicat
cu întâietate în această manieră.
Partea I-a „Vremuri grele” reprezintă o analiză
a schimbărilor produse în societatea
românească după decembrie 1989, autorul
cantonându-se pe marile probleme care au
afectat dinamica României (industrie,
agricultură, infrastructură, privatizare,
educaţie, sănătate, finanţe, nivel de trai s.a.)
Analiza dură a modului în care s-a făcut tre-
cerea la societatea capitalistă este susţinută
de numeroase exemple.  

continuare ^n pag. 4

Dan Popescu
Ameninţări în secolul XXI, Continent,

2014

Prof. Univ. Dr.
Gheorghe PREDA

Amintiri
despre

Regele Mihai (III)

continuare 
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Dan POPESCU,
ULBS

Conf. Univ. Dr.  
Dorel MORânDăU

Brazilia - capitala
fotbalului mondial

Turismul internaţional a generat
mai mult de un miliard de euro din
exporturi în 2013, potrivit ultimului
barometru al Organizaţiei Mondiale
a Turismului (OMT), echivalentul a
unei medii zilnice de 2.774 milioane
de euro. Acest sector reprezintă
deja 29% din exporturile mondiale
de servicii şi 6% din totalul expor-

turilor  de bunuri şi servicii.Conf. Univ. Dr.,
Virgil nICULA, ULBS

continuare ^n pag. 5 şi 8
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În acest studiu, vom discuta de-
spre  diferite faze de adoptare
a unor modele uzuale de inte-

grare de către social
media, despre crearea de
la zero a unui program

skunkwork și despre înțelegerea reprezentării
procesului social-media. continuare ^n pag. 3

Călin BUCUR,
director Turnul Sfatului

Înțelegerea rolului  social
media  în cadrul unei

companii

O lucrare remarcabilă

-note de lectură-

Informatică Economică

Brazilia, Rio de Janeiro

Dezvoltarea durabilă
in comunitățile locale

dr. Lia BALTADOR

continuare ^n pag. 2
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Actualizarea strategiilor de dezvoltare durabilă
a comunităților locale

urmare din pagina 1

Există numeroase comunități în
România care dispun deja de strate-
gii de dezvoltare sustenabilă. Dar
aceste documentele strategice pe
care se fundamentează dezvoltarea
comunităților locale trebuie adaptate,
în permanență, la modificările iner-
ente cauzate de factori interni sau ex-
terni, pentru a garanta, astfel, că
obiectivele urmărite sunt cele care
vor genera nivelul cel mai ridicat de
bunăstare pentru cetățeni și o dez-
voltare sustenabilă. Orice localitate
reprezintă un sistem dinamic și com-
plex. Astfel, de exemplu, modificări
impuse de regulamentele, directivele
si deciziile elaborate la nivelul Uniunii
Europene trebuie integrate în strate-
giile de dezvoltare locale. În aceeași
măsură se impune includerea unor
obiective urgente , vitale pentru co-
munitate, ori de cîte ori acest lucru
devine necesar. Implementarea sis-
temului integrat de management
(S.I.M.) la nivelul autorităților locale
ține cont de acest deziderat esențial,
astfel încât, cele cinci etape sunt re-
luate, la un interval de 3-5 ani, sau
chiar mai des, atunci când
modificările structurale sau conjunc-
turale impun acest lucru.
Sistemul Integrat de Management se
dorește a fi un instrument eficient în
atingerea obiectivului asumat la nivel
comunitar, anume dezvoltarea
sustenabilă, prin preluarea nu-
meroaselor strategii si programe co-
muniatare la nivel național și prin
implementarea măsurilor necesare,
la nivel regional și local. Comunitățile
care au aplicat acest sistem  au con-
statat că orientarea integratoare pune
la dispoziție o mai bună recunoaștere
a relațiilor de cauzalitate între decizii,
acțiuni și rezultate. În același timp, ac-
torii implicați pot constata impactul pe
care implicarea lor o are asupra al-
tora, putând contribui astfel la de-
mersuri care să preîntâmpine situații
nefavorabile. Sustenabilitatea se
referă la incluziune – însemnând im-
plicarea multor oameni în proces.
Acest sistem pornește de la
recunoaștere faptului că cele mai
multe autorităţi locale se confruntă cu
provocări ce necesită soluţii integrate.
Aceasta situație presupune, pe de o
parte, colaborare din partea tuturor
departamentelor relevante, și, pe de
alta, contribuţii din partea tuturor
părţilor  interesate, a tuturor stake-
holderilor care, direct sau indirect
influențează sau suportă
consecințele anumitor decizii.  Astfel,
toate forţele se unesc în aceeaşi
direcţie, dând naștere unei reţele lo-
cale.
Avantajele pe care le oferă acest sis-
tem pot fi sintetizate după cum
urmează:
- oferă o mai bună informare  facto-
rilor de decizie, dar nu numai, acest
sistem  îmbunătăţeşte fluxul de
informaţii în administraţie, per
ansamblu; 
- ajută la evitarea dublării volumului
de muncă, îmbunătăţind astfel
eficienţa în administrarea activităţilor
prin reducerea costurilor; 
- este un indicator al profesionalis-
mului şi transparenţei pentru
parteneri, donatori şi investitori, con-
tribuind la relaţiile pozitive cu cetăţenii

şi cu părţile  interesate la nivel local. 
Etapele principale ale acestu sistem
sunt:
• Realizarea analizei de
bază
• Stabilirea obiectivelor 
• Angajament politic
• Implementare și monitor-
izare
• Evaluare și raportare.
Analiza de bază

Această etapă este
esențială în demersul de imple-
mentare a dezvoltării sustenabile la
nivel local. Dacă nu stim de unde
pornim este greu să stabilim încotro
dorim să ne îndreptăm. Asftel, de ex-
emplu, reducerea cu 10 % anual a
emisiilor de gaze cu efect de seră nu
reflectă nimic, dacă nu cunoaștem
situația actuală a acestora. În plus, in-
clusiv în ceea ce privește elaborarea
măsurilor, dacă nu se cunosc
acțiunile inițiate deja de către
autoritățile locale sau de către alți
stakeholderi, atunci se poate ajunge
în situația dublării, si astfel risipei de
resurse. Deasemenea, ne-
cunoscând situație de la care se
pornește, va fi foarte dificil a se urmări
progresul înregistrat în demersul de
implementare a unei dezvoltări
sustenabile. Astfel, măsurile nepotriv-
ite pot fi, vor fi implementate de mai
multe ori, deși rezultatele lor nu sunt
cele așteptate.
Această etapă a sistemului integrat
de management este cea mai
laborioasă. Culegerea tuturor
informațiilor necesare și prelucrarea
acestora este dificilă, mai ales întâia
oară. Din acest motiv este important
să se înceapă cu un număr restrâns
de domenii, având în vedere că, în
cadrul următorului ciclu managerial,
pot fi incluse alte și alte problematici.
Altfel spus, trebuie început simplu, iar
eforturile concentrate asupra unor
domenii prioritare. Abundența de
informații cu privire la multe domenii
nu face decât să demotiveze echipa,
care se va simți suprasolicitată și, un-
eori, chiar depășită de situație. Din
acest motiv este mai bine să per-
mitem existența unor lipsuri
informaționale, pe care le putem in-
clude, după cum menționam, la data
viitoarei revizuiri. Astfel, analiza de
bază nu poate creea un document
perfect, ci reprezintă doar un prim
pas în direcția unui proces continuu
de îmbunătățire a condițiilor de viață
pentru cetățenii comunității locale.
Pentru realizarea acestui deziderat
este importantă planificarea atentă a
analizei de bază. Elaborarea ei pre-
supune un efort colectiv, fiind impli-
cate toate compartimentele
aparatului propriu, dar și alți stake-
holderi, care pot furniza informații
folositoare. Din acest motiv se im-
pune, încă de la început, găsirea per-
soanelor potrivite și implicate, astfel
încât obținerea informațiilor relevante
să se realizeze în cel mai scurt timp
posibil și la costuri cât mai reduse. În
afară de crearea unui structuri orga-
nizatorice implicate este nevoie și de
o bună comunicare, pentru că, cu cât
vor ști mai mulți oameni despre ce
este vorba și de ce e nevoie de anu-
mite informații, cu atât vor fi mai
dispuși să le furnizeze, aducând și
eventuale sugestii și observații.
Stabilirea obiectivelor
Analiza de bază permite stabilirea
unor ținte raționale și rezonabile, pre-
cum și măsurarea progresului înreg-
istrat înspre viziunea localității. În plus

ea dă posibilitatea elaborării unor
măsuri eficiente de atingere a obiec-
tivelor și de a îmbunătății aceste
măsuri. În cadrul acestei etape se de
stabilire a obiectivelor are în vedere
stabilirea unor priorități în ceea ce
privește domeniile de acțiune. Altfel
spus, în timp ce analiza de bază ne
spune unde se situează localitatea,
în prezent, stabilirea obiectivelor ne
indică încotro se va îndrepta,
răspunzând la întrebări de genul:
Unde dorim să ajungem pe termen
lung? Cum putem ajunge acolo? Ce
va fi facut pentru a ajunge acolo (și
de către cine și cu ce mijloace? Cum
știm dacă a funcționat?
Este indicat stabilirea unor obiective
SMART: Specifice, Măsurabile,
Achievable (Realizabile), Realistice,
Timp. Acestea permit gestionarea
„imaginii de ansamblu“, și, totodată
urmărirea măsurilor care
funcționează și care nu. În același
timp, permit alocarea resurselor pen-
tru acțiuni, respectiv permit evaluarea
acțiunilor, raportându-le la ceva. 
Angajamentul/răspunderea politică
După elaborarea strategiei de dez-
voltare aceasta trebuie adoptată şi
pusă în aplicare. Aprobarea strategiei
de dezvoltare o realizează consiliul
local după avizarea în comisiile de
specialitate pe baza referatului com-
partimentului de specialitate al
primăriei. Prin adoptare se obţine le-
gitimitatea acţiunilor şi măsurilor pen-
tru punerea acestora în aplicare.
În unele autorităţi publice locale (din
anumite ţări) odată cu strategia de
dezvoltare sustenabilă se aprobă şi: 
• planul de acţiune;
• structura organizaţională
pentru derularea S.I.M. 
Obţinerea adoptării angajamentului
politic se corelează cu ideea de im-
plementare a măsurilor strategiei de
dezvoltare. În obţinerea angajamen-
tului politic se includ: grupurile politice
majore, primarul şi vice primarii, politi-
cienii de nivel înalt, diferite părţi in-
teresate, ONG-uri şi cetăţenii. Este
posibil şi organizarea unui referen-
dum local (conform legistaţiei noas-
tre). 
Politicienii şi cei interesaţi trebuie
informaţi cu privire la: resursele de
care este nevoie, beneficiile asociate
SIM, timpul necesar, planul de
acţiune pentru implementare. După
aprobarea consiliului local, exista o
puternică voinţă politică în spatele
muncii de implementare. Trebuie
amplificate eforturile pentru
pregătirea factorilor de decizie,
subiecţilor interesaţi şi cetăţenilor
comunităţii locale pentru punerea în
aplicare a strategiei şi planului de
acţiune. SIM presupune un man-
agement participativ şi asigură impli-
carea tuturor actorilor esenţiali care
asigură succesul întregii acţiuni.
Metodele care duc spre obţinerea
adoptării de către consiliul local a
strategiei de dezvoltare diferă de la o
comunitate la alta. O regulă este
comună strategiei de dezvoltare –
factorii de decizie trebuie implicaţi de
la începutul elaborării (nu trebuie
surprinşi cu propunerea). Consoli-
darea angajamentului politic se
realizează prin informarea
permanentă a factorilor de decizie
(primarii, consiliul) despre conţinutul
strategiei şi necesitatea implicării a
cât mai mulţi factori de decizie din co-
munitate. Primarul si consiliul pot
contribui: la informarea adecvată a
mediului politic, pot oferi sfaturi cu

