
Internaționalizarea reprezintă
o prioritate pentru majoritatea
instituțiilor de învățământ su-

perior și îmbracă
n u m e r o a s e
forme. De la or-
ganizarea de

conferințe internaționale, proiecte, mobilități ale
profesorilor și studenților, utilizarea manualelor și
suportului bibliografic în limba engleză, până la
programe de studiu în limbi de circulație
internațională, toate sunt modalități prin care
universitățile, conștiente de importanța asumării
active a rolului lor de vectori ai modernizării și
adaptării sociale, le utilizează de ani buni pe
scară largă.
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“Conștiința propriei
valori și consecința ei
imediată: modestia.”

Nicolae carandino
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Conform valorii de piață a companiilor, cele mai val-
oroase cinci companii din lume activează în sectorul
tehnologic. Iată un motiv în plus să continuăm șirul
articolelor cu referire la acest sector pe cât de im-
portant pe atât de dianamic.

Toate previziunile și visele despre evoluția  sectorului
« tech » se pare că se îndeplinesc mai drevreme (ca în
cazul computerului cuantic) sau mai târziu (ca în cazul

Solar X).
Alături de « inteligența artificială » (AI) și « blockchain », tratate mai
pe larg în articolele anterioare, recunoașterea facială reprezintă cu
siguranță o provocare digitală semnificativă pentru toate companiile
și organizațiile din mai multe sectoare de activitate.
În cele ce urmează o să acordăm atenție sistemului de recunoaștere
facială și implicațiilor economice, dar și sociale și politice pe care
această tehnologie le naște. Sistemul de recunoaștere facială este
astăzi considerat a fi cel mai natural dintre toate măsurătorile bio-
metrice, și asta dintr-un motiv întemeiat pentru că ne recunoaștem
firesc privindu-ne fețele nu privindu-ne amprenta sau irisul.

NOILE TrENDurI TEhNOLOgIcE,
FacTOr chEIE îN EvOLuțIa

EcONOMIEI

Conf. Univ. Dr.
Răzvan șerbu,
uLbs

Scurt istoric
Una dintre componentele determinante
ale proceselor care în mod cumulativ au
ajuns să se numească logistică la mi-

jlocul secolului al XIX-lea o consti-
tuie mișcarea oamenilor, a
animalelor și a bunurilor de la o

locație la alta, sau, cu alte cuvinte, industria transportului. Omul modern a col-
onizat ”la pas” timp de 190.000 de ani întreg globul, dar odată cu îmblânzirea
primelor mamifere a putut fi cu adevărat liber să se deplaseze în căutare de
resurse și, totodată, a putut transporta lucruri care țineau în primul rând de
obiceiuri, religie sau cultură.

ISTOrIa
MODaLITățILOr DE

TraNSpOrT

Prof. Univ. Dr. Lucian
beLașcu, uLbs

4. Imens de multe
falseturi în acest cadru. Re-
alitatea nu este însă nici
cea academică, nici cea
propusă de teoriile „com-
plotiste”. Cum spuneam, se

pare, este undeva la mijloc:
nici 100% formule matemat-

ice și, nici neapărat și în toate, comploturi.
Oricum, de exemplu, FMI-ul, instituție de pres-
tigiu a finanțelor internaționale a devenit destul
de puțin credibil comparativ cu trecutul întrucât
susține mai mereu austeritatea fără a se gândi
că sunt miliarde și miliarde de oameni care
efectiv nu ar putea, nu pot trăi cu veniturile și
salariile propuse, reduse sub influența FMI.

cOMuNIcarE La INcE,
ESpEra, OcT. 2019

cE urMEază După
gLOBaLIzarE? (II)

Dan PoPescu

- continuare în pag. 2 -
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Conf. Univ. Dr. Silvia mărginean,
decan aL facuLtății de
științe economice, uLbs

În cele ce
urmează vom
face câteva
precizări referi-
toare la unul din-
tre cele mai

exotice concepte
din teoria

probabilităților, pe care îl regăsim uti-
lizat în multe domenii științifice. Este
vorba de conceptul numit probabili-
tatea Bayes și care poartă denumirea
celui care l-a formalizat, Thomas
Bayes.
Înainte de a descrie probabilitatea
Bayes, care reprezintă o specie de
probabilitate subiectivă, vom face în
prealabil câteva referiri la conceptul
de probabilitate în genere.

