
Globalizarea este văzută ca fiind
un fenomen ce implică o integrare
a sistemelor economice naţionale,
prin sporirea activităţilor de comerţ
internaţional, ca urmare a extinderii
şi adâncirii legăturilor

transnaţionale în diverse sfere
ale vieţii economice, politice, so-
ciale şi culturale. Astfel, prob-
lemele capată mai mult o

caracteristică globală decât naţională, cerând, de asemnea,
pentru rezolvarea lor o soluţionare globală.
Pe de altă parte, este adevărat că, pentru ţările în curs de
dezvoltare, economia globală le-a luat prin surptindere, ele
trebuie să se adapteze regulilor instituite de statele mult mai
puternice, aflându-se astfel într-o poziţie de subordonare, de
d e p e n d e n t ă .
În ceea ce priveşte criticile care sunt aduse companiilor
multinaţionale şi tendinţei acestora de a elimina firmele au-
tohtone de pe piaţa naţională, este adevărat faptul că aces-
tea aduc uneori politici nu tocmai ortodoxe, însă aduc cu ele
tehnologii noi, deschid pieţe, creează sectoare de activitate.
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2. etapizări utile
În timpul indus-
trial, revolta
muncitorească
ocupă un loc tot
mai important în
e v o l u ț i a

economică și
socială la nivel

național, firește, dar și în general.
Această revoltă muncitorească
devine, mereu mai pronunțat, princi-
pala componentă, principala expresie
a rebeliunilor politice și sociale apte
„să îngrozească” pe cei „care aveau”.
Era vorba de o revoltă a muncitorilor
săraci, partea covârșitoare a munci-
torimii, de o revoltă a disperării dar,
deopotrivă, de veritabile revolte
politice din ce în ce mai afirmate.
Violența lor începe să reprezinte o
caracteristică esențială. Publicistul
Saint-Marc Girardin, citat de profe-

sorul Xavier Vigna în revista l′Histoire,
numărul pe octombrie 2014, scria,
astfel, în decembrie 1831, în „Journal
des debats”, după prima revoltă a
mătăsarilor din Lyon (despre care eu
am scris cu mai mult timp în urmă):
„barbarii care ne amenință societatea
nu sunt nici în Caucaz, nici în stepele
Tartariei. Ei se află în marginile
orașelor noastre manufacturiere”.
Acești „noi barbari” se vădeau cu atât
mai amenințători cu cât erau intim
necesari, trăiau și lucrau lângă pa-
tronii lor. În paleta expresiilor acestor
revolte, însă, se vor produce
schimbări în raport cu ritmul
modernizărilor continue a activităților,
în raport cu ritmul evoluțiilor politice,
al modificării strategiilor patronale de
a încadra cu mână de lucru firmele, în
raport cu ritmul dezvoltării legislației
sociale.
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„Relele morale sunt, la
rândul lor, cauze ale

decadenţei economice”

Mihai Eminescu    
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– între economic, social, politic.
– privire în timp și spațiu –

Este un fapt de necontes-
tat, că Europa este
moştenitoarea civilizaţiei
greceşti, romane şi a bis-
ericii creştine, iar dacă vor-
bim de o unire a Europei,
trebuie să admitem că ea a

început în Italia, la Roma.
Roma a fost aceea, care
pentru prima dată a impus
Europei o unitate politică.
De la Marea Neagră şi
până în Anglia, din Carpaţi,
în Pirinei au mărşăluit
legiunile romane, cerând
popoarelor imperiului o
unitate şi o ordine bazata
pe aceleaşi legi romane.
Puterea politică a Romei a
fost subordonată de put-
erea religiei creştine, locul
deţinător de pax romana
luându-1 pax christiana. A
venit apoi rândul primului
mare unificator european,
regele francilor, Carol cel
Mare, să realizeze un im-
periu care avea aproxima-
tiv teritoriul celor şase
fondatori ai Pieţei Comune.

continuare ^n pag. 4-5

Ideea integrării europene

Implicaţii 
social-economice şi politice

ale domeniului 
tehnoeconomia nucleară(III)

Prof. Dan popescu

lyon, Franţa
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Un colabo-
rator de la
m a s a
p r e ș e d i n
telui, pe
c a r e - l
cunoșteam,
se ridică
brusc, se
apropie de
președinte
ș i

îndepărtează de pe costumul
bleumarin o scamă. Avea
ochi buni colaboratorul, în
ciuda luminii palide, cauzate
de economisirea forțată la
consumul de energie
electrică, impusă de partid. În
continuare, o altă întâmplare
neplăcută și greu de uitat.

9. călătorie de cerc-
etare şi documentare la
u n i v e r s i t a t e a
huntsville din alabama

Motto                                                                                                      
În viaţa omului de

ştiinţă se găsesc în-
trunite toate condiţiile

fericirii. El are o activi-
tate care-i solicită din

plin aptitudinile şi
obţine rezultate de a
căror importanţă îşi

dă seama nu doar el,
ci şi publicul general,
chiar dacă acesta nu
înţelege o boabă din

ele.               
bertrand russell

Continuând periplul
calătoriei prin

“Lumea nouă” astăzi
voi prezenta câteva

impresii rămase...

Conf. Univ. Dr. 
Cornel jucan, ULBS

continuare in pag. 6

Realităţi 
“in glissando”

continuare in pag. 3

Conf. Univ. Dr. 
Paul lucian, ULBS

Prof. Dr.  Gheorghe
preda, ULBS

Probleme actuale ale
firmelor în contextul

globalizării

masterand 
Oana-Maria Mladin, ULBS

7 februarie 1971. Femeile şi-au
dobândit dreptul de vot in elveţia

continuare in pag. 7

continuare in pag. 2

Măgurele

Lect. Univ. Dr. 
Lia baltador, ULBS

continuare in pag. 8

copenhaga

Discuții despre
sustenabilitate, la

locul potrivit
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Efectele negative ale
globalizării constau, în principal,
în faptul că, cel puţin până în
prezent, are loc o tendinţă de
concentrare a puterii de decizie
în mâinile marilor companii.
Acestea, printr-o dezvoltare tot
mai accentuată, pot scăpa de
sub controlul statelor, îşi pot
promova politicile fără a mai
ţine seama de restricţiile im-
puse de statele naţionale, pot
sufoca firmele mai mici con-
curente, pot determina sărăcie.
Lăsând deoparte aspectele
negative aduse de globalizare,
precum creşterea
interdependenţei şi a pericolului
de propagare a problemelor in-
terne ale anumitor ţări, ea a
generat evoluţia calitativă a
companiilor multinaţionale, prin
sporirea concurenţei la scară
mondială, astfel firmele sunt
nevoite să facă faţă atât
concurenţe naţionale, cât şi
celei venite din afara graniţelor,
au fost obligate să-şi
îmbunătăţească eficienţa, să
reducă rolul guvernării în
economie, oferind un grad de
libertate individuală pe care
statul nu îl poate asigura,
concurenţa liberă generând tal-
ente antreprenoriale şi creative.
Este un lucru idealist să
reuşeşti să diminuezi puterea
politicului în economie, al cărui
interes ar trebui să fie binele
comun nu sporirea puterii, aşa
cum susţine şi Prof. Dr. D.H.C
Valeriu Ioan-Franc ,,nu numai în
democraţiile consolidate, ci şi în
cele emergente, cea mai vizibilă
preocupare a politicului chemat
să fie gardianul democraţiei,
este perpetiarea puterii’’, dar nu
este imposibil .
În prezent, aflându-ne încă în
mrejele crizei economice glob-

ale, capitalurile firmelor sunt tot
mai puţine, iar profiturile
aşteptate sunt tot mai greu de
obţinut, fiind însoţite de riscuri
tot mai mari şi mai dificil de an-
ticipat şi evitat. Managementul
firmei capătă un rol fundamen-
tal şi este menit să contribuie la
formarea şi dezvoltarea unor
mentalităţi noi despre afaceri şi
la creşterea competitivităţii
firmelor româneşti, privind prin
oglinda Uniunii Europene.
În acest context economic, la
nivelul firmelor, managerii tre-
buie să fie capabili să asigure
capitalurile necesare, la costuri
cât mai reduse, şi să orga-
nizeze şi coordoneze producţia
şi comercializarea bunurilor
obţinute, astfel încât să obţină
profitul scontat, dacă nu să-l
depăşească. Mihai Manuilescu
spunea că avem nevoie de
manageri care sa calculeze în
cadrul oricărei firme, indiferent
de profilul economic, acel nivel
mediu al productivităţii muncii şi
că tot ce este deasupra acelui
nivel este ceea ce merită dez-
voltat, ceea ce sporeşte pro-
ductivitatea muncii naţionale .
Cu certitudine, globalizarea
limitează spaţiul de acţiune al
politicilor şi al economiilor
naţionale, însă oferă avantajul
unei soluţionări mai rapide a
acelor probleme care nu pot,
prin însăşi natura şi complexi-
tatea lor, să fie soluţionate
decât la nivel global: reparti-
zarea resurselor, accesul la
tehnologie şi informaţie, prob-
leme ecologice, combaterea ex-
tremismelor contemporane de
orice natură.
implicaţiile globalizării pentru
ecoomia românească
În ultimii 25 de ani, globalizarea
a avut pentru România nu-
meroase consecinţe nefaste:
sărăcie, înstrăinarea resurselor,
scăderi demografice, migraţie.