privire la modul de relaţionare a
legăturilor, pot contribuii cu propriile
relaţii şi influenţă.
Implementare şi monitorizare
Ciclul de management ajunge, în
cadrul acestei etape, la esenţa sa:
toate precedentele evaluări şi
planificări au ca obiectiv general
îmbunătăţirea modului în care co-
munitatea funcţionează în cadrul
conceptului de dezvoltare
sustenabilă.O condiție esențială este
o comunicare solidă și o abordare
prealabilă a implicării și configurării
organizaţionale. Monitorizarea
implementării se bazează pe
„fundația”, care constituie o
combinație între planul de acțiune, şi
configurarea organizațională. Moni-
torizarea implementării strategiei de
dezvoltare și a planului anual de
acțiune trebuie să fie urmarită în mod
corespunzător şi raportată periodic
decidenţilor. Şefii compartimentu-
lui/structurii organizatorice și
părțile/subiecții interesaţi, implicaţi
sunt responsabili pentru imple-
mentare-monitorizarea măsurilor
cuprinse în planul anual de acţiune.
Compartimentul de resort pe baza
documentaţiilor, completează planul
anual de acțiune propus și îl pune la
dispoziție tuturor actoriilor implicați. 
Procesul de monitorizare oferă opor-
tunitatea de a: 
a) compara eforturile de imple-
mentare a obictivelor inițiale cu obiec-
tivele planificate. 
b) stabili dacă progresele sunt sufi-
ciente pentru atingerea rezultatelor
preconizate. 
c) determina dacă intervalul de timp
este respectat. 
Monitorizarea nu este un „eveni-
ment” care apare la sfârșitul unui ciclu
de management, ci mai degrabă
este un proces continuu care ajută
factorii de decizie să înțeleagă mai
bine eficiența acțiuniilor sau a sis-
temului. Monitorizarea implementării
arată cât de important este să lucrezi
cu indicatori și obiective SMART încă
de la începutul implementării sis-
temului/proiectului. Un sistem bine
organizat de monitorizare este capa-
bil să detecteze prompt abaterile de
la setul de indicatori de referință.
Neconformitatea poate fi analizată
imediat, măsurile corective luate cât
mai repede posibil, și daunele sau
pierderile reduse la minimum. 
În această etapă apar întrebările
legate de cooperarea trans-
sectorială, precum și cele despre
multi-implicarea părților/subiecţilor

interesaţi. 
Configurarea organizațională este
destul de trans-sectorială? 
Cei care lucrează împreună sunt
pentru implementarea valorilor co-
mune? 
Obiectivele comune sunt clar susten-
abile? 
Compartimentele cooperează între
ele și pentru stabilirea
părților/subiecților relevanți implicați? 
Calendarul este realist? 
Procedurile pentru verificarea și
corectarea activităților sunt esențiale
în orice sistem de management – de
asemenea, și în cadrul S.I.M. O
cerință minimă, este auditul anual in-
tern, efectuat de coordonator sau de
echipa de coordonare și de auditorul
intern. Acest auditor intern trebuie să
fie independent față de echipa de co-
ordonare.
Evaluare şi raportare
Datele colectate periodic, de regulă
la sfârşitul fiecărui an, constituie fun-
damentul activităţilor de prioritizare
pentru anul următor. Rezultatele vor
sta la baza revizuirii strategiei şi a
planului de acţiune, de către consiliul
local. Evaluarea analizează datele
activităţii de monitorizare şi face o de-
scriere cu privire la progresele înreg-
istrate și conține un rezumat al tuturor
acţiunilor întreprinse, precum şi co-
mentarile la interpretări şi la realizările
specifice şi abateri de la obiective.
Evaluarea are în vedere procesele şi
rezultatele şi este un element impor-
tante pentru desprinderea de con-
cluzii. Rezultatele evaluării ar trebui
să fie utilizate pentru raportare. 
Raportul rezultat are în esenţă două
obiective: de a informa factorii de de-
cizie cu privire la consecinţele
acţiunilor lor şi să informeze cetăţenii
cu privire la progresul comunităţii
către sustenabilitate. Raportul trebuie
sa fie diferit ca format şi limbaj în
funcţie de grupul căruia i se
adresează. 
Aceste etape din cadrul Sistemului
Integrat de Management presupun
că implementarea dezvoltării susten-
abile este un proces continuu. Eval-
uarea şi raportarea este sfârşitul unui
ciclu şi începutul unui nou ciclu. Eval-
uarea trebuie să dea date pentru
analiza de bază şi pentru strategie,
respectiv să sesizeze dacă trebuie
adaptată. Fără o permanentă pre-
ocupare în acest sens, strategiile
rămân doar niște documente sterile,
care nu pot contribui, în mod real, la
dezvoltarea pe termen lung a
comunității.

Lect. Univ. Dr.
Lia BALTADOR, ULBS
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Un program social media nu
lucrează în gol. El se întinde de-
a lungul întregii companii pentru
a include toate funcțiile afacerii,
de la marketing și dezvoltarea
afacerii  până la Resursele
Umane și IT .
Crearea Structurii : Prima
dumneavoastră schiță în
reprezentarea procesului so-
cial-media
Să începem cu începutul: Luați-
vă o coală de hârtie și ascuțiți-vă
creionul pentru că veți începe  să
desenați. Gândiți-vă la fiecare
funcție de afacere din compania
dumneavoastră: Marketing,
Relații Publice, Resurse Umane
,Asistență pentru Clienți și așa
mai departe. Vizualizați-le  și
puneți-le pe coala de hartie.
Simțiți-vă liber să folosiți dia-
grama arătată în figura 1 ca și
model.

Nu trebuie să fie perfectă sau
completă. Acum, trebuie să arate
ca și o schiță. Încă nu veți începe
să faceți reprezentări  de pro-
cese complexe. Veți începe pro-
cesul prin organizarea
programului dumneavoastră so-
cial-media ținând cont de
funcțiile de afacere cărora le va
servi și de procesele (atât cele
interne cât și cele externe) pe
care le va suporta. Veți înțelege
de ce acest exercițiu este impor-
tant să îl faceți în acest stadiu de
dezvoltare a procesului când
vom folosi această schiță ca și
bază pentru structura
operațională a programului so-
cial-media în capitolul ”Așezarea
fundamentelor  operaționale
pentru eficacitatea manage-
ment-ului social-media”. Să
discutăm despre cum  puteți în-
cepe să vă  pregătiți compania
pentru dezvoltarea noii ei practici
social-media.
Înțelegerea celor patru etape
ale adoptării social-media
În mod tipic, adoptarea social-
media – sau integrarea ei- se
realizează în patru etape diferite.
La unele companii ,aceste etape
se întâmplă în decursul câtorva
săptămâni , pe când la altele ,
pot să treacă chiar și câțiva ani.
În multe situații, organizațiile  nu
de fiecare dată ajung la etapa a
patra ,cea finală. Nu este nimic
greșit în asta. Fiecare
organizație este diferită.
Următoarele secțiuni subliniază
desfășurarea procesului în mod
normal.

Etapa întâi : Adoptarea Testării
În etapa inițială, arătată în figura
2 , organizația decide  testarea
terenului, sau “Testarea   apelor
social-media”  - un eufemism
comun în acest stadiu nesigur.
Figura 2 Etapa 1  Adoptarea
Testării.

În  această etapă , o organizație
începe cu grijă procesul de
creare a prezenței canalelor so-
cial-media. Un cont oficial al
companiei este creat. URL-urile
apropiate și ID-urile contului sunt
înregistrate oficial, în speranța ca
nu vom avea prea multă legătură
cu cyber-squatters (indivizii care
înregistrează oficial în numele lor
conturile online pe care firmele
mari vor dori să le folosească în
numele lor. O persoană este
alăturată proiectului , în multe
cazuri, un intern sau un membru

junior al echipei cu experiența
profesională în domeniu devine
persoana social-media pentru un
timp. Această persoană lucrează
sub supravegherea manager-
ului de marketing.
În acest stadiu, programul fie
stagnează sau se extinde. Dacă
se extinde, rolul  poate  evolua
într-o poziție oficială  ca “man-
ager social- media ” sau într-o
poziție de genul amintit. Acest in-
divid este evident responsabil
pentru producerea conținutului și
publicarea de actualizări  cat și
pentru alte materiale de pe plat-
forme social-media (evident
blog-ul companiei ,pagina sa de
Facebook , și probabil contul său
de Twitter de asemenea ).
În etapa de  Adoptare a  Testării
,social-media este deconectată
de restul organizației. Este o
funcție de sine stătătoare, practic
fară nici o integrare în cadrul
organizației. Acesta este de obi-
cei rezultatul  unui program
caruia nu i s-a dat de la început
rolul de a ajuta obiectivele cheie
ale companiei.
Etapa a doua:  Adoptarea
Focalizată
În etapa următoare , afișată in
figura 3 anumite funcții cheie din
cadrul organizației încep să
folosească social-media ca
asistență pentru obiectivele ei in-
dividuale. În multe instanțe, pen-
tru că social-media implică
comunicări și îmbunătățește
funcțiile aflate la îndemâna com-
paniei ca și Marketing-ul,

Relațiile Publice, acestea fiind
cele care tind să profite de
această  oportunitate. În alte
cazuri, Asistenta pentru Clienți
poate interveni  în luptă foarte re-
pede, cum s-a întâmplat de ex-
emplu  și în cazul industriei
aeronautice. (vezi Figura  3

Etapa a doua Adoptarea
focalizată)

Ceea ce vedem în etapa a doua
este începutul adoptării ,condusă
de către nevoile departamentelor
individuale. Aceasta înseamnă
că managerii din cadrul
organizației  încep să înțeleagă
faptul că social-media poate
îmbunătății activitățile lor și prob-
abil să le vină în ajutor pentru a
își atinge scopurile mult mai
rapid. Implicarea social-media
când este folosită pentru un scop
precis și bine definit  duce la
obținerea unor rezultate pozitive.
În aceasta etapă, colaborarea