Conf. Univ. Dr. Vasile
brătian

- continuare în pag. 4-5 -

DESprE 
prOBaBILITaTEa

BaYES

- continuare în pag. 3 -

Asist. Univ. Dr. Alma
Pentescu, uLbs

Prof. univ. dr. inginer Lucian vințan
A plecat dintre noi mult prea repede o mare personalitate a
României, europeană și mondială a științei calculatoarelor:
Prof. Univ. Dr. Inginer Lucian Vințan, membru titular al 
Academiei de Științei Tehnice.
Printre multe altele, profesorul Vințan, a făcut parte din
comitetul științific al revistei noastre și a publicat mai multe
articole în revistă, oferind tuturor celor interesați veritabile
repere de activitate. Este o mare pierdere pentru noi toți.
Va rămâne mereu în amintirea celor care l-au cunoscut.
Regrete eterne.

redacția.

NEW MODES OF MOBILITY
– pOvESTEa uNuI NOu

prOIEcT INTErNațIONaL
aL FacuLTățII DE ȘTIINțE

EcONOMIcE

- continuare în pag. 8 -
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Este de actualitate că unele linii
aeriene au început să realizeze
îmbarcarea în aeronave fără să
solicite permisul de îmbarcare
sau chiar și fără acel cod QR ce
conține datele noastre de iden-
tificare. Un exemplu relevant
este cel al gigantului American
Airlines, care  în urmă cu doar
cu câteva luni a început să
folosească tehnologia de
recunoaștere facială a pasager-
ilor la porțile de îmbarcare. Iată
așadar că unele companii au
avut curajul de a utiliza aceste
noi tehnologii și și-au asumat
riscurile pentru a reduce pre-
ocuparea clienților în a nu-și
uita permisul de zbor acasă sau
a nu se termina bateria tefonului
pe care este păstrat acest per-
mis de imbarcare. Sunt aici și
exemple de companii low cost
ce au pus în aplicare această
tehnologie și putem da exem-
plul companiei low cost  JetBlue
Airways Corporation.

În acest sens putem spune
că  tendința este în creștere și
poate ajuta foarte mult în ur-
gentarea procedurii de îmbar-
care, motiv ce ar trebui să stea
la baza adoptării pe scară cât
mai largă a noii tehnologii de
recunoaștere facială. Pe unele
aeroporturi a fost introdusă deja
această tehnologie dar ea
funcționează în paralel cu
prezența pașaportului sau a ac-
tului de identitate. De aici însă
și până la înlocuirea
pașaportului nu ar trebui să fie
decât un pas așa că guvernele
sunt din ce în ce mai mult în
centrul atenției și al discuțiilor ce
privesc implementarea noilor
tehnologii la nivel guvernamen-
tal. Și pentru că vorbim de fețe
să nu uităm că « orice monedă
are două fețe », și dacă
identificăm atât de ușor argu-
mentele pro să nu uităm să
vedem și problemele. Și chiar
dacă avantajele sunt evidente,
dezavantajele nu întârzie să
apară.
Atât guvernul, cât și între-
prinderile din China au
îmbrățișat rapid și chiar agresiv
recunoașterea facială pe scară