Fenomenul globalizării este
însoţit mai mult decât oricare
altul de filosofia ,,scapă cine
poate’’  existând prea puţină
milă pentru cei slabi, care în
cele din urmă vor fi cei învinşi.
Una dintre problemele cu care
se confruntă România, în ceea
ce priveşte globalizarea, este
datorată întârzierii startului în
această cursă. Parte a spaţiul
comunist, a economiei dirijate şi
controlate de stat, România s-a
aflat printre ultimele ţări care a
beneficiat de inovaţiile din
comunicaţii, din informaţie sau
din transporturi. Abia după
revoluţie, dar ,,cu paşi de melc’’,
societatea informaţională şi-a
făcut simţită prezenţa însă cu
efecte devastatoare datorită
faptului că ne-a găsit total
nepregătiţi. 
Am preluat tot ce-am prins şi-
am încercat să sădim într-un
pământ sterp, ne-a am confrun-
tat şi în unele caturi încă ne mai
confruntăm cu cea ce a numit
Titu Maiorescu- forme fărp find,
pe toate planurile, nu doar eco-
nomic. Produse scumpe, tehnici
economice ineficiente, inflaţie
galopantă, concurenţă occiden-
tal zdrobitoare, toate au pus
rapid la colţ economia
românească. Întâlnirea cu Occi-
dentul s-a petrecut rapid şi dra-
matic, luând aspectul unui
Tsunami care a lăsat România
cu două milioane de şomeri, un
milion de locuitori mai puţin, cu
o populaţie mai săracă, cu o
ţară fărp vlagă.
Capitalul strain şi-a făcut simţită
prezenţa în România mult mai
greu decât în celelalte state
foste comuniste.
România este astăzi una dintre
cele mai sărace  ţări din UE din
punctul de vedere al PIB pe cap
de locuitor, trăim într-o ţară cu
economie săracă şi lipsită de un
proiect economico-social viabil

şi tot mai vulnerabilă în faţa
provocărilor impuse de
fenomenul globalizării.
Analistul economic Ilie
Şerbănescu descrie stadiul ac-
tual al economiei româneşti
drept: „un model economic cu
consum fără producţie, impor-
turi fără exporturi, hypermarke-
turi fără fabrici, maşini fără
șosele şi bănci fără economie
reală.” România nu e
competitivă pe plan economic,
incapabilă să realizeze valoare
adăugată, cu mai multe impor-
turi decât exporturi, cu foarte
puţine branduri autohtone, slab
cunoscute la nivel mondial .
Cu alte cuvinte, suntem mai
mult surprinşi de valul
globalizării decât pregătită să îi
facă faţă în mod lucid. Nu mai
este „grânarul” din secolul XX,
ci un stat aflat într-o nebulosă
tranziţie, cu o clasă politică la
început de drum şi una
managerială de asemenea.
Economia românească
încearcă să se reinventeze, să
creeye mărci puternice, câteva
încercări nu au fost în zadar,
astfel de exemple cu notori-
etate, care ne-au mai scos din
umbră sunt: Dacia, Arctic, BCR,
BRD, Dorna, Ursus, Bergen-
bier, Borsec, Romtelecom sau
Bucegi.
Numărul grupurilor de firme
româneşti era în 2009 de 4.696,
în timp ce cele de
multinaţionale erau de peste trei
ori mai multe, respectiv 15.258,
din care majoritatea controlate
din străinătate, potrivit datelor
Institutului Naţional de Statistică
(INS). Din totalul grupurilor de
firme multinaţionale, 33 sunt
controlate din România, iar
15.225 din străinătate .
situaţia multinaţionalelor
româneşti
Firmele autohtone puternice au
început deja să îşi extindă afac-

erile şi peste granițe.
Deschizătoare de drumuri au
fost companiile din industria
chimică şi petrolieră. Au urmat
apoi retailerii, producătorii de
mobilă şi cele din industria IT. 
Istoria investiţiilor româneşti în
străinătate a început timid în
anul 1998, prin intermediul
producătorului de lacuri şi
vopseluri Policolor care a
cumpărat Orgachim din Bul-
garia şi Petrom care a deschis
primele benzinării în afara ţării. 
Numărul firmelor româneşti
care îşi extind activitatea şi îna-
fara graniţelor ţării fie prin
birouri regionale, fie prin maga-
zine este mult mai mare şi este
în creştere: Rompetrol,
Flamingo, Softwin, Mobexpert,
Jolidon – „singura
multinaţională românească de
pe catwalk” .
Una dintre cele mai extinse
multinaţionale româneşti se
arată a fi Grupul Tender - a
ajuns în Serbia, Senegal, Co-
lumbia, Venezuela, Iran, Pak-
istan şi Afganistan. 
În următorii 15 ani, România ar
putea „exporta” circa 200 de
companii, iar un recent studiu al
Pr icewaterhouseCoopers
calculează că în următorii 15
ani vor putea apărea circa 190
de companii multinaţionale noi
cu capital majoritar românesc.
România a realizat în ultimii ani
paşi importanţi în direcţia adân-
cirii integrării sale în economia
globalizată: liberalizarea
deplină a contului de capital,
creşterea gradului de de-
schidere a economiei sau ader-
area la UE (2007), dar toate
acestea ne oferă doar un avans
economic timid, o bulă de oxi-
gen cu care ne menţinem la
suprafaţa apel tumultoase a
globalizării, fără a fi capabili să
înotăm fără temeri în acest
ocean.

masterand 
Oana-Maria Mladin

Mexico city. Între naţional şi globalizare
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urmare din pagina 1
De-a lungul întregii epoci feudale,
lupta pentru independenţă şi su-
veranitate, pentru extinderea
graniţelor şi domeniilor diferitor
prinţi a abătut pentru un timp pre-
ocuparea de la o viziune
europeană globală. Ideea reapare
foarte timid spre sfârşitul secolului
al XlV-lea şi mai viguros în secolul
al XVI-lea, când câteva planuri,
unele nu prea dezvoltate, vorbesc
de un fel de organizaţii europene,
de genul unor adunări de regi şi
prinţi, care trebuiau să reprezinte
marile puteri şi să supravegheze
menţinerea păcii.
În vederea unei lupte comune

contra otomanilor tânărul rege al
Boemiei Georg Podiebrad prop-
une suveranilor Europei în anul
1462 un proiect de "Congretatio
Concordiae", care prevedea con-
vocarea unei adunări de regi şi
prinţi creştini, în scopul asigurării
păcii. O astfel de Conferinţă
internaţională permanentă, cum
am denumi-o astăzi, urma să-şi
aibă armată, funcţionari şi buget
propriu.
În 1645, Maximilian de Bethume,
ministrul regelui Henric al IV-lea,
plecând de la motive confesion-
ale, propune un plan politic de or-
ganizare a Europei pe baze
federaliste. Federaţia preconizată
trebuia să fie republică, iar şeful ei
- regele Henric al IV-lea.
Statele membre ale federaţiei ar fi
fost următoarele: Franţa, Anglia,
Spania, Lombardia, Danemarca,
Suedia, Ungaria, Polonia, Bo-
hemia, Statele papale,cantoanele
Elveţiei, Belgia, Veneţia şi Italia.
Rusia era socotită stat semi-asi-
atic şi ar fi putut fi primită în
federaţie ca simplu aliat. Şeful
federaţiei nu putea fi ales decât o
singură dată şi nu din aceeaşi
familie. Parlamentul trebuia să
cuprindă 66 de membri reînnoit
din trei în trei ani.
Planul cuprindea şi clauze eco-
nomice, iar în ce priveşte armata,
se fixa un efectiv de 75000 de oa-
meni sub arme, cu singura menire
- să alunge pe turci din Europa şi
să mărească astfel teritoriul euro-
pean al federaţiei. Toate acestea
le putem considera ca prime
reflecţii metodologice cu privire la
unificarea europeană.
În aceeaşi epocă, la 1693, prop-
uneri interesante, care şi-au
păstrat actualitatea, întâlnim într-
o lucrare a englezului William
Penn, care pleda pentru o unire a
suveranilor Europei printr-un con-
tract permanent şi organizarea
unui Parlament European, care
să reprezinte diferite popoare şi
prinţi ai Europei. Numărul mem-
brilor parlamentului ar fi trebuit să
fie stabilit în funcţie de importanţa
economică, politică şi socială a
statului european respectiv în
acea vreme. Din cei 90 de mem-
bri, câţi urma să cuprindă parla-
mentul, 12 trebuiau să fie
germani, 10 spanioli, 10 francezi,
8 italieni, 6 englezi, etc. Unele din
ideile lui W.Penn şi-au aflat o con-
firmare în Europa de astăzi.   
Un proiect mult mai închegat este
acela al părintelui Saint-Pierre,
secretar al Congresului de pace
din 1713, care în acelaşi an
publică: "Projet de trăite pour ren-
dre la paix perpétuelle en Eu-