între departamente începe să
apară și manager-ul care nu de-
mult se ocupa doar de un singur
departament acum se ocupa de
instruirea, consultanța și
asistența  departamentelor ce
caută sa aplice cunoștințele sale
necesităților lor. Rolul  manage-
ment-ului social –media creste în
amploare și complexitate
operațională ca și coordonarea
activităților dintre departamente,
gestionarea conturilor multiple, și
verificarea conținutului devin
parte din activitățile de zi cu zi. În
unele cazuri, manager-ului so-
cial-media i se va extinde rolul,
pe când în altele, cineva cu  mai
multa experiența operațională va
trebui adus pentru a prelua ac-
tivitatea.
Etapa a treia : Adoptarea
Operațională
Văzând succesul primelor de-
partamente ce  au  dus la ridi-
carea canalelor social-media
pentru îndeplinirea obiectivelor
lor, alte departamente au  în-
ceput să le urmeze (vezi figura
4). În primul rând, poți viziona un
program funcționabil  live, în
contradicție cu un program con-
struit inițial pe teorie și pre-
supuneri. “Planul” este acum o
realitate. În al doilea rând, s-a
demonstrat conceptul că: Nu
numai că este un program real și
tangibil dar oferă și rezultate. Să
nu fie mai prejos decât rivalii lor ,
alte departamente încep sa le
urmeze. Conversația schim-
bându-se de la “Ar trebui să o

încercăm? ” la “Cum mai exact o
putem folosi pentru a ne ajuta
echipa să își atingă obiec-
tivele?”( FIgura 4 Etapa 3
Adoptarea operațională)
Având in vedere  complexitatea
tot mai mare  a acestei evoluții,
organizația începe să își dez-

volte instrumentele și canalele
de colaborare internă. Docu-

mentele cu practicile cele mai
bune încep să apară, de aseme-
nea și ghiduri pentru procese și
metodologie. Coordonarea din-
tre Relațiile Publice, Marketing,
Legal și partenerii media devine
crucială. 
Funcția manager-ului social
media preia rolul celei de direc-
tor. Nomenclatura de asemenea
începe să schimbe  pentru a re-
flecta natura muncii mai degrabă
decât  pentru aceea a canalelor.
Aceasta este tipică unde direc-
torul social –media  devine di-

rector de comunicații sociale sau
de comunicații digitale. Ca și
înainte , cineva cu un grad mai
ridicat de calificare și experiență
ar putea fi adus pentru a prelua
această  funcție dacă manager-
ul dinainte  nu este pregătit pen-
tru acest  nivel de
responsabilitate.
Mai nou, mai multe roluri spe-
cializate pe a social –media
încep să apară: manager-ul
comunității online, manager pen-
tru relațiile cu clienții digitali și
manager pentru perspectivele
digitale. Termenul social-media
începe să dispară  din titlurile
job-urilor. Încetul cu încetul,
folosirea social-media ca și set
de canale devine ceva normal.
Deși social-media nu mai este
de mult un nou obiect strălucitor,
sau o frontieră misterioasă a
comunicațiilor digitale, s-a incor-
porat în fiecare departament, și
fiecare departament o dezvoltă
în modul lui particular.
Etapa a patra: Integrarea
Operațională
În etapa finală, arătată în figura
5, social-media a fost incorporată
în întreaga organizație. Fiecare
departament o folosește într-un
mod .Directorii executivi folosesc
blogul acum și participă la
conversații cu liderii industriei și
entuziaștii pe rețelele cheie de
socializare. Resursele Umane
folosesc  rețelele angajaților să
recruteze talente de top și să lu-
creze cu recrutanții din jurul lumii
prin platformele sociale pentru a

împărții informații despre
oportunități și aplicanți. Dez-
voltarea Afacerii poate monitor-
iza Web-ul pentru a  identifica
tendințele și lucrează pentru a le
atinge. Aș putea povesti la infinit,
dar deja v-ați prins de idee. În
etapa a patra ceea ce vedem
este o integrare operațională
completă a social-media asupra
întregii organizații.(vezi Figura 5
Etapa a patra Integrarea
Operațională)
Până în acest punct, ce a fost
odată singurul rol al managerului
social-media este acum  unul

dintre cele doua lucruri: fie VP
sau o poziție executivă ,fie nu
mai este nevoie de el. Uitați cum
funcționează:  Pentru unele com-
panii, complexitatea și necesi-
tatea rolului managementului
central social-media continuă să
crească până în punctul unde in-
dividul, pentru a avea o viziune
de ansamblu și o autoritate
asupra folosirii social-media
asupra organizației, trebuie să se
ridice la același nivel ca și supe-
riorii care fac  parte dintr-un de-
partament iau decizii pentru el

,acestea reflectându-se asupra
companiei.
Acest individ nu poate avea
rapoarte directe făcute de el. El
poate fi un VP sau un expert ce
se ocupă de subiectele impor-
tante, strategist și coordonator
pe întreaga companie a activității
Web sociale. El poate fi
însărcinat cu coordonarea și ac-
tivarea la nivel înalt interdeparta-
mentale., de asemenea trebuie
să răspundă în fața CEO- un fel
de țar, dacă vreți.
Pentru alte companii , nevoia
unei viziuni atât de centralizate
pe rolul social media poate de-
veni complet depășit. Într-un fel,
aceasta poate marca o a cincea
etapă, chiar și deasupra
Integrării Operaționale. În
această a cincea etapă ,directorii
executivi pot deveni atât de buni
profesioniști în management-ul
programului social media și cul-
tura colaborativă a organizației
ar putea deveni atât de fină încât
întreaga companie nu va mai
avea nevoie de un însoțitor.
Există o cale pentru accelerarea
acestui proces , a trece de la
etapa întâi la etapa a treia în
câteva săptămâni. Este nevoie
de multă cercetare și de foarte
mult efort, răbdare și multă
muncă ,dar în ceea ce privește
lansarea unui program în cadrul
organizației, uneori pregătirea di-
nainte poate accelera imple-
mentarea programului  când va
veni timpul pentru punerea sa în
practică.

Călin BUCUR,
director Turnul Sfatului

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 5

Figura 4
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Doctorandul Mintopoulos a abor-
dat, minuțios, pot să spun,
„economia socială de piață”,
avansând nume fundamentale de
referință. De exemplu, „precur-
sorul„ Walter Eucken adept
hotărât al combinației armo-
nioase dintre idealurile econom-
ice și performanțele întregii
economii naționale. O combinare
finalizată într-o economie perma-
nent funcțională, dar care
respectă, în același timp, demni-
tatea umană, asigurând o muncă
dreaptă cu un venit drept. Un alt
nume, al celui considerat
părintele propriu-zis al economiei
sociale de piață și al „miracolului
economic german” este al celui
care a fost ministru al economiei
și ulterior cancelar, Ludwig Er-
hard. Erhard, ne spune doctoran-
dul, „a creat o nouă ordine
economică în care teorii mai
vechi au fost combinate cu idei
noi, din toate domeniile, mai ales
domeniul economic și politic, și cu
efecte pozitive asupra
performanței economice. Erhard
a introdus marca germană,
„eliberând” energii necunoscute
până la acea vreme, împletind
succesul economic cu siguranța
socială. “Este, se poate spune și
așa, și o afirm hotărât, o variantă
cât se poate de interesantă și cu
randament economic și social su-
perior, a „economiei sociale și sol-
idare” concept formulat decenii
înainte de Leon Bourgeois și mai
apoi de Charles Gide.

Din toate acestea s-a constituit
doctrina actuală, modernă,
europeană, dar de esență
germană, a „ordo-liberalismului”,
chestiune amplu abordată în
teză. Mă ocup și eu de vreo 4 – 5
ani de această doctrină. Raportul
neoliberalism – ordoliberalism,
conceptul german amintit, explică
admirabil și poziția deschisă a
Germaniei, a economiei ei în
cadrul UE, dar și o anume inserție
a statului german în a-și sprijini
actorii de piață. Iată: într-un timp
de incertitudini, un lucru vădește,
totuși, un grad relativ ridicat de
certitudine. Anume, că suntem la
finalul unui ciclu în care exagerări
în sfera liberului-schimb, cu
precădere în aproape absoluti-
zarea speculației, au făcut ca Oc-

cidentul să abandoneze, în bună
măsură, aparatul său productiv.
Cu excepția – mai puțin
semnificativă din perspectiva
ocupării forței de muncă – a ra-
murilor de înaltă tehnicitate și
străpungeri. De aici, salarii mult
mai puține și mai mici, acumulări
bugetare mai reduse. De aici,
prevederi sociale mai mult sau
mai puțin „colaterale”, dar
acoperite, într-o anume măsură,
prin creșterea îndatorării statale,
proces care a fost și este capabil
să erodeze, nu odată, temelia
unor instituții statale. De aici, o
veritabilă explozie a unor
inegalități de viață ce au făcut atât
de mult rău în trecut, o amplificare
notabilă a sărăciei, a indivizilor
mizeri, dar și a cinismului multor
bogați, multor decidenți și politi-
cieni față de cei aflați în nevoie.

Or, după cum demonstrează
istoria economică a lumii, aceasta
a generat și generează – uneori
brusc – ample mișcări sociale
abrupt revendicative, deseori vio-
lente și chiar sângeroase. În gen-
eral, sunt imens de mulți cei care
cer și foarte, foarte puțini cei care
vor să dea, să dea, de multe ori,
din ceea ce au acumulat chiar pe
relațiile cu banii publici. Este
nevoie să intervină justiția, care
însă intervine adesea timid și se-
lectiv. Ne putem, dar, întoarce,
într-un timp al debitorilor mai mici
sau mai mari, atotputernici, și al
unor creditori slabi, ceea ce, de
fapt, este contra performant din
perspectiva unor criterii impor-
tante ale pieței.

În astfel de circumstanțe, de
cele mai multe ori statele se
retranșează, se repliază, se
recentrează asupra lor înseși,
protecționismul, „Inevitabilul
protecționism” face mari pași
înainte, iar mondializarea dă
înapoi. Desigur, este vorba de un
protecționism inteligent, limitat,
european, stimulând relo-
calizarea multor firme în mari
state industriale, firme plecate de-
acolo pe criterii stricte și extrem
de temporare, de debile, ale prof-
itului de firmă – fără internalizarea
unor externalități și fără a lua în
calcul și perspectiva, cu mult mai
amplă, a profitului social, deși
parte din acesta revine, direct sau
indirect, chiar firmelor ca atare.
Se pare că va fi, sub toate aceste
aspecte, un timp de tranziție

menit să prevină sau să elimine,
pe cât posibil – dacă va putea –,
mari neajunsuri. Un timp de
tranziție bazat pe evidența că mai
ales capitalismul financiar, doar
el, este, din păcate, incapabil să
corijeze inegalitățile fundamen-
tale pe care le poartă în sine și cu
sine. Ceea ce impune o regândire
a relațiilor și valorilor sociale, a
valorilor de întreprindere, a unor
valori instituționale demonstrate
de evoluții economice – și chiar
revoluții – în decursul veacurilor
ca fiind foarte necesare și care ar
putea reveni...

O lume întreagă de
cercetători, de întreprinzători, de
bancheri, de finanțiști, de
economiști de dezvoltare, de
gazetari de specialitate, practic un
veritabil univers, „pândesc” atent,
și, deseori, chiar luptă, luptă
acerb, consecvent, pentru
desfășurarea unor mutații în
economie în sensurile arătate. Eu
cred că soluțiile nu sunt în afara
Uniunii Europene, ci chiar
înăuntrul ei. Desigur, nu în
condițiile în care politica
europeană, monetară în speță, s-
a decis și se decide la Washing-
ton. Oricum, trebuie ținut seama
că fiecare criză bancară amplifică
probabilitatea declanșării celei
următoare. Dar și de faptul că
prea multă ordine împiedică
adaptarea. Poate transpare în
prea mare măsură idea – falsă –
că o domesticire a hazardului
generează un anume confort teo-
retic și practic, când de fapt este
vorba de un confort
pseudoștiințific. Progresul
înseamnă și fundamentare, dar și
risc, și imaginație, originalitate,
sunt noțiuni care se conjugă și nu
se exclud.