largă, fie pentru a ajuta con-
troalele de securitate publică
sau pentru a accelera plățile de
la casele de marcat din super-
marketuri. Tehnologia începe
să atraga într-un ritm geometric
mai multă atenție din parte pub-
licului în special deoarece
continuă să se răspândească
cazurile de abuzuri care sunt
din ce în ce mai dese din partea
statului chinez. Camerele video
de supraveghere cu circuit în-
chis ale statului chinez au fost
utilizate în mod special îm-
potriva anumitor grupuri mi-
noritare etnice, dar chiar și
pentru a încerca să găsească
suspecți ce ar putea fi implicați
în proteste legitime, pentru a
putea fi apoi urmăriti.
Numărul proceselor în care
statul incriminează cetățenii
folosind probe obținute în urma
utilizării abuzive a acestui sis-
tem sunt din ce în ce mai mari.
Atât timp cât nu se știe cine
folosește datele cetățenilor și în
ce scop acesta reprezintă un
abuz împotriva drepturilor
cetățenilor.   
La jumatatea acestui an, San
Francisco a devenit primul oraș
american care a interzis poliției
și altor agenții să folosească
software de recunoaștere
facială.  Imediat după acesta,
Consiliul Local Somerville
(Massachusetts) a votat de
asemenea interzicerea utilizării
recunoașterii faciale, făcând
orașul a doua comunitate care
ia o astfel de decizie, iar o lună
mai târziu Oakland (California)
a luat aceeași decizie și a de-
venit cel de-al treilea oraș amer-
ican care interzice utilizarea
tehnologiei de recunoaștere
facială.
O altă lună mai târziu dar pe alt
continent, de data aceasta cel
european, Autoritatea Suedeză
pentru Protecția Datelor a decis
interzicerea tehnologiei de
recunoaștere facială în școli și a
amendat un liceu local (prima
amendă GDPR din această
țară).
Cele mai mari preocupări sunt
cu adevărat în jurul libertăților
civile și indiferent de cat de per-
misiv ești, nu este greu să per-
cepi riscul de derapaj spre
unele caracteristici ale statului

totalitar în baza utilizării abuzive
ale acestei tehnologii.
Chiar dacă această
recunoaștere facială a apărut în
anii ‘60 având o infrastructură
precară atunci în comparație cu
cea de azi, ea s-a dezvoltat
constant și a luat un avânt în
jurul anului 2012 când camerele
de mare rezoluție s-au întâlnit
cu inteligența artificială și cu
bazele mari de date. 

Dar exemplele pozitive au
predominat și nu întârzie să
apară din ce în ce mai des, ast-
fel că în urmă cu mai puțin de
un an poliția londoneză a făcut
prima arestare pe baza
recunoașterii faciale, după veri-
ficarea încrucișată a imaginilor
pietonilor din locurile turistice cu
baza de date a criminalilor
cunoscuți la acea oră. 
In luna aprilie a anului trecut în
doar patru zile politia din New
Delhi, utilizând sistemele de re-
cunoastere faciala a identificat
aproape 3.000 de copii declarați
dispăruți. Exemplele ar putea
continua, dar toate acestea ne
arată că tehnologia vine cu
plusuri și minusuri și că este
nevoie de timp, interes și
instituții  pentru a fi găsit echili-
brul.
Un studiu al MIT Media Labora-
tor a constatat pe un eșantion
că rata de identificare corectă
se situează în jurul valorii de 98
% ceea ce înseamnă ca încă
pot apărea erori. Microsoft și
Amazon au spus că au să
investească mai multe fonduri

pentru a reduce aceste erori
spre zero pentru ca au admis că
nu există reglementări clare în
jurul utilizării acestei tehnologii,
dar totodată nu pot să piardă
oportunitatea și cota de piață
din participarea în comerțul cu
astfel de sisteme. 
La sfârșitul lunii iunie anul tre-
cut, Microsoft a anunțat că a
adus îmbunătățiri solide
tehnologiei sale părtinitoare de
recunoaștere facială, iar o lună
mai devreme, Amazon a rapor-
tat că promovează în mod activ
serviciile sale de recunoaștere
facială bazate pe cloud, denu-
mite Rekognition, către agențiile
de aplicare a legii. 
În afară de procese deschise in-
dividual de cetățenii ce reclamă
utilizarea abuzivă a
recunoașterii faciale, mai sunt și
instituții ce încearcă să vegheze
la o gestionare controlată a
datelor astfel obținute și exem-
ple recunoscute în acest ar
putea fi « Algorithmic Justice
League » sau « Georgetown
University Law Centre » dar și
altele.
Principalele aplicații de
recunoaștere facială pot fi gru-
pate în trei categorii cheie: se-
curitate, sănătate și marketing
și vânzări.
Aceasta din urmă ne
interesează cel mai mult în
ciuda faptului că nu a fost cea
mai așteptată. Și totuși, dacă ne
uităm acum peste cifrele oferite
de piața globală este cea care
promite cel mai mult. Tendința