rope". Autorul se pronunţă pentru
aceea că suveranii Europei sunt
chemaţi să formeze o societate
europeană pentru terminarea fară
război şi prin, mijloace de arbitraj a
diferendelor viitoare, pentru pre-
venirea oricăror războaie civile,
pentru a se bucura în linişte de
avantajele imense ale unui comerţ
neîntrerupt şi universal.
În 1795 filosoful german I.Kant se
pronunţă într-o lucrare a sa pen-
tru desfinţarea armatelor şi pentru
neamestecul în treburile interne
ale altor state, propunând o
federaţie de state cu formă de
guvernământ republicană pentru
fiecare stat membru.
Secolul al XVII-lea cunoaşte multe
proiecte şi aduce multe idei noi în
toate domenile, dar mai ales în
domeniul organizării statale şi a
formei de guvernământ. JJ.
Rousseau propune o
Confederaţie, Montesquieu crede
că modelul de organizare a Eu-
ropei este Liga Lyceană, Voltaire
se gândeşte la Frédéric al II-lea
pentru realizarea unirii Europei,
Jeremie Bentham propune reduc-
erea armatelor, renunţarea la
colonii, ca fiind costisitoare şi
subiect de discordie. El consideră
că pentru organizarea Europei ar
fi necesara o Dietă Europeană cu
dezbateri publice, o Curte de Ar-
bitraj şi o armată comună. Secolul
se încheie cu revoluţia franceză şi
cu Napolen, care încearcă o
veche metodă de unire a Europei
şi anume, aceea a armelor.
În secolul al XlX-lea, în 1848, a
fost lansată pentru prima dată sin-
tagma "Statele Unite ale Europei".
Renumitul scriitor francez V.Hugo,
susţinând această sintagmă, s-a
arătat încrezător în viitorul, când
toate naţiunile europene se vor
uni şi vor forma o frăţie a Europei
din care să nu dispară caracteris-
ticile identităţii lor naţionale.
În pofida acestor gândiri nobile
despre viitorul Europei, vechiul
continent a rămas multă vreme di-
vizat, şi grav afectat de cele două
războaie mondiale ce au izbucnit
şi s-au desfăşurat pe acest conti-
nent.
După primul război mondial prob-
lema organizării Europei în cali-
tate de continent, de regiune a
lumii, începe să fie limpede
percepută. In acest context apar
două concepţii privind construcţia
Europei: o simplă cooperare care
să menajeze suveranităţile statale
existente sau o depăşire a
suveranităţilor printr-un proces de
unificare, de „integrare" a Europei.
Contele Coudenhove-Kalergi,
publică la Viena, în 1922, mani-
festul „Paneuropa" în care arată:
„Problema Europei se reduce la
două cuvinte: unificare sau
prăbuşire" . În 1926, el reuneşte la
Viena congresul constitutiv al Uni-
unii Paneuropene, la care iau
parte 2000 de persoane. Iniţiativa
cea mai spectaculoasă a epocii a
fost cea luată de Aristide Briand în
cadrul Societăţii Naţiunilor, când,
la 7 septembrie 1929, a propus
Adunării generale a Societăţii
Naţiunilor să creeze, între statele
europene, o legătură federală, dar
fără să se aducă atingere
suveranităţii acestor state, prop-
unere în urma căreia Aristide
Briand a primit sarcina să prezinte
un Memorandum asupra
„organizării unui regim de uniune
federală europeană".
Răspunsurile guvernelor la acest

document prezentat la 1 mai 1930
au fost prudente, iar în unele
cazuri chiar negative. Spre
sfârşitul celui de-al doilea război
mondial, în Europa ocupată, nu-
meroase mişcări de rezistenţă s-
au pronunţat în favoarea unei
viitoare unităţi europene.
Odată recâştigată pacea, Winston
Churchill revine asupra aceleiaşi
teme cu prilejul unei conferinţe la
Universitatea din Zurich, pe 19
septembrie 1946, unde propunea
constituirea unor State Unite ale
Europei, spunând printre altele:
„Noi trebuie să creăm ceva de
genul Statelor Unite ale Europei.
Primul pas este formarea unui
Consiliu al Europei. Dacă la în-
ceput nu toate statele Europei vor
să intre în Uniune, trebuie ca noi
sa lucrăm pentru a alătura şi unii
acele state care o doresc şi o vor."
In 1948, sub egida Comitetului
pentru Coordonarea
Internaţională a Mişcărilor privind
Unificării Europei se reuneşte, la
Haga (Olanda), Congresul Euro-
pean. Este prezidat de Winston
Churchill şi participă 800 de
delegaţii. Participanţii recomandă
crearea unei Adunări Europene
Deliberative şi a unui Consiliu
Special European, care să aibă în
atribuţii pregătirea integrării eco-
nomice a ţărilor europene.
Delegaţii cer si adoptarea Cartei
Drepturilor Omului şi a unei Curţi
de Justiţie care să asigure apli-
carea Cărţii.
Toate aceste evenimente din pe-
rioada postbelică au contribuit
treptat la trecerea de la colabo-
rarea politică la unire economică
a ţărilor europene.
În perioada interbelică, cei care
visau la o Europă unită s-au gru-
pat în jurul Mişcării Paneuropene,
care a elaborat un proiect de pact
paneuropean alcătuit dintr-un
ansamblu de principii, pe care tre-
buie să se bazeze "Statele Fed-
erale ale Europei". Mişcarea a
avut mai multe congrese. Pentru
prima dată la unul din ele ministrul
de externe al Franţei Aristi de
Briand în numele guvernului ţării
sale a propus crearea în Europa
a unei structuri federale.
Din cauza crizei economice mon-
diale şi a evoluţiei evenimentelor
pe continent, ideea de unitate
europeană n-a fost finalizată.
Ca urmare a celui de-al  doilea
război mondial o mare parte a
economiei europene era distrusă,
dar chiar şi în acea situaţie grea
ideile cu privire la unitatea
europeană n-au fost abandonate.
Un rol important în înfăptuirea
unităţii europene în perioada
postbelică la jucat W.Churchill
prim-ministru al Marii Britanii. în
1946, la Zurich, referindu-se la
Europa şi viitorul ei, el spunea, că
"acest continent este leagănul
civilizaţiei occidentale şi totuşi din
Europa au pornit cele două mari
războaie. Cu toate acestea există
un remediu, care, dacă ar fi folosit
peste tot şi spontan ar transforma
Europa în puţini ani într-un terito-
riu liber şi fericit. Care este acest
remediu? Reformarea familiei eu-
ropene, care să dispună de o
structură, ce i-ar asigura pacea şi
securitatea. Noi trebuie să con-
struim un fel de State Unite ale
Europei".
Cu un an mai târziu a fost lansat
Programul de Reconstrucţie a Eu-
ropei - "Planul Marchall", ajutor
oferit de SUA şi acceptat numai

de ţările Europei Occidentale. De-
cise să nu mai suporte erorile tre-
cutului, ţările Europei Occidentale
au ales soluţia integrării lor eco-
nomice şi politice. Primele acţiuni
întreprinse în această direcţie a
fost:  crearea în   1948 a
Organizaţiei de Cooperare
Economică Europeană pentru ad-
ministrarea ajutorului SUA, acor-
dat prin Planul Marshal;
constituirea în acelaşi an a Uniunii
Vamale Benelux (Belgia, Olanda,
Luxembrug); în anul 1949 are loc
crearea Consiliului Europei,
instituţie ce acţionează îndeosebi
în domeniul educaţiei şi al
cooperării culturale şi răspunzând
de Curtea Europeană de Justiţie
a Dreptului Omului. La sfârşitul
secolului al XX-lea această
organizaţie includea 40 de ţări.
În domeniul militar, de exemplu,
au fost înfiinţate:
-Uniunea Europei Occidentale, în
urma Tratatului de la Bruxelles din
17.11.1948, document revizuit
apoi prin Acordul de la Paris
23.X.1954. Acest acord conţinea
un angajament militar de reci-
procitate pentru cazul în care un
membru era agresat: Franţa, Re-
gatul Unit, Belgia, Olanda, Lux-
emburg, Germania, Italia. Ulterior,
acestor state s-au adăugat:
Spania, Portugalia şi Grecia, ceva
mai târziu.
În domeniul economic a luat fiinţă
Organizaţia Europeană de Coop-
erare Economică O.E.C.E. la 16.
IV 1948, cu scopul de a permite
statelor europene membre să
gestioneze în comun ajutorul
american cunoscut sub denu-
mirea de Marshall. În 1960, a de-
venit Organizaţia pentru
Cooperare Economică şi Dez-
voltare O.C.E.D.
Atunci, mai mult decât acum,
România, prin intelectualii săi, s-a
aflat în fruntea celor ce promovau
idei privind integrarea europeană.
Nicolae Iorga (în lucrarea sa,
Ţările mici din Balcani şi imperial-
ismul, 1915); Dimitrie Gusti (Prob-