Cine a obținut în ultimii ani
imense profituri, prin speculație și
plătite în bună măsură de mulțimi
„globale” tot mai nemulțumite,
gălăgioase, revendicative chiar, în
condițiile actualei crize econom-
ico-financiare mondiale „coboară”
greu de pe metereze. Totuși, pen-
tru a preveni „mai răul”, modificări
se petrec atât în concepții cât și în
acțiuni. Cum aminteam, un ciclu
istoric, care nu a durat, însă, prea
mult, este pe punctul de a se
încheia: cel al „triumfului” liberal-
ismului dereglementat, de
„dreaptă pronunțată”, deși ter-
menul este, deseori, relativ lipsit

de conținut. Ce înseamnă, prac-
tic, „dreaptă pronunțată”?... Se
pare că se încheie însă și ciclul
„statului de providență”, ciclul
„statului providențial”, stat imuabil
și imobil, de stângă mai mult sau
mai puțin pronunțată... Dar dacă
viitorul nu va aparține unei căi de
mijloc? În speță, acestui „ordolib-
eralism” de esență germană, cu
tendință de conciliere, în câmpul
economic, a concurenței și legilor
pieței cu un stat „regulator” mai
mult decât protector, „ordonând”
societatea în jurul regulilor sta-
bilite de instituții și definind
minuțios libertatea și responsabil-
itate fiecărui actor în domeniul so-
cial? Întrebarea este corectă,
concepția „ordoliberală” având și
virtuți, dar și limte. Fără a neglija
limitele, înclin mai degrabă spre
virtuți, întrucât se acceptă atât
amprenta pieței asupra
concurenței și a liberei circulații,
dar și o anume recunoaștere a
rolului statului pentru a „ordona”
piața și a stabili regulile jocului de
concurență. Acest „ordoliberal-
ism”, privit inițial ca o critică a
„statului providențial”, finalizează,
de fapt, în teoretizarea
„economiei sociale de piață”, re-
cunoscând rolul redistribuirii și al
unor instituții sociale puternice
într-o „ordonanțare” a societății.
Se „reinventează” dar, un anume
rol al statului în Europa? Mi s-ar
părea un lucru bun astfel,
vădindu-se activul unui stat flexi-
bil, care să știe și să poată regla
jocurile economice fără a deturna
esențial regulile în dezavantajul
notabil al unui profit pe termen
scurt și în avantajul însemnat al
său, respectiv al unui excesiv
profit social încurajând nu atât
munca, ci opusul ei.

Chestiunile nu se vădesc nici
pe departe doar la nivelul con-
ceptelor, ci și al economiilor con-
crete. „Lupta de clasă”, relevată
atât de patetic și deloc fără unele
motive reale de Karl Marx, a de-
venit acum o veritabilă con-
fruntare pentru locuri de muncă.
Ceea ce permite patronatelor, de
un fel sau altul, „beneficiind” și de
replicile deseori „mute” ale sindi-
catelor, să impună niveluri mai re-
duse de salarizare. „Armata de
rezervă dezvoltând o concurență
acerbă între salariați pentru a
obține locurile de muncă disponi-
bile”, exercită, la rândul ei, pre-
siuni în ce privește acceptarea
unor salarii reduse, de unde, ade-
seori, degradarea condițiilor de
muncă acolo unde se realizează
producție, precum și dezvoltarea,
în mai mare măsură, a

„precarității”. De unde
fracționarea muncii și multipli-
carea contractelor precare, re-
spectiv cu timp redus de muncă –
este drept, deseori necesare
firmelor pentru a putea
supraviețui. În asemenea
împrejurări, se adâncește diviz-
iunea internațională a muncii, am-
plificându-se exploatarea
muncitorilor din economiile per-
iferice pentru a crește pe această
cale nu atât productivitatea cât
profiturile...

Desigur, sunt mult mai nu-
meroase probleme de abordat,
de explicat, de concluzionat: unde
se situează, efectiv, băncile? Ce
fac piețele? Ce fac, de fapt, oa-
menii? Și cele arătate, însă,
relevă însemnate coordonate ale
evoluției economiei germane pe
drumul unui progres, al unei
prospetități necesare, într-o lume
în care, practic, aproape la fiecare
pas se relevă semne de între-
bare. Cea ce face și mai utilă teza
de doctorat a domnului Anastasio
Mintopoulos și a semnificațiilor
degajate de aceasta.

Așadar, domnul drd. Anastasio
Mintopoulos, prin teza sa de doc-
torat, a demnostrat,
demonstrează, neîndoielnic: a) o
remarcabilă capacitate de a cerc-
eta; b) un fundament științific
solid, de economie dar și de
cultură, pe care și-a clădit teza; c)
o remarcabilă capacitate de a in-
terpreta, în spirit judicios, în spirit
european, în spirit eminamente
pozitiv, un trecut amplu și, adese-
ori, furtunos al evoluției econom-
ice în Germania, un prezent de
admirat și perspective pe cât de
frumoase, pe atât de realiste.
Firește, într-o lume pe care doc-
torandul Anastasio Mintopoulos a
examinat-o atent, o lume de
multe ori contradictorie, o lume
actualmente încă caracterizată
puternic de dictatura piețelor, de
multe ori piețe deformate de ținte
și interese subterane – și căreia
Germania de astăzi, îi opune con-
ceptul remarcabil de „ordoliberal-
ism”. Un concept pe care eu
însumi, de mai mulți ani încoace,
în cărțile mele l-am „afiliat”
cercetării economice românești.
Cunoaște, dar, bine doctorandul
lumea în care trăiește și căreia
trebuie să-i facem față cu un profit
individual și social cât mai mare.
Iată, dar, împletit trecutul, prezen-
tul și perspectiva, un orizont de
examinare bicentenar, coordo-
nate de lucru cărora doctorandul
Anastasio Mintopoulos le-a făcut
cu brio față.

Dan POPESCU, ULBS
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În plus faţă de  încasările din
călătorii în balanţa de plăţi, turis-
mul generează  venituri din ex-
porturile de servicii de transport
internaţional de pasageri
(prestate sau nu rezidenţilor),
care în 2013 s-au  cifrat la peste
1,02 miliarde de euro.
La nivel mondial, turismul se află
pe locul al cincilea în clasamentul
sectoarelor de export, după com-
bustibili, produse chimice, ali-
mente şi produse auto, iar  în
multe ţări în curs de dezvoltare
ocupă chiar primul loc.
OMT indică o creştere de 5% a
veniturilor obţinute de diferitele
destinaţii turistice din lume
datorită cheltuielilor realizate de
turişti internaţionali pe cazare,
gastronomie, spectacole,
cumpărături şi alte servicii,
ajungând la 846.000 milioane de
euro în anul 2013. Această
creştere a fost echivalentă cu
creşterea umărului de sosiri turis-
tice  în întreaga lume cu 5%,
ajungând la 1,087 miliarde, com-
parativ cu 1,035 de  miliarde în
anul 2012 .
“Aceste rezultate arată că este
momentul ca turismul să crească
ca importanţă în agenda
comercială, pentru a profita la
maxim de capacitatea sa de a
stimula atât comerţul internaţional
cât şi integrarea regională“, a afir-
mat secretarul general al OMT,
Taleb Rifai.
Asia Pacific este regiunea cu cea
mai rapidă creştere, iar Europa
este pe primul loc ca şi cotă de
piaţă, după ce a crescut cu 4%.
Cu 42% din veniturile din turism
internaţional, vechiul continent a
condus creşterea în anul 2013,
ajungând la 489.000 de milioane
de dolari (357.000 de milioane de
euro).
Printre primele zece destinaţii tur-
istice în functie de venituri, cele
asiatice au înregistrat o creştere
puternică, Thailanda (+23%),
HongKong şi Macao (China)
(+18% în ambele cazuri), în timp
ce Marea Britanie (+13%) şi
Statele Unite (+11%) au înregis-
trat, de asemenea, creşteri de
două cifre. Veniturile din turism în
Spania, Franţa, China, Italia şi
Germania au crescut între 1% şi
5%.
Trebuie amintit că în anul 2013
China a condus, pentru al doilea
an consecutiv, clasamentul ţărilor
emitente care cheltuiesc cel mai
mult pe turism în străinătate. 
Brazilia găzduieşte în prezent
Campionatul Mondial de Fotbal
2014, unul dintre cele mai impor-
tante evenimente din lumea
sportului, care va atrage aproxi-
mativ 3,6 milioane de vizitatori,
din care 3 milioane vor fi interni şi
600.000 vor fi străini.
Brazilia este cea mai mare ţară a
Americii de Sud, ocupând
aproape jumătate din  continentul
sud-american (8 514 877 km2) .
Brazilia este totodată cea de a

cincea ţară a lumii ca mărime
după întinderea geografică şi
populaţie (192.376.000 locuitori),
religia predominantă fiind  ro-
mano-catolică 

Făcând abstracţie de câteva in-
sule mici, Brazilia se întinde pe o
suprafaţă compactă. Întinderea
Braziliei spre N-S şi spre V-E este
aproape identică, în ambele
direcţii distanţa este în jur de 4300
km. Brazilia se învecinează cu
aproape toate ţările sud-ameri-
cane, în afară de Chile şi
Ecuador. Oceanul Atlantic consti-
tuie pe partea estică a Braziliei un
ţărm de 7367 kilometrii. Capitala
este Brasilia City, având o
populaţie de peste 200 000
locuitori
Deşi limba oficială a Braziliei este
portugheza, accentul şi intonaţia
diferă în mare faţă de limba
vorbită în Portugalia sau într-o
altă fostă colonie portugheză. În
oraşele din Brazilia de Sud, mulţi
vorbesc italiana sau germana
deoarece predecesorii lor erau
imigranţi europeni.
În  Republica Federativă a
Braziliei se amestecă în mare cul-
turile şi grupurile etnice. Alături de
imigranţii africani, indieni şi por-
tughezi, au sosit în ţară şi cei eu-
ropeni, evrei, arabi şi asiatici, din
care a rezultat un popor vesel,
care este deschis către toate cul-
turile şi noutăţile.
Brazilia este o ţară democratică
din anul 1889, deşi adevărata
democraţie are numai 30 de ani,
deoarece, asemenea altor ţări din
America de Sud, şi aici a fost o
dictatură militară.
Brazilia este o republică federală,
compusă din 23 de state federale,
în fruntea cărora se află guverna-
tori aleşi, care sunt numiţi de
preşedintele ţării.
Amazonul este cel mai mare flu-
viu al reţelei hidrografice
compusă din opt mari bazine.
Fluviul are lungimea de 5800 km,
cu o lăţime medie de 2-3 km.
Amazonul dispune de un sector
navigabil, lung de mai multe mii
de kilometri, iar lăţimea la
vărsarea în ocean atinge 100 km.
Viaţa economică a Braziliei s-a
bazat secole de-a rândul pe ex-
portul unor produse agricole sau
resurse minerale. Începând cu
secolul al XVI-lea, odată cu intro-
ducerea forţată a sclavilor au
apărut marile plantaţii de trestie
de zahăr, Brazilia devenind astfel
cel mai mare producător de zahăr
al lumii. Începând cu secolul al
XVII-lea, se extinde  exploatarea
aurului şi a diamantelor, apoi în
secolul al XVIII-lea se dezvoltă
cultura bumbacului, care devine
importantă odată cu apariţia
mecanizării. Din secolul al XIX-
lea, principalele produse de ex-
port sunt cafeaua, cauciucul,
cacaoa şi tutunul.
Economia modernă braziliană
este cea de-a şasea economie a
lumii, care se dezvoltă foarte
rapid, PIB-ul pe cap de locuitor
fiind estimat la 11 700 USD/an.
Un rol important îl are construcţia
de avioane şi de automobile,
producţia de aparatură
electronică, producţia de
încălțăminte, industria textilă şi
serviciile financiare.
Turismul în Brazilia este un sec-
tor dinamic, în creștere susținută
de mai multe decenii. Brazilia
este vizitată anual de un numar
de peste 5 milioane de  turiști,
destinațiile cele mai populare fiind
Rio de Janeiro și Salvador. Cu-

