
S~PT~MÂNAL FINANCIAR - ECONOMIC

“Nascuntur poetae, fiunt
oratores.“
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Ne uităm la multitudinea
de inițiative recente din
întreaga lume pentru a
evita consecințele nega-
tive, neintenționate, ale
noilor tehnologii puter-
nice, guvernate de
inteligența artificială AI și
tehnologiile sale
însoțitoare, care au o ca-
pacitate imensă de a
transforma lumea pentru
totdeauna.
Dar și un potențial
îngrijorător pentru unele
consecințe nedorite, dev-
astatoare chiar în majori-
tatea aplicațiilor
cotidiene.

Conf. Univ Dr. 
Cornel jucan, ulbs

standarde și
orientări pentru

inteligența
artificială ai

- continuare in pag. 2 -

Se discută
foarte intens

și la toate nivelurile despre noile
tehnologii, despre plusurile, mi-
nusurile, oportunitățile si amenințările
aduse de aceste tehnologii
informaționale și de comunicații. Atât
la nivelul indivizilor, al companiilor sau
al guvernelor impactul este unul
însemnat.
Dacă la nivelul indivizilor interesul este
atât de mare, la nivelul companiilor el
este exponențial crescut. Noile
tehnologii au adus revoluții impresio-
nante la nivelul cifrelor de afaceri de la
miciile companii, strat-up și până la
marii coloși Amazon, Google, Apple,
Facebook, etc. Este de menționat aici

dinamica In-
stagram care în mai puțin de 2 ani a
ajuns de la o afacere ce avea o duzină
de angajați (și nu întorsese nici un
cent profit) să valoreze un milliard de
dolari, mai exact să fie cumpărată la
acest preț după 551 de zile de la
lansare.
Alte date ce vin în susținerea acestei
dinamici, ce afectează toate nivelurile
societății, ar fi topul Forbs. Recent a
fost anunțat topul Fobes al miliardar-
ilor planetei, și ce se face remarcat în
această listă, este un număr record de
miliardari din industria tehnologică
(tech) cu douazeci si trei mai mulți
decât anul precedent.

noiLe
tehnoLogii,

„BLockchain” și
„criptomonede”, 

companii, gu-
verne și Bănci

centraLe
- acțiune si
reacțiune -

Conf. Univ. Dr.  
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100 de ani de la unirea
basarabiei cu românia

27 martie 1918

- continuare în pag. 5 -6 -

PUNCTUL PE 
EUROPA

„Înaintaşii nu
sunt modele
de copiat, ci

puncte de
plecare pen-

tru creaţia
nouă”

paul
Zarifopol

Astăzi, din o mie de motive,
toate reale, discutăm de
crima organizată. Adică, de
acea reţea de răufăcători
care integrează bandiţii, es-
crocii în mod direct, dar şi
anchetatori şi procurori
corupţi, judecători
cumpăraţi, manageri, dem-
nitari şi politicieni care
ordonă şi care beneficiază,
fie din interior, fie extern, cel
mai adesea amândouă etc.
În condiţiile integrării şi ale
globalizării, este greu de
presupus că, în afara mi-
cilor găinării, crima
organizată, în speţă marile
escrocherii economice, fi-
nanciare se desfăşoară
numai la nivel şi în benefi-

ciul naţional. Execuţia poate fi
naţională, comanditarea, însă, dese-
ori, nu.
Este oare crima organizată o invenţie
a secolului XX, a secolului XXI? Timpi
care au realizat, pozitiv, străpungeri
dintre cele mai însemnate?

FiLe de istorie economică

crima organizată: 
începuturi...

- continuare în pag. 4 -
Dan popescu

Ca în fiecare an, în luna
martie, oamenii de afaceri
din turism se întâlnesc la cel
mai important târg de tur-
ism, care are loc în capitala
Germaniei, cea mai mare
țară emițătoare la nivel mon-
dial. O excursie la Berlin este

oricând binevenită, chiar dacă vremea este de multe
ori capricioasă, dar participarea la un asemenea
eveniment, merită orice efort.
Berlin -  centrul regiunii metropolitane Berlin - Bran-
denburg, este cel mai mare oraș al țării, cu aproxima-
tiv 3,4 milioane de locuitori și acoperind o suprafață de
aproximativ 892 km². - continuare în pag. 7-8 -

Luna martie
Luna târguLui

de turism messe
BerLin

poarta brandenburg

jonathan wild

Conf. Univ. Dr. Virgil
nicula, ulbs
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Cultura "mișcă repede și
sparge lucrurile" ajutând
substanțial  conducerea AI
care este, oarecum, în
contradicție cu principiul
siguranței pe primul loc, prin-
cipiul precauției și principiul
sustenabilității. Iar faptul că
învățarea mecanică
funcționează cel mai bine "în
sălbăticie" - adică atunci când
operează în lumea reală, nu în
mediul limitat al laboratorului -
adaugă noi provocări.
Nu e de mirare că anul trecut
a văzut ceva care se apropia
de o frenezie a inițiativelor
care implică cadre univer-
sitare, companii de tehnologie
și guverne, menită să
stabilească standarde și
orientări pentru AI.
Acestea variază în ceea ce
privește lățimea și concen-
trarea, însă cele mai multe
dintre ele vin cu seturi de
recomandări similare, care, în
mare măsură, sugerează că
tehnologia trebuie exploatată
în beneficiul întregii omeniri,
minimizând în același timp
riscurile inerente exploatării
acesteia.
Totuși "trebuie să avem un
mecanism universal de re-
dresare a situației, un fel de
ombudsman (Avocatul
poporului). 
Pornind de la constatarea  că
majoritatea "oamenilor privesc
cu multă suspiciune o serie de
aspecte individuale cum ar fi
intimitatea sau riscul este
nevoie de o abordare
sistematică".
Efectiv toate pornesc de la
aceeași premisă ca și
jurământul hipocratic ("în
primul rând, nu faceți nici un
rău"): într-adevăr, acesta ar
putea fi un preambul util tu-
turor acestor orientări.
Urmează Principiile de
siguranță ale Institutului pen-
tru Viitorul Vieții, care acoperă
o gamă impresionantă de
probleme, de la transparență
și responsabilitate până la
măsuri menite să asigure con-
trolul uman asupra umanității,
nu invers!...Căci numai în felul
acesta s-ar aduce prosperi-
tatea multașteptată. De
asemenea, se solicită
încheierea imediată a "cursei
de arme AI". (a se vedea AI-
pocalypse în curând?)
Recomandările dezvoltate de
Institutul AI Now din New York
University se concentrează
asupra transparenței, în spe-
cial asupra depășirii problemei
"cutiei negre"AI... (a se vedea
"Trebuie să fim sclavi ai algo-
ritmilor?") . Și, de asemenea,
asigurarea faptului că AI nu in-
clude prejudecăți care ar
putea să discrimineze îm-
potriva grupurilor dezavanta-
jate. Acești specialiști din
prestigiosul institut mai sus
menționat subliniază
importanța diversității, im-
plicând femeile și minoritățile
în dezvoltarea și luarea decizi-
ilor AI, precum și persoanele
din afara disciplinelor
obișnuite ale tehnologiei
informației și ingineriei. ONG-
ul BSR, aflat anterior în dome-
niul afacerilor pentru
responsabilitatea socială,
explorează modalități de in-
cludere a principiilor ONU din
domeniul drepturilor omului în