lema Federaţiei Statelor Eu-
ropene, 1930), Virgil Madgearu
(Federalizarea statelor europene,
1930 şi Înţelegerea economică a
statelor dunărene, 1932) şi alţii, au
demonstrat cu prisosinţă partici-
parea românească la schimbul de
idei vizând integrarea europeană
în context continental, dar şi re-
gional. Fascinează şi astăzi, prin
spiritul lor vizionar, ideile lui Dim-
itrie Gusti: “Federaţia Statelor Eu-
ropene nu este o utopie, ceva
fantastic, o ficţiune, un deziderat
irealizabil, ci, o etapă necesară
unei evoluţii sociale în curs de
desfăşurare: după cum s-a trecut
de la formele federative comu-
nale, la cele provinciale şi
naţionale, tot astfel, pentru a
ajunge la solidaritatea planetară
(Societatea Naţiunilor), va trebui
să se creeze mai întâi etapa
intermediară continentală
(Federaţia Europeană)”. 
Ideea integrării europene, în
forma ei postbelică s-a elaborat
de fapt în perioada interbelică,
România aflându-se, prin
personalităţile mai sus citate, în
prima linie a gânditorilor care au
militat pentru integrare
europeană.
bibliografie:
1 Cristina Arvatu, România şi Uni-
unea Europeană. Cronologie
istorică, Editura Institutul de Ştiinţe
Politice şi Relaţii Internaţionale,
Bucureşti, 2004
2. Paul Lucian, Uniunea
Europeană, Editura Universităţii “
Lucian Blaga”, Sibiu
3. Discursul Preşedintelui
Comisiei Europene la Reuniunea
NATO după summit-ul Helsinki
decembrie 1999
4. Eugen Simion, Interviu pe tema
geopoliticii şi latinităţii în cotidianul
Curentul din 16 mai 2001
5. Dan Popescu,  O lume
agitată…dezvoltarea între ideal şi
realităţi, Editura Continent, Sibiu,
2003
6. Jeremy Rifkin, Visul european,
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Totodată, modificări vor fi în ra-
port cu ritmul de schimbare al
condițiilor de muncă și viață ale
chiar muncitorilor – răzvrătiții,
subiecții respectivi –, cu
evoluția conștientizării aces-
tora față de misiunea, față de
rolul lor însemnat în societate,
în producție, dar și social, cul-
tural, etc. În raport cu toate
acestea, vor evolua formele lor
de organizare și revoltă.
Cum aminteam deja, profe-
sorul Xavier Vigna, referindu-
se distinct la revoltele
muncitorești, distinge în acest
cadru trei etape. O „primă
vârstă” are în vedere muncitorii
din micile industrii puțin
mecanizate. Are în vedere mi-
cile ocupații industriale și ur-
bane la „marginea
artizanatului”. Are în vedere
muncitorii diseminați în zonele
rurale în proximitatea marilor
centre, muncitori care posedă,
adesea, mijloacele lor de
producție, dar și unele parcele
de teren, având contracte, an-
gajamente, aranjamente cu ne-
gustorii și fabricanții. În sfârșit,
Xavier Vigna are în vedere,
într-o măsură chiar mai mare,
muncitorii din manufacturi, de-
venite ulterior uzine textile, cât
și siderurgice, concentrând un
număr însemnat de oameni

într-un spațiu anume, muncitori
caracterizați de diviziunea
muncii și de o disciplină a
producției din ce în ce mai
însușită și fermă, toți aceștia
amplificându-se ca număr și
firme în regiunile industriale
cele mai dinamice. 
Totuși, sunt subiecți care, în
Franța, nu vor avea drept de
vot până în 1848 și, după
câteva luni din acel an, până în
1870-1871. Să adăugăm că
numeroși patroni erau și pri-
marii comunelor în care locuiau
muncitorii sau se aflau firmele
la care lucrau. Să adăugăm și
un paradox, respectiv că
Revoluția franceză din 1789,
suprimând corporațiile și în-
terzicând coalițiile (chiar grev-
ele, astfel) a instaurat regimul
contractelor libere între anga-
jator și angajat, fiind interzise
orice formă de protecție sau de
organizare colectivă și lăsând
ca atare pe muncitori, oarecum
„dezarmați” în raport cu
cerințele patronilor, practic la
mâna patronilor. Iar muncitori
se vor revolta – când se vor re-
volta – mai întâi distrugând
mașinile care le „ocupau” tot
mai mult locurile de muncă –
problemă care luase deja o
amploare deosebită în Anglia
aflată pe calea revoluției indus-
triale (vezi foarte interesanta
carte a lui Costin Murgescu,
„David Ricardo în Anglia
revoluției industriale”, Edit.
Științifică, București, 1972). Și

tot ei se vor revolta spontan
împotriva unei fiscalități debor-
dante, a unor gesturi împotriva
lor ieșite din comun, ca de ex-
emplu stabilirea pe bază de
reglementări patronale a unui
tarif legal și foarte mic de
manoperă, valabil pentru
același tip de firme, etc. Vor
găsi și alte forme de apărare,
în speță, societăți de întraju-
torare și ajutor mutual. În astfel
de condiții, spre 1840 și mai
departe, tot în Franța, se
crează o proximitate în
creștere între mobilizările,
opozițiile muncitorești, mai
mult sau mai puțin legale și
societățile republicane, cu
privirea spre viitor și mai încli-
nate spre măsuri și concesii
sociale. Ceea ce va face ca re-
beliunile să conjuge adesea di-
mensiuni economice,
dimensiuni sociale și, iată,
contestații politice față de re-
galitatea Bourbonilor încă
rămasă în urmă social. Aseme-
nea alăturări vor culmina cu
Revoluția din februarie și iunie
1848 și mai ales, dar în alte
împrejurări, în 1871, cu Co-
muna din Paris, dar și co-
munele din Saint-Etienne,
Lyon, Le Creusot, Marsilia,
Narbonne, ș.a. Sub o formă
sau alta, asemenea probleme,
dinamici, evoluții încep să se
vădească tot mai accentuat în
întreaga Europă de Vest, dar și
în Statele Unite, desigur, aici,
în forme specifice.

În aceeași cheie logică, de
raționamente, modificări impor-
tante în sensul celor arătate se
vor produce, tot în Franța, dar
și în Belgia, Italia, Statele
Unite, odată cu anii 1880, ai
celei de a doua revoluții indus-
triale consecutivă celei de tre-
cere de la lemn la cărbune și
metal, cu debutul și apoi expri-
marea vastă a revoluției
electricității, ș.a. Este vorba,
astfel, mai ales, de emergența
unor noi ramuri industriale,
cum erau automobilul, elec-
trometalurgia, chimia, ș.a.,
care aproape că „au banalizat”
concentrațiile muncitorești în
întreprinderi devenite, iată,
„mari”. În Franța, opoziția
muncitorească, valorificând
legea legalizării grevelor din
1864 – despre care am amintit
– precum și legea privind orga-
nizarea sindicatelor, adoptată
cu două decenii mai târziu, în
1884, se va structura pe
măsură, vădindu-se puncte de
vedere care se opuneau pa-
tronatului. Se negocia cu
acesta, de cele mai multe ori,
însă, refuzul ca acei mulți să fie
luați în seamă însemnând re-
volta muncitorească. Ne refer-
eam, deopotrivă, la
perspectiva europeană.
Bunăoară, Anglia autorizase
asociațiile profesionale și
exercițiul grevei între 1821 și
1824, reflectând și un anume
avans al acestei țări în
revoluția industrială. Belgia le-

galizase greva în 1866, iar Pru-
sia în 1869. În fapt, mișcarea
muncitorească articula tot mai
mult centralele sindicale –
Confederația Generală a
Muncii fiind constituită în 1895
– și partidele politice de resort,
cele mai expresive devenind
partidele socialiste și mai apoi
partidele comuniste (în Franța,
creat în 1920). Se vor vădi și
structuri internaționale, cu
repere însemnate în Asociația
Internațională a Muncitorilor,
constituită în 1864, și, potrivit
unor opinii, în Komintern,
„născut” în 1919.
Toate aceste dinamici vor în-
cadra progresiv mișcările
muncitorești, intensificându-le
și lărgindu-le țintele, sfera de
obiective. De regulă, numărul
grevelor se va mări, iar durata
medie a lor va crește. Cum
scrie Xavier Vigna, de exem-
plu, la Fougères, în Franța, o
grevă a muncitorilor din
încălțăminte, din 1932, se va
prelungi din februarie în sep-
tembrie, respectiv 215 zile... Și
în România interbelică putem
nota astfel de evenimente:
greva generală din 1920, pe
urmă „Lupeni ′29”, apoi Grivița,
februarie 1933, etc. În ultima
parte a intervalului menționat
au contribuit „curbele de sacri-
ficiu”, urmărind ieșirea
economiei și industriei
românești din criză pe seama
celor săraci, pe seama tăierii
veniturilor lor, și așa reduse.