vântul "Carnaval" duce pe oricine
cu gândul la Rio de Janeiro. În
fiecare an, întregul oraş devine o
scenă imensă care găzduieşte
una din cele mai mari producţii de
teatru de stradă, încorporând ex-
uberantul spirit brazilian. Car-
naval, așa cum este scris în
portugheză, este constant creat și
re-creat,  bogat in pasiune
creativă, dar până la un anumit
grad. Cele 23 de plaje din Rio de
Janeiro formează o întindere de
72 de km de nisip alb, însă
Ipanema este cea mai sofisticată
şi de elită pentru cei care sunt
înzestraţi cu trupuri mlădioase şi
o atitudine pe măsură. Dupa o zi
petrecută aici, cei arși de soare se
îndreaptă rapid spre festivalurile
de stradă din Copacabana,
deoarece acolo nu au nevoie de
invitație.
Statuia lui Iisus din Rio de Janeiro
se află pe vârful Muntelui Corco-
vado, care are o înălţime de
704m. Piedestalul statuii
măsoară 8m în înălţime, iar sta-
tuia are o înălţime de 30 m.Capul
statuii are 35 de tone, iar fiecare
mână cântăreşte 9 tone.
Lungimea dintre braţele întinse
ale Mântuitorului este de 23 m.
Statuia a fost construită între anii
1926 si 1931 şi a costat 250.000
de dolari. În fiecare an, este
vizitată de aproape două milioane
de turişti din toată lumea.
Potrivit datelor furnizate de Biroul
de Turism din Sao Paulo,
aproape jumătate din turiştii
internaţionali care vor ajunge în
ţară în ăperioada cam,pionatului
mondial de fotbal, în jur de
258.000 vor trece prin oraş, care
a găzduit meciul şi ceremonia de
deschidere a competiţiei pe 12
iunie.
Țara de origine a majorităţii
turiştilor străini va fi Statele Unite
ale Anericii, urmată de unele ţări
din America Latină, cum ar fi
Chile, Mexic şi Argentina. Într-un
număr considerabil, de aseme-
nea, vor asista fani din ţările eu-
ropene cu o tradiţie mare în
fotbal, cum ar fi Anglia, Franţa,
Olanda sau Spania.
În general, numărul de sosiri tur-
istice pentru perioada cuprinsă
între iunie şi august a fost
înmulţită cu cinci, în comparatţie
cu aceeaşi perioadă de anul tre-
cut. În  acest sens, rezervările in-
terne sunt de trei ori mai mari
decât cele inregistrate la aceeaşi
dată în 2013.
În cazul concret al zilelor în care
are loc Campionatul Mondial de
Fotbal, se estimează că sosirea
turiştilor va avea loc cu doua zile
înaintea meciurilor şi că fanii vor
rămâne în ţară între 14 şi 21 de
zile.
Aeroporturile din cele
douăsprezece sedii ale Campi-
onatului Mondial vor primi cca. 26
de milioane de pasageri în
această perioadă, corespunzător
unui număr de 279.000 de
zboruri, cu aproximativ 13.800 de
frecvențe pe săptămână. Între
timp, numărul biletelor de avion
emise pentru perioada cuprinsă
între lunile iunie şi august a cres-
cut cu 439%, faţă de aceeaşi
perioadă din anul 2013.
De asemenea, numărul de
pasageri în staţiile de autobuze
ale acestor oraşe se va ridica la

peste opt milioane.
Brazilia a alocat aproximativ 65
de milioane de euro infrastructurii
sale de turism, extinzând cu 15%
capacitatea hotelieră, în scopul
de a satisface cererea pentru
Cupa Mondială de Fotbal, potrivit
datelor colectate de Institutul de
Turism din Brazilia. 
Înainte cu o săptămână să
înceapă  competiţia, aproximativ
300.000 de camere din oraşele-
gazdă, unde vor fi jucate meci-
urile, erau deja rezervate. În cazul
oraşului Rio de Janeiro, unul din-
tre cele mai cerute, gradul de
ocupare este de 93% pentru 13
iulie, atunci când se va juca finala.
Deşi mai mic, gradul de ocupare
pentru restul etapelor Campi-
onatului Mondial, cum ar fi optim-
ile şi sferturile, rămâne la peste
83%.
Natal şi Cuiaba ies, de aseme-
nea, în evidenţă printre restul
oraşelor, cu grade de ocupare de
81% şi respectiv 73%. Pe durata
campionatului, cele
douăsprezece oraşe estimează
că vor găzdui peste 600.000 de
turişti în cele peste 9.500 de
hoteluri. Cu toate acestea, în
scopul de a oferi un mare număr
de posibilităţi de cazare turiştilor,
Ministerul a adăugat cca. 55.000
de paturi suplimentare la ofertă,
situate în pensiuni, cămine,
moteluri şi  locuinţe familiale cu
regim hotelier.
Dintre cele douăsprezece oraşe-
gazdă ale campionatului mondial:
Belo Horizonte, Brasilia, Cuiaba,
Curitiba, Fortaleza, Manaus,
Natal, Porto Alegre, Recife, Rio
de Janeiro, Salvador şi Sao
Paulo, cel mai scump oraş brazil-
ian pentru a fi vizitat în timpul
Campionatului Mondial de Fotbal
este Rio de Janeiro, unde tariful
mediu pentru cazare în una din
zilele meciurilor este de aproxi-
mativ 499 de dolari, iar preţurile
şi tarifele celorlalte  oraşe gazdă
au crescut  cu 120% faţă de anul
trecut. 
Situaţia prezentată are în vedere
preţurile medii pentru o persoană
pe baza următoarelor elemente:
un bilet la un meci în runda de

calificare, cazare, mâncare,
băuturi şi transport. Cazarea este
principalul element pentru care
aşa-numitul “Oraş Minune” este
cel mai scump loc care poate fi
vizitat în timpul competiţiei, iar
fanii ar trebui să aibă un buget de
cel puţin 682,8 US$ pentru a-şi
urma echipa naţională, cel puţin
în cazul în care intenţionează să
participe la un meci pe stadionul
Maracana. Urmează Fortaleza
(602,8 dolari) şi Manaus (US$
554,6) care întregesc lista celor
trei oraşe cele mai scumpe, în
schimb Cuiamb, este destinaţia
cea mai ieftină, cu un cost mediu
estimat de 457 de dolari, urmat
de Sao Paulo (476,9 dolari) şi
Porto Alegre (485,9 dolari).
Potrivit analizei de mai sus, tar-
ifele hoteliere s-au dublat în mai
mult de jumătate din oraşe com-
parativ cu anul trecut, şapte din
cele douăsprezece oraşe-gazde
înregistrând o  creştere a tarifelor
de cazare cu 100% sau chiar  mai
mult (Rio de Janeiro, Salvador,
Fortaleza, Porto Alegre, Manaus,
Curitiba şi Natal).
Dintre toate elementele analizate
de TripAdvisor, cheltuielile cu
cazarea rezprezintă cea mai
mare parte, ajungând la 56% din
media cheltuielilor totale. Cu
excepţia cheltuielilor pentru
cazare, Recife devine cel mai
ieftin oraş pentru a te bucura de o
călătorie de o zi în timpul turneu-
lui (224,2 dolari), în timp ce Sal-
vador se află pe al doilea loc cu
un cost total de 230,2 dolari,
urmat de Manaus (231,4 dolari) şi
Porto Alegre (231,9 dolari).
Atunci când e vorba de cheltuieli
pentru mâncare şi transport, nici
unul dintre cele 12 oraşe nu sunt
mai ieftine ca Recife. Cel mai
scump taxi este în Cuiabá, cu un
tarif  de 19,6 dolari pentru o
călătorie pe distanţă medie, în
plus, o cină în acest oraş (inclusiv
aperitivul, felul principal şi un
pahar de vin) ar costa în medie
27,2 dolari de persoană, mai
puţin de jumătate decât în Sao
Paulo, unde bugetul creşte la
54,7 dolari.
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Încă de la început autorul
apreciază că distrugerea
economiei româneşti s-a făcut prin
„ignoranţă, corupţie, furt…înlocuind
uzinele deseori cu discoteci,
restaurante şi blocuri de lux” (p.10).
Agricultura a fost „fărâmiţată, cu
sistemul de irigaţie demantelat dis-
trus, furat bucăţică cu bucăţică, a
devenit doar <de subzistenţă>, noi
importând astăzi circa 80% din
necesarul de subzistenţă” (p.11). Şi
autorul continuă arătând că infra-
structura a fost un teren pentru
privilegiaţi care au obţinut „sume
imense de bani ca urmare a unor
licitaţii trucate” (p.11). Nu se sfiieşte
să-i numească „escroci” pe cei
care au spoliat economia ţării,
obţinând averi uriaşe „vile, case,
palate, maşini de ultimul strigăt, su-
perbe party-uri, lux orbitor, mai sus
decât al jet-setului international,
vacanţe cât de fanteziste” (p.11).
Dan Popescu atinge o problemă
nevralgică: reducerea salariilor şi
pensiilor şi formarea clientelei
politice care au accentuat criza
economică şi au adâncit drama-
tismul vieţii cotidiene. 
Profesorul Dan Popescu
consideră, alături de alţi specialişti,
că perioadă cuprinsă între 1990 şi
2000, care se referă la trecerea la
economia de piaţă pentru ţările cu
economie centralizată, din centrul
şi estul Europei, cuprinde patru
etape: „a) liberalizarea preţurilor şi
activităţilor pentru firmele încă de
stat; b) realizarea privatizării, de-
sigur în condiţiile unei pieţe cât mai
diversificate, fiind emergente pe
piaţă şi firmele constituite din capul
locului privat; c) crearea instituţiilor
economiei de piaţă – bănci, burse,
legislaţia, condiţiile de concurenţă
etc.; d) protecţia socială pentru
şomeri şi marginalizaţi în noile
condiţii de competitivitate” (p.15).
Privatizarea a fost un proces pe
care autorul îl descrie în culori
sumbre şi care i-a îmbogăţit pe unii
neinteresaţi de dezvoltarea
capitalistă a economiei româneşti
ci doar de a pune, uşor, mâna pe
bani prin „vânzarea activelor, a uti-
lajelor, a stocurilor de materii prime,
materiale, produse finite a terenului
dobândit astfel” (p.16). Dintre
instituţiile economiei de piaţă, au-
torul se opreşte asupra băncilor.
Se devoalează modul de operarea
al băncilor, care. în dorinţa lor de
câştig au acţionat dincolo de
prudenţialitate, ceea ce a dus la
credite neperformante, garanţii
pierdute de clienţi (ce au ajuns în
situaţii dramatice), vulnerabilitatea
pieţei financiare şi chiar falimentul a
nu puţine bănci.