liniile directoare de dezvoltare
ale AI.
Noul regulament UE privind
protecția generală a datelor se
referă, de asemenea, la viața
privată și la "cutia neagră",
care consacră principiul
potrivit căruia toată lumea are
dreptul să înțeleagă modul în
care datele sunt utilizate pen-
tru a face să dispară toate
prejudecățile care le
afectează suspiciunile.
Un set de principii care câștigă
un respect sporit este Inițiativa
Globală privind Etica Sis-
temelor Autonome și In-
teligente, găzduită de Institutul
de Inginerie Electrică și
Electronică. Se consideră a fi
un "spațiu de incubare pentru
noi standarde și soluții,
certificări și coduri de
conduită" și compilează o
serie de standarde, sub clasi-
ficarea IEEE P7000, concen-
trându-se asupra diferitelor
aspecte ale AI. Cea mai
recentă problemă acoperă as-
pecte cum ar fi asigurarea că
AI este folosită pentru
îmbunătățirea bunăstării
umane, pentru sistemele care
asigură siguranța în caz de
avarie pentru a opri
operațiunile care riscă să
dăuneze și pentru utilizarea
etică a AI pentru a realiza
schimbarea comportamentului
prin "nudging".
Cel mai recent, Institutul pen-
tru Etica în Afaceri a publicat
cadrul său ARTIFICIAL pentru
utilizarea inteligenței artificiale
de către mediul de afaceri.
Majoritatea giganților tehnici
implicați în AI, începe să își
dezvolte propria gândire în
problema, cu initiativa Deep-
Mind etică și societate, proba-
bil cea mai ambițioasă,
angajandu-se în "cercetarea
profundă a chestiunilor etice și
sociale, incluziunea multor
voci și continuarea reflexiei
critice ". Google a colaborat cu

Microsoft, Facebook, Amazon,
IBM și Apple - în mod eficient
Big Six of Tech - pentru a in-
stitui un Parteneriat pentru
Inteligența Artificială în benefi-
ciul oamenilor și al societății,
care are drept scop pro-
movarea înțelegerii publice și
oferirea unui "punct de în-
credere și expert de contact
"cu privire la problemele impli-
cate. 
Nevoia de reglementare este
demonstrată.Toate acestea
sunt foarte bune, dar unii cred
că guvernele trebuie să se im-
plice și să devină vârful de
lace.
Institutul de Internet de la Ox-
ford a solicitat un” paznic eu-
ropean pentru AI” pentru a
supraveghea felul în care este
implementată această nouă
tehnologia. Autorii acestui
concept sugerează trimiterea
unor anchetatori
independenți, în organizații
pentru a examina modul în
care funcționează sistemele
lor de AI și propune certifi-
carea "modului în care sunt
utilizate în arene critice, cum
ar fi medicina, justiția penală
și mașinile fără șofer !... 
Avem nevoie de transparență
în măsura în care acest lucru
este realizabil susține" Institu-
tul Luciano Floridi ", dar, mai
presus de toate, trebuie să
avem un mecanism de re-
dresare a ceea ce nu merge
bine, un fel de ombudsman. Și
doar guvernul poate face asta
".
Guvernele încep să răspundă,
dar nu suficient de clar și de
hotărât. Germania elaborează
un set de orientări etice pentru
autoturismele fără șofer.
Ultima strategie industrială a
Regatului Unit a identificat AI
ca o zonă cu un mare
potențial și a comandat o re-
vizuire independentă condusă
de Dame Wendy Hall, profe-
sor de informatică la Universi-

tatea din Southampton și
Jérôme Pesenti, director exec-
utiv al Benevolent Tech.
Aceștia au venit cu o serie de
recomandăr,i mai mult sau mai
puțin familiare, solicitând mai
multe investiții în cercetare și
formare, programe pentru a
câștiga încrederea și sprijinul
public și pentru a asigura o
mai mare diversitate în indus-
trie. O trăsătură distinctivă a
fost apelul la dezvoltarea
"trusturilor de date " tocmai
pentru a încuraja schimbul de
date în beneficiul tuturor.
Datele și diversitatea au fost în
centrul recomandărilor guver-
nului de către Societatea
Regală.
Confederația Industriei Britan-
ice, în timp ce se alătură
cererii de AI responsabilă,
dorește ca guvernul să con-
voace o comisie comună de
afaceri, cadre universitare și
reprezentanți ai angajaților
pentru a studia impactul
asupra oamenilor și a locurilor
de muncă. Și, împreună cu
aproape toți cei implicați în
dezbatere, solicită mai multe
investiții în competențe și
cercetare...
Mulți experți consideră că im-
plicarea mai puternică a gu-
vernului este esențială. "AI
este prea puternic ca guvernul
să nu fie parte a soluției",
spune Craig Fagan, director
de politică la Fundația Web
Tim Berners-Lee. 
Joanna Bryson, cercetător al
Inteligenței Artificiale AI la Uni-
versitatea din Bath, a rezumat
cu atenție cazul într-un inter-
viu din The Guardian. "Oa-
menii mor și guvernele se
schimbă din cauza unor lucruri
care se întâmplă cu software-
ul. Inteligența artificială AI  tre-
buie să fie mult mai serios
reglementată ", a spus ea.
AI în sine poate fi plină de lu-
cruri noi, uimitoare, dar oricine
a fost implicat în sustenabili-

tate în ultimii 20 de ani va con-
stata că cel puțin unele dintre
cele mai importante probleme
încep să pară uimitor de famil-
iare. La urma urmei, în centrul
căutării durabile este căutarea
pentru a minimiza
consecințele negative ale
ingeniozității umane (pe
planetă și omenire), în același
timp cu maximizarea
eficientizării creației
potențialului uman. La fel se
poate spune și despre AI.
Ceea ce înseamnă că o lentilă
de durabilitate poate fi o
modalitate foarte utilă de a în-
cadra dezbaterea. Așa cum
Harriet Kingaby de la
Bora.com, o consultanță care
explorează acest subiect,
subliniază că: "oamenii se uită
doar  la problemele individuale
din jurul AI [cum ar fi
confidențialitatea sau riscul],
atunci când, de fapt,  avem
nevoie de o abordare
sistemică. Și acolo toate
lecțiile de gândire a sis-
temelor, care se află în centrul
durabilității, pot fi deosebit de
valoroase."
Deci, atunci când vine vorba
de integrarea unui răspuns la
AI, acesta trebuie să cuprindă,
pe de o parte, întreaga
structură de sustenabilitate,
iar pe de altă parte, nu trebuie
să se  înceapă de fiecare dată
de la zero. Altfel spus, nu tre-
buie să reinventăm, de fiecare
dată, complet roata,  chiar
dacă este atașată unei mașini
fără șofer.
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Printre acestea, constituind din
informaticieni o clasă
internaţională, întrucâtva, doar
întrucâtva asemănătoare cu
ceea ce revoluţiile industriale au
generat începând cu secolul
XVIII, proletariatul internaţional,
managerii internaţionali,
instituţiile internaţionale? Nici
vorbă. Întrucât, într-un sens, un
tip de revoluţii economice, nu
neapărat industriale, ci
meşteşugăreşti s-au vădit încă
din antichitate, în acel capital-
ism antic. Iar în vremea
europeană a feudalismului
târziu marile manufacturi, ne-
mecanizate, aveau dimensiuni,
deseori, mai mari decât ale
fabricilor de mai târziu. Deci,
condiţii pentru. Să căutăm,
atunci, odată cu un anume nivel
al dezvoltării economico-so-
ciale, tipul de criminalitate
organizată, care a evoluat şi el.
De altfel, secolul XIX este plin
astfel,
Ca unul care am studiat – şi am
publicat în presa scrisă şi la
televiziune – scenariul, filmul,
geneza şi consecinţele marilor
escrocherii financiare care au
agresat şi agresează destinul
lumii, pot menţiona ca atare
„Afacerea Canalului Panama”
cu escrocare de fonduri cel
puţin prin emiterea, în mai
multe rânduri, de acţiuni pentru
situaţii ireale. Afacere
desfăşurată pe mai multe conti-
nente, cu sentinţe blânde,
benefice unor politicieni şi in-
terese internaţionale. Pot
menţiona, chiar mai devreme,
celebrul „Scandal John Law”,
prima bancă-societate, instituţie
pe acţiuni din lume, care a spo-
liat un imens număr de oameni,
a curmat violent şi sălbatic mii
de destine şi a beneficiat făţiş
de protecţia regalităţii franceze,
în speţă a regentului Philippe
d’Orleans; ce să mai amintesc
de Compania de navigaţie a In-
diilor Orientale ale cărei corăbii
duceau emigranţi europeni în
Statele Unite, colonie engleză,
promiţându-le paradisul, când,
de fapt, acolo era iadul... Pot
menţiona secvenţe din
epopeea diamantelor, pe urmă
celebrele afaceri şi procese ale
otrăvirilor. Să mai vorbim de
mafie etc., etc? Tipul de afacere
este cam acelaşi. Să mai vor-
bim, însă, în anii noştri, de trafi-
cul de stupefiante, de traficul de
arme, ceva mai devreme de
reverberaţiile generate de
prohibiţia din 1920, proclamată
de preşedintele Harding în
SUA, cu corupţie până la el şi în
anturajul său...
Dar mai devreme, chiar dacă nu
mult mai devreme, întrunim în
vreun delict major condiţiile de
crimă organizată? Eu cred că
da, şi nu sunt doar eu cel care o
afirmă. Este necesar să
examinăm astfel de izvoare ale
crimei organizate cu atât mai
mult cu cât, în prezent,
afirmăm, la toate nivelurile, cu
atât de mult aplomb, cu atât de
multă înverşunare, că vrem s-o
eradicăm, că vrem s-o dis-
trugem. Cred mai puţin în astfel
de ţinte emfatice, dar ca s-o
diminuăm, zic că se poate.
... Suntem, dar, la Londra, în
secolul al XVIII-lea, şi în prea-
jma lui Jonathan Wild, supranu-
mit, cu precădere din