R
os

u
G

al
be

n
A

lb
as

tr
u

N
eg

ru

REvoltElE MuncItoREștI șI gREvElE – întRE EconoMIc, socIal, PolItIc.
– PRIvIRE în tIMP șI sPațIu –

Prof. Dan popescu

“libertate, egalitate, fraternitate”: de la ideal spre realitate
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Nu doar la muncitori, ci și la
învățători, profesori, funcționari,
etc... Revenind în plan euro-
pean, aproape de fiecare 1
Mai, începând cu 1890, munci-
torii vor demonstra, în fel și
chip, pentru ziua de muncă de
8 ore, generând, uneori, reacții
armate din partea statelor.
Oricum, internaționalizarea
crescândă a mișcării sindicale,
devenită al treilea factor, alături
de parlamente, de executiv și
de patronat, participând la
gestiunea socială a statului,
noile perspective de atunci și
de mai târziu ale „dezvoltării so-
ciale și solidare” – dezvoltare
susținută, printre alții, de Leon
Bourgeois, Charles Rist, de
adepți germani ai mișcării co-
operatiste, ș.a. – faptul că,
potrivit legilor, grevele nu mai
pun punct contractelor de
muncă, accesul, aproape regu-
lat, dacă nu, uneori, exclusiv, al
partidelor de stânga la putere,
ameliorarea – potrivit
resurselor superioare create –
a condițiilor de muncă și viață
pentru muncitori, în fapt „Statul
bunăstării sociale”(„The Wel-
fare State”), vor slăbi în intensi-
tate „chestiunea socială”, mai
ales în Vestul european și
Statele Unite, Canada, Aus-
tralia, unele economii emer-

gente din Asia de Sud-Est, etc.
Au rezultat, ca pandant, aranja-
mente și înțelegeri, cu efecte
pozitive, printre altele, în
creșterea productivității muncii,
în creșterea productivității
muncii sociale, în realizarea
progresului ca atare.
Avem, acum, de-a-face cu o „a
treia vârstă” a mișcărilor
muncitorești, în condițiile
modificării conținutului muncii
lărgindu-se consistent sfera a
ceea ce numim muncitori (nu
puțini intelectuali fiind cei care
o integrează, revendicările fiind
și ele altele, interesele pa-
tronatului devenind de multe ori
solidare cu cele ale lucrătorilor,
conținutul muncii devenind, de-
seori, imaterial, etc., schim-
bându-se astfel, în puncte
esențiale, ceea ce numeam și
numim viață economică. De-
sigur, în întreg acest cadru au
existat nuanțe și detalii. Iată, în
general, muncitorii au suferit
mai mult ca alte grupuri sociale
în ce privește raționalizarea și
mizeria care au caracterizat în
bună măsură viața Europei în
perioada imediată celui de Al
Doilea Război Mondial. Mai
mult, chiar în anii următori, dar
și până azi, în numeroase
cazuri, rezultatele creșterii eco-
nomice au fost inegal împărțite,
iar condițiile de muncă au

rămas dificile.  Îngemănând
puțin planurile, să adăugăm
„dezindustrializarea” aferentă
mai ales siderurgiei ca și miner-
itului, care a generat, deseori,
episoade violente. Să adăugăm
dispariția din nomenclator a
unor meserii tradiționale și
apariția altora noi, eforturile, nu
mereu ieftine și în general difi-
cile, de reconversie
profesională, deși adresate
adesea unei cazuistici relativ
singulare, nu au fost nici ele
privite, cel puțin inițial, cu
brațele deschise. Să adăugăm
„Delocalizările”, făcând țăndări
bucuria „localizărilor”. Să
adăugăm reducerile de salarii,
de un fel sau altul, dificultăți
majore de a găsi un loc de
muncă, o piață a muncii  care
nu mai este națională ci
internațională, resetând presiu-
nile cu tot ceea ce decurge ast-
fel. În fapt, globalizarea
producției și a pieței muncii își
spunea și își spune cuvântul. O
altă lume în care, de multe ori,
dorințele nu se pliază pe
posibilități, pe realităţi. O altă
lume cu puține certitudini și nu-
meroase incertitudini. Fapt din
ce în ce mai greu de explicat...
Și mai sunt încă numeroase as-
pecte. Toate acestea au făcut și
fac ca revoltele generate de
nemulțumiri să continue...

REvoltElE MuncItoREștI șI gREvElE – întRE EconoMIc, socIal, PolItIc.
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primul război mondial şi urmările sale au modificat nu doar lumea, ci şi mentalităţi
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...pentru toată viaţa, în cele
peste 200 de zile, petrecute
pentru documentare în ved-
era elaborării tezei de doc-
torat, obţinute printr-o bursă
Soros...
Şi nu voi face referire la
niciun aspect legat de teza
sau referatele care au con-
stituit subiectul deplasării, ci
mă voi cantona asupra unor
chestiuni surprinse, de altfel,
cu ocazia majorităţii
deplasărilor, pe oriunde m-
au purtat  paşii “prin lumea
mare”, făcându-mă să mă
simt mândru, la superlativ,
că m-am născut şi voi muri
român. 
Şi vreau să încep cu imag-
inea primei navete spaţiale
construite pe care o zăream
în fiecare dimineaţă de la
fereastra locuinţei din cam-
pusul universitar, surpriza
orașului fără trotuare şi
măreția tehnologică a
„fabricii de navete spaţiale” .
Regret că nu pot reda în cu-
vinte senzaţiile pe care le-
am simţit în interiorul
capsulelor Apollo şi din
staţia orbitală  americană
(ISS) ce urma să se cupleze
cu modulul european, după
lansarea în spaţiu. Acestea
erau expuse pentru vizitare
la U.S .Space & Rocket Cen-
ter…

Programul de studii  s-a
desfăşurat la Universitatea
din Huntsville, Alabama, una
dintre cele mai mari
producătoare de ingineri şi
specialiști în domeniul
ştiinţelor, fiind plasată,  de
către Fundaţia Carnegie,
între primele 75 de unităţi
publice de cercetare ale
SUA. De asemenea este
clasată ca Universitate
Naţională de nivel 1. de
către U.S.News & World Re-
port.
Huntsville, al patrulea oraş
ca mărime din Alabama,
este situat în partea de nord
a regiunii deluroase  din
preajma râului Tennesse.
Era cunoscut după Războiul
Civil mai mult ca Centru al
morilor textile de bumbac şi,
ca deţinător al “Recordului
mondial pentru producţia de
unt” din anul 1892.
Astăzi, Huntsville rămâne
principalul centru de cerc-
etare de rachete propulsive
al NASA şi US.ARMY. Pen-
tru că MARSHALL SPACE
FLIGHT CENTER a fost de-
semnat pentru a dezvolta şi
pe viitor Space Launch Vehi-
cle NASA (SLU)*.
De asemenea, armatele
SUA din domeniul aviaţiei şi
controlului rachetelor (US
Army Aviation and Missile
Life Cicle Management
Command / AMCOM) sunt
responsabile pentru dez-
voltarea întregii game de
arme  tactice bazate pe
tehnologie spaţială.

