
„Nu sunt mod-

ern, sunt din

toate timpurile”

th. palady
Numerologii
afirmă, pe bună
dreptate, că „7”
este cifră

biblică. Dumnezeu
a făcut lumea în 7

zile. Sunt, în unele ţări, mandate prezidenţiale,
de 7 ani, care, declarat, vor să schimbe în bine
faţa locului respectiv. Chiar dacă nu o
schimbă, declaraţiile şi intenţiile rămân. Anul
acesta ne aflăm în 2017, deci cifra 7 în final.
Dacă ne-am referi doar la istoria premodernă,

modernă şi contemporană a lumii şi a
României, se vădesc câteva aniversări (sau,
după caz, comemorări) semnificative.
Menţionăm, doar, 1437, ceea ce înseamnă,
acum, 580 de ani de la marea răscoală
ţărănească din Transilvania, de la Bobâlna,
care, înfrântă, a dat naştere, printre altele, la
„Unio Trium Nationum”: reguli şi reglemente
ce acordau privilegii maghiarilor, saşilor şi se-
cuilor din Transilvania, împotriva românilor de
aici care formau populaţia majoritară, dar
consideraţi fără nici un drept. Circa 440 de ani
mai târziu, în 1775-1783, Războiul de
Independenţă american, finalizat cu generalul
George Washington primul preşedinte al
Statelor Unite ale Americii.
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“Este bine și drept ca
alături de reprimarea

vinovăției să se pună și
răsplata meritului.“

spiru Haret
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Nu doar dimensiunile
mașinăriei economice ne

pot închide gura, ci și com-
plexitatea ei.

alain de botton
Uniunea Europeană aplică
unele dintre cele mai
avansate standarde de
protecție a mediului din
lume.

Conf. Univ. Dr. 
Cornel Jucan, ulbs
Politica de mediu a

uE: ecologizarea
economiei, 

protejarea naturii, a
sănătății și calității
vieții persoanelor

continuare ^n pag. 6

Dan popescu

31 octombrie 1517: începea o
lume

PUNCTUL PE 
EUROPA

Ultimele decenii au adus
în atenţia opiniei publice
şi a factorilor de decizie o
nouă dimensiune, cea
ecologică. Minimalizarea
consecinţelor acţiunilor
noastre explică modul in
care omul s-a comportat
sau s-a raportat la lumea
în care trăieşte, la cele-
lalte forme de viaţă de
care depinde direct sau
indirect prin alimentaţie
sau alte nevoi. 

continuare in pag. 2

Despre ceea ce
putem considera

științific

Conf. Univ. Dr. 
Virgil nicula, ulbs

În pe-
rioada 8-
13 mai
2 0 1 7 ,
F a c u l -
tatea de
Ș t i i n ț e
E c o -
nomice

a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu
este gazda a cinci evenimente care se
adresează deopotrivă cadrelor didac-
tice, studenților și comunității sibiene.
Astfel, programul încărcat al
săptămânii include: 
• 8-12 mai, Săptămâna
Internațională – ediția a patra:  iWeek
este un proiect inițiat de Facultatea de
Științe Economice în anul 2014, orga-
nizat în prezent la nivelul ULBS. La
ediția din acest an, studenții participă
la 18 prelegeri, cursuri și seminarii

susținute
de cadre didactice de la universități
partenere din Belgia, Olanda, Germa-
nia, Italia, Bulgaria, Ukraina și Turcia.
În activități sunt  implicați atât studenții
celor două programe în limba engleză
ale facultății – Business Administration
(licență) și Business Management
(master) cât și studenții celorlalte pro-
grame. 
• 9 - 10 mai, IECS Student 2017:
sectiunea pentru studenti a conferinței
IECS 2017 s-a desfășurat la Păltiniș,
fiind susținută financiar prin proiectul
“60's Rise Of Modern Europe –
ROME”. Deloc întâmplător, reuniunea
a avut loc în 9 mai, de  Ziua Europei și
se desfășoară sub egida celor 60 de
ani de la semnarea Tratatului de la
Roma, piatra de temelie a Uniunii Eu-
ropene de astăzi. 

- continuare in pag. 4-5 -

Facultatea de Științe Economice  a
universității „lucian blaga” din sibiu 

8-13 mai 2017: o săptămână de
experiențe internaționale 

remarcabile

Conf. Univ. Dr. Silvia
márginean, decanul
facultății de știine
economice a ulbs

Un frumos eveniment de promovare a sis-
temului de învăţământ superior românesc şi a
ofertei universităţilor din România, intitulat
sugestiv „Ziua Porţilor Deschise”, s-a
desfăşurat recent la Rabat, însorita capitală
a Marocului, situată pe coasta oceanului At-
lantic. Şapte dintre cele mai importante
instituţii de învăţământ superior din ţara
noastră – Universitatea Politehnică din
Bucureşti, Universitatea „Lucian Blaga” din
Sibiu, Universitatea din Petroşani, Universi-
tatea Româno-Americană, Universitatea
Tehnică de Construcţii Cluj-Napoca, Univer-
sitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia şi
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava
– au răspuns invitaţiei lansate de Ambasada
României în Regatul Maroc, organizatorul
principal al manifestării, în colaborare cu Min-
isterul Educaţiei Naţionale, prin Direcţia
Generală Relaţii Internaţionale şi Afaceri Eu-
ropene. 

- continuare in pag. 3 -

Să mergi la Roma şi la Vatican,
de sărbătoarea Paştelui? Ce
idee nebunească!
Aglomeraţie maximă, veritabilă
călcare în picioare, o goană
interminabilă şi epuizantă după
numeroasele obiective de atins,
cozi imense la bilete, înghesuială
în interiorul muzeelor şi stres
generat de dorinţa de a trăi cât
mai mult momentul spiritual, într-
o forfotă continuă şi sub pre-
siunea timpului care zboară,
nemilos. Ah, probabil toate la un
loc! Probabil şi preţuri mai mari,
pentru că aşa sunt comercianţii,
încearcă să speculeze fiecare
sărbătoare din calendar, fiecare
adunare populară. Dar temerile
iniţiale nu au fost, nici pe departe,
confirmate. Un oraş decent în
animaţia lui obişnuită, o
metropolă prietenoasă încă de la
prima întâlnire, gălăgioasă, de-
sigur, şi colorată...

italia, întotdeauna
o experienţă

culturală
valoroasă

Lect. Univ. Dr. Dan-
Alexandru popescu

- continuare in pag. 8 -iecs student 2017

”Activitatea cercetătorului

științific este

de a formula și de a

testa teorii.”

K. popper

Problematica cunoașterii
științifice a făcut obiectul
multor școli de gândire,
dintre care cea mai
reprezentativă și cu
influență mare până la
acest moment este școala
de gândire numită pozi-
tivism.

continuare in pag. 3

Eco-Economia
– o viZiunE DE
DEZvoltaRE
DuRabilă a
sociEtăţii

Conf. Univ. Dr. Vasile
brătian, ulbs

continuare in pag. 7

Lect. Univ. Dr. Dan-
Alexandru popescu

„Ziua Porţilor Deschise
pentru România” – Rabat,

22 martie 2017

martin luther
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Politica de mediu europeană
are la bază  principiile
„precauției, prevenirii, corectării
poluării la sursă” și „poluatorul
plătește”. Prin programe  multi-
anuale de acțiune pentru mediu
se stabilește cadrul pentru vi-
itoarele acțiuni în toate domeni-
ile politicii de mediu care
trebuiesc  integrate în strategi-
ile orizontale și sunt luate în
considerare în  negocierile
internaționale în materie de
mediu. 
Principiul „poluatorul plătește”
este pus în aplicare prin inter-
mediul Directivei privind
răspunderea pentru mediul
înconjurător (DRM), care
vizează prevenirea sau reme-
dierea daunelor aduse mediu-
lui, respectiv, speciilor și

habitatelor naturale protejate,
apei și solului.
Strategia Europa 2020
stabilește, printre altele, un
obiectiv principal în ceea ce
privește clima și energia. Ea
vizează previzionarea unei
„creșteri inteligente, durabile și
favorabile incluziunii” precum și
a unei „Europe eficiente din
punctul de vedere al utilizării
resurselor”. Se pregătește ast-
fel terenul pentru o creștere
durabilă și  trecerea la o
economie eficientă din punctul
de vedere al utilizării resurselor
și cu emisii scăzute de carbon.
Cu toții admitem că modelele
anterioare, inclusiv cel actual,
de utilizare a resurselor au con-
dus la niveluri ridicate de polu-
are, de degradare a mediului și
de epuizare a resurselor natu-
rale. Foaia de parcurs către o
Europă eficientă din punct de
vedere al utilizării resurselor ar