perspectiva istoriei, în vremea
sa el fiind ceva mai discret,
„regele pegrei londoniene”. Se
naşte în 1683 la Wolverhamp-
ton, fiul unui dulgher nu teribil
de realizat. Părăseşte, dar miz-
eria de acasă şi pleacă la Lon-
dra, mizerabilă şi ea, sub
aspect social, în bună măsură.
Pleacă la Londra să-şi încerce
norocul. Ce află în Capitală? Di-
namism, oameni înţelepţi, oa-
meni inteligenţi, progres, dar şi
multă, multă sărăcie, murdărie,
promiscuitate, represiune, in-
flexibilitate. De aici s-a inspirat
marele Charles Dickens, un fel
de Victor Hugo al Angliei. Băiat
prezentabil, Wild încearcă în
zona bordelurilor, fără prea mari
reuşite, dar, totuşi, se combină
cu o prostituată, Mary Milliner,
cu care deschide un bordel
aproape de Drury Lane.
Meşteşugul prostituţiei, bine or-
ganizat, a produs şi produce
mereu. Nimic neobişnuit până
acum, ba chiar banal... Şi „îi
scânteiază ideea”, cum scrie
Bernard Oudin în lucrarea sa
„Le Crime et l’Argent”, Laffont,
Paris, 1975, volum din care am
preluat mai multe date.
În vremea respectivă, în Anglia,
furtul era pedepsit cu moartea,
la fel tăinuirea. Pedepse
cumplite. Deci hoţii care puteau
să se debaraseze rapid de
marfa lor aveau un anume
avantaj – de oportrunitate, i-am
spune astăzi – comparativ cu
cei ce „lucrau mai încet” într-o
astfel de zonă. Şi ce face Wild?
Se serveşte de informaţiile şi
cunoştinţele lui în pegra
londoneză - prostituate, anturaj

- pentru a vinde produsele
hoţiilor sale. Produse pe care,
de fapt,  nu el le fura, ci hoţii
angajaţi de el „la pont”, produse
disipate apoi în păstrare sigură.
Iar Wild vinde aceste produse
chiar victimelor lui, el,
aşezându-se în postura
„cinstită” de simplu intermediar:
aproape că nu atingea şi nu
tăinuia nimic. Nu avea de ce să
fie condamnat, în caz că unii
dintre oamenii săi erau prinşi.
Deci, un şef şi o reţea de hoţi şi
tăinuitori. Mai departe, cum
spuneam, chiar Jonathan Wild
devine cel căruia victimele i se
adresează pentru recuperarea,
cu mari şanse, a bunurilor fu-
rate. Desigur, în schimbul unei
sume care era partea sa de
câştig, başca ce luau hoţul şi
tăinuitorul, tăinuitoarele. De la
puţin, spre „casă mare”. Pe re-
pede înainte, Wild deschide
chiar o prăvălie, pe Old Bailey,
în faţa unui mare tribunal ce
judeca criminalii şi hoţii. Avea,
dar umor. Şi mai instaurează o
taxă de 5 shillingi pentru de-
schiderea „dosarului de
căutare”, la solicitarea vic-
timelor sale care habar nu
aveau cine comanditase fur-
turile. 
... Wild devine stăpânul incon-
testabil al pegrei londoneze.
Sute şi sute de prostituate şi de
hoţi lucrau pentru el. Şi adaugă
mereu ceva nou. La îndemnul
său, al oamenilor lui, prostitu-
atele furau hârtiile personale ale
clienţilor lor, clienţi ce puteau
răscumpăra apoi doar plătind
nişte bani. Clienţii plăteau,
terorizaţi să nu fie şantajaţi.

Mare parte din sume ajungeau
la Wild. Ce mai face ingeniosul
Wild? Îşi face aliată poliţia, îşi
atrage simpatia autorităţilor. Le
livra acestora toţi hoţii şi
tăinuitorii care nu vroiau să intre
în combinaţiile sale. Pe de o
parte, astfel, îşi elimina rivalii
iar, pe de altă parte, câştiga şi o
primă substanţială de la
autorităţi (circa 100 de livre)
pentru fiecare nume „dat”. Mai
mult de 100 de hoţi denunţaţi de
Wild, vor fi arestaţi şi executaţi.
Deci, o anume complicitate
indirectă, a autorităţilor. Patru-
laterul ilegalităţilor devine
aproape perfect: şef, tăinuitori,
reţea, autorităţi... Totul a mers
bine câţiva ani, până în 1718,
când puterea publică, suspec-
tându-l deja pe Wild, dă o lege
nouă: sunt condamnaţi la
moarte nu doar hoţii, nu doar
tăinuitorii, ci toţi cei care resti-
tuie obiectele furate primind
bani de la proprietar, dar vor
omite să denunţe hoţul. Wild va
mai rezista încă 7 ani, contin-
uând organizarea crimei în sen-
sul modern al cuvântului şi
dând misiuni precise fiecărei
bande pe care o controla. Abia
în 1725 se va reuşi inculparea
lui: o banală afacere de furt de
dantele, în valoare de 40 de
livre. Precum marele gangester
şi criminal american Al Capone,
băgat finalmente după gratii nu
pentru multiplele omoruri şi mil-
ioane de dolari furaţi, ci pentru o
afacere de fraudă fiscală...
Jonathan Wild va fi spânzurat în
24 mai 1725, după ce a încer-
cat de câteva ori, zadarnic, să
se otrăvească în celulă. Pe dru-