În capitolul II „Foametea:
ameninţare drastică pentru secolul
XXI?” profesorul Dan Popescu se
apleacă asupra unei probleme cru-
ciale pentru supravieţuirea
omenirii: resursele alimentare.
Studiile arată că deşi hrana ar
ajunge pentru cei 7 miliarde de
locuitori ai Terrei, mai mult de un
sfert nu dispun de minimul necesar
de hrană. Cercetătorul Dan
Popescu studiază de peste 35 de
ani fenomenul şi în călătoriile sale a
putut să observe diferite expresii
ale sărăciei, din Africa de Sud,
Siria, Argentina şi chiar SUA şi Eu-
ropa. Autorul apreciază că foame-
tea este un fenomen social şi este

de acord cu Laureatul Premiului
Nobel (1998) Amartya Sen, că
aceasta este mai mult o problemă
de ştiinţe sociale decât de ştiinţe
naturale, cu alte cuvinte, subliniază
Dan Popescu, este o problemă de
repartiţie socială dar şi de man-
agement. Răspunsul este afirma-
tiv la întrebarea dacă foametea
reprezintă o gravă ameninţare în
secolul XXI. „Sintetizând cei peste
o mie de ani de persistenţă –
spune autorul – şi accentuarea ei
în ultimele decenii pe fondul chiar
al proliferării, în unele locuri, a unor
civilizaţii strălucite, complexitatea
fenomenului ca atare ne
dovedeşte că <da>…” (p.24). Dan
Popescu enumeră în continuare o
serie de lucrări ştiinţifice pe această
temă, pe care le-a consultat (în lim-
bile română, engleză, franceză) şi
care se constituie într-o veritabilă
bibliografie pe autori de referinţă
(Josue de Castro, E. Bonnefous,
Cornelius Walford, Radu Rosetti,
C. Dobrogeanu Gherea, C. Levi-
Strauss, K. Marx, Edgar Morin, E.
P. Prentice, Alfred Sauvy, Dan
Popescu s.a.). Autorul realizează şi
o incursiune în trecut asupra
foametei. Începând cu Evul Mediu
timpuriu, în Europa sunt descrise
procese economice importante
legate de productivitatea în
agricultură, reformele agrare şi so-
ciale, politicile economice şi so-
ciale, pieţele agricole, importurile şi
exporturile, războaiele şi foametea,
clima. Analizele sunt aduse la zi şi
autorul observă că foametea nu
provine din lipsa de hrană ci din im-
posibilitatea indivizilor şi grupurilor
umane de a şi-o putea procura. La
aceasta se adaugă – constată cu
pertinenţă Dan Popescu –
„…chestiunile sociale de propri-
etate dar şi poluarea aerului, apei,
solului, lipsa de performanţă a mul-
tor pământuri, chimizările în exces
şi neavenite, modificările climatice,
evidente, posibile şi tot mai dese
inundaţii, provocate de topirea
gheţarilor s.a….” (p.36). D a n
Popescu evidenţiază semnificaţia
schimbărilor de paradigmă în ce
priveşte agricultura, plecând de la
modificarea modelelor alimentare,
diversificarea resurselor de hrană,
noile tehnologii. În ultima parte a
acestui capitol autorul se opreşte
asupra României şi cu ajutorul
unor cercetători români de marcă
(Ion Claudian, Dimitrie Gusti s.a.)
decelează agricultura
românească, sărăcia zonelor ru-
rale şi semnificaţia răscoalelor din
diverse perioade de timp (1437,
1784, 1907). Studiile de caz
prezentate, examinate original şi
pertinent, dovedesc documentaţia
de excepţie şi interesul
cercetătorului pentru realitatea
românească. Analizele eco-
nomice riguroase sunt completate
de omul de cultură Dan Popescu
cu reverberaţiile pe care le-a avut
viaţa grea din mediul rural româ-
nesc în conştiinţa scriitorilor şi a
artiştilor plastici (I. L. Caragiale, O.
Băncilă, N. Tonitza s.a.).

În al treilea capitol autorul se
centrează asupra pieţelor finan-
ciare şi descrie şi analizează cu
minuţie lucrarea lui Alan
Greenspan „Memorii” (2007), care
susţine necesitatea
dereglementării pieţelor financiare
şi radiografiază „turbulenţele”
acestora. „Distrugerile creatoare”,
conceptul lui Greenspan. se referă
la rolul funcţional al crizelor eco-

nomice. Profesorul Dan Popescu,
observă, critic, că autoreglarea
pieţelor nu este un lucru simplu
având în vedere dezechilibrele cre-
ate, care adâncesc prăpastia dintre
bogaţi şi săraci. Noile tehnologii in-
formatice utilizate în pieţele finan-
ciare duc – spune bancherul
american – la amplificarea ratelor
de rentabilitate, dar şi, la naşterea
concomitentă a riscurilor. Dan
Popescu nu crede că „finanţele
conduc lumea” ci că, de fapt,
„producţia, cu finanţele în spate, al-
imentând-o a condus şi va con-
duce lumea” (p. 69).

În următorul capitol, autorul
reflectează în marginea unei teze
de doctorat pe care a condus-o şi
care a abordat problema crucială a
echilibrului economic. Este invocat
modelul de echilibru şi creştere
economică a  lui J. M. Keynes care
a avut ca finalitate creşterea nivelu-
lui de ocupare a forţei de muncă.
Sunt evaluate în paralel şi alte
modele economice. Se consideră
că deşi se poate vorbi de relativi-
tatea echilibrului economic, nu
putem construi această realitate pe
„dereglementări”, dacă ne uităm la
modelele UE şi Statele Unite. Iar
lecţiile luate de România de la
„specialistul cu gaură în pantof” (p.
77) nu pot fi luate în serios. În capi-
tolul 5 profesorul Dan Popescu se
întreabă ce înseamnă astăzi pro-
fesia de economist. Plecând de la
definiţia profesiei de economist,
profesorul Dan Popescu face un
excurs istoric asupra acesteia, in-
sistând asupra şcolii economice
româneşti din secolele XIX şi XX.
Nu uită să treacă în revistă pleiada
de economişti români străluciţi din
perioada interbelică şi postbelică.
În final autorul de întreabă ce per-
spective au economişti în Româ-
nia. Şi spune: „destinul
economiştilor români nu poate fi ni-
cidecum despărţit de cel al
economiştilor de pe mapamond.
Acesta, mapamondul, reprezintă
astăzi <o lume tot mai
economică>, o lume în care totul –
practic totul – se judecă în
circumstanţe de raritate: resurse
naturale, financiare, resurse
umane, de spiritualitate, resurse de
sănătate, de vigoare, resurse de
inovaţie şi de inventivitate etc.
Dintr-un astfel de unghi complex
destinul economistului în lume se
vădeşte şi cu restricţii şi cu
posibilităţi” (p. 112).

În „Structuri medievale –
privilegiaţi şi <mizerabili>?” Dan
Popescu demantelează perioada
de după decembrie 1989 când
comportamentul entropic al indi-
vizilor, grupurilor, instituţiilor,
societăţii în ansamblul ei, se
vădeşte greu de descifrat şi în
acest sens autorul vorbeşte de
„timpuri controversate”. Istoria
acestei perioade este puţin
studiată acum, când „speculaţiile
au devenit aproape totul iar
producţia aproape nimic” (p. 119).
O perioadă în care aproape 80%
din privatizări au eşuat, iar
discrepanţele dintre indivizi au
crescut dramatic. Este analizat sis-
temul de salarii şi pensii care
conţine inegalităţi greu de imaginat.
Şi cercetătorul Dan Popescu
subliniază aceste inegalităţi: în
justiţie, salarii şi pensii peste
posibilităţile ţării. „Nu o să înţeleg
niciodată – scrie autorul – de ce un
director de penitenciar fără con-
tributivitate sau cu o contributivitate

foarte relativă, are o pensie de 10-
12 ori mai mare decât un profesor
universitar la medicină, de exem-
plu, cu contributivitate <absolută>?
Etc. etc. Sunt - oare de ce – mai
importanţi magistraţii decât medicii,
decât profesorii, decât cercetătorii,
oamenii de cultură? Poate, dar eu
cred, sincer, că nu…” (p. 122). Şi
exemplificările continuă cu salariile
unor înalţi funcţionari la stat, aver-
ile obţinute prin fraudă, dar şi
subfinanţarea gravă a
învăţământului, sănătăţii şi a altor
domenii.

În capitolul VIII „Căutarea profi-
tului şi socialul: categorii compati-
bile” autorul susţine alături de alţi
cercetători (D. Cohen, R. Putnam,
Maya Beauvallet s.a.) că o soci-
etate nu poate exista exclusiv pe
dimensiunea economică, pe profit.
Astfel, după al doilea război mon-
dial, în Vest s-a dezvoltat concep-
tul de „economie socială de piaţă”
care pune în evidenţă alături de
profit şi alte valori, cu precădere de
ordin moral, care au amplificat op-
timismul oamenilor. Se vorbeşte
despre cei „treizeci de ani glorioşi”
care în Vest până în 1980 au dus la
o dezvoltare fără precedent a
societăţii umane. S-a produs atunci
ceea ce profesorul Dan Popescu
subliniază, „o veritabilă regle-
mentare a pieţelor…ceea ce a per-
mis…economia socială de piaţă”
(p.132). După 1980 atât în Europa
cât şi în America, inegalităţile s-au
accentuat, la fel şi vulnerabilitatea
pieţelor.  Capitolele 6 şi 10 se
referă la mobilitatea socială a
populaţiei şi la fluxurile migratorii în
spaţiul central şi est european, au-
torul remarcând că piaţa capitalului
şi piaţa muncii sunt primele care s-
au globalizat în lumea economică
din trecut dar mai ales
contemporană. Această primă
parte se încheie cu un capitol ded-
icat „Roşiei Montane” care a iscat
numeroase controverse în spaţiul
românesc. Dan Popescu pune faţă
în faţă cele două faţete ale proble-
mei: pe de-o parte oamenii din
zonă, care nu au locuri de muncă,
dar au în schimb numeroase prob-
leme (legate de educaţie, sănătate,
cultură s.a.) şi pe de altă parte
proiectul Gold Corporation privit cu
suspiciune de o bună parte a
populaţiei ţării, care consideră că
tehnologiile utilizate duc la
degradare puternica  a mediului.
Autorul crede că ar trebui implicaţi
mai mult specialiştii (fizicieni,
chimişti, ecologişti, biologi,
economişti, jurişti, sociologi s.a.).