trebui să contribuie la schim-
barea acestei tendințe, definind
modul în care putem transforma
economia UE într-o economie
sustenabilă până în anul 2050.
Vreau să subliniez, încă o dată,
că Politica UE în materie de
deșeuri este de lungă durată și
s-a concentrat în mod
tradițional pe gestiunea mai
ecologică a deșeurilor.
Europa trebuie să își transforme
modelul economic de la un tipar
de creștere de tipul „obținere,
fabricare, utilizare, eliminare” –
un model linear care pleacă de
la premisa că resursele sunt
abundente, disponibile și ieftin
de eliminat – la un tipar care să
favorizeze reutilizarea,
repararea, recondiționarea și
reciclarea materialelor și a pro-
duselor existente. Păstrând val-
oarea produselor și materialelor
cât mai mult timp posibil și gen-
erând mai puține deșeuri

economia UE poate deveni mai
competitivă și mai rezistentă,
reducând, în același timp, pre-
siunea asupra resurselor
prețioase și asupra mediului.
Acesta este mesajul pe care se
fundamentează pachetul eco-
nomic adoptat de către Comisie
la începutul lunii decembrie
2015, despre care am vorbit în
numerele precedente.
Tranziția către o economie
circulară, în cadrul căreia val-
oarea produselor, a materialelor
și a resurselor trebuie
menținută în economie cât mai
mult timp posibil și generarea
de deșeuri este redusă la mini-
mum, reprezintă contribuția
esențială la eforturile UE de
dezvoltare a unei economii
durabile, cu emisii scăzute de
dioxid de carbon, eficientă din
punctul de vedere al utilizării
resurselor și competitivă. 
Pentru ca aceasta schimbare

de paradigmă să fie atinsă,
există nevoia ca principiile și
beneficiile economiei circulare
să fie difuzate pe scară largă.
Prin urmare, a apărut stringent
nevoia ca învățământul să fie
echipat cu întreaga panoplie de
cunoștințe privind Economia
Circulară: abordarea, principiile
și efectele benefice atât asupra
societății cât și asupra indus-
triei, precum și faptul  că
această abordare poate aduce
un suflu nou “Antreprenorilor
ecologici”. (Va urma)
BIBLIOGRAFIE
Lazăr, V.N., na, Economia
circulară: riscuri și oportunități,
http://www.apdcr.ro/ro/files/sem
inar -management /Econo-
m i a % 2 0 c i r c u l a r a -
riscuri%20si%20oportunitati-%
20Ninel%20Lazar.pdf-
EC, (2014), Spre o economie
circulara: un program „deșeuri
zero“ pentru Europa

Conf. Univ. Dr. 
Cornel Jucan, ulbs

washington
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Constituită din profesori, rectori,
prorectori şi reprezentanţi din
cadrul M.E.N., delegaţia
română a încercat, timp de
patru ore, să propună publicului
marocan (aproximativ cinci sute
de persoane prezente în sală,
elevi, studenţi, cadre didactice
şi doctoranzi) programe de
studii şi teme de cercetare in-
teresante şi din domenii cât mai
variate, precum litere, istorie,
medicină, relaţii internaţionale,
economie sau inginerie.
După cum era de aşteptat, la
eveniment au participat
reprezentanţi de seamă ai
universităţii gazdă, Mohammed
V din Rabat, născută din fuzi-
unea a două universităţi, Mo-
hammed V-Agdal şi
Mohammed V-Souissi, de-
venind, din 2014, una dintre
primele instituţii de învăţământ
superior şi cercetare din Maroc,
atât ca cifră de şcolarizare, în
jur de 70.000 de studenţi, cât şi
prin numărul mare de departa-
mente, domenii de specializare
şi publicaţii ştiinţifice, pe care le
pune la dispoziţie (o serie de
date aici:
http://www.um5.ac.ma/um5r/fr/c
ontent/composition-de-lum5r).
Să menţionăm că aceasta
dezvoltă, de mai bine de patru
ani, un parteneriat fructuos cu
Universitatea „Lucian Blaga” din
Sibiu, ale cărui rezultate nu au

întârziat să apară: un proiect de
cercetare sub auspiciile
Comisiei Europene (2012-
2016), un volum de studii publi-
cat la Sibiu („Faits culturels et
dynamique territoriale”, 2016),
numeroase mobilităţi
desfăşurate de o parte şi de alta
a Mediteranei, participări co-
mune la conferinţe, dar şi
crearea unui Centru de cooper-
are academică româno-maro-
can, pe lângă ULBS (la sfârşitul
anului 2015, vezi link-ul:
http://www.aes-eas2020.eu/cre-
ation-dun-centre-culturel-et-sci-
entifique-roumain-marocain-a-s
ibiu-roumanie/). 
Proaspăta structură înfiinţată la
Sibiu îşi propune să contribuie
la procesul de internaţionalizare
şi la promovarea ofertei
educaţionale şi de cercetare a
ULBS, deja cu axe destul de
avansate în Europa, China,
Asia, Statele Unite şi, sperăm
noi, de acum înainte, şi în nor-
dul Africii. În condiţiile noilor
provocări la nivel global,
iniţierea şi desfăşurarea unor
acţiuni concrete de aprofundare
a dialogului dintre culturi şi
popoare devine un imperativ.
Astfel, mizăm pe o abordare
comună a problemelor de in-
teres general şi pe apropierea
specifică dintre universităţi,
regiuni şi organizaţii locale
româneşti şi marocane. Doar
câteva idei: evenimente
ştiinţifice şi cultural-artistice or-
ganizate în cele două ţări, sem-
inarii şi mese rotunde tematice,
cursuri sau programe mixte,

care să se desfăşoare într-o
manieră regulată, stagii, vizite
de studiu şi sejururi lingvistice
în ţara parteneră. 
Asociaţia europeană
SIBIU2020 pentru educaţie şi
cultură a.s.b.l. (având un punct
de lucru la Sibiu, deschis în
cadrul Centrului de docu-
mentare europeană CDE-
ULBS) sprijină consolidarea

raporturilor dintre România şi
Regatul Maroc, însoţind, în
limita competenţelor şi obiec-
tivelor care îi sunt atribuite, efor-
turile de natură
politico-diplomatică. Dovadă
stă, în primul rând, iniţiativa de
înfiinţare a Centrului româno-
marocan de pe lângă Universi-
tatea „Lucian Blaga” din Sibiu,
precum şi facilitarea de întâlniri

şi vizite reciproce. Acţiunile sale
vizează colaborarea bilaterală
la toate nivelurile: cooperare
universitară şi ştiinţifică, coop-
erare descentralizată, înfrăţirea
între oraşe, relaţii economice şi
comerciale sporite, schimburi
de tineri, pe fondul parteneriat-
ului strategic euro-mediter-
anean şi în contextul crizelor şi
fenomenelor actuale.
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Dovada acestei influențe este
evidentă la cel mai înalt nivel în
cercetarea științifică, dacă ne
referim la afirmația continua-
torului teoriei lui Einstein, și
anume Stephen Hawking:
”Cred că orice teorie serioasă,
fie despre timp, fie despre orice
alt concept, trebuie să se
bazeze pe cea mai fertilă teorie
a cunoașterii: abordarea
pozitivistă formulată de Popper
și alții. Conform acestei direcții
de gândire, o teorie științifică
este un model matematic prin
care se descriu și se codifică
observațiile pe care le facem.
...Dacă predicțiile sunt con-
forme cu observațiile, teoria
supraviețuiește testului, deși nu
poate demonstra niciodată că e
corectă. Pe de altă parte, dacă
observațiile sunt în dezacord cu
predicțiile, teoria trebuie
respinsă sau modificată.”
(Hawking, 2006, pg. 31).
Pozitivismul logic și mai târziu
empirismul logic, ca formă mai
moderată a primului amintit,
reprezintă o expresie a empiris-
mului și au apărut după cel de-
al doilea război modial în
Europa, fiind atribuite unui grup
de logicieni care au format ceea
ce s-a numit Cercul de la Viena.
Facem precizarea că epistemo-
logul Karl Popper nu a fost
membru al acestui cerc științific,
dar participa în mod regulat la
prelegerile realizate de membrii
acestuia, împărtășind unele idei
ale lor (legate de teoria
cunoașterii), dar, în același
timp, delimitându-se de ei
substanțial. În cele din urmă,
teoria cunoașterii propusă de
Popper este una dintre cele mai