mul spre spânzurătoare, un
mare cortegiu de hoţi şi prostit-
uate, aflând cum fuseseră
exploataţi şi furaţi de Wild, îl vor
acoperi de injurii, de pietre şi
excremente aruncate pe el. O
formă, dacă doriţi, a luptei şi re-
voltei de clasă în cadrul pe-
grei...
Jonathan Wild va inspira scri-
itori, libretişti şi compozitori. În
1728, 3 ani după moartea lui
Wild, dramaturgul John Gay va
reprezenta „Opera sărăntocilor”
(„The Beggars Opera”). Iar,
două secole mai târziu, în 1928,
la Berlin, celebrul Berthold
Brecht şi Kurt Weil vor
reprezenta „Opera de trei
parale” („Drei Groschen
Opera”), spectacol în care
Peatchum, regele cerşetorilor
din Londra, prin rolul său,
aminteşte de Jonathan Wild...
Oricum, după moartea lui Wild,
crima organizată se complică
sensibil, incluzând mari factori
politici şi internaţionali, trecând
de la produse la escrocarea de
avuţii naţionale. S-au schimbat
şi hainele, costumaţia, poziţiile
ca atare ale subiecţilor – au
apărut demnitari, miniştrii, şefi
mari, magistraţi etc. Regia s-a
complicat şi ea. Şi n-avem
decât să-l citim pe marele PS
Aurelian, fost prim-ministru şi
preşedinte al Academiei
Române în a doua jumătate a
secolului al XIX-lea, pentru a
afla mult mai multe detalii.
Astăzi, astfel de detalii sunt em-
inamente devastatoare...

Dan popescu

gravură în lemn, numită “ultimul discurs”, de la execuția lui jonathan wild
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Am vazut așadar impactul și
reacția mediului privat și la
nivelul cetățenilor, din perspec-
tivele adoptării noilor tehnologii.
Dar ca de obicei este interesant
de analizat reacția guvernelor și
a instituților statului și aceasta
o să o analizăm în răndurile ce
urmează. 
Guvernele au trecut prin diferite
setimente ce au condus la
diferite reacții față de aceste
tehnologii. Din punct de vedere
economic au observat că
adoptarea lor nu are rezultate
imediate în cresterea
productivității și a produsului in-
tern brut, și asta le-a încurcat
puțin prognozele și măsurile de
intervenție atât lor dar mai ales
băncilor centrale (și o să
revenim la această importantă
problemă), iar din perspectivă
politică  au văzut aceste
tehnologii informaționale mai
întâi ca o amenințare și au
încercat să se protejeze pe cât
posibil. Însă această cenzură,
mai ales în regimurile democra-
tice a fost foarte greu de real-
izat și deseori pe termen scurt
pentru că populațiile au
reacționat rapid tocmai prin in-
termediul acestor tehnologii
moderne informatice și de co-
municare. 
Guvernele țărilor comuniste
având alte principii de gu-
vernare au reușit în mare parte
să cenzureze și să blocheze o
serie de platforme de comuni-
care liberă altele de plată, toc-
mai pentru că erau controlate
de utilizatorii de internet și nu
puteau fi controlate de guverne.
Dar nu s-au oprit aici. În scurt
timp au descoperit că pot să uti-
lizeze tehnologiile moderne de
comunicare în interesul lor, ma-
nipulând opinia publică prin di-
verse mijloace. Rusia și mai
exact regimul de la Kremlin era
recunoscut că duce un război
dur cu opozanții în modurile
tradiționale, știindu-se că nu
uită, dar din păcate nici nu iartă.
Doar câteva exemple în acest
sens ar fi și opozanți ai Krem-
linului care au murit în moduri
asemănătoare, Alexander Litvi-
nenko, Anna Politkovskaya și
mulți, foarte mulți ziariști
opozanți ai regimului condus de
Putin, dar și o serie de agenți
secreți desconspirați dintre
care cel mai recent Serghei
Skripal care era și agent MI6, și
care a părăsit Rusia în 2010,
într-un schimb de prizonieri,
fiind găsit recent în comă, pe o
bancă alături de fiica sa după o
tentativa de asasinat. Prim-min-
istru al Marii Britanii, Theresa
May, acuză Rusia pentru
această agresiune. După ul-
timele investigații se pare că în
ventilația mașinii a fost
introdusă substanța chimică
Novichok, substanța dezvoltată
de Rusia între anii 1971 și 1993
și descrisă de cei care au dez-
voltat-o ca cea mai puternică
otravă. Dar ce dorim subliniem
aici este că Rusia nu se
mulțumește cu acest rol, în
mediul tradițional, ci vrea să
dețină supremația și în mediul
on-line prin tehnici de manipu-
lare specifice mediului digital. 
Potrivit raportului denumit

'Freedom on the Net' (Liber-
tatea pe Internet), dintre aceste
manipulări se detasează
folosirea comentatorilor plătiţi,
(a așa-zișilor troli), după care
urmează conturile automate
(aşa-zişii "boţi") și apoi site-urile
de ştiri false. Se mai precizează
în acest raport că tacticile de
manipulare on-line au jucat un
rol important în alegerile din cel
puţin 18 ţări în ultimul an. Chiar
în acest an au fost descoperite
astfel de manipulări cu ocazia
alegerilor din Statele Unite ale
Americii, manipulări care au
fost acum descoperite ca fiind
realizate și plătite de Rusia.
Rusia este una dintre țările care
au inițiat alături de China, uti-
lizarea comentatorilor plătiţi şi a
conturilor automate pentru di-
fuzarea propagandei guverna-
mentale. 
Însă acum sunt prezente în
acest studiu multe alte țări,
fenomenul putând să spunem
că a devenit unul global.
Câteva exemple în acest sens
sunt date de organizaţia Free-
dom House care efectuează
studii încă din anul 2009
acoperind în primul raport pilot

15 țări. Raportul lor de anul
acesta a reușit să cuprinda 65
de tari. Studiul a fost realizat de
ONG-ul pentru apărarea
libertăţilor fundamentale, și a
vizat libertatea Internetului în
aceste tari. Criteriile folosite în
alegerea țărilor au fost rata de
penetrare a internetului,
mărimea populației ce are
acces la internet, relevanța
regională sau globală a țărilor
respective și restricțiile și
protecția utilizată asupra inter-
netului. În acest an daca ar fi sa
măsuram în procente populația
inclusă în studiu în totalul celor
conectați la internet s-a atins un
procent de 88%, ceea ce
asigură o majoritate astfel încât
aceasta să conteze. Concluzi-
ile sunt foarte interesante, și tot
atat de ingrijoratoare: astfel 30
de guverne au folosit tehnici de
manipulare pe Internet în 2017
pentru a distorsiona informaţiile
online, și cu atât mai rău cât lu-
crurile s-au înrăutățit față de
anul precedent  când cifra a
fost doar douăzeci si trei. Deci
cu fiecare an care trece, guver-
nele nu pot să păstreze blocat
accesul și atunci preferă să

folosească tehnici de manipu-
lare.
Așa cum afirmă companiile din
social media, aceste manipulări
sunt adesea dificil de detectat şi
mai ales dificil de combătut faţă
de alte tipuri de cenzură, pre-
cum blocarea anumitor site-uri
web, însă dacă marii jucători
din social media ar investii mai
mult și nu ar urmări atât de mult
doar profiturile atunci s-ar putea
înregistra success și în combat-
erea acestor manipulări. Chiar
în momentul actual suntem în
mijlocul unui astfel de scandal
declanșat de compania de
consultanță „Cambridge Analyt-
ica”. Aceste erori, poate și voite,
dar nerucunoscute decât dupa
ce sunt descoperite de alții, pot
să aducă și mari prejudicii
rețelelor de socializare viciate,
pentru ca utilizatorii pot să-și
închidă ușor conturile și să mi-
greze spre concurența care îi
așteaptă cu brațele deschise.
Iar această scădere a
numărului de utilizatori nu este
altceva decât inceputul..
sfârșitului respectivei companii
din social media.
Pentru al treilea an consecutiv,