importantă din marketing de a
cunoaște cât mai bine clientul
este extrem de bine sprijinită de
tehnologia de recunoaștere
facială. Prin plasarea camerelor
în magazinele de vânzare cu
amănuntul, este acum posibilă
analizarea comportamentului
cumpărătorilor și îmbunătățirea
procesului de cumpărare a
clienților, la fel cu sistemul
proiectat recent de Facebook,
în care compania de vânzări ce
este prezentă pe platforma
Facebook, primește informații
despre clienți preluate din pro-
filurile de socializare pentru a
produce răspunsuri personal-
izate în mod particular.
Din ce în ce mai multe maga-
zine folosesc deja astfel de sis-
tem și se îndreaptă acum spre
următorul pas de a se conecta
și la posibilitățile de plată ale
clientului prin simpla
recunoaștere facială. Gigantul
chinez de retail și tehnologie Al-
ibaba testează deja o soluție de
plată prin recunoașterea facială
în Hangzhou, China.
Un studiu publicat în iunie 2019,
estimează că până în 2024,
piața globală de recunoaștere
facială ar genera venituri de
peste 7 miliarde de dolari,
susținute de o rată anuală de
creștere de aproximativ 16% în
perioada 2019-2024. Iar pentru
sfârșitul acestui an, piața este
estimată să depășească  3,2
miliarde de dolari. 
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Conf. Univ. Dr. Răzvan
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Conceptul de probabilitate este
un concept matematic, formal-
izat, dar, dacă am încerca să
dăm o definiție acestui concept
am putea spune că prin proba-
bilitate înțelegem șansa pe care
o are un eveniment (A) din
mulțimea rezultatelor posibile
ale experienței (Ω). La prima
vedere pare că definiția este
valabilă doar atunci când avem
de-a face cu mulțimi finite de
evenimente. Dar, după cum
bine știm, aplicațiile din teoria
probabilităților implică alegeri
din mulțimi infinite de
posibilități, problemă rezolvată
prin noțiunea de măsură.
Așadar, probabilitatea este o
măsură. Legătura dintre
această măsură și raporturile
pe termen lung ale observațiilor
din încercări este dată de legea
numerelor mari (formulată de
către Jakob Bernoulli), fiind o
consecință a probabilităților.
Această lege ne spune că prob-
abilitatea ca raportul să nu se
apropie foarte mult de probabil-
itatea corectă tinde la zero
atunci când numărul de
încercări crește nelimitat (Stew-
art, 2011, pg.292). Sau altfel
spus, ”legea numerelor mari
este o formulare matematică a
faptului bine cunoscut că
frecvența relativă a unui eveni-
ment va prezice probabilitatea
apariției sale cu atât mai exact
cu cât observi mai multe cazuri”
(Devlin, 2010, pg. 94). Din per-
spectiva matematică, o funcție
P, definită pe K→R, se numește
probabilitate pe câmpul de
evenimente infinite (Ω,K) dacă
satisface următoarele condiții
(vezi Brătian (coordonator),
2016, pg.23):

Prin axiomele de mai sus
înțelegem în fapt proprietățile
pe care trebuie să le aibă
probabilitățile, axiome formulate
de către Kolmogorov, creându-
se în acest fel o teorie riguroasă
a probabilităților.
Probabilitățile pot fi grupate în
două categorii: 1) probabilități
obiective, numite și probabilități
frecvențiale, care se bazează
pe date statistice; 2) probabilități
subiective, numite și
probabilități epistemice, care nu
au la bază date statistice, ci se
bazează pe judecata ființei
umane (Brătian (coordonator),
2016, pg. 26-26).
Acestea fiind spuse, în contin-
uare vom proceda astfel (după
formatul Seminarului de Logică
și Metodologie a Cunoașterii
Economice ”Nicholas
Georgescu-Roegen”, CCFM,
Academia Română) : a) eti-
mologie; b) familia conceptuală;
c) definiția conceptului (predi-
cate suficiente); d) numele celui
care l-a introdus; e) domeniile în
care se utilizează; f) evoluția
conceptului, din perspectiva
conținutului său; g) confuzii
antrenate; h) elemente de in-
teres formal:
Etimologie: multiplă, din latină
probabilitas și din franceză
probabilité.
Familia conceptuală: teoria
probabilităților.