acceptate teorii în cercurile
științifice contemporane.
Parafrazându-l pe Godfrey-
Smith, un renumit filosof al
științei, ”Popper este singurul
filosof pe care mulți oameni de
știință îl consideră un erou.
...Atitudinea oamenilor de
știință este una variată și sunt
rare momentele în care un
filosof reușește să inspire oa-
menii de știință așa cum a
făcut-o Popper.” (Godfrey-
Smith, 2012, pg. 94). Popper
era foarte ”limpede” în opiniile
pe care le exprima, erau
adevărate și aveau temei.
Revenind, justificarea unei ast-
fel de școli de gândire o putem
considera o necesitate, dată de
nemulțumirile care erau în
filosofia științei la acel moment
(începutul secolului XX), dar
mai cu seamă datorită progre-
selor din știință, realizate în
mare parte de Einstein și de
contribuțiile fizicienilor la dez-
voltarea teoriei cuantice. Ulte-
rior lui Kant, în filosofia științei
au apărut sisteme de gândire
pe care membrii Cercului de la
Viena le considerau dăunătoare
și ca urmare, era nevoie de o
repoziționare în ceea ce
privește valorile la care trebuie
să ne raportăm în cadrul aces-
teia. În fapt, așa cum foarte bine
sesizează Godfrey-Smith, pozi-
tivismul logic nu era altceva
decât o ”pledoarie pentru valo-
rile Iluminismului, în opoziție cu
misticismul, romantismul și
naționalismul. Pozitiviștii logici
apărau rațiunea împotriva ob-
scurului, logica împotriva
intuiției” (Godfrey-Smith, 2012,
pg. 45).

Criteriul de demarcație după
care putem separa teoriile
științifice de restul (metefizică),
pentru pozitiviști, a fost
verificaționismul.

Verificaționismul este pentru
curentul empirist cel mai impor-
tant principiu, care ne spune că
experiența reprezintă singura
sursă a semnificației și singura
sursă de cunoaștere.
Potrivit acestui pricipiu, o teorie
este științifică dacă enunțurile
sale (enunțuri universale) sunt
în concordanță cu observațiile
(enunțurile singulare) și sursa
cunoașterii o reprezintă
experiența.
În fapt, programul pozitiviștilor
era de a dezvolta logica
inductivă astfel încât să se in-
fereze de la enunțuri singulare,
particulare (observații), la
enunțuri universale, generale
(teorii).

Acest program nu a putut fi
realizat, întrucât, din punct de
vedere logic, se pare că este
imposibil. A întemeia principiul
inducției pe experiență este un
eșec. De ce? Întrucât implică un
regres la infinit. Principiul
inducției nu poate să fie decât
un enunț universal și pentru a-l
întemeia empiric trebuie făcut
apel la inferențe inductive care
trebuie justificate de un prin-
cipiu de ordin superior și așa
mai departe. 

Acest impas al pozitiviștilor,
în construirea unei teorii a
cunoașterii științifice, a fost
depășit de Karl Popper. În
opinia acestuia, nu există
inducție: ”Inferența de la
enunțuri singulare, verificate
prin experiență (orice am
înțelege prin acest cuvânt), la
teorie este logic inadmisibilă.
Teoriile nu sunt, prin urmare,
niciodată empiric verificabile.
Dacă dorim să evităm greșeala
pozitivistă de a exclude sis-
temele teoretice din științele na-
turii prin criteriul de demarcație,
trebuie să alegem un criteriu în
așa fel încât și enunțurile care

nu sunt verificabile să poată fi
recunoscute ca aparținând
științei empirice.” (Popper,
1981, pg. 83). În acest sens,
Popper propune
falsificaționismul drept criteriu
de demarcație (”nu
verificaționismul, ci
falsificaționismul trebuie să fie
luat drept criteriu de
demarcație”).

Criteriul de demarcație, in-
trodus de Popper, numit
falsificaționism, ne spune că o
ipoteză sau o terorie sunt
științifice dacă acestea pot să
fie infirmate de observațiile
posibile. 

Putem constata faptul că
între verificaționism și
falsificaționism nu avem o
relație de simetrie, ci mai cu
seamă de asimetrie. Concepția
lui Popper se sprijină tocmai pe
această asimetrie, decurgând
din forma logică a enunțurilor
universale. ”Enunțurile univer-
sale nu pot să fie derivate din
enunțuri singulare, dar pot să
fie contrazise de către acestea.
Prin inferențe pur deductive (cu
ajutorul așa numitului modus

tollens al logicii clasice), se
poate, așadar, conchide de la
adevărul enunțurilor singulare
la falsitatea enunțurilor gen-
erale. Acesta este singurul mod
deductiv de inferență care
înaintează, pentru a spune așa,
în direcția inductivă; adică de la
enunțuri singulare la enunțuri
generale.” (Popper, 1981, pg.
84). 

Conchidem, spunând că,
pentru Poper, un om de știință
este cel care înglobează două
caracteristici esențiale. Prima
carecteristică este dată de
imaginația acestuia (crearea de
sisteme axiomatice), iar cea de-
a doua caracteristică este dată
de capacitatea acestuia de a-și
critica teoria.
Bibliografie:
- Popper, K., Logica cercetării,
Ed. Științifică și Enciclopedică,
1981
- Godfrey-Smith, P., Filosofia
Științei – o introducere critică în
teoriile moderne, Ed. Herald,
2012
- Hawking, S., Universul într-o
coajă de nucă, Ed. humanitas,
2006
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“60’s Rise of Modern Europe -
ROME” reprezintă cadrul în care
aproximativ 60 de studenți din
România, Ukraina și Egipt își vor
prezenta lucrările și posterele în
fața unui juriu format din profesori
ucrainieni, turci, belgieni și români.
Temele abordate de studenți
vizează domenii variate, precum
relații economice internaționale,
marketing, management, finanțe și
TIC. Dintre cele mai interesante ti-
tluri amintim: Dezvoltarea tehnolo-
giei informației și influența acesteia
în organizații, România în contextul
economiei creative și a societății
bazate pe cunoaștere, Metode eco-
nomice și matematice pentru opti-
mizarea producției ș.a. Studenții
provin din cadrul mai multor instituții
de învățământ superior: Misr Uni-
versity for Science and Technology,
Egipt, Taras Shevchenko National
University of Kyiv, Ucraina, Acade-
mia de Studii Economice din
București, Universitatea Ovidius din
Constanța și Universitatea Lucian
Blaga din Sibiu. Evenimentul este
co-finanțat de Ministerul Educației
Naționale. 
În cadrul celor două zile de
conferință, studenții au participat,
de asemenea la un workshop cu
tema Public Speaking, susținut de
d-na Elena Ognean, manager de
agenție, Agenția Sibiu a companiei

NN Asigurări de Viață. De aseme-
nea, Raiffeisen Bank a susținut
evenimentul oferindu-le studenților
premii de participare.  
• 9 mai, Editia a doua a
workshop-ului Educatia economica
- provocari in invatamantul univer-
sitar si preuniversitar, eveniment
adresat profesorilor din licee care a
avut loc la Paltinis, fiind focalizat pe
identificarea unor noi oportunități de
colaborare cu profesorii care
predau discipline economice din
județele Sibiu, Alba, Vâlcea,
Brașov, etc. Profesorii au avut
ocazia de a-și vedea foștii elevi
prezentând lucrări și postere,  fiind
impresionați de maturitatea
științifică și cunoștințele acumulate
în cei 2-3 ani de studenție. 

• 12 mai, workshop
Internaționalizarea învățământului
economic din România. Provocări
și perspective organizat de AFER
(Asociația Facultăților de Economie
din România),  Comisia 1 Dez-
voltare curriculară şi asigurarea
calităţii în procesul didactic şi de
cercetare ştiinţifică. În cadrul aces-
tei întâlniri, reprezentanți ai
facultăților cu profil economic din
România își propun să pună în
discuție principalele provocări cu
care se confruntă în procesul de
internaționalizare: organizarea pro-
gramelor de studii in limba engleză
(licență și master); candidați,
studenți străini, profesori străini,
compatibilizarea cu programele de
studii din alte țări, joint degree/dou-
ble degree, parteneriate, etc.