China se situează în fruntea
ţărilor care manipulează pe In-
ternet, ca urmare a creşterii
cenzurii şi a luptei împotriva
anonimatului online, precum şi
a întemniţării disidenţilor care
îşi exprimă opinia online. 
Anul 2017 marchează, în opinia
organizaţiei, cel de-al şaptelea
an consecutiv al declinului
libertăţii pe Internet. Iată asadar
și impactul pe care îl aduc
tehnologiile moderne asupra
guvernelor.
Dacă am inceput cu analiza im-
pactului acestor tehnologii
asupra cetațenilor, companiilor
și apoi statului, în toata aceasta
dinamica incă o institutie este
interesant de urmărit, și vreau
să mă refer aici la institutia
Bancii Centrale. Într-o lume ce
a trecut recent printr-o criză
imensă globală, întreaga
populație căuta un salvator, iar
în aceste situații se pare că toți
ochii sunt ațintiti spre instituțiile
statului, chiar și ochii compaiilor
private de unde ar trebui să
vină salvarea tot spre stat se
uită. 
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Una dintre instituțiile al căror
obiectiv este menținerea
stabilității, este chiar Banca
Centrala. Este interesant de
văzut cum au reacționat
băncile centrale la aceste val-
uri, unele chiar țunamii ale
tehnologiei. Se poate spune că
rolul băncii centrale nu este
prea legat de industria tech, dar
ar fi o mare gresală să se
creadă asta.
Guvernatorii și consiliile ce
guvernează Băncile Centrale și
politicile monetare nu sunt
renumiți a fi un grup cu viziune
asupra industriilor indifferent
dacă este ea tech sau non-
tech. Bancherii centrali se văd
de obicei ca șoferi ai unui auto-
buz în care călătorii sunt
populația țării, firmele și guver-
nul. Dacă direcția poate fi
stabilită de guverne, Banca
centrală are la îndemână frâna
și acceleratia, iar sarcina de a
se ocupa de starea motorului
(și vorbim aici de motorul eco-
nomic) nu le revine lor. Dar lu-
crurile se pare că s-au
schimbat și datorită revoluției
tehnologice. Sunt exemple ce
ne arată că o Bancă Centrală
ce știe sa anticipeze impactul
revoluțiilor tehnologice
contează foarte mult în
dezvoltările ulterioare.
O nouă amenințare este acum
în plina desfășurare… cryp-
tomonedele. Dar ceea ce a fost
tradus la început ca o
amenințare pentru guverne și
pentru băncile centrale poate
deveni o soluție dacă este
tratată mai atent. Pentru

aceasta însă este nevoie în
primul rând de cunoștințe
reîmprospătate de reinstruirea
bancherilor ce nu au absolvit
recent un program al
învățământului superior. 
Cu toate că “nu este nimic nou
sub soare” asa cum ne spune
cartea cărților sau cum spune
Eminescu „toate-s vechi si
nouă toate”, este important să
fim cât mai bine pregătiți atât cu
exemplele trecutului cât și cu
noțiunile prezentului dar și cu
oportunitățile și amenințările vi-
itorului. Se spune din ce în ce
mai des: “Să-l citim pe Kindler-
berger”, și chiar dacă a devenit
un aforism recomand cu tărie
să fie citit și recitit, reputatul
Charles Kindleberger. Acesta a
fost specialist în istorie
economică și este autor a peste
treizeci de cărți și un architect
important al Planului Marshall.
În perioada 1945-1947 a ocu-
pat funcție în Departamentul de
Stat al Statelor Unite ca direc-
tor al Biroului pentru Securitate
Economică iar în perioada
1947-1948, a fost consilier al
Programului european de re-
dresare.
În 1978 scrie "Manii, panică și
crahuri” carte ce este reeditată
după fiecare criză, atât după
criză “dot-com” din 2000 cât și
după criza economică mondiala
din 2007. Se pare că nu mulți l-
au citit si nu cunosc acest
aforism.. “Sa-l citim pe Kindler-
berger” și din aceasta cauza
lumea este condamnata la..
reeditare. 
Kindlerberger prezintă mai
multe încercari de-a lungul isto-
riei în diferite secole au existat
aceleași încercări de a găsi
moduri inovative de a crește
oferta de bani. De la simplii
comercianți care scriau hârtii
de împrumut până la regi care

băteau monedă nouă cu diferite
ocazii și uneori modificând
compoziția sau prin spoială,
aceasta se multiplica doar pen-
tru că acesta să-și satisfacă
creditorii.
Așadar tentația aceasta de a
emite monedă există din cele
mai vechi timpuri până în zilele
noastre la monede electronice
și cryptomonede. Deoarece
Murray N. Rothbard, în cartea
The Mystery of Money – 2008,
spune că cine emite moneda
deține puterea, în oricare tim-
puri.

In 1776 Adam Smith sur-
prinde în opera sa Avutia Natiu-
nilor acest lucru care este
foarte bine sintetizat în editia
republicata în 2010, în intro-
ducerea ce ii aparține lui Tom
Butler-Bowdon: ”În secţiunea
despre bănci, Smith ne arată
cum dezvoltarea acestora este
benefică pentru societate, în
special prin modul în care banii
de hârtie, care reprezintă
adevăratele mijloace de schimb
- aurul şi argintul -, fac ca roata
unei economii să se întoarcă
mai uşor şi cu costuri mai mici.
El omagiază inventarea con-
turilor bancare curente, care-i
ajută pe oameni să nu mai
trebuiască să ţină banii în pro-
priile seifuri şi care face ca
tranzacţiile de afaceri să fie
mult mai uşoare, dar şi
facilităţile descoperitului de
cont, care le permite manufac-
turierilor să aibă mereu destui
bani să plătească materialele
când au nevoie de ele şi să-i
plătească pe furnizori, chiar
înainte ca facturile proprii să le
fie plătite.
Smith observă că o societate
care foloseşte bani de hârtie îşi
construieşte "autostrada"
suspendată deasupra
economiei actuale, care-i va

grăbi activitatea comercială. Cu
cât banii circulă mai uşor, cu cât
cresc calitatea şi profunzimea
sistemului bancar aflat în servi-
ciul societăţii, cu atât mai
prosperă va fi o naţiune.” Dar
turarea prea tare a motorului
economic pe aceasta
autostradă poate conduce la
accidente cu atât mai teribile.
De aceea este foarte important
să cunoaștem funcțiile și
importanța banilor și să îi
respectăm pentru că banii face
ca societatea să funcționeze și
să evolueze, astfel încât să ne
bucurăm de ceea ce utilizăm
astăzi, mai ales în domeniul
Fin-Tech.

Tentația de a creea prea
mulți bani a existat dintot-
deauna, mai ales când aceasta
a aparținut finanțelor private.
Rolul băncilor centrale era
destul de clar până acum, când
un nou val este la orizont. Cum
parcă nu era de ajuns ca piața
financiară a început să fie într-o
tot mai mare proporție, una
“peer-to-peer” și împrumuturile
să se desfășoare în afara
băncilor private iată acum acest
nou val. Cryptomonedele au
într-adevăr la bază o de-
scoperire demnă de apreciat:
“blockchain-ul”. Această de-
scoperire deabia acum începe
să fie conștientizată și utilizată
pe scară largă, odată cu invazia
P2P (“peer-to-peer”) în
economie, politică, și societate,
și o să mai detaliem aceasta și
în articolele viitoare . 
Această descoperire a fost
descrisă, într-o forma
incipientă, a unui lanț securizat
de blocuri de informație în anul
1991 de către Stuart Haber și
Scott Stornetta. Dar pentru
prima dată acest “blockchain” a
fost conceptualizat de o
persoană (sau se bănuieste un