Definiția conceptului: în opinia
noastră, probabilitatea Bayes
are următoarele predicate de
suficiență: 1. este un instrument
matematic; 2. implică inferența
de la o probabilitate
condiționată posterioară
[P(B│A)] la o probabilitate
condiționată anterioară
[P(A│B)] sau altfel spus, de-
rivarea unei probabilități
condiționată anterior [P(A│B)]
dintr-o probabilitate condiționată
ulterior [P(B│A)].
Numele celui care l-a introdus:
Reverendul Thomas Bayes.
Domeniile în care se utilizează:
filosofie, logică, matematică,
statistică, fizică, chimie, biolo-
gie, sociologie, politologie,
economie, inginerie, medicină,
ecologie, astronomie, drept
etc.).
Evoluția conceptului, din per-
spectiva conținutului său: Prob-
abilitatea Bayes este forma
simplă a probabilității
condiționate și a fost publicată
după moartea lui T. Bayes
(1761) de către Richard Price
(Bayes nu a publicat nimic orig-
inal în timpul vieții și lasă, la
moartea sa, manuscrisele pri-
etenului său Richard Price).
Ambii au fost membri ai
Societății Regale. Independent
de Bayes, filosoful și matemati-
cianul Laplace publică o formă
generalizată a probabilității
Bayes (1814). Formula a fost
ignorată  în știință sute de ani,
dar, când puterea calcula-
toarelor a crescut și se puteau
face iterații (repetarea unui pro-
cedeu de calcul prin aplicarea
lui la rezultatul calculului obținut
anterior), importanța ei a fost
validată în  știință.
Confuzii antrenate: T. Bayes a
utilizat conceptele de probabili-
tate anterioară și probabilitate
posterioară asemănătoare până
la confuzie cu termenii de prob-
abilitate a priori și              prob-
abilitate a posteriori, ale lui
Jakob Bernoulli, dar cu înțeles
diferit.
Referitor la probabilitatea a pri-
ori și probabilitatea a posteriorii
vom face aici câteva precizări.
Conceptele de probabilitate a
priori și probabilitate a posteriori
au fost introduse de către Jakob
Bernoulli. Prin probabilitate a

priori înțelegem probabilitatea
calculată înaintea apariției
evenimentului (spre exemplu,
înainte să aruncăm un zar,
evenimentele sunt echiproba-
bile și se pot cunoaște dinainte;
probabilitatea fiecărui eveni-
ment este 1/6), iar prin probabil-
itate a posteriori înțelegem
probabilitatea calculată după
eveniment (spre exemplu, dacă
aruncăm cu zarul de un număr
de ori, putem apoi calcula ulte-
rior probabilitatea fiecărui eveni-
ment din populația statistică
(PS), adică din numărul de
aruncări cu zarul; probabilitatea
fiecărui eveniment din populația
statistică este frecvența
absolută/populația statistică).
Prin frecvență absolută
înțelegem numărul de unități ale
populației statistice
corespunzătoare unei valori.
În ceea ce privește probabili-
tatea a posteriori, Bernoulli a
demonstrat că având o
populație statistică suficient de
mare, încrederea în probabili-
tatea calculată poate ajunge la
orice nivel dorim. ”Mai precis,
crescând dimensiunea
eșantionului, putem spori până
la orice nivel încrederea că
probabilitatea calculată pentru
eșantion este egală cu probabil-
itatea adevărată în limitele
oricărei valori stabilite de noi.
Aceasta este legea numerelor
mari” (Devlin, 2010, pg.97).
Elemente de interes formal: 
Fie A, A ̅ o partiție a evenimen-
tului sigur, un sistem complet de
evenimente (A∪A ̅ =Ω  și A∩A
̅=∅) și B un eveniment oarecare,
atunci:

Dar, care este probabilitatea lui
B (probabilitate totală, având în
vedere totalitatea
condiționărilor)?