Conf. Univ. Dr. Silvia
márginean, decanul
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• 12-13 mai, IECS 2017,
ediția a 24-a a conferinței
internaționale organizate de
Facultatea de Științe Econom-
ice:  evenimentul principal al
săptămânii, în jurul căruia s-au
adăugat celelalte acțiuni,  IECS
2017, marchează o premieră,
fiind cofinanțată prin Agenda
culturală a județului Sibiu, re-
spectiv prin proiectul Mediul ac-
ademic - ambasador al culturii și
gastronomiei sibiene, depus de
Facultatea de Științe Economice
în colaborare cu Facultatea de
Medicină. Proiectul Mediul aca-
demic -  ambasador al culturii și
gastronomiei sibiene îşi propune
să promoveze potențialul turistic
al județului Sibiu prin expunerea
participanților la evenimentele
științifice internaționale organi-
zate de ULBS în luna mai 2017
la experiențe culturale și gastro-
nomice tradiționale memorabile.
Astfel, universitatea se implică
în mod activ în proiectele
comunității, contribuind la suc-
cesul acestora. În mod concret,
proiectul presupune: organi-
zarea unei experiențe gastro-
nomice tradiționale în data de
13 mai 2017, în Muzeul Culturii
și Civilizației Populare Astra,
pentru participanții la IECS 2017
și iWeek 2017; facilitarea
vizitării obiectivelor culturale și
turistice din județul Sibiu pentru
participanții  evenimentelor
menționate; promovarea proiec-
tului Consiliului Județean - Sibiu
- Regiune Gastronomică
Europeană, proiect inițiat în
parteneriat cu ULBS, prin dis-
tribuirea de materiale de infor-
mare; consolidarea imaginii
județului Sibiu ca destinație
culturală și gastronomică în
mediul academic național și
internațional; promovarea
parteneriatului între mediul aca-
demic - instituţii publice - mediul
de afaceri şi comunitate prin im-

plicarea acestora în eveniment;
stimularea turismului de
conferință ca și componentă a
turismului cultural; facilitarea
efectului multiplicator al turis-
mului gastronomic prin asigu-
rarea unei experiențe
gastronomice tradiționale.
Din punct de vedere științific,
IECS2017 are toate premisele
de a deveni și anul acesta un
eveniment de succes. Astfel,
anul acesta sunt înscrise 138 de
lucrări, cu peste 150 de
participanți din România și
străinătate. Lucrările se vor
derula în secțiuni paralele orga-
nizate în sălile de conferință ale
hotelului IBIS. An după an, în
luna mai acest eveniment
reușește  să reunească la Sibiu
specialiști în economie din țară
și străinătate, tineri și
cercetători cu experiență
deopotrivă, reprezentanți ai
mediului academic și de afaceri
care vin să prezinte lucrări, să
participe la dezbateri, să
cunoască preocupările științifice
ale colegilor din alte centre uni-
versitare, să pună întrebări și să
caute soluții la marile provocări
cu care se confruntă economia
contemporană. Începând cu
1995, conferința a fost prilejul
întâlnirii la Sibiu a numeroși
economiști din universitățile
românești și străine. 
De-a lungul timpului, conferința
internațională de la Sibiu a
supus atenției comunității acad-
emice din țară și străinătate cele
mai actuale probleme econom-
ice. Subiectele abordate în
acest an sunt numeroase și
reflectă prin diversitatea lor
complexitatea economiei și, în
același timp generozitatea aces-
teia ca subiect de studiu. Este
aproape imposibil să selectezi
doar câteva. Astfel, remarcăm
prezența temelor majore precum
dezvoltare economică și glob-
alizarea, integrarea europeană
(absorbția fondurilor europene,
politica de coeziune, etc.), criza
economico-financiară și efectele
acesteia. În același timp, Româ-
nia și poziția ei pe piețele
internaționale constituie subiec-
tul câtorva lucrări de mare in-

teres, ce detaliază chestiuni
precum: exporturile României și
principalii ei parteneri comer-
ciali; fuziuni și achiziții
internaționale, Organizația
Mondială a Comerțului, investiții
străine directe, globalizare
financiară. Specialiștii în finanțe
prezenți la conferință abordează
teme ca: rolul taxelor și im-
pozitelor, deficitul bugetar, chel-
tuielile bugetare, stabilitatea
financiară, riscul bancar,
remitențele și rolul lor în dez-
voltare, bursa de valori, etc.
Managementul este reprezentat
și el printr-o tematică diversă:
inovare, responsabilitate
socială, resurse umane, schim-
bare organizațională,  echipe

virtuale internaționale, manage-
ment academic,  etica în afaceri,
negocierea, managementul
diversității, social media. În
același timp, sunt prezentate și
rezultate ale cercetării în dome-
niul marketingului, pe direcții
specifice: brand, logistică, mar-
keting online, percepția
studenților și serviciile
educaționale în contextul
economiei digitale, 
Autorii lucrărilor prezentate la
ediția din acest an au posibili-
tatea să-și facă cunoscute rezul-
tatele cercetării prin publicarea
în volumul conferinței sau în
câteva jurnale indexate în baze
de date internaționale, precum:
Revista economica, Studies in

Business and Economics, Bul-
letin of Taras Shevchenko Na-
tional University of Kyiv.
Economics, Expert Journal of
Economics, Expert Journal of
Finance, Expert Journal of Busi-
ness and Economics, Expert
Journal of Marketing. 
Succesul unei conferințe, similar
cu al oricărui proiect ce dorește
să reziste în timp, depinde de
capacitatea sa de a se adapta la
mediul mereu în schimbare și de
a se reinventa mereu, în funcție
de ceea ce comunitatea
academică cere. Cu siguranță,
povestea de succes a IECS va
continua în anii următori printr-o
adaptare la noile realități și noile
provocări ale economiei globale. 

săptămâna internatională
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Încă 90 de ani şi, iată, 1877, respec-
tiv victoria trupelor româno-ruse în
războiul cu Imperiul Otoman şi
dobândirea Independenţei de stat a
României. Au trecut circa 3 decenii şi,
din nou, o mare răscoală ţărănească
în România, durerosul şi sângerosul
an 1907, pornind pârjolul „din
primăvară până-n toamnă”, din satul
moldovenesc Flămânzi (nume parcă
predestinat) de pe moşia boierului
Sturdza şi întins până la Dunăre, pe
plaiuri mehedinţene. Câte eveni-
mente remarcabile se petrecuseră,
cât de mult se schimbase lumea din
1437, dar iată că problema
ţărănească rămânea, la noi, în con-
tinuare, deschisă, sângerândă. Pe
urmă, 1917, Primul Război Mondial
în plină desfăşurare, cu milioane şi
milioane de morţi, de mari mutilaţi şi
invalizi de război, cu milioane de „vic-
time colaterale”, cu boli cumplite,
secerătoare crunte de vieţi, cu imense
ruine, cu un imens număr de oameni
debusolaţi. Aniversăm sau
comemorăm 100 de ani de la fatidicul
– şi el – 1917? Eu cred că
comemorăm. Totodată, Revoluţia
Rusă, din octombrie – noiembrie
1917, făcând loc pe harta lumii
URSS-ului şi transformând această
uniune de republici într-o mare putere
mondială, nu doar militară. Evident,
secvenţe. Puteam demara periplul
nostru încă din antichitate şi puteam
enumera încă alte şi alte însemnate
evenimente... Dar să revenim. 1947,
final de an în România, abdicarea
Regelui Mihai sub presiunea
baionetelor sovietice. Al Doilea
Război Mondial modificase, la rândul
său, într-un sens dorit de unii şi ne-
dorit de alţii, harta lumii. Şi, desigur, am
putea continua...
1. Într-un întreg asemenea şir de
fapte, am neglijat însă o dată. Mai la
îndemână cu răscoale, războaie,
împilări crunte de tot felul, evoluţii pen-
tru fenomene şi procese economice,
am sărit, total eronat, peste un an cu
„7”. Este vorba de o dată care a mar-
cat şi marchează de circa 500 de ani
– şi încă mulţi ani de aici înainte – is-
toria devenirii umane, istoria
credinţelor noastre, istoria afirmării
noastre ca indivizi şi semeni într-o
lume care a fost şi este şi politică, şi
economică, şi socială, dar, în acelaşi
timp şi religioasă. De multe ori, până
acum, examinând istoria evoluţiei
gândirii economice, istoria evoluţiilor
economiilor, o asemenea
componentă – cea religioasă – a fost
şi este, în foarte mare măsură, grav
neglijată, dacă nu ignorată de-a-bine-
lea... Este vorba, în fapt, de 31 oc-
tombrie 1517, atunci când Martin
Luther, un călugăr şi teolog aproape
necunoscut, dintr-un mic orăşel
saxon – Wittenberg – din Germania,
a făcut publice „cele 95 de teze ale
sale împotriva indulgenţelor”. Critici
răspândite, apoi, cu o mare iuţeală
pentru vremea respectivă, şi care au
generat protestantismul. Universalis-
mul presupus şi dorit al religiei cato-
lice, măcar în sânul ei, în statele din
vestul european, nu mai exista. La
moartea lui Martin Luther, în 1546,
lumea religioasă europeană şi nu
doar – deja împărţită în două încă cu
circa 500 de ani înainte – de la Marea
Schismă din 1054, vestul catolic –
estul ortodox, nu mai era aceeaşi. Vor
fi acum trei părţi. Ne vom referi la
câteva detalii astfel şi la efecte eco-
nomice atunci şi în timp.
Despre luteranism, şi mai ales despre
expresia sa franceză, calvinismul,
hughenoţii, am mai scris.* Voi încerca,
însă, să nu repet cele spuse. Oricum,
secolele XIV şi XV au reprezentat