grup de persoane) ce a dorit sa
se autonumească Satoshi
Nakamoto și care în 2008 a
creat “bitcoin” o criptomonedă
descentralizată ce nu aparținea
niciunei bănci centrale a vre-
unui stat, ci este reținută doar
pe calculatoarele celor care își
pune la dispoziție această
resursă, contra unei recom-
pense. Aceștia sunt denumiți
mineri și au rolul de a securiza
și recunoaște orice informație
apare în lanț despre bitcoin.
Dacă cineva încearacă să mod-
ifice ceva să falsifice această
monedă, intră în conflict cu
“blockchain”-ul păstrat pe ma-
joritatea din numarul de calcu-
latoare ale participanților care
validează această informație.
Dar dacă băncile centrale se in-
grijorau de acest Bitcoin și
pregăteau să reglementeze
această monedă, unele bănci
să o respingă chiar prin interz-
icere, altele să o tranzac-
tioneze, iată că piața
cryptomonedelor a devenit ex-
trem de aglomerată și cu
fiecare zi ce trece apar noi și
noi cryptomonede. Sunt din ce
în ce mai multe state chiar care
intenționează să emită chiar
acest gen de monede așa că
fenomenul naște o dispută din
ce în ce mai mare ce merită
urmărită. Tensiunea ce a fost
pusă de acestea asupra
băncilor centrale nu va rămâne
fără reacțiune, pentru că nu tre-
buie să uităm legile marelui
Isac Newton și mai exact prin-
cipiul al treilea al mecanicii:
“Când un corp acționează
asupra unui alt corp cu o forță
(numită forță de acțiune), cel
de-al doilea corp acționează și
el asupra primului cu o forță
(numită forță de reacțiune) de
aceeași mărime și de aceeași
direcție, dar de sens contrar.
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Berlinul este totodată și unul din
cele 16 landuri federale, cu gu-
vern de land propriu numit
„Senat”, constituție proprie și
alte prerogative ale unui stat
(land). Poziția sa pe hartă este
aidoma unei insule/enclave,
înconjurată complet de landul
Brandenburg, traversată de
râurile Spree și Havel. De altfel,
în jur de o treime din teritoriul
orașului constă în păduri, par-
curi, grădini, râuri și lacuri. Ate-
stat pentru prima dată în secolul
13, Berlin a fost capitală a Ma-
grafiatului Brandenburg (1417-
1701), a Regatului Prusiei
(1701–1918), a Imperiului Ger-
man (1871–1918), a Republicii
de la Weimar (1919–1933) și a
celui de-al Treilea Reich (1933–
1945). În anii 1920, Berlinul era
a treia cea mai mare municipal-
itate din lume. După cel de-al
Doilea Război Mondial, orașul a
fost împărțit: Berlinul de est a
devenit capitala Germaniei de
Est (RDG), iar Berlinul de Vest
a devenit de facto o enclavă a
Germaniei de Vest (RFG),
îngrădit de Zidul Berlinului
(1961–1989) din care, ca ur-
mare a furiei populare
dezlănțuite, astăzi a mai rămas
doar o bucată infimă. În urma
reunificării Germaniei, Berlinul a
devenit din nou capitala întregii
Germanii.

Originea numelui Berlin este
nesigură. Ar putea avea origini
în limba slavilor occidentali care
au locuit pe teritoriul Berlinului
de azi și poate fi asociat cu
vechiul  polab  berl/ birl -
(„mlaștină”). Etimologia
populară face legătură între nu-
mele orașului cu cuvântul ger-
man pentru urs, Bär, care apare
și pe stema orașului și în alte
locuri turistice importunate, în
vitrinele magazinelor etc. 
Berlin este un oraș global al cul-
turii, politicii, mas-mediei și
științei, un amestec reușit de in-
dustrii creative, facilități pentru
cercetare, corporații media și
spații multifuncționale pentru
convenții, congrese și
conferințe la nivel mondial.
Berlin servește ca punct conti-
nental pentru transportul aerian
și feroviar și are o rețea foarte
complexă de transport public.
Printre ramurile semnificative
ale sectorului industrial se
numără  industria farmaceutică,
ingineria biomedicală,
biotehnologia, construcția și
electronica. Sectoare econom-
ice importante ale Berlinului
sunt științele vieții, transportul,
tehnologiile informaționale și de
comunicare, media și muzica,
publicitatea și designul,  servici-
ile legate de mediul
înconjurător, construcții, e-
comerțul, afacerile hoteliere și
ingineria medicală. 

Cercetarea și dezvoltarea au
semnificație economică pentru
oraș. Regiunea metropolitană
este considerată a fi în topul
celor 3 locații inovatoare ale
UE. Parcul Științei și Busines-
sului din Adlershof este cel mai
mare parc de tehnologie din
Germania. În cadrul zonei Euro,
Berlin a devenit centru
internațional al relocării busi-
nessului și al investițiilor,  gen-
erând  capitalul cu cele mai
multe acțiuni comerciale pentru
companiile Start-up din Europa.

Printre 10 cei mai mari antre-
prenori ai Berlinului sunt Orașul
- Land Berlin, furnizorii pentru
spitale Charité și Vivantes,

furnizorul de transport public
BVG și Deutsche Telekom.
Daimler  fabrică mașini, iar
BMW construiește motociclete
în Berlin. Bayer Health Care și
Berlin Chemie, mari companii
farmaceutice, sau cea mai
mare linie aeriană germană, Air
Berlin,  își au de asemenea
baza în capitală. Siemens, o
companie din cadrul Global
500, listată în DAX, își are baza
parțial în Berlin. Operatorul
național al căilor ferate,
Deutsche Bahn  și firmele listate
în MDAX, Axel Springer SE și
Zalando își au sediile în sec-
toarele centrale. Berlin are un
grup de companii de tehnologie
feroviară, iar în el se află sediul
Bombardier Transportation,
Siemens Mobility, Stadler Rail. 
Berlin este în topul celor trei
orașe de congres din lume și
este casa celui mai mare centru
de convenție din Europa, Inter-
nationales Congress Centrum
(ICC), aflat la Messe Berlin. An-
umite afaceri de scară largă
precum cea de electronice IFA,
ILA Berlin Air Show, Săptămâna
Modei în Berlin (inclusiv
expoziția de pâine și unt),
Săptămâna Verde, afacerea de
transporturi InnoTrans, afac-
erea turistică ITB, au loc anual
în oraș, atrăgând un număr
semnificativ de oameni de afac-
eri și  vizitatori.
Berlin are cel mai mare numărul
de ziare cotidiene din Germa-
nia, acestea având numeroase
foi locale (Berliner Morgenpost,
Berliner Zeitung, Der
Tagesspiegel). Orașul are și trei
tabloizi mari, precum și cotidi-
ene naționale de dimensiuni
variate, fiecare cu o afiliere
politică diferită, precum  Die
Welt, Neues Deutschland și Die
Tageszeitung. Exberliner, o
revistă lunară, este publicația
periodică în limba engleză din
Berlin; aceasta se
concentrează pe arte și divertis-
ment. Berlin este de asemenea
sediul a două  edituri de limbă
germană, Walter de Gruyter și
Springer, ambele publicând
cărți, publicații periodice și
producții multimedia.
Berlin este un centru important
al industriei filmului german și
european. Este casa a peste o
mie de companii de producție
de filme și televiziune, a 270 de
cinematografe și a în jur de 300
co-producții naționale și
internaționale filmate în regiune
în fiecare an. Istoricul Babels-
berg Studios și compania de
producție UFA  sunt localizate
în Potsdam, oraș vecin cu
Berlinul. Orașul este de aseme-
nea casa Academiei Europene
de Film și a Academiei Ger-
mane de Film, iar aici are loc
anual Festivalul Internațional de
Film de la Berlin (Berlinale).