Acestea f i ind spuse, în
final vom da și un exemplu
cu privire la aplicarea
probabilității Bayes. Exem-
plul ales de către noi este
din lucrarea Skin in the
Game (Taleb, 2018, pg.
254). Taleb ne spune în
această lucrare că
”Gândește-te că o încer-
care recentă de a repeta
studii le care au făcut
obiectul a 100 de art icole
de psihologie2 publicate în
jurnale prestigioase în
2008 a dovedit că, din 100,
doar pentru 39 de studii s-
au obținut aceleași rezul-
tate, din cele 39, cred că
mai puțin de 10 sunt cu
adevărat robuste, fi ind val-
abile și dincolo de limitările
experimentului propriu-zis.”
Plecând de la afirmațiile lui
Taleb, presupunem că arti-

colele, în primă fază, au
confirmat teoria
comportamentală cu o
probabil i tate de 72% (am

ales o probabil i tate
satisfăcătoare pentru con-
firmarea teoriei comporta-
mentale). Care este
probabil i tatea acestei
ipoteze date f i ind
informați i le obținute în
urma repetări i  studii lor?
Probabil i tatea Bayes ne
spune că teoria
comportamentală, în lu-
mina noilor informați i ,  se
justifică doar cu 22%.

bibliografie:
Bratian, V. (coordonator);
Bucur, A.; Opreana, C.,
(2016), Finanțe cantitative
– evaluarea valorilor mobil-
iare și gestiunea portofoliu-
lui, Editura ULBS, Sibiu 
Devlin, K., (2010), Partida
Neterminată, Editura Hu-
manitas, București
Stewart, I. ,  (2011), Îm-
blânzirea infinitului, Editura
Humanitas, București
Taleb, N., (2018), Când
pielea ta e în joc, Editura
Curtea Veche, București. 
Prezentare realizată de noi
în cadrul Centrului de
Cercetări Economice al
Facultăți i  de Ști ințe Eco-
nomice, ULBS, primăvara
2019.
2.  Aici, Taleb face referire
la art icole din economia
comportamentală.
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Cu atât mai mult cu cât
economii din Asia de Sud-Est și
din Coreea de Sud dar și unele
din America Latină au crescut
după ce au renunțat la consili-
ile și rețetele FMI. Desigur, au
fost și succese, dar realitatea e
cum e. Și este interesant că, în
general, propun reduceri de
salarii și pensii pentru cei mulți
oamenii care au făcut averi
uriașe în relație cu statul și au
pentru ei și familii venituri
imense. Totodată, tot realitatea
ne arată că rareori băncile au
fost de acord ca popoarele să
trăiască mai bine.
Pe urmă „dubla măsură”. Una
pentru Vest, superioară,
atractivă, și alta pentru Est,
diminuată. De exemplu, la
„Dacia” Pitești, în România, la
aceeași dotare tehnică ca în
Franța și o productivitate
aproape similară, salariile sunt
de circa 4 ori mai mici decât
cele ale unor posturi similare în
Franța. Sunt numeroase exem-
ple astfel iar Franța este, cred,
cea mai puțin semnificativă...
Situația la unele produse ali-
mentare este eminamente
scandaloasă. Produse de o cal-
itate excelentă în Vest și la un
preț mai mic, comparativ cu
aceleași produse dar de o cali-
tate mai proastă în Est și cu
prețuri mai ridicate. Sunt oare
oameni superiori și oameni in-
feriori? Nu prea am, totuși, im-
presia...
Iată, dar, direcții de acțiune...
Dacă statele cu economii dez-
voltate vor continua să
înțeleagă globalizarea și post-
globalizarea – o globalizare în
amplificare, la dimensiuni mult
mai pronunțate – ca o posibili-
tate de a-și conserva nu avan-
tajele economice – de multe ori
acestea țin de productivitate –,
ci privilegiile lor, atunci nu se va
ajunge la rezultatele pozitive
așteptate. Dimpotrivă. Să luăm
în calcul că dintr-un total cu
mult peste 7 miliarde de oameni
pe Terra, Statele Unite, Uni-
unea Europeană și Rusia
europeană dețin ceva peste 1
miliard, în condițiile în care și
aici sunt insule de sărăcie,
unele însemnate. Restul de
circa 6 mld. oameni sunt
aferenți în alte țări și uniuni. Cei
mai mulți săraci, sub pragul re-
spectiv, iar alții cu un risc de
sărăcie sub acest prag, cu de-
osebiri esențiale de credință, de
ideologii, de civilizație. Și
atunci? Cine pe cine păzește?
Vom face eroarea să repetăm
situația Imperiului Roman? Dar
bătălia pentru resurse, bătălia
pentru inteligențe, emigrația –
imigrația, amenințările astfel,
bătălia intereselor?
5. Câteva concluzii referi-
toare la globalizare și mai ales
la postglobalizare. „O singură
lume sau lumea nu va fi deloc”
(„One world or not world at all”)
scria Einstein pe la sfârșitul
anilor 1930. Într-un timp în care
oamenii nu sesizau – sau abia
sesizau – nocivitatea morbidă,
criminală a nazismului. Abia se-
sizau faldurile imperiale – și ele
aducătoare de moarte și
suferințe – ale comunismului
dictatorial. Abia sesizau, și în
acest sens se referea
îndeobște marele savant, put-
erea incipientă a unor arme