pentru „Biserica Romei” (cu mici
diferenţe faţă de Biserica Catolică) un
timp al consolidării. Conflictul dintre
„Biblie” şi „Bursă”, la început timid,
apoi, însă, acut, vădea un început de
declin. Banii – danii, cedări, cesiuni,
donaţii anume, stipendii, înzestrări etc.
– înmuiau din ce în ce mai mult
vehemenţa preoţilor fidelă iniţial as-
cetismului, vieţii cât se poate de aus-
tere, de stricte, de reţineri, cu lipsuri,
urmând ca doar în ceruri pentru cei
supuşi, astfel să se vădească par-
adisul. Cei bogaţi, totuşi, erau foarte
puţin sensibili la astfel de „promoţii”. Iar
autoritatea Papei, a Vaticanului tot mai
puternic, tot mai bogat, urca spre
zenit. Ceea ce promovau în predicile
lor preoţii era una, iar felul în care gân-
deau „papiştii” era, însă, relativ diferit.
Se apropia Renaşterea, figurile as-
cetice din pictură dispăreau, fiind în-
locuite cu forme pline, armonioase,
mediul vieţii cerea şi împlinea tot mai
multe funcţionalităţi. Frumosul şi nu
asceza câştiga partidele. Şi nu doar
în artă, ci şi în construcţii, în felul de
viaţă etc. Luxul şi rafinamentul îşi
doreau partiturile. Piaţa cerea, man-
ufacturile lucrau. Nevoia de bani a cul-
tului şi slujitorilor săi era tot mai mare.
Încă din secolul XII apăruseră, dar,
„indulgenţele” – remiterea în faţa lui
Dumnezeu a pedepsei temporale
generată de păcate a căror greşeală
fusese deja „ştearsă” – devenite re-
pede un veritabil comerţ între păcat şi
biserică, între păcătoşi şi preoţi. Mai
era şi „Purgatoriul”, încă din secolul XII
desemnând starea în care se aflau
sufletele morţilor, încă nu capabili să
intre în cer, în paradis, dar nici atât de
păcătoşi încât să fie destinaţi „Infer-
nului”. Fericirea veşnică, eternă, se
putea, acum, cumpăra pe bani
pământeni - expresie a unor procese
şi valori cât se poate de pământene.
În fapt, o practică a unor prelaţi şi
instituţii religioase catolice, „simţind”
nevoia de a se pune de acord cu viaţa
materială care era pe bani şi nu altfel,
practică însă exagerată tot mai mult,
eronată, cumulând în timp compo-
nente şi reverberaţii negative tot mai
numeroase, a dezvoltat o reacţie, o
„explozie” pe măsură din partea unor
credincioşi cultivaţi, cu gândire
profundă, raţională, privind spre viitor.
Era prea mult acest amestec al ban-
ilor în sfera divinităţii şi spiritualităţii.
Cehul Jan Hus, (1369-1415), Rector
al Universităţii din Praga, se află
printre primii reformatori ce se ridică
astfel. Nerenunţând la ideile sale, va fi
excomunicat în 1412 şi ars de viu prin
sentinţa Conciliului de la Constance.
O sută de ani mai târziu, germanul din
Saxa, Martin Luther dezvoltă consid-
erabil protestele faţă de Biserica
Catolică la zi, le conferă dimensiuni
calitative şi cantitative noi şi
generează „Protestantismul”,
„anunţând” începutul unei alte lumi.
2. Luther se naşte la Eisleben, cum
am spus, în 1483. Este fiul unui ţăran-
meşteşugar, finalizând în 1505 studii
filozofice la Universitatea din Erfurt.
Frate augustin şi preot în 1507 la Er-
furt şi în 1508 la Wittenberg. În 1510
face o călătorie la Roma, iar în 1512
devine doctor în teologie la Witten-
berg şi profesor în exegeză biblică. Se
revoltă împotriva „indulgenţelor”, cu
atât mai mult cu cât, nu departe de el,
Albert de Brandebourg vinde
„indulgenţe” – „iertarea păcatelor pe
bani” la credincioşi şi la mai puţin
credincioşi – pentru a finanţa cheltu-
ielile ocazionate de reunirea arhiepis-
copiilor din Mayence şi Magdebourg.
În sfârşit, în 31 octombrie afişează la
Wittenberg cele 95 de teze împotriva
practicării „indulgenţelor”. Tezele sunt
difuzate în latină şi germană. Va în-
cepe, dar, lupta cu papalitatea, re-
fuzând să-şi retracteze ideile în faţa
legatului papal la Augsburg, Cajetan.

În 1520, va publica 3 lucrări esenţiale,
respectiv „Apel la nobilimea creştină
a naţiunii germane”; „Cu privire la cap-
tivitatea babyloniană a bisericii”; „Lib-
ertatea creştinului”. Papalitatea îi va
răspunde printr-o Bulă, „Exsurge
Domine”, somându-l pe Luther să re-
tracteze sub pedeapsa
excomunicării. În 10 decembrie 1520,
Martin Luther şi studenţii săi vor arde
în mod solemn această Bulă Papală,
la Wittenberg. Ca atare, va fi exco-
municat de Papă în 3 ianuarie 1521.
Împăratul Carol Quintul îl convoacă la
Dieta de la Worms în aprilie acelaşi
an şi îl supune oprobiului public.
Atrăgându-şi Luther sufragiile unor
prinţi electori şi prinţi în confruntarea
lor cu Împăratul, aceştia dorind mai
multă libertate şi autonomie, un an
mai târziu prinţul elector Frederic de
Saxa îl ascunde într-un castel la Wart-
burg. Aici Martin Luther va profita de
timp pentru a traduce în germană
„Noul testament”. Se întoarce apoi la
Wittenberg unde se va opune lui
Thomas Müntzer, conducător ulterior
al Războiului ţărănesc german, con-
damnând excesele (printre altele,
perturbarea slujbelor, sfărâmarea
altarelor din biserici, câteva probleme
legate de social etc). Va compune
„cantice” în germană, îşi ţine slujbele
în germană, va publica Biblia în tra-
ducere germană. Mai mult, se va
căsători în 1525, lucru nepermis la un
preot catolic, cu Katarina von Bore. Îl
susţin, împotriva Împăratului, tot mai
mulţi prinţi germani şi oraşe din Ger-
mania, pentru ideile sale au luptat într-
o ligă de prinţi germani (Liga
Smalkalde), în contra lui Carol Quin-
tul. Face prozeliţi în afara spaţiului ger-
man, printre care Jean Calvin la
Geneva. Pe partea Angliei, refuzul
Papei de a anula căsătoria lui Henric
al VIII-lea, va provoca o altă ruptură
faţă de Roma. Actul astfel de
„Supremaţie” din 1534 va face din
Rege Capul Suprem al Bisericii ce se
reclamă de la Reformă.
3. Biserica Catolică va consacra rup-
tura cu „Reforma” lui Luther în 1545,
la Conciliul de la Trente, reafirmându-
şi dogmele şi disciplina. Luther va
muri în 16 februarie 1546, chiar în lo-
calitatea unde s-a născut, la Eisleben.
10 ani mai târziu, în 1555, se
instaurează pacea religioasă de la
Augsburg, care pune capăt
înfruntărilor dintre Reformă şi Catoli-
cism, recunoscându-se principiul
după care credincioşii din diferite
stătuleţe şi oraşe (libere) trebuie să
urmeze religia prinţului lor („Cujus
Regio, Ejus Religio”). În 1556, Carol
Quintul abdică... Iar în 1617, la 31 oc-
tombrie, prinţi ai Sfântului Imperiu vor
celebra cu mare pompă primul cen-
tenar al Reformei, după cum, în 1802,
lui Luther îi vor fi ridicate, în Saxa,
primele statui. Trecuseră exact 319
ani de la naşterea sa... În 2008, în
Germania se deschide „Deceniul
Luther”, iar în anul 2016, în 31 oc-
tombrie, Papa Francisc călătoreşte în
Suedia pentru a participa la lansarea
Jubileului a 500 de ani de la Reformă.
De la universalitate la diversitate şi