În partea a doua a volumului,
profesorul Popescu realizează o
serie de pasionante incursiuni în is-
torie, relevând numeroase aspecte
de ordin economic care au core-
spondent în economia lumii con-
temporane. Astfel, primul război
mondial îi prilejuieşte autorului
analize economice care scot în re-
lief dramatismul acelei perioade.
Un capitol interesant este dedicat
lui Henry Ford. Profesorul Dan
Popescu, eminent specialist al
doctrinelor economice, a mai real-
izat în alte lucrări portrete ale unor
personalităţi care au marcat
economia americană şi mondială:
Paul Krugman, Warren Buffet,
Joseph Stiglitz, Douglas North, An-
drew Carnegie, Cornelius Vander-
bilt s.a.Aici H. Ford este prezentat
ca un reper al economiei mondiale,
atât prin producţia sa de automo-
bile dar şi prin paradigma fordistă,

care o înlocuieşte pe cea tayloristă
în perioada interbelică. Analizele
profesorului Dan Popescu se
apropie mult de Şcoala de la An-
nales a lui Fernand Braudel şi de
demersul său de sociologie istorică
prin evidenţierea unor aspecte
contextuale care determină
schimbările socio-economice (vezi
capitolele „Marile averi: între on-
estitate, fascinaţie, revoltă şi suspi-
ciuni”; „Vara anului 1939. O istorie
care se repetă?” sau capitolele din
partea a III-a „Secvenţe din istoria
şi actualitatea dictaturilor”; „Cre-
pusculul <zeilor> şi actualitatea
lui”). 

Partea a IV-a a volumului este
dedicată, aşa cum arată şi titlul,
unor volume, ziare, personalităţi,
profesori, prieteni. Sunt prezentate
câteva succinte medalioane ale
unor economişti (Avram Rosen,
Ivanciu Nicolae Văleanu, Ioniţă Ol-
teanu şi chiar Napoleon Bonaparte
în calitate de economist). De
asemenea, sunt inserate o serie de
conferinţe şi de comunicări, la se-
siuni naţionale şi internaţioale re-
marcabile, câteva la Academia
Română, de mare interes, la care
a luat parte autorul. În acest ultim
cadru, profesorul Dan Popescu
zugrăveşte cu aplicaţia Domniei
Sale, cu o notabilă rigoare, o
deosebită şi veritabilă frescă a
evoluţiei gândirii economice şi
economiei în lume.

În concluzie, lucrarea lui Dan
Popescu fascinează prin bogăţia
informaţională, care îmbracă coer-
ent teme majore ale economiei
contemporane sau din trecut.
Fiecare capitol are un moto ales cu
grija de autor şi care este în
consonanţă cu subiectul analizat.
În preambulul lucrării sunt prezen-
tate volumele autorului şi
comunicările susţinute în
străinătate, apărute în mai multe
limbi pe întreg mapamondul, ceea
ce subliniază statura profesională
şi ştiinţifică a profesorului universi-
tar Dan Popescu. Cartea a apărut
în condiţii grafice deosebite la Edi-
tura Continent (fotografiile de pe
coperte reflectând periplul euro-
pean al autorului) și se adresează
studenţilor, cercetătorilor, profeso-
rilor dar şi publicului larg preocupat
de problemele economice ale
României şi ale lumii.

Conf. Univ. Dr. Dorel
MORânDăU, ULBS
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...Am ajuns la vechea gară a
oraşului, unde se afla prefec-
tura şi primăria Constanţa.
Aflăm că în curând va sosi
trenul regal. În întâmpinarea
Regelui soseşte un mareşal
sovietic însoţit de o suită de
ofiţeri. A început astfel festivi-
tatea retrocedării bricului.

Nu departe de gară, în
clădirea prefecturii Constanţa,
fusese împuşcat un sublocote-
nent din armata română, care
conducea o grupă de soldaţi
români, care se opunea
forţelor revoluţionare.

Apoi, lângă gară,
avusese loc o încăierare, fus-
ese atacat de către sovietici un
grup de ostaşi români din
marină, care aduceau de la
Bucureşti soldele. S-a strâns
lumea, cineva a scos un pistol
şi a împuşcat pe un atacator,
ceilalţi au rupt-o la fugă. Au în-
ceput cercetările pentru a fi
identificat făptuitorul. S-a oferit
şi o recompensă pentru cel
care furniza cele mai bune
informaţii. S-a găsit până la
urmă un amator de câştig. Cel
care a furnizat informaţii a fost
însă şi el arestat.

Cu toate că era
interzisă intrarea în port a
civililor, noi, mai curajoşi, ne-
am strecurat pe la poarta nr. 1,
situată nu departe de Cazinou
şi am ajuns pe dig, chiar în
dreptul unde era acostat bricul
Mircea şi unde avea loc festiv-
itatea principală a retrocedării.
S-a coborât drapelul sovietic şi
s-a ridicat cel românesc. Mari-
narii sovietici erau destul de
stângaci, prezentau atât de
greu flintele lor lungi.

Era pentru prima dată
când îl vedeam atât de
aproape pe Regele Mihai. L-
am revăzut mult mai târziu la
New York, în S.U.A. Toţi
speram că Regele va reveni
pe tron în România şi astfel,
viaţa noastră, a românilor
plecaţi în bejenie, se va
schimba în bine, vom putea

astfel să ne întoarcem acasă,
dar nu a fost să fie aşa, a
urmat o perioadă urâtă care a
durat mult.

Am trecut pe lângă un punct
de control al armatei române,
care legitima pe toţi militarii
care ieşeau sau intrau în port,
chiar şi pe sovietici. Singurii
care creau dificultăţi erau sovi-
eticii şi de aici numeroase con-
flicte, se ajungea până la
somaţii pe care sovieticii nu
prea le luau în serios, erau
doar stăpâni !

Regele Mihai a făcut o vizită
la New York, unde eu cu fa-
milia mea căpătasem statut de
refugiaţi politici. Regele s-a în-
tâlnit acolo cu românii din New
York, între care erau strecuraţi
şi mulţi securişti, poliţia
americană era şi ea
prezentată, dar era copleşită
de mulţimea curioasă de
români. Prima întâlnire a avut
loc la o frumoasă biserică
rusească ortodoxă din Man-
hattan. A mai avut loc şi o a
doua întâlnire cu românii la o
altă biserică ortodoxă
românească improvizată, într-
un apartament, care era biser-
ica Trei Ierarhi din Ridgewood,
unde era preotul Runcan, care
organizase întâlnirea. Preotul
Runcan nu era în graţia epis-
copului ortodox moscovit
Nathaniel. Mult a mai avut de
tras bietul preot Runcan din
cauza vizitei pe care o organi-
zase. A fost anchetat, im-
putându-i-se lipsa din fondurile
bisericii, din inventarul bisericii
etc. Greu de ştiut până la urmă
cât adevăr era în toate
acuzaţiile aduse, îl acuzau pe
preot şi o serie de haimanale
din New York, care tăiau
frunză la câini în acel mare
oraş american, dintre care unii
nu aveau nici forme legale.

Trebuia să participe la întâl-
nire şi episcopul moscovit
Nathaniel. L-am aşteptat toţi,
inclusiv Regele Mihai, aproape
o oră, dar episcopul nu a mai
ajuns, „justificandu-se” mai
târziu că şoferul lui a încurcat
drumul! Se vede că primise
alte dispoziţii între timp !

Într-o duminică merg
împreună cu soţia mea Marina
la o slujbă la biserica
românească „Sfântul Dumitru”,
care funcţiona într-un aparta-
ment, lângă Central Park din
New York. La acea biserică
slujea preotul Petrescu venit
din Florida, care-l înlocuise pe
preotul Sasu, despre care
toată lumea spunea că era se-
curist.

M-am certat în biserică cu
preotul Petrescu, o faptă nu
prea creştinească! Preotul
pretindea că Regele Mihai şi-
ar fi însuşit o serie de tablouri,
apartamente, castele şi alte
bunuri care nu-i aparţineau.
Aprecierile preotului m-au înfu-
riat. Am apreciat mai târziu pe
fostul premier Ciorbea, care n-
a ţinut seama de bazaconiile
îndreptate împortiva Regele

Mihai, premier care s-a dovedit
a fi un mare patriot, un mare
român, un cetăţean de onoare
al ţării noastre, care a regle-
mentat juridic problema
cetăţeniei Regelui şi a familiei
sale. Familia regală nu putea
să nu aibă probleme şi cu
cetăţenia, în schimb „prinţul
Paul” şi „prinţesa Lya” nu au
avut grijă, au avut alţii grijă de
ei, lor le-a mers totul din plin.
Dar te umflă râsul şi plânsul în
acelaşi timp când îi auzi cum
vorbesc. Să arăt că nu au fost
la înălţimea lui Victor Ciorbea
nici preşedinţii Ion Iliescu şi
Emil Constantinescu şi nici
premierul Petre Roman.

Aşteptând la biserica Trei
Ierarhi sosirea Regelui, a fam-
iliei regale şi a episcopului
Nathaniel, o „doamnă” se
apropie de mine şi mă
întreabă:

-Şi românii ăştia ce vor în
fond? Îsi greşise ţinta, nu m-
am putut abţine, m-am uitat
urât la ea şi i-am spus răstit:

-Ştiu pe cine reprezinţi, mai
bine şterge-o, valea ! A plecat
supărată.

Într-o seară am participat la
o întrunire a românilor din New
York, la care participa şi

dizidentul Munteanu, venit din
România, pe care l-am între-
bat:

-Ce părere aveţi despre
revenirea la tron a Regelui
Mihai, posibilitate despre care
se discută mult. Mi-a dat un
răspuns încurcat.

În vara anului 1999 am par-
ticipat la o conferinţă
internaţională la Universitatea
din Liege – Belgia. Prof.
Măcelaru de la acea universi-
tate, unul dintre organizatorii
conferinţei, ne-a organizat o
excursie prin Bruxelles. Ghid
ne-a fost o doamnă, o distinsă
româncă, care locuia de mai
mult timp în Belgia şi care ne-
a povestit, când am trecut pe
lângă palatul regal belgian, în
drumul nostru spre primărie
unde am fost primiţi de către
primar, că a cunoscut pe un
membru al familiei regale bel-
giene, pe care l-a întrebat de
ce nu au făcut nimic pentru
monarhia română, pentru
Regele Mihai !

Cu ocazia vizitei
preşedintelui S.U.A. George
Bush jr. la Bucureşti, pe o
vreme ploioasă, a apărut cur-
cubeul, un semn de bun augur,
festivitatea desfăşurându-se în

faţa palatului Cotroceni, pe str.
Gheorghe Marinescu. Familia
regală a luat loc pe o platformă
din lemn la intrarea în palat. A
apărut şi premierul Adrian
Năstase, căruia i-am surprins,
întrucât participam şi eu la
acea festivitate, o privire
întrebătoare, de sus, la adresa
familiei regale. Nu am înţeles
eu ce-l deranjase pe premier
prezenţa regelui acolo.