cumplite de distrugere în masă
și care folosite în războaie
puteau genera pieirea lumii. O
singură lume, cât de cât pace și
înțelegere, altminteri lumea nu
va mai fi deloc, va dispărea.
Apelul dramatic al lui Albert Ein-
stein, prin teribila sa premoniție,
prefigura, încă de atunci, chiar
fără argumentele noastre de
astăzi, perspectiva unei singure
lumi. O lume cât de cât a con-
cordiei și nu a exterminărilor, a
extremismelor. O lume mai mult
a înțelegerii, a toleranței decât
a războaielor. O lume în mai
mare măsură a unui individ, in-
diferent de culoarea pielii și alte
detalii de acest fel, liber și cu
drepturi umanitare. Nici pe de-
parte o lume a unor stăpâni
economici și politici care își
trăgeau și își trag mari, imense
avantaje din împilarea, de un fel
sau altul, asupra altora, chiar
dacă este vorba de o singură
lume și nu de cea împărțită,
până la un moment dat, strict
sever, implacabil, în state-
națiune.
Așadar, o lume cu respect față
de individ. O lume globală în
acest sens, dar și postglobală
mai ales în acest sens, care să
reprezinte un adevărat să-i
spunem „leagăn” uman pentru
fiecare. Nu ură, ci concordie, nu
confruntări și conflicte dure, mil-
itare, ci în mai mare măsură
înțelegere, rațiune, toleranță,
cooperare. Desigur, și generoz-
itate, dar mai ales fundamente
economice esențiale, cointere-
sare, interese ale indivizilor
care să finalizeze, într-un fel
sau altul, într-un spațiu amplu
de referințe și interese colective
general umane. Utopie, visuri,
fantezie, poezie, amăgiri? Nici
vorbă, altminteri, în timp, nu
vom mai putea fi...
În prezent globalizarea și chiar
postglobalizarea sunt evidente,
și nu doar din perspectiva
schimburilor internaționale.
Economia lumii este dominată
nu de firme mici, ci de marile
trusturi economice
internaționale, acestea co-
laborând, de altfel, cu firmele
mici. În Germania, firma
„M.B.B.” care făcea, alături de
firme din Franța, Anglia, Belgia
etc. avioanele „Air Bus” avea
circa 80% din activitate în co-
operare cu firme mici, unele
chiar de „domiciliu”, dar dotate

cu toată tehnica modernă
necesară. Totodată, o anume
uniformizare a calității
producției pentru domenii de-
osebit de importante – aviație,
firește, dar și transportul auto,
naval, energie nucleară, ex-
ploatare minieră, instalații, alte
construcții de mașini, chimie
etc. – necesită certificarea
calității respective nu oricum, ci
în plan internațional, prin
societăți anume desemnate,
având o astfel de recunoaștere.
Posibil, se va lărgi sfera de pro-
duse astfel: produsele ali-
mentare, medicamente mai
multe, construcții etc. Iar peste
tot aceeași calitate semnifică o
trăsătură importantă a
globalizării. 