Istoria devenirii acestor

realităţi, începe cu anul
1950 când mai mult de 1000
de persoane, având în frunte
un grup de ingineri şi oa-
meni de ştiinţă germani, au
fost transferate de la Fort
Bliss-Texas. Acest nucleu,
având în frunte pe savantul,
doctor în fizică, Wernher von
Braun a dezvoltat ceea ce a
devenit celebra ROKET
REDSTONE. Această
rachetă nu a făcut altceva
decât a confecţionat “sce-
nariul” pentru programul
spatial al USA, oraşul prim-
ind din acel moment
supranumele de “Rocket
City”.
În anul 1958,  ABMA (The
Army Balistic Missile
Agency) a plasat, cum
arătam și anterior, primul
satelit  American,  Explorer
1, pe orbită în jurul
pământului.
La data de 1 iulie 1960,
aproape cinci mii de angajaţi
s-au transferat de la ABMA
la o nouă societate,
cunoscută sub denumirea de
NASA - George C. Marshall
Space Flight Center
(MSFC), care îl avea în
frunte pe directorul Wernher
von Braun. Misiunea majoră
a acestei noi societăți era
dezvoltarea de “boostere
Saturn” utilizate de NASA
pentru programul lunar
“Lauding Apollo”…
Şi astăzi, Cummings Re-
search Park din Huntsville,
care găzduiește Marshall
Space Flight Center și Red-
stone Arsenal,  se situează
pe poziţia secundă în topul
parcurilor de cercetare din
SUA…
Aceste realizări şi altele, nu
mai puţin spectaculoase, pe
care le voi prezenta în para-
grafele următoare, vor
dovedi, fără nici o îndoială,
contribuţia hipergenială și a
unor   români, născuţi sau
naturalizaţi prin adopţie! Nu
înainte de a remarca  că
soarta ne-a fost defavorabilă
de-a lungul istoriei milenare.
Printr-o a nu ştiu câta mie “
ironie a sorţii celor trăitori pe
meleagurile carpato-danu-
biano-pontice”, în general şi,
a celor din Ardeal, în spe-
cial, timp de milenii le-au
fost tăinuite abilităţile,
calităţile, capabilităţile,
educaţia la cele mai înalte
instituţii şi academii şi, mai
ales meritele, demonstrate,
practic…
Căci vizitând primăria
oraşului Huntsville, am avut
deosebit de plăcuta surpriză
să aflăm că persoana
desemnată (desigur că nu
întâmplător) drept ghid,
este chiar o strănepoată a
baronului von Braun, a cărei
mamă,  ”se trăgea chiar din
Mediaş”, Transilvania.
De la ea şi de la ghidul pe
care ni l-a recomandat să-l
angajăm pentru vizitarea
Centrului “U.S. SPACE &
Rocket Center Huntsville”
Alabama, am aflat foarte
multe informaţii şi cunoştinţe
dintre care, pe cele mai
semnificative, vi le voi relata
în rândurile ce urmează.

realităţi “in glissando” VINERI 6 FEBRUARIE 20156

prima navetă spaţială construită în huntsville

holul universităţii huntsville alabama – gazda
programului soros

pavilionul de intrare al us space & rocket center

Conf. Univ. Dr. 
Cornel jucan
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Se hotărăște organizarea în
1980 în România a unei
manifestări științifice cu partici-
pare internațională, cu tema
”Conservarea energiei: tehnolo-
gie, economie și politică”! Orga-
nizarea îmi revine tot mie,
aprobarea era dată de faimosul
Dr. C. Fota, precum și de C.
Burtică, pe atunci ministrul
Comerțului Exterior și al
Cooperării Economice
Internaționale. Odată tipărită
invitația-program a manifestării,
aceasta este difuzată atât în
România, cât și în străinătate
(S.U.A., Canada, Olanda, Un-
garia, etc.). Se înscriu cu
comunicări mai puțini străini și
mai mulți români, participanții
proveneau din cercetare,
învățământ, etc.

Dr. C. Fota mă întreabă
dacă am informat despre orga-
nizarea manifestrii științifice în
cauză pe prof. C. Murgescu, di-
rectorul Institutului de
Economie Mondială (IEM). La
răspunsul meu negativ, îmi
spune că trebuie neapărat să-l
informez pentru a-i menaja sus-
ceptibilitatea cunoscută. Aflu că
un ”binevoitor” îi șoptise la ure-
che prof. C. Murgescu
u r m ă t o a r e l e :

– ”Sunteți un mare specialist în
domeniul economiei și politicii
energiei și este de înțeles faptul
că prof. Gh. Preda organizează
o manifestare științifică în acest
domeniu și dumneavoastră nici
nu sunteți întrebat”.

Graba mea de a tipări
și difuza programul, nu fără mo-
tive, nu a scăpat neobservată,
motiv pentru care Dr. C. Fota s-
a cam supărat pe mine, mi-a
părut rău.

Eu doream ca de-
schiderea lucrărilor acestei
manifestări științifice să fie
făcută în Aula Academiei
Române. Îl cunoșteam pe
președinte, pe acad. Gh. Mihoc,
care-mi fusese profesor de
analiză matematică, cu ani în
urmă, la facultatea de fizică-
matematică a Universității C. I.
Parhon din București. Pe baza
unei adrese semnate de rec-
torul I. Văduva, mi se aprobă
deschiderea lucrărilor
manifestării științifice în Aula
Academiei Române, când era
un frig cumplit. În cadrul
discuției pe care am avut-o cu
președintele, în biroul acestuia,
m-a întrebat zâmbind:

– Mai știi matematică?

După deschiderea
festivă, lucrările manifestării
științifice au continuat în fru-
moasa Aulă de la ASE și la
Asociația Română de Drept
Internațional (ADIRI). Rectorul
I. Văduva nu a participat, cred
ostentativ, la manifestare, nici la
deschiderea lucrărilor și nici ul-
terior. Într-o pauză îl întâlnesc
pe rector, ieșea de la rectorat,
care se oprește și îmi spune
supărat când mă vede:

– Faptul că ați deschis lucrările
la Academia Română
dovedește că nu dați doi bani
pe Academia noastră, în fond,
cine v-a semnat adresa către
Academia Română?

Uitase, săracul, că fus-
ese semnată chiar de el! Mă
așteptam de la un astfel de per-
sonaj la o vorbă bună, erau însă
tari la critică.

Au participat la mani-
festarea științifică respectivă
personalități care proveneau
din universități, institute de
cercetare, din unități industriale,
etc. Din S.U.A. au participat:
Edward Allen, Howard Ross și
James G. Abert; din Canada: C.
Dennis Anderson; din Olanda:
Willem van Gool; din Ungaria:
Imre Kovacs ș.a. Dintre
participanții români menționez
pe: A.C. Mihăileanu, I. Grigoriu,
A. Năstase, D. Dăianu, O.
Țuțuianu, C. Mogoșanu, A.
Gheorghe, ș.a.

S-a tipărit ulterior o
culegere în limba engleză și
una în limba română, care au
fost larg difuzate. Culegerea
cuprindea cele mai valoroase
comunicări, care fuseseră
susținute la manifestarea
științifică respectivă. Grație
doamnei prorector Viorica Nico-
lau, suportarea tuturor cheltu-
ielilor ocazionale de tipărire și a
altor cheltuieli privind mani-
festarea au revenit ASE-ului, al-
tfel nu știu ce m-aș fi făcut cu
suportarea cheltuielilor, care nu
erau mici!

La cocktailul dat la
ADIRI, din cadrul Ministerului
Afacerilor Externe au participat
și străini, cred că și un ameri-
can, care mi-a spus în glumă,
arătând spre masa
î m b e l ș u g a t ă :

– Și se mai spune că în Româ-
nia este lipsă de alimente!

Nu prea mi-a plăcut
gluma acestuia, personajul nu
știa prin câte trecusem eu să or-
ganizez o astfel de masă. Min-
isterul Energiei Electrice a oferit
la rându-i, la Casa Oamenilor
de Știință (COȘ) o masă, când
ajutorul prof. A. C. Mihăileanu
mi-a fost de un real ajutor.

După angajarea mea la
început la Institutul de Fizică
Atomică al Academiei Române
de la București-Măgurele, prin
transfer de la Uzinele Malaxa
(Faur) din București, mai întâi la
un sector de investiții care era
condus de cunoscutul inginer,
Radu, sector care depindea de
inginerul șef I.F.A. P. Stoica,
care fusese înainte ministru ad-
junct la Ministerul Energiei Elec-
trice, unde răspundea de
Hidrocentrala de la Bicaz s-a în-
tâmplat ceva la acea
hidrocentrală cu niște prime
care fuseseră acordate fără în-
trunirea tuturor condițiilor, rezul-
tatul fiind debarcarea acestuia
din funcția de ministru adjunct.
A ajuns astfel disciplinar inginer
șef la I.F.A. Funcția nu i se prea
potrivea, respectivul provenea
din rândurile clasei muncitoare,
fusese în tinerețe maistru
h i d r o e n e r g e t i c i a n .