În anul 1990 fac o vizită
redacţiei ziarului Micromagazin
din New York, solicitând să mi
se publice un articol pe care-l
scrisesem şi care-l privea pe
Regele Mihai. Domnişoara
Ligi, directoarea ziarului, îmi
opreşte articolul, dar după
câteva zile îmi dă un telefon
spunându-mi că nu-l poate
publica deoarece este prea
laudativ. Am întrebat-o atunci:

-Dar dacă articolul ar fi fost
critic, avea şanse să fie publi-
cat?

M-am adresat apoi unui alt
ziar românesc din New York,
respectiv ziarului “Lumea
noastră, lumea sporturilor”,
care avea ca director pe
cunoscutul comentator sportiv
Mircea Ionescu, care mi-a pub-
licat repede articolul.

Amintiri despre Regele Mihai(III)

Prof. Univ. Dr. Gheorghe
PREDA Bricul Mircea
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În cafenelele şi barurile din
apropierea stadionului Sao Paulo,
o cutie de suc şi cartofi prăjiţi costă
în medie 11,1 dolari, în timp ce în
Fortaleza putem să găsim aceleaşi
produse la 6,3 dolari.
Hostelurile deschise în ultimii ani în
favelele din Rio de Janeiro, cu o
disponibilitate a paturilor în creştere,
pot ajuta la creşterea ofertei hote-
liere insuficiente din oraş şi a
preţurilor ridicate pe cameră în tim-
pul Campionatului Mondial de Fot-
bal.  În urmă cu câteva luni, au
crescut îndoielile cu privire la ca-
pacitatea oraşului Rio de Janeiro
pentru a găzdui potopul de turişti
care este aşteptat şi cu privire la
posibilităţile unor vizitatori de a găsi
un loc de cazare pe măsura buzu-
narului lor. Nu este surprinzător că
destinaţia, cu 55.000 de locuri de
cazare, aşteaptă sosirea a 300.000
de amatori de fotbal.

De fapt, Brazilia va promova
unităţile de cazare extrahoteliere
pentru Campionatul Mondial din
2014, ale căror tarife  vor creşte cu
8,4%  pe perioada competiţiei,
potrivit estimărilor făcute de Carlson
Wagonlit Travel (CWT). Asociaţia
Braziliană a Industriei Hoteliere
(ABIH) asigură că oraşul Rio de
Janeiro va oferi încă 10.000 de pa-
turi în hoteluri, dar nu înainte de
Jocurile Olimpice din 2016.
În favelele din Rio, unde poliţia a
depus eforturi uriaşe  pentru ex-
pulzarea bandelor de pistolari care
le dominau, s-au  deschis mai multe
hosteluri, la acest lucru contribuind
şi lipsa barierlor birocratice  din
partea  Administraţiei. Rezultatul
este apariţia a zeci de hoteluri, care
au fost deschise în ultimii ani în
comunităţile pacificate, majoritatea
în casele prorietarilor, pregătite pen-
tru a primi vizitatori, mai ales din
Germania, Italia şi Marea Britanie,
care plătesc pentru sejurul lor şi
micul dejun între 11 si 20 de dolari
pe zi.
Teama de a tranzita şi înnopta în
favelele cunoscute pentru pericolul
lor, începe să fie înlocuită de intere-
sul de a trăi “celălalt Rio”, cartiere
“locuite de muncitori fericiţi că
trăiesc aici şi care au o energie
pozitivă de transmis, energie pe
care o caută turiştii”.
La celălalt pol,  Mirante do Avrao, un
hotel de lux care a fost deschis anul
trecut în partea de sus a Vidigal, cu
vedere la plajele din Leblon şi
Iphanema, reprezintă un mare pas
înainte în investiţia privată în favele.
Hotelul oferă camere la 36 de dolari
(26 de euro) de  persoană şi suites
de la 113 la 180 de dolari (de la 81,5
la 130 de euro), tarife  care, de
asemenea, s-au triplat pentru Cam-
pionatul Mondial.
Se anticipează ca totalul cheltuielilor
turiştilor naţionali şi străini în legătură
cu Campionatul Mondial de Fotbal
să ajungă la aproximativ 11.000 de
milioane de dolari (7.956 milioane
de euro), un tort de valută din care
favelele doresc o bucată bună. 
Potrivit Forumului Operatorilor
Hotelieri din Brazilia (FOHB), Rio de
Janeiro (88%) şi Natal (84%) rămân
oraşele care au vândut cel mai mult
în raport cu numărul de aparta-
mente disponibile. Cu un punct pro-
centual, Recife (84%) s-a situat
peste Cuiabá (83%) ,  Sao Paulo a

vândut doar 31% din capacitatea
sa, dar  cu 75.000 de nopţi de
cazare  mai mult  decât a înregistrat
oricare alt oraş gazdă. În capitala
provinciei Mato Grosso, între 23 şi
24 aprilie, cu ocazia meciului ami-
cal dintre Japonia şi Columbia, au
fost vândute 99% din numarul de
locuri de cazare. Finala campionat-
ului mondial (12 si 13 iulie) a asigu-
rat oraşului Rio de Janeiro 94% din
vânzarea locurilor, în Sao Paulo
pentru deschidere (11 şi 12 iunie)
au fost vândute 42% din locurile
disponibile. Pentru semifinale (7 si
8 iulie) Belo Horizonte a vândut deja
79% din numărul de locuri de
cazare disponibile.
Meciul dintre Australia şi Spania
este cel care a generat cea mai
cerere pentru hotelurile din Curitiba,
cu 66% din nopţi vândute, iar pen-
tru confruntarea dintre Brazilia şi
Mexic din Fortaleza, rata este de
98%. În Manaus au fost vândute
deja 93% din nopţi pentru Meciul
dintre Statele Unite şi Portugalia (21
si 22 iunie).
Natal va fi sediul meciului dintre
Ghana şi Statele Unite, iar vân-
zarea de nopţi ajunge la 86%. Pen-
tru momentul în care Statele Unite
va juca împotriva Germaniei în Re-
cife s-au vândut deja 92% din
nopţile disponibile, în timp ce în
Porto Alegre, meciul dintre Australia
şi Olanda a asigurat deja 89% din
numărul de înnoptări. În Salvador,
Olanda a jucat  împotriva Spaniei,
gradul de ocupare fiind de 90%.
Campionatul Mondial de Fotbal,
care a început  în Brazilia va creşte
afluxul de turişti străini spre  această
destinaţie. Doar Rio de Janeiro, cel
mai turistic oraş, estimează că va
primi peste 400.000 de turişti străini
şi încă 450.000 de vizitatori locali. 
Pentru mulţi turişti, Rio de Janeiro
va fi poarta de intrare şi ieşire în şi
din Brazilia. Din acest motiv, este de
aşteptat ca aici să aibă loc o
creştere mai mare a numărului de
sosiri turistice decât în alte oraşe ale
ţării. Se estimează ca gradul de
ocupare hotelieră să ajungă la 98%
şi că vizitatorii vor lăsa în oraş

aproximativ 330 milioane de euro,
potrivit datelor estimate de primărie.
Oraşul şi-a consolidat toată infra-
structura de turism: 14 puncte fixe
de informare vor fi adăugate la alte
17 distribuite pe plaje, staţii de
metrou şi aeroport. Vor exista, de
asemenea, 150 de agenţi bilingvi şi
1.500 de voluntari.
Au fost  tipărite două milioane de
hărţi turistice, iar şoferii de taxi au
peste  40.000 de broșuri pentru a
facilita comunicarea cu turistul.
Unul dintre principalele puncte de
interes pentru vizitatori este sta-
dionul de fotbal Maracaná, unde vor
fi jucate şapte meciuri, inclusiv finala
campionatului, pe 13 iulie. Printre
alte măsuri, în zilele de 15 şi 18
iunie se va munci doar dimineaţa,
iar 4 iulie a fost declarată zi de
sărbătoare, în scopul de a facilita
deplasările.
În plus, în zilele în care vor avea loc
meciurile, traficul va fi inchis pe o
lungime de patru kilometri în jurul
zonei şi un total de 60 de linii de au-
tobuz vor fi deviate. Nici o persoană
nu va putea intra cu un  vehicul pri-
vat în această rază, nici în dubele
speciale sau microbuzele închiriate
pentru eveniment.
Asociaţia britanică de agenţii de tur-
ism ABTA a avertizat consumatorii
cu privire la pericolul de escrocherii
în călătoriile pentru Cupa Mondială
de Fotbal din Brazilia. Asociaţia
calculează că zeci mii de britanici
vor merge în Brazilia şi a avertizat
că evenimentele sportive de mare
importanţă sunt un tip de călătorii
foarte vulnerabile la escrocherii,
datorită valorii mari pe care o au.
Concret, aceasta afirmă că cei care
caută chilipiruri last minute sunt cei
mai susceptibili de a fi înşelaţi.
Poliţia din Londra a informat că, în
anul 2013, 10% din incidentele cu
privirele la fraudele legate de rezer-
varea de călătorii au avut legătură
cu pachete turistice pentru a călători
la mari evenimente sportive sau rel-
gioase. Prin urmare, asociaţia
recomandă consumatorilor să se
asigure că fac rezervarea cu com-
panii cu o recunoscută experienţă

si solvenţă pentru a călători în
Brazilia, fenomen care este valabil
şi pentru turiştii români, ofertele unor
agenţii de turism fantomă, nou
apărute pe piaţă fiind frecvente în
ultima perioadă.
Campionatul Mondial de Fotbal a
început deja şi, chiar dacă este
surprinzător pentru mulţi, există per-
soane cărora nu le place sau
detestă această explozie de zgo-
mot şi omniprezenţă în toată mass-
media şi la orice oră. Pentru aceştia,
mai multe agenţii şi turoperatori au
creat mai multe alternative pentru a
supravieţui marelui eveniment, pe
care îl numesc sportiv.
Multe agenţii touroperatoare
lansează oferte de călătorie în pe-
rioada în care are loc competiţia
mondială  în toate oraşele în care
este prezent,  cu singura condiţie: a
uita de fotbal. Alte agenţii,  lansează
oferte speciale pentru femeile care
doresc să stea câteva zile departe
de soţii lor iubitori de fotbal şi a
mediului pe care aceştia îl crează în
jurul televizorului. Pentru acestea,
se oferă călătorii  în destinaţii
îndepărtate precum Seychelles,
Mauritius sau Reunion, deşi acest
lucru va fi greu de realizat, având în
vedere că există agenţii de turism şi
companii al căror scop este opusul.
În multe ţări  au fost amenajate
spaţii pentru a urmări meciurile
Campionatului Mondial cu cel mai
mare mediu de fotbal posibil.
Ecrane gigante sunt ridicate în spaţii
mari, inclusiv pe terenurile de fotbal
la mii de kilometri de Brazilia, sau
asistăm la  iniţiative ale hotelierilor
care oferă în saloanele lor cele mai
bune condiţii pentru a vedea meci-
urile la o bere. Chiar şi croazierele
încearcă să reproducă la bord
mediul de fotbal amestecat cu
muzică şi culori braziliene.
Să ne bucurăm de această fiestă
care a costat autorităţile braziliene
peste 14 miliarde de dolari, deşi
estimările iniţiale se cifrau la puţin
peste un milliard. Despre beneficii,
încasări vom afla cu siguranţă după
încheierea competiţiei şi vom putea
face o analiză pertinentă asupra

oportunităţii de a organiza astfel de
evenimente majore.
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