apoi din nou spre debutul unei alte
universalităţi, chiar dacă de tip diferit.
În fapt, de la unitate prin singularitate
la unitate prin diversitate. Eu aşa cred.
Ne-am apropiat de Luther nu dinspre
teologie şi filozofie, ci dinspre
economie, doctrine economice şi is-
torie economică. Am putut astfel
urmări, din această foarte scurtă evo-
care a lui Martin Luther, prin ce a atras
marele predicator reformator,
situându-se în eternitate. Dar, să mai
detailăm şi să completăm acest
peisaj deosebit de amplu, cu atât de
multe reverberaţii.
4. Martin Luther s-a adresat, în
primul rând, nu atât celor „mari”, cât
oamenilor obişnuiţi, „Gemeiner
Mann”, ţăranilor, tocmai în acest sens
traducând Biblia, care pe care o con-
sidera „autoritatea unică” – „Sola
Scriptura” – şi publicându-şi lucrările
în germană. Iar aceasta într-un timp
greu, în care ignoranţa şi teama,
ameninţarea apocalipsei veneau de
peste tot. Tocmai în acest sens nu a
agreat violenţele promovate de
Thomas Müntzer, de Războiul
ţărănesc german. Pentru a fi mai bine
înţeleasă, mai bine asimilată, „Re-
forma” integra cântecele („canticele”),
muzica liturgică simplă, cu cuvinte
simple, în germană, în limba vorbită
(vernaculară). De altfel, este Luther
acela care a introdus şi promovat în
limba germană modernă cuvântul
„conştiinţă” („Gewissen”). Am spune
astăzi că Luther se vădea un exce-
lent comunicator. Acordă un loc fun-
damental credinţei, pe care o
umanizează, o dedică vieţii şi invers.
Pentru Luther numai ajutorul Dom-
nului – gratuit şi absolut, „sola gratia” –
asigură mântuirea, scăparea, sal-
varea oamenilor, a sufletului. Ceea ce
omul împlineşte nu este de utilitate
pentru mântuire, fără credinţă, numai
credinţa o poate asigura. Ce distanţă
imensă faţă de penibilitatea, faţă de
ridicolul chiar al indulgenţelor.
Aşează preoţii într-o matrice mai
umanistă. Pentru Luther, prin botez,
„suntem cu toţii, în mod egal, preoţi”.
Tăgăduie, deci, refuză, caracterul
special al pastorilor, aceştia, afirmă
Luther, neaparţinând nici unei ierarhii
clericale. Pentru Luther, în opoziţie cu
ideea că dreptatea este împărţită de
divinitate după caz, dreptatea este
însuşi Dumnezeu. Iar transformarea
omului păcătos în servitor al Domnu-
lui nu rezultă decât din graţia divină, o
graţie pe care ţi-o aduc strădaniile de
a face bine. Tocmai în acest sens se
vădesc impulsuri esenţiale spre
muncă, dar şi spre solidaritate, spre
rezultate, spre ordine, ale lutheranis-
mului. Şi nu doar în Germania. Să nu
uităm, oricum, ceva mai devreme, de
Liga Hanseatică, de meşteşugarii
pricepuţi, de „treaba bine făcută”. S-
ar putea spune că faţă de rafina-
mentele catolicismului deseori
sensibile, delicate, necesare, fireşte,
şi ele, se vădeşte soliditatea gesturilor
reformaţilor, preţul pus de ei pe
acţiune, pe un „management” – am
spune astăzi – de calitate. Raphael
Sanzio este genial, dar şcolile de

pictură flamande şi germane
exprimă, în opinia mea, mai multă
forţă...
... Chiar profet, scrie editorialistul de la
„LˈHistoire – Les Collections”, nr.75,
aprilie 2017, Luther nu a fost un om
izolat. A fost o întreagă echipă de
teologi de la tânăra Universitate din
Wittenberg care a compus şi
declanşat „atacul” concertat din 31
octombrie 1517. O reuşită care a fost
posibilă şi prin invenţia, atunci, a
tiparului şi reţeaua de oraşe cu
tiparniţe din spaţiul renan. Dar
chestiunea religioasă a dobândit re-
pede şi faţete politice. Cum spuneam,
a face parte din Reformă reprezenta
şi un mijloc pentru oraşele şi prinţii
Sfântului Imperiu de a putea exista în
faţa puterii atât de autoritare a
Împăratului şi a Papei... Unul dintre bi-
ografii – numeroşi, desigur - al lui Mar-
tin Luther, îl aşează ca un „star al
primei vârste mediatice”. Alţii afirmă că
Luther a avut, totuşi, mai puţin din per-
spectiva perioadei moderne, negarea
de către el a filozofilor, e evreilor, a tur-
cilor, viziunea sa asupra femeilor şi
teama de apocalipsă – viziuni relativ
estompate în timp, puse mai ales pe
seama epocii, în Germania mai ales
– aşezându-l mai degrabă în rândul
celor dinspre sfârşitul de Ev Mediu.
Eu prefer, însă, cuvintele astfel ale is-
toricului francez Jules Michelet care
vedea în persoana lui Martin Luther
„o încarnaţie a geniului popular redat
naturii şi libertăţii”. Cred că asemenea
cuvinte spun foarte mult.
5. Aprecierea de astăzi pentru
Luther este mai mult decât evidentă.
Un sondaj din anul 2003 în Europa –
referitor la marile personalităţi dinainte
de 1800 care au reprezentat cel mai
bine identitatea europeană – îl
aşează pe Luther pe primul loc în
Germania, urmat de Leonardo da
Vinci şi de Gutemberg; pe locul 3, în
Europa, având înainte pe Leonardo
da Vinci (locul 1) şi Christofor Columb
(locul 2); pe locul 5 în Franţa, având
înainte pe Carol cel Mare şi Christofor
Columb (locul 1), pe Leonardo da
Vinci (locul 3) şi Voltaire (locul 4). Să
nu uităm, însă, că în Franţa, la o
populaţie de peste 60 de milioane de
locuitori, sunt doar 250.000 de
protestanţi, grupaţi mai ales în Alsa-
cia. Iată, dar, o recunoaştere mai mult
decât semnificativă... Față în față cu
„Reforma”, Biserica Catolică s-a
reînoit și ea, considerându-și măreția,
amplificându-și puterea spirituală în
lume. Iar Biserica Ortodoxă și-a con-
solidat vocația de la Bizanț, mereu
aproape de credincioși, dezvoltând
misiunea sa ecleziastică în partea,
poate, cea mai frământată istorică a
Europei și nu doar acolo.

* Dan Popescu, Alungarea
hughenoților... Toleranță și intoleranță,
în Studii de Istorie economică și Isto-
ria gândirii economice, sub coor-
donarea acad. Iulian Văcărel, vol. 17,
Editura Academiei, București, 2015,
pag. 166-174.

Dan popescu
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Dacă în urmă cu 50 de ani nu
ne imaginam acest lucru ca
fiind posibil, astăzi, compania
Eurostar, care oferă servicii de
transport feroviar de mare
viteză care unesc Londra cu
Paris şi Bruxelles prin Euro-
tunel, pe sub Canalul Mânecii,
a confirmat că în Gara de Nord
a capitalei franceze
funcţionează sistemul de
recunoaştere facială al
călătorilor, încredințat com-
paniei portugheze Vision-Box.
Acest nou dispozitiv din Franţa
este acelaşi pe care Eurostar l-
a utilizat în iunie 2016, în ajunul
Campionatului European de
Fotbal, în gara Saint Pancras
din Londra, în care au fost
controlaţi mai mult de o
jumătate de milion de pasageri.
După Londra şi Paris,  Eurostar
intenţionează să instaleze acest
serviciu de verificare a identităţii
bazat pe paşaportul biometric şi
în stația Midi din Bruxelles.
Dubai este cunoscut pentru
arhitectura sa uimitoare, de la
hotelul Burj al Arab la Infinity
Tower, dar cele mai inovatoare
structuri ale oraşului nu se
ridică spre cer, ci se scufundă în
ocean. Acestea sunt vilele plu-
titoare Seahorse, proiectate şi
construite de compania
imobiliară Kleindienst în resort-
ul “inima Europei‘, care include
şase insule artificiale, plus o
duzină de hoteluri şi primele
străzi încălzite din lume. Plutind
ca nişte bărci ancorate, fiecare
vilă are trei etaje, unul dintre ele
scufundat, găzduind două dor-
mitoare sub apă, o terasă în aer
liber şi jacuzzi pe acoperiş cu
podea de sticlă, oferind vederi
spectaculoase la viaţa marină.
Pentru a nu afecta mediul,  mai
mult de 100.000 de corali au
fost mutați  în Golf.