Sunt numit apoi con-
silierul acestuia, care mi-a pus
mai întâi în brațe planurile de
cercetare științifică ale Institutu-

lui, cu sarcina de a elabora pen-
tru fiecare temă de cercetare
mai importantă bugetul de cerc-
etare. Lucrurile nu mergeau,
deoarece cercetătorii, șefii de
laborator, etc. nu colaborau la
elaborarea unor astfel de
bugete, care, pentru ei,
însemna pierdere de timp. Am
aflat, mai târziu, că P. Stoica
arăta, ca o mare realizare
personală, faptul că introdusese
la I.F.A. sistemul bugetelor pe
teme de cercetare!

Primeam și alte sarcini
de la P. Stoica, să montez de
exemplu diferite mașini, ca de
exemplu, o mașină de șlefuit la
atelierul mecanic, care mi-a dat
multe bătăi de cap, să montez
o componentă la betatronul sit-
uat nu departe de direcția
științifică I.F.A., când am scăpat
de un accident, ca prin urechile
acului, deoarece era să-mi
cadă în cap un lanț gros neprins
bine și cuplat unui monorai. Nu
eram ajutat de nimeni, ci din
contră. M-am îmbolnăvit apoi
grav și am părăsit Institutul.

Înainte de 1962, când
eu mi-am susținut teza de doc-
torat intitulată ”Contribuții la
studiul eficienței folosirii tehnicii
nucleare în construcția de
mașini (industria mecanică)”, l-
am întâlnit la CSEN (o clădire
situată în spatele Consiliului de
Miniștri) pe fostul meu șef P.
Stoica, care venise de la Viena,
unde lucra la AIEA, să-și
susțină teza lui de doctorat.

Editura Tehnică inițiase
o colecție specială. Sunt invitat
să scriu, în cadrul acestei
colecții, prima mea carte,
intitulată ”Utilizarea izotopilor
radioactivi în construcția de
mașini (industria mecanică)”.
Am fost sprijinit atunci de acad.
T. Gheorghiu, care, în afară de
I.F.A., lucra și la Universitatea
din București, unde era șeful
catedrei de fizică la Facultatea
de Geologie și Geofizică și
unde-l vizitam adesea. Ing.
Udrea, vicepreședinte la CSEN,
a întocmit un referat mai mare
decât manuscrisul cărții mele,
pe care l-a înaintat Editurii
Tehnice, cerând să nu mi se
publice lucrarea. O opoziție
puternică împotriva apariției
cărții mele a avut și prof. M. On-
cescu și fiz. Roșescu, cu cel de-
al doilea având și alte necazuri.

Într-o zi, d-na prof. S.
Ionescu, care conducea secția
de radiochimie, solicită in-
ginerului șef P. Stoica să i se re-
pare o nișă, care-mi
repartizează prompt sarcina
reparării. Fără asigurarea
condițiilor minime de protecție a
muncii și fără ajutoare, nu am
putut efectua reparația
respectivă, fapt care a supărat-
o tare pe d-na S. Ionescu, pe
dânsa n-o interesa decât
repararea nișei.

În acele zile, spre ghin-
ionul meu, are loc și o explozie
în laboratorul condus de d-na S.
Ionescu. Supărării d-nei i se
asociază și cea a secratarului
științific I.F.A., d-nul Ștefănescu,
care nu mă putea suferi, era un
inginer electronist despre care
eu spusesem, într-o împreju-
rare, că este departe de dome-
niul nuclear. Aflase de
”aprecierea” mea și nu m-a ier-

t a t .
La I.F.A. am profitat din

plin de excelenta bibliotecă a
Institutului, unde-mi petreceam
mult timp, fapt care-l deranja pe
secretarul științific al Institutului,
dar și pe d-na S. Ionescu.

M-am hotărât să mă în-
scriu la doctorat, înscriere care
trecea pe la directorul de cadre,
maiorul Vintilă, un tip care avea
capul într-o parte, era tare
caraghios în uniforma lui de se-
curist și cu capul înclinat. După
un an de la înscriere, când în-
cepusem să-mi susțin exam-
enele preliminare, aflu că
maiorul Vintilă, printr-o adresă,
mi-a retras, fără explicații, reco-
mandarea I.F.A pentru doctorat.
Nu mi-a fost ușor să depășesc
această lovitură, dar până la
urmă am reușit. Teza mea de
doctorat era din domeniul
economiei și managementului
nuclear. Șeful de catedră, un
evreu, Galcie, mi-a spus vestea
neplăcută.  M-a învățat însă și
cum să depășesc această
î n c u r c ă t u r ă .

După ce am plecat de
la I.F.A., am intrat în
învățământ. După ”ajutorul”
primit de la maiorul Vintilă, mă
trezesc cu un telefon de la
acesta, care-mi spune ca a aflat
că un văr de al lui, dintr-un sat
din apropiere de București, care
avea un biet copil, pe care
dorea să-l facă electrician, ar fi
uzat de numele lui ca să-i fie
admis copilul, spunându-mi să
nu dau curs rugăminții. I-am
spus că dacă va răspunde bine
la admitere, eu nu am cum să-l
resping. Mi-a spus că știe el
câtă carte știe ruda lui și
discuția s-a încheiat. Mi-a fost
rușine de rușinea maiorului.

În încheiere, câteva
c o n c l u z i i :
– necazurile prin care am tre-
cut și depășirea acestora au
demonstrat că sistemul partid-
securitate poate fi învins, este
adevărat cu curaj și cu
asumarea unor riscuri;
– după 1989, după ce am in-
trat în posesia unei copii com-
plete a doasarului meu de
urmărire de la securitate, am
descoperit un referat semnat de
generalul maior de securitate
Stamatoiu Aristotel, prin care
eram acuzat de ”înaltă trădare
și spionaj” în favoarea S.U.A., o

invenție a securității! Alte detalii
privind persecutarea mea de
către partid și de unii dintre
”colegii” mei, rezultă din cartea
scrisă de curând și intitulată:
”Evadarea din infern”,
București/Sibiu, EFUI, 2014;
– necazurile prin care am tre-
cut au făcut ca evoluția mea
profesională să fie afectată.
Cine nu dorea, mai ales cei cu o
vechime în învățământ, cum
eram și eu, să parcurgă toate
gradele didactice de la asistent,
lector și conferențiar și să
ajungă profesor? Eu ajunsesem
până la gradul de conferențiar;

Au fost cazuri de oa-
meni în vârstă care, din cauză
că aveau ”ceva la dosar”,
ieșeau la pensie de la postul de
lector, deși unii dintre aceștia
erau primiți la Academia
Română sau la alte academii
străine, erau ținuți greu în
universități dar nu puteau fi
promovați, pentru vina că nu
putea să facă ”educație
comunistă” studenților. Membrii
de partid, dintre care unii slab
pregătiți, nu aveau probleme cu
menținerea în învățământ sau
cu promovarea.

S-a întâmplat ca mai
ales după 1989, chiar asistenți
și lectori, în scurt timp și fără să
aibe mari merite, să ajungă
ușor profesori. Autorului acestui
articol, pentru niște învinuiri
închipuite ale securității, care
le-am arătat și care s-au
menținut din păcate și după
anul 1989, i s-a blocat pro-
movarea didicatică. A reușit
totuși târziu să fie promovat
profesor la Universitatea
Ecologică ”Dimitrie Cantemir”
din Iași, formalitățile fiind inițiate
acolo de d-na rector M. Z.
M u r g u .

Dacă țin seama prin
câte am trecut, sunt fericit de
faptul că nu am fost arestat, un
lucru atât de ușor pe atunci.

Emigrarea mea și a
familiei mele în S.U.A. înainte
de 1989, a fost cauzată de
persecuțiile la care am fost
supus, fiind atenționat și de fap-
tul că urma să fiu arestat. Fap-
tul că eram un fervent
susținător al monarhiei române,
și se știa de către securitate
acest lucru, mărea și mai mult
riscul arestării mele...

Prof. Dr. 
Gheorghe preda
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noi apariţii
editoriale.
(humanitas)

Pentru
pasionaţii de
economie şi
istorie
economică,
un mare 
magistrat, 
avocat, 
dramaturg şi
literat, Ion
Vasilescu
(Valjan)
povesteşte
prima
jumătate de
veac trecut al
României şi
Europei.