Berlinul modern este casa
unor renumite universități, or-
chestre, muzee, producții
internaționale de filme, locuri de
divertisment și găzduiește multe
evenimente sportive și cultur-
ale.  

Aspectul de azi al orașului
este predominant modelat de
rolul cheie pe care l-a jucat Ger-
mania în istoria secolului  XX.
Fiecare din administrațiile
naționale cu baza la Berlin - Re-
gatul Prusiei, Imperiul German
din 1871, Republica de la
Weimar, Germania nazistă,
Germania de Est, iar acum Ger-
mania reunificată - au inițiat
programe ambițioase de
reconstrucție, fiecare adăugând
propriul stil distinct la arhitec-
tura orașului. Grupul  de clădiri
înalte  se află în locuri precum

Potdamer Platz , Alexander-
platz și  Noul Vest, în Berlin
înălțându-se și  trei din cele 40
cele mai înalte clădiri din Ger-
mania.

Metropola este o destinație
turistică populară. Orașul este
cunoscut pentru festivalurile
sale, arhitectura diversă, viața
de noapte, arte contemporane
și calitatea înaltă a vieții. Istoria
Berlinului a lăsat orașul într-o
aranjare arhitecturală foarte
eclectică.
Poarta Brandenburg din Berlin
este o poarta triumfală,
construită în stilul clasicismului
timpuriu  care se afla pe flancul
de vest al pieței Pariser Platz
din cartierul Mitte din Berlin. A
fost construită ca o completare
a bulevardului central
Dorotheenstadt, strada Unter
den Linden în anii 1789-1793,
la instrucțiunile regelui prusac
Friedrich Wilhelm II, proiectat
de Carl Gotthard Langhans.
Sculptura încoronată a lui
Quadriga este o lucrare după
designul sculptorului Johann
Gottfried Schadow. În partea de
vest a Porții  Brandenburg sunt
zonele verzi ale marii Tier-

garten, care sunt traversate de
o linie dreaptă a străzii Unter
den Linden din drumul din 17
iunie. Este cel mai important
simbol al orașului și concomi-
tent simbol de stat, de care sunt
legate multe evenimente impor-
tante din istoria Berlinului, a
Germaniei, a Europei și a lumii
din secolul XX.

Berliner Fernsehturm (turnul de
televiziune berlinez) este un
turn de televiziune situat în cen-
trul capitalei, fiind construit între
anii 1965-1969 de fosta
administrație a  RDG, care a
dorit ca acest turn să devină un
simbol al Berlinului de est.
Datorită amplasării sale în
apropiere de Alexanderplatz,
este poreclit Turnul Alex, în spe-
cial de către vizitatorii Berlinu-
lui. Înălțimea originală a turnului
a fost de 365 de metri, dar prin
instalarea unei antene în anii
1990 a crescut până la 368 de
metri. Fernsehturm-ul din Berlin
este a patra structură ca
înălțime din Europa,  după Tur-
nul Ostankino, Turnul Kiev și
Turnul Riga. În sfera din partea
de sus a turnului se află o punte

de observație situată la
înălțimea de 204 metri, de unde
într-o zi senină se poate vedea
la o distanță de până la 42 de
kilometri. Tot aici se află și un
restaurant rotativ, care
efectuează o rotație completă
în decurs de 30 de minute. În
interiorul turnului există un lift
care duce vizitatorii în 40 de se-
cunde până la puntea de
observație. Puntea este
accesibilă și persoanelor care
doresc să urce pe jos, de la
bază până la punte fiind un
număr total de 986 de trepte.
Gendarmenmarkt, o piață
neoclasică din Berlin, al cărei  \
nume derivă de la sediile regi-
mentului faimos Gens d'armes,
localizate acolo în secolul 18,
este mărginită de două cate-
drale proiectate în mod
asemănător, Domul Französis-
cher, cu platforma sa de
observație și Domul Deutscher.
Konzerthaus (sala  de con-
certe), casa Orchestrei Simfon-
ice din Berlin, se află între cele
două catedrale.
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Insula Muzeului, situată pe râul
Spree are cinci muzee, construite
între 1830 și 1930 și face parte din
Patrimoniul Mondial UNESCO.
Restaurarea și reconstruirea
intrărilor principale în toate
muzeele, precum și a Palatului
Orașului, continuă și în prezent.
De asemenea, pe insulă și în
apropierea Lustgartenului și a
palatului se află Catedrala Berlin-
ului, încercare ambițioasă a
împăratului William II de a crea o
replică protestantă la Basilica
Sfântului Petru din Roma. 

Unter Den Linden  este o
stradă cu copaci aliniați pe am-
bele părți, ce se întinde de la
Poarta Brandenburg până la locul
unde se afla fostul Stadtschloss.
Multe clădiri clasice sunt aliniate
de-a lungul străzii și o parte din
Universitatea Humboldt  își are
sediul  aici. Friedrichstraße a fost
strada legendară a Berlinului în
timpul Douăzecilor de Aur. Ea
combină tradițiile secolului 20 cu
arhitectura modernă a Berlinului
de azi.
Regiunea Berlin - Brandenburg
este una dintre cele mai prolifice
centre de educație superioară și
cercetare din Germania și Eu-
ropa. Istoric, 40 de câștigători ai
Premiului Nobel sunt afiliați unor
universități cu baza la Berlin.
Orașul are patru universități de
cercetare publică și 27 colegii pri-
vate, profesionale și tehnice
(Hochschulen), ce oferă o gamă
largă de specializări. Cele mai
mari trei universități au împreună
aproximativ 100.000 de studenți
înmatriculați. Acestea sunt Hum-
boldt-Universität zu Berlin (HU
Berlin) cu 34.000 de studenți,
Freie Universität Berlin (Universi-
tatea Liberă din Berlin, FU Berlin)
cu în jur de 34.500 de studenți și
Technische Universität Berlin (TU
Berlin) cu 30.000 de studenți.
Universität der Künste (UdK) are
în jur de 4.000 de studenți, iar
Școala de Economie și Drept din
Berlin are cca. 9.000 de studenți
înscriși.
Universitatea Humboldt din Berlin
(prescurtat HU Berlin) este cea

mai veche și, ca mărime, a doua
universitate din Berlin. Clădirea
principală se află pe bulevardul
Unter Den Linden din subcartierul
istoric Dorotheenstadt. Prima uni-
versitate din Berlin, Alma Mater
Berolinensis a luat ființă în anul
1809, ea va fi denumită între anii
1828-1946 Friedrich-Wilhelms-
Universität, iar din anul 1949
poartă numele de Humboldt-Uni-
versität zu Berlin.
Orașul are o mare densitate de
instituții de cercetare, precum So-
cietatea Fraunhofer, Asociația
Leibniz și Societatea Max Planck,
care sunt independente de
universitățile lor sau asociate  cu
acestea. În 2008, 62.000 de
savanți lucrau în cercetare și dez-
voltare în oraș. Berlin este unul
dintre centrele de cunoaștere și
de comunități inovatoare din In-
stitutul European de Inovare și
Tehnologie (EIT). Unul dintre cen-
trele mari de cercetare și tehnolo-
gie se află la WISTA, în
Berlin-Adlershof, cu mai mult de
1.000 de companii afiliate și 16
instituții științifice. 