Arhitectura plutitoare a
câmpiilor joase olandeze a in-
spirat hotelurile viitorului care,
datorită acestei calități, nu vor
genera nici un impact asupra
mediului în zone protejate ca
oraşul norvegian Tromsǿ. Mal-
dive sau Miami vor găzdui, de
asemenea, acest tip de unităţi
de cazare.
Un specialist în schimbări cli-
matice, Olthuis, afirma că avem
nevoie să învăţăm să trăim cu
apa, nu să ne luptăm cu ea. Cu

toate acestea, este convins de
nevoia abordării sale: “văd în
jurul meu o nouă generaţie de
arhitecţi ai schimbării climatice,
care nu doresc doar să
furnizeze clădiri emblematice, ci
să ofere şi soluţii; trăim într-o
lume dinamică în care clădirile
statice nu oferă flexibilitatea
necesară. Construirea pe apă
ne oferă un nou loc pentru a ne
extinde, un loc sigur împotriva
inundaţilor şi flexibilitate pentru
a ne adapta la noile evoluţii fără
demolări”. Aceasta este o abor-
dare care a provocat deja critici
din partea unor ecologişti, care
spun că ar trebui să abordăm
încălzirea globală în loc de a
merge pe mare pentru a evita
efectele ei.
Abraj Kudai, complexul de uti-
lizare rezidenţială şi comercială
de 1,4 milioane de metri pătraţi
construiţi pe o suprafaţă de
60.000 de metri pătraţi, va
găzdui cel mai mare hotel din
lume cu 10.000 de camere, o
investiţie de 3.100 milioane de
euro şi va fi deschis în 2017 la
doar doi kilometri de Mecca. Di-
mensiunea sa, fără precedent,
înălţimea, locaţia strategică şi
stilul arhitectural îl vor trans-
forma într-un punct de reper cu
o identitate funcţională
modernă, atât pentru populaţia
locală saudită, cât şi pentru uni-
versul islamic al viitorilor săi
clienți. Complexul va fi struc-
turat într-un podium mare în-
coronat cu 12 turnuri, care vor
găzdui infrastructuri, cum ar fi o
staţie de autobuz, un centru
comercial, 70 de restaurante,
un centru de convenţii, mai
multe heliporturi şi parcări.
În perioada 1950-2014, econo-
mia mondială a crescut de 7 ori,
iar populaţia planetei a crescut
la peste 7 miliarde, limitând ast-
fel condiţiile de mediu pentru
generaţiile viitoare. 

Managementul defectuos
afectează cele patru ecosis-
teme care constituie sursele de
hrană ale omenirii: pădurile,
păşunile, suprafeţele agricole şi
zonele piscicole. Care este
atunci soluţia? Un răspuns per-
tinent la această întrebare oferă
Lester R. Brown, care în lu-
crarea sa Eco-Economy: Build-
ing an Economy for the Earth a
introdus conceptul de eco-
economie.
Decizia a fost luată în baza unor
concluzii la care acesta a ajuns,
pe baza experienţei acumulate
în calitatea sa de preşedinte al
World Watch Institute: "trebuie
să înţelegem ce este o

economie ecologică; avem
nevoie de o viziune asupra
economiei durabile din punctul
de vedere al factorilor de mediu
- o eco-economie - un ghid pen-
tru realizarea acestui deziderat
şi o evaluare continuă a progre-
selor acestui efort;  pentru a
atinge aceste obiective, avem
nevoie de un nou tip de
organizaţie de cercetare: unul
care să elaboreze studii scurte
destinate utilizării de către
mass-media, de către politi-
cienii mult prea ocupaţi şi care
să poată fi transmise în mass-
media" (Planul B 2.0 pentru sal-
varea unei planete sub
presiune şi a unei civilizaţii în
impas, 2010).
Economiştii şi ecologiştii trebuie
să lucreze împreună pentru a
proiecta şi construi o eco-
economie, care să asigure atât
progresul economic, cât şi
condiţiile existenţei umane pen-
tru viitor (principiile dezvoltării
durabile). 
Problematica dezvoltării dura-
bile a parcurs o serie de etape
importante până la includerea
ei în politicile publice, dar şi în
activitatea organizaţiilor din di-
verse domenii. În anul 1983,
Naţiunile Unite a înfiinţat
Comisia Mondială pentru Mediu
şi Dezvoltare (Comisia Brundt-
land) care a publicat în anul
1987 raportul “Viitorul nostru
comun”(Raportul Brundtland),
constituind baza Agendei 21 şi
a celor 27 de principii ale
Declaraţiei de la Rio, care au
stabilit obiectivul dezvoltării
durabile - “dezvoltare care
îndeplineşte necesităţile
generaţiei prezente fără a com-
promite capacitatea generaţiilor
viitoare de a-şi satisface propri-
ile necesităţi” - concept ce
integrează dezvoltarea
economică şi protecţia mediu-
lui. Concretizarea acestui
obiectiv ”implică schimbări atât
în plan structural, cât şi în me-
tabolismul fiecăreia din cele trei
componente ale sistemului -
economică, socială şi de mediu
- privit ca un întreg”(Boiers H., ,
Bosh M., Viitorul nostru comun,
1993).
În cadrul Uniunii Europene dez-
voltarea durabilă reprezintă
subiectul a numeroase summit-
uri, tratate şi acorduri, printre
cele mai importante fiind Sum-
mit-ul de la Johannesburg
(2002), Tratatul de la Lisabona
(2007) ş.a. Ţara noastră a par-
ticipat activ la aceste
manifestări şi, ca urmare, Gu-
vernul României a aprobat în

anul 2008 Strategia Naţională
pentru Dezvoltare Durabilă la
orizontul anilor 2013-2020-
2030.
Conceptul dezvoltării susten-
abile a fost dezbătut atât în
cadrul unor întruniri ale organ-
ismelor internaţionale (Earth
Summit 1992) unde se încuraja
formularea şi transpunerea în
practică a unor căi de acţiune
şi/sau strategii axate pe dez-
voltarea sustenabilă cât şi de
către cercetători. După opinia
specialiştilor Muhibudin, M. și
Mohamed, B. (Measuring the
Sustainability of Tourism Devel-
opment: Comparative on meth-
ods and Applications,2012),
dezvoltarea sustenabilă a unei
afaceri se bazează pe găsirea
acelor oportunităţi ale pieţei
care permit companiei să
genereze avantaj competitiv
prin îmbinarea şi integrarea
armonioasă şi sinergică a di-
mensiunii economice, sociale,
respectiv ambientale. În timp ce
sustenabilitatea dimensiunii
economice se referă la ansam-
blul activităţilor care vizează
vânzările, profiturile, fluxurile fi-
nanciar-monetare sau numărul
locurilor de muncă create în
cadrul propriei afaceri, cele am-
bientale se pot referi la calitatea
apei sau a aerului, la utilizarea
eficientă a energiei, la reci-
clarea sau refolosirea
deşeurilor rezultate în urma pro-
ceselor productive:
Dacă iniţial dezvoltarea durabilă
avea în vedere conservarea
resurselor actuale pentru
generaţiile viitoare conceptul a
evoluat şi urmăreşte echilibrul a
trei domenii – ecologie, soci-
etate şi economie(Gogoneaţă,
B., Legătura pe termen lung
dintre activitatea comercială şi
dezvoltarea durabilă în ţările din
Zona Baltică şi Europa Centrală
şi de 2 Est,2010). Pe baza
acestor trei poli, dezvoltarea
respectă integritatea mediului,
contribuind la bunăstarea per-
soanelor şi societăţilor, pe baza
performanţelor economice
obţinute în acest cadru Altfel
spus, protecţia mediului
reprezintă o condiţie, eficaci-
tatea economică un mijloc şi
dezvoltarea socială şi
individuală o finalitate a
dezvoltării durabile. Gendron,
C. şi Revéret, J.P., (Le
développement durable.
Économies et societies, Collec-
tion F – Développement, crois-
sance et progress, 2000).
Lester R. Brown consideră că
eco-economia poate fi realizată