"Nu vreau specialisti, vreau
caractere"

Regele Carol I, 1906

Cu ceva săptămâni în urmă,
între 21 și 23 ianuarie 2015 a
avut loc o manifestare
științifică, având ca temă
principală sustenabilitatea.
Conferința a ajuns la cea de-a
11-a ediție și a fost găzduită,
în acest an, la Copenhaga.
Organizatorii și-au propus
crearea unei comunități de
cunoaștere în domeniul
sustenabilității, astfel încât, din
2005, lucrările prezentate în
cadrul acestor reuniuni  pro-
duc un impact major în cadrul
discuțiilor purtate la nivel
global pe tema dezvoltării
sustenabile. Această comuni-
tate s-a constituit ca urmare a
preocupărilor comune  în ved-
erea unei abordări holistice a
sustenabilității, care să
includă perspective ecologice,
economice, culturale și so-
ciale. Membrii ai acestei
comunități sunt cercetători,
cadre didactice, politicieni,
funcționari publici, membrii ai
guvernelor dar și
reprezentanți ai sectorului
ONG, consultanți sau
studenți. Pe scurt, sunt per-
soane de pe tot cuprinsul
globului care se  preocupă de
aspecte diferite ale acestei
complexe tematici, ceea ce
conferă întălnirii un aer cos-
mopolit, multicultural și
pluridisciplinar.
În trecut, The Conference on
Environmental, Cultural, Eco-
nomic and Social Sustainabil-
ity a fost organizată în multe
alte locații, respectiv în zone
în care preocupările pentru
sustenabilitate sunt prioritare,
precum Hiroshima, în
Japonia, Cuenca, în Ecuador,
Mauritius sau Hawai. Nici
alegerea locației de anul
acesta nu a fost
întămplătoare. Copenhaga a
fost desemnată Capitala
Verde a Europei pentru anul
2014, datorită  eco-inovațiilor

promovate în soluționarea
unor probleme edilitare. De al-
tfel, acest titlu este conferit de
către Comisia Europeană, în-
cepând cu anul 2010, ca ur-
mare a recunoașterii rolului
important pe care autoritățile
publice locale îl joacă în
îmbunătățirea calității mediu-
lui și în asumarea angaja-
mentelor privitoare la o
dezvoltare sustenabilă. Astfel,
orașele nominalizate trebuie
să promoveze și să dispună
de standarde de mediu ridi-
cate, să-și exprime angaja-
mentul privind asumarea unor
obiective și mai ambițioase
legate de îmbunătățirea
calității mediului, respectiv să
poate reprezenta un model de
urmat pentru celelalte orașe
din Europa.  Prima Capitală
Verde Europeană a fost
Stockholm, în 2010, în timp ce
în anul 2011 Hamburg a
câştigat titlul. Vitoria-Gasteiz a
purtat  această titulatură în
2012, oraşul francez Nantes
în 2013, în prezent, Capitala
Verde a Europei fiind Bristol,
în Regatul Unit. 
Copenhaga se întinde pe o
suprafață de 74.4 km2, fiind
capitala Danemarcei și,
totodată cel mai populat oraș
al țării, având aproximativ
545.000 de locuitori, conform
recensământului din 2011.
Obiectivul autorităţilor locale
din Copenhaga este ca până
în anul 2025 Copenhaga să
devină neutră din perspectiva
emisiilor de bioxid de carbon,
adică să atingă ,,cota zero de
producţie a bioxidului de car-
bon. Cu alte cuvinte, aceasta
înseamnă că emisiile acestui
gaz în atmosferă vor fi echili-
brate prin absorbţia acestora
prin extinderea zonelor verzi,
dar și prin inițiative referitoare
la optimizarea sistemului en-
ergetic al orașului, respectiv
prin promovarea surselor re-
generabile de energie.
În aceste context se explică
de ce deschiderea conferinței
a fost făcută de către un
reprezentant al Primăriei din
Copenhaga, care a prezentat

cele mai importante programe
inițiate la  nivel local, în anul în
care orașul a purtat această
titulatură, care, după cum
afirma, obligă. Astfel, pentru a
transforma Copenhaga in cel
mai bun oraș pentru bicicliști,
primăria pune la dispoziție
sute de biciclete pentru uti-
lizare gratuită. Deasemenea,
s-a urmărit reducerea la
jumătate a accidentelor care
implică bicicliști și atingerea
unui grad de 80% a bicicliștilor
care se simt în siguranță pe
bicicletă. Astfel se urmărește
atingerea altui obiectiv care
presupune ca cel puțin 50%
din populația orașului să
folosească bicicleta pentru a
ajunge la locul de muncă sau
la instituția de învățământ pe
care o frecventează. 
Susținerea unei creșteri eco-
nomice sustenabile este
încurajată de către autoritatea
locală prin sprijinirea
întreprinzătorilor locali și prin
promovarea produselor lo-
cale. Activitățile umanitare,
menite să vină în sprijinul per-
soanelor vulnerabile sunt
combinate cu succes cu
acțiuni lucrative sau de so-
cializare, cum a fost, de ex-
emplu, organizarea, de către
autorități, a unor târguri de
schimb – fiecare venea cu
ceea ce îi prisosea și putea
alege, în schimb, alte obiecte.
Astfel, acest troc  a facilitat
interacțiunea dintre membrii
diferitelor categorii sociale, pe
de-o parte, dar a și permis
satisfacerea anumitor nevoi
materiale, respectiv a permis
reciclarea și reutilizarea anu-
mitor bunuri de consum, care
poate altfel ar fi fost aruncate.
Implicarea tuturor cetățenilor,
fundamentată pe o comuni-
care eficientă și pe
transparență, a reprezentat
cheia succesului, după cum ni
s-a spus în cadrul cinei de
gală, organizată în sala de
ceremonii a primăriei.
În ceea ce privește
desfășurarea conferinței, or-
ganizatorii au pus la dispoziția
participanților sesiuni în plen,

secțiuni informale, în cadrul
cărora s-au putut purta discuții
nestructurate cu cei care au
susținut lucrări în plen (garden
section), cercuri de discuții,
pentru a facilita cunoașterea
participanților și a intereselor
acestora, work-shop-uri, dar și
secțiuni de prezentare a
lucrărilor și a posterelor. În
centrul discuțiilor s-au aflat
Dividendele sustenabilității, iar
concluzia principală se referă
la necesitatea regândirii
metodelor și abordărilor uti-
lizate până în prezent, cu on-
estitate, transparență, simțul
răspunderii și integritate Au
participat delegați din 55 de
țări, care s-au preocupat de
probleme precum: sustenabil-
itatea mediului, aducând în
discuție agricultura
sustenabilă, urbanizarea și
consecințele sale, știința și
tehnologia, biotehnologia și
criticile aduse; sustenabili-
tatea în context economic,
cultural și social, având în
vedere schimbarea comporta-
mentelor și culturii de con-
sum, crearea
cosmopolisurilor, sănătatea,
turismul sustenabil și rolul
responsabilității sociale corpo-
ratiste; o altă amplă secțiune
a avut în vedere politicile elab-
orate în vederea
implementării sustenabilității
și practicile, în cadrul cărora s-
au adus în discuție aspecte
privind politicile globale,
inițiative ale sectorului non-
guvernamental, arta și cre-
ativitatea ca resurse
importante pentru sustenabil-
itate, participarea și implicarea
civică etc. În fine, un accent
important s-a pus și pe
educație, ca fundament al
oricărui demers către susten-
abilitate. Astfel, predarea și
învățarea sustenabilității,
mass-media și
conștientizarea publică, dez-
voltarea capacității de
cunoaștere au reprezentat
teme centrale.

O vizită la Copenhaga
trebuie să includă și vizite la
principalele repere turistice:

Mica Sirenă, Turnul Rotund,
Castelul Amalienburg, unde
se poate asista la schimbarea
gărzii regale, dar și la Glyp-
totek, o galerie de artă
deschisă și finanțată de către
fundația New Carlsberg, în
1902, care cuprinde colecții
remarcabile. Bineînțeles că
nu poate lipsi o plimbare, cu
bicicleta, la Nyhaven sau la
cel mai mare acvariu din Eu-
ropa de Nord, Blaue Planet.
De remarcat, deasemenea,
buna cunoaștere a limbii en-
gleze de către majoritatea
locuitorilor, dar și disponibili-
tatea acestora de a acorda
asistență turiștilor. Glob-
alizarea este vizibilă în
Copenhaga, mai ales prin
populația perstriță, dar se
poate remarca (încă) spiritul
protestant: averea celui care
munceşte este pusă în slujba
comunitaţii în care trăieşte.
Astfel, fie direct, prin produc-
erea bunurilor de consum de
care se bucură toţi cei care îl
cumpără sau prin impozitele
către bugetul public din care
se fac redistribuirile în folosul
tuturor, fie indirect, prin
investiţiile pe care le face cel
care adună avere, investiţii
care generează locuri de
muncă, deci asigură existenţa
decentă a multor oameni, sau
prin acumulările de capital de
care se folosesc băncile pen-
tru a imprumuta alţi investitori
care multiplică bogaţia
comunitară. Înaltul nivel de
trai al majorității lasă în sus-
pensie faimoasa afirmație
shakespereană...
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