Din păcate, în general,
nu este vorba de aceleași
salarii, venituri; nici nu are cum,
veniturile fiind legate de pro-
ductivitate. Ceea ce generează
numeroase inadvertențe,
nemulțumiri. În asemenea
condiții, mulți oameni din
economiile fără potențial, deca-
late, fără un randament bun,
mulți oameni din economiile de
tip „furnal” – vârfuri constituite
din puțini supra bogați, iar la
bază o imensă masă de oa-
meni foarte săraci, fără per-
spective –, din economiile
dictatoriale, nedemocratice,
imuabile, fără reforme, cu at-
acuri sângeroase, sălbatice îm-
potriva populațiilor de altă etnie,
migrează masiv spre țările,
spre economiile civilizate.
Cauzele menționate pentru ast-
fel de mișcări, cele mai multe
economice, determină ca
migranții să nu poată fi opriți „de
ziduri”, de măsuri restrictive.
Ceea ce, desigur, complică
problema, migrația continuă,
vrem-nu vrem s-o oprim.
Oricum, cei ce migrează, mulți
dintre ei, caută să se integreze
cât mai bine într-o lume nouă.
Păstrează însă contactele și cu
cei de „acasă” și îi influențează
și pe aceștia. Până la urmă și
astfel se fac pași înainte spre
globalizare. Evident că
economiile decalate trebuie ele
înseși să depună eforturi im-
portante – capacități, productiv-
itate, salarii, venituri – pentru a
progresa.

Un alt aspect. Informa-
tizarea, internetul, toate cele-
lalte sisteme în acest cadru au

generat și generează posibili-
tatea ca într-o firmă – fără ca
aceasta să aibă neapărat capi-
tal internațional, multinațional –
să fie angajați să lucreze în
același timp salariați localizați
în mai multe țări. Stai acasă în
România, India sau Italia și ești
plătit de firma pentru care lu-
crezi informatic și care are
sediul sau unul din sedii în
Statele Unite sau Belgia. Ne-
am referit la un exemplu. Astfel
de situații – tot mai numeroase
– definesc din ce în ce mai mult
lumea noastră, lumea viitorului,
ca o lume globală. Iar postglob-
alizarea în termeni asemănători
Dificultăți se vădesc mai mult în
stadiul de criză economică, de
criză structurală sau
conjuncturală. Cum a fost, de
exemplu, criza din 2007-2008 și
din anii de mai târziu, rosto-
golindu-se apoi din Statele
Unite în toată lumea. O criză în
sistemul bancar internațional
generată cu precădere de
„neadvertențele” – să le
spunem așa – din sistemul imo-
biliar și de milioane și milioane
de credite neperformante.
Ieșirea din criză s-a făcut pe
„spatele” celor mulți, marile
bănci ce au dat faliment fiind
ajutate de factorul public, din
bani publici, iar conducătorii,
administratorii băncilor – oa-
menii cei mai vinovați de debu-
tul crizei – primind „salarii”
compensatorii de zeci și sute
de milioane de dolari. Au fost
reacții de amploare, negative
din partea mulțimilor din mai
multe state ale lumii, final-
mente, însă, lucrurile s-au mai
calmat. Dar repetarea unor ast-
fel de situații – perfect posibile
cu atât mai mult pe fondul
crizelor ciclice - și mai ales
repetarea soluțiilor de ieșire din
criză ar putea zdruncina puter-
nic sistemul – ceea ce nu este
bine. Tocmai în acest sens,
autoritățile naționale – cu
competențe majore în
economie, cu atât mai mult cu
cât condițiile de echilibru finan-
ciar dintr-o țară sunt stabilite
comunitar, iar construcția și
desfășurarea bugetelor sunt
naționale – au un rol important,
promovând politici
investiționale anticrize și antici-
clice.
În acest ultim sens, au fost greu
de înțeles măsurile de acum

câțiva ani pentru ieșirea din
criză – tăierea pensiilor și
salariilor –, măsuri propuse de
politicieni și administratori cu
venituri imense, cele mai multe
realizate doar din afaceri cu
statul. Afaceri, multe din ele,
nici până astăzi cercetate,
soluționate, recuperate preju-
diciile. De la înălțimea
bunăstării astfel create, sigur că
este ușor de propus tăieri pen-
tru alții... Mai departe, nici
instituțiile internaționale, glob-
ale nu au un rol minor în con-
ceperea și desfășurarea
politicilor anticriză. Oricum,
vrem-nu vrem, trebuie s-o
recunoaștem, mergem spre
globalizare. Poate cu poticneli,
poate în etape insuficient pre-
cizate și delimitate, dar mergem
astfel...