cu tehnologiile existente, cu
condiţia ca piaţa să comunice
costul total al produselor şi ser-
viciilor pe care le cumpărăm -
adică să spună adevărul eco-
logic. În lucrările sale “Eco-
economia”, “Planul B 2.0 pentru
salvarea unei planete sub pre-
siune şi a unei civilizaţii în
impas”, “Planul 3.0 – Mobilizare
pentru salvarea civilizaţiei” şi
„Planul B 4.0 - Mobilizare
generală pentru salvarea
civilizaţiei”, Lester Brown a rele-
vat importanţa integrării şi
asumării de către fiecare stat, a
unei strategii privind dez-
voltarea durabila, ale cărei com-
ponente esenţiale sunt:
stabilizarea populaţiei, reduc-
erea dependenţei de petrol,
dezvoltarea resurselor de en-
ergii regenerabile, conservarea
solului, protejarea sistemelor bi-
ologice ale Pământului, reci-
clarea materialelor.
„Lumea pe marginea prăpastiei
– cum să prevenim colapsul
ecologic şi economic” a lui
Lester Brown propune schim-
barea opticii asupra conceptului
de securitate pentru secolul al
XXI-lea. Autorul consideră că
principala ameninţare la adresa
securităţii naţionale o reprezintă
schimbările climatice, alături de
creşterea populaţiei predomi-
nant în ţările sărace, criza apei,
sărăcia, creşterea preţurilor la
alimente şi falimentul statelor.
„O carenţă majoră a economiei
noastre de piaţă este aceea că
nu sunt nici recunoscute, nici
respectate limitele durabile ale
exploatării sistemelor natu-
rale…Lumea dispune astăzi de
tehnologiile şi resursele finan-
ciare pentru atingerea unor
obiective precum stabilizarea
climei, eradicarea sărăciei, sta-
bilizarea populaţiei, refacerea
sistemelor naturale de susţinere
a economiei şi, mai presus de
toate, restaurarea
speranţei…Alegerea ne
aparţine - ţie şi mie. Putem con-
tinua să procedăm ca şi până
acum, dirijând o economie care
continuă să distrugă sistemele
ei naturale de susţinere până
când se va autodistruge, sau
putem fi generaţia care
schimbă direcţia, mutând lumea
pe un făgaş al progresului
susţinut. Alegerea va fi făcută
de către generaţia noastră, dar
ea va afecta viaţa pe pământ a
tuturor generaţiilor viitoare”
(Brown L.,  Lumea pe marginea
prăpastiei – cum să prevenim
colapsul ecologic şi economic,
2011) 

Conf. Univ. Dr. Virgil nicula,
ulbs
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dar nu strident, o căldură
plăcută de primăvară, un ori-
zont nesfârşit al sensibilităţii
artistice şi turismului cultural de
calitate, prin prisma şansei
unice de a identifica pe teren,
de a atinge şi de a rezona direct
cu unele dintre capodoperele
esenţiale ale omenirii, pe care
capitala Italiei le pune la
dispoziţie, cu abundenţă şi gen-
erozitate. Un sejur, merită am-
intit, derulat între două
coordonate istorice majore,
care au jalonat existenţa
milenară a oraşului: celebrarea
a 60 de ani de la semnarea
Tratatelor comunităţilor eu-
ropene, la 25 martie 1957 şi
aniversarea a nu mai puţin de
2770 de ani de la fondarea
Romei de către Romulus, con-
form tradiţiei, în ziua de 21
aprilie 753 î.Hr. (“Ab urbe con-
dita”, în limba latină).
Un zbor ieftin asigurat de
Ryanair şi, chiar pe aeroportul
Leonoardo da Vinci-Fiumicino,
citeam pe un panou publicitar:
„Abbiamo portato in Italia oltre
100 milioni di turisti. Orgogliosi
di supportare il turismo verso l’I-
talia. Ryanair”. 100 de milioane
de turişti, da?! Cu litere mari.
Transportaţi la bordul
avioanelor low-cost irlandeze.
Extrapolând, faceţi şi
dumneavoastră un calcul rapid,
poate de domeniul fantasticului,
dar fără mari eforturi de
gândire: două aeroporturi, mii
de zboruri săptămânal,
frecvenţă asigurată de zeci de
companii, fiecare călător care
scoate din buzunarul său măcar
un euro, 10 euro sau chiar 500
de euro, bani investiţi cu sârg în
economia locală. Iar asta se
întâmplă nu doar în plin sezon,
ci în mai tot timpul anului! (*vezi
cifrele şi analizele ENIT – Agen-
zia nazionale italiana del tur-
ismo). Este drept, are şi ce
admira armada zilnică de vizita-
tori. Oraşul oferă o pleiadă
impresionantă, aproape ireală,
de clădiri, monumente şi locuri

realmente de vis. Pentru că
unele doar în vis ţi le poţi imag-
ina sau explica. Cum a putut
mâna omului să conceapă
asemenea minunăţii? Să
construiască asemenea splen-
dori? Să-şi însuşească, atât de
graţios, din tehnica şi arta divin-
ului? Câtă maiestrie şi fidelitate
a reprezentării!
Nu voi stărui acum asupra lor, a
miilor de situri, construcţii şi
lucrări monumentale, presărate
la tot pasul (Basilica Sfântul
Petru şi Cetatea Vaticanului,
Panteonul, Colosseumul,
Fontana di Trevi, Forumul
Roman, arcurile de triumf şi
columnele comemorative,
castelul Sant’ Angelo, monu-
mentul naţional dedicat lui Vit-
torio Emanuele II, sutele de
bazilici, edificii, pieţe şi palate,
vestigiile bine conservate ale
Ostiei antice, iar lista poate con-
tinua). Cu o hartă sau ghid în
buzunar, cu tema parţial făcută
de acasă (rezervarea şi
cumpărarea online a biletelor
pentru muzee mi se pare salva-
toare, în condiţiile în care poţi
sta la o coadă, ad-hoc, câteva
ore bune), ca orice călător con-
secvent în pasiunea lui, merită
să te pierzi pe străduţele şi
cartierele frumos pietruite ale
capitalei romane, pentru a de-
scoperi nu doar o bună parte
dintre cele mai importante şi
mai faimoase opere de artă ale
lumii, ci şi sensul existenţei, val-
oarea geniului creator, talentul
artistic ca har dumnezeiesc,
spre bucuria privirii şi a sufletu-
lui celorlalţi cohabitanţi ai plan-
etei. De cele mai multe ori, însă,
nu te poţi bucura în linişte de în-
tâlnirea cu istoria, pentru că te
trezeşti, pur şi simplu, ex-
clamând cu voce tare: Extraor-
dinar! Cum au putut oamenii
ridica astfel de construcţii, acum
câteva mii de ani? De unde au
avut atâta forţă, de unde au
ştiut cum să îmbine pietrele,
cum să le dea formele şi culo-
rile acestea angelice, aproape
perfecte?
Te apuci însetat de făcut poze,
crezând că, dacă surprinzi în
imagini cât mai mult din peisajul
înconjurător, recreezi în tine
pentru eternitate relaţia

specială cu acele monumente,
cu acele piese de muzeu, cu
acele formidabile expresii ale
celestului. Te afli într-o
permanentă bătălie cu timpul şi
spaţiul, pe care, negreşit, o vei
pierde: nu ai cum să redai din
starea de exaltare, din fiorul
contopirii cu trecutul, cu
grandoarea şi solemnitatea
creaţiei, doar apăsând nervos
pe un buton şi mişcându-ţi geo-
metric corpul şi capul. Însă nu
oboseşti să încerci, victimă
sigură a fragilităţii acţiunilor tale.
Prea puţin consolat de sutele
de fotografii digitale din memo-
ria telefonului, intri automat în
magazinele de souveniruri,
sperând ca micile kitsch-uri din
vitrină să-ţi redea măcar o parte
din trăirea magică, supremă a
acelor clipe. Ce dulce şi costisi-
toare amăgire!

Roma, Cetatea eternă! La Città
eterna! Oraşul (Urbs) prin
excelenţă sau Caput Mundi,
Capătul lumii! Nimic mai
adevărat decât această
portretizare elogioasă: o cetate
care nu şi-a încetat niciodată
existenţa, care nu a ieşit din is-
torie, odată cu prăbuşirea Im-
periului Roman de Apus (în anul
476, dată care se consideră că
marchează sfârşitul Antichităţii
şi începutul Evului Mediu, în
Europa Occidentală), ci a con-
tinuat să supravieţuiască pro-
priilor sale căderi şi decăderi,
clădind forme noi de civilizaţie,
pe mai vechile temelii, transfor-
mând altarele păgâne în biserici
şi menţinând preocuparea pen-
tru frumos într-un zăcământ viu
de inspiraţie pentru posteritate.
Un oraş legendar, nu neapărat

prin numărul de legende, deja
impresionant, ci mai ales prin
impactul miturilor şi creaţiilor
sale asupra conştiinţei eu-
ropene şi universale. Rămâi ire-
mediabil îndrăgostit de farmecul
lent al vremurilor apuse, de en-
ergia pozitivă pe care o degajă
ruinele prăfuite, de misterul ce
se ascunde în spatele zidurilor
înnegrite, combinate cu puterea
de atracţie şi verva unei metro-
pole moderne, în plină etalare a
bogăţiilor sale excepţionale.
Orice vizită la Roma devine,
astfel, o ucenicie autentică în is-
toria şi arta civilizaţiei umane, o
epopee interminabilă în cercul
armoniei şi desăvârşirii spiritu-
lui, iar orice plecare, o moarte
fizică dureroasă, care oferă,
însă, darul unic al unei renaşteri
interioare neaşteptate.

Lect. Univ. Dr. Dan-Alexandru
popescu, ulbs
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