Printre personalitățile
notabile născute în Berlin, se pot
enumera: Marlene Dietrich (1901
- 1992), actriță, cântăreață,
stabilită în SUA, devenită celebră
la Hollywood; Alexander von
Humboldt (1769 - 1859) - geograf
și naturalist, care a contribuit la
formarea geografiei ca disciplină
științifică și cu cercetări în diverse
domenii științifice; Alfred Wegener
(1880 - 1930) - meteorolog, cre-
atorul teoriei plăcilor tectonice;
Rainer Weiss (n. 1932) - fizician,
Premiul Nobel pentru Fizică;
Heinrich Gustav Magnus (1802 -
1870) - chimist, fizician, a de-
scoperit efectul care îi poartă nu-
mele; Herbert Marcuse (1898 -
1979) - filozof, sociolog, a pus
bazele Școlii de la Frankfurt; Ernst
Zermelo (1871 - 1953) - matem-
atician cu contribuții în teoria
mulțimilor; Emil du Bois-Rey-
mond (1818 - 1896) - medic,
fondatorul electrofiziologiei exper-
imentale; Paul Du Bois-Reymond
(1831 - 1889) - matematician,
fratele lui Emil du Bois-Reymond;
Constantin Carathéodory (1873 -
1950) - matematician, cu
contribuții în calculul variațional și
termodinamică; Gabriele Münter
(1877 - 1962) - pictor expresion-

ist, care  împreună cu Kandinski,
Marc și alții, a înființat grupul "Der
Blaue Reiter"; Wolfgang Döblin
(1915 - 1940) - matematician cu
contribuții în teoria grafurilor; Karl
Dönitz (1891 - 1980) - amiral, om
politic, președinte interimar al
Germaniei după sinuciderea lui
Hitler; Ferdinand Georg Frobe-
nius (1849 - 1917) - matematician
cu contribuții în teoria ecuațiilor
diferențiale și a grupurilor; Ludwig
Tieck (1773 - 1853) - scriitor ro-
mantic; Wilhelm Furtwängler
(1886 - 1954) - compozitor și diri-
jor; Alexandre Grothendieck
(1928 - 2014) - matematician și
filozof al științei; Eduard Heine
(1821 - 1881) - matematician cu
contribuții în teoria funcțiilor; Ed-
mund Landau (1877 - 1938) -
matematician, contribuții în teoria
numerelor și în analiza complexă
ș.a.

Zoologischer Garten
Berlin, cea mai veche din cele
două grădini zoologice ale
orașului, a fost fondată în 1844 și
prezintă cea mai diversă gamă de
specii din lume. Este casa cele-
brului urs polar născut în captivi-
tate, Knut. Cealaltă grădină
zoologică din oraș, Tierpark
Friedrichsfelde, a fost fondată în
1955.

Botanischer Garten in-
clude Muzeul Botanic al Berlinu-
lui. Cu un teritoriu de 43 hectare
și în jur de 22.000 de specii
diferite de plante, este una dintre
cele mai mari și diverse colecții de
viață botanică din lume. Printre
alte grădini botanice ale orașului
se numără Britzer Garten și Er-
holungspark Marzahn (cunoscută
de asemenea ca ”Grădinile
lumii”). 

Târgul de la Berlin a
atras expozanţi din 187 de ţări şi
regiuni. Organizatorii speră ca la
ediţia din 2018 numărul vizitato-
rilor să îl depăşească pe cel din
anul precedent, când au fost
180.000 vizitatori înregistraţi.
România a păstrat  tema cente-
narului la ITB (Internationale
Tourismus Borse) Berlin, care s-a
desfăşurat în capitala Germaniei
în perioada 7 – 11 martie 2018. 
Standul Ministerului Turismului
din cadrul Târgului de Turism de
la Berlin a fost  unul dintre
punctele de atracţie ale expoziţiei
germane. Întins pe o suprafaţă de

240 de metri pătraţi, standul
României a încercat să pună în
valoare componenta de turism
cultural a ţării noastre.

Standul a reunit  40 de
co-expozanţi, agenţii de turism,
companii aeriene şi autorităţi lo-
cale, care și-au propus să com-
pleteze oferta turistică a
României, de la circuite culturale,
la drumeţii, turism de aventură,
sejururi pe litoral şi în Delta
Dunării.

Ministrul turismului, sib-
ianul Bogdan Gheorghe Trif, a
participat, alături de ambasadorul
României în Germania, Emil
Hurezeanu, la deschiderea Târ-
gului de Turism ITB Berlin, cel mai
mare eveniment de profil din Eu-
ropa.

Pe parcursul Târgului din
Berlin, ministrul turismului a avut
întrevederi cu reprezentanţi ai
pieţei turistice din Germania,
ocazie cu care au fost abordate
teme precum potenţialul turistic al
României şi oportunităţile afer-
ente. Ministrul turismului va par-
ticipa la Reuniunea Miniştrilor
statelor membre ale Organizaţiei
Mondiale a Turismului implicate în
proiectul “Silk Road” (“Drumul
Mătăsii”). Obiectivul programului
este de a creşte beneficiile turis-
mului, precum şi de a promova şi
conserva patrimoniul natural şi
cultural de-a lungul rutei.

Vizitatorii au fost atraşi la
standul României şi prin mo-
mente artistice inedite oferite de
ansambluri folclorice, meşteri
populari, precum şi de câştigătorii
selecţiei naţionale a Eurovision,
trupa Humans.

Junii Sibiului au
reprezentat din nou România prin
cântece și jocuri populare. Partic-
iparea ansamblului la acest
eveniment a avut loc loc ca ur-
mare a invitației lansate de Min-
isterul Turismului, cu un program
special, o veritabilă călătorie muz-
ical-coregrafică prin România:
„Conceptul artistic al specta-
colelor noastre este adaptat temei
Centenarului, pe care o
promovează standul României;
astfel vom prezenta cântece și
dansuri specifice Olteniei,
Moldovei și Transilvaniei. Suntem
onorați să ne numărăm printre
ambasadori culturali ai României
și să performăm din nou în cadrul

celui mare târg de turism din
lume. Pentru Junii Sibiului,
ansamblu aflat sub autoritatea
Consiliului Județean Sibiu,
aceasta este cea de-a doua
prezență la Târgul de Turism din
Berlin, prima fiind în anul 2007.
De asemenea, ne mândrim cu
faptul că am fost aleși să
reprezentăm bogăția folclorului
românesc la Târgurile
Internaționale de Turism din
Stuttgart în 2009, și Viena în
2013”, a declarat Silvia Macrea,
manager CJCPCT „Cindrelul -
Junii” Sibiu și coregraf al Ansam-
blului Folcloric Profesionist „Cin-
drelul - Junii Sibiului”.

Cu ocazia participării la
târg am revăzut colegii, specialiști
în turism, foști reprezentanți ai
birourilor de turism ale României
în străinătate, respectiv pe Simion
Giurcă - biroul de la Viena, Simion
Alb - biroul de la New York și
Adina Secară - biroul din Germa-
nia. Din păcate, fostul ministru al
turismului a desființat aceste
birouri anul trecut, astfel că
renumiții specialiști  s-au orientat
către mediul privat, în special spre
activitatea  de touroperare
turistică.

În cadrul conferințelor de
specialitate care au avut loc în pe-
rioada Târgului de Turism de la
Berlin, au fost lansate și primele
date statistice referitoare la
evoluția turismului la nivel mon-
dial în anul 2017. Astfel, sectorul
călătoriilor și turismului ar urma să
înregistreze o ușoară încetinire în
acest an, după ce în 2017 a
cunoscut cel mai bun an din isto-
rie, a apreciat Consiliului Mondial
al Turismului și Călătoriilor,
WTTC.

Anul trecut, sectorul tur-
ismului a înregistrat o creștere de
4,6% față de anul 2016 și a fost
responsabil pentru crearea a 7
milioane de noi locuri de muncă
în domeniu, respectiv 20% din
numărul total de noi locuri de
muncă create la nivel global.

Pentru acest an, WTTC
estimează o creștere de 4% a
sectorului călătoriilor și turismului,
mai mică decât in 2017, din
cauza scumpirii petrolului și
călătoriilor cu avionul, dar și a
așteptărilor privind majorarea
ratei dobânzilor în țări precum
SUA și Marea Britanie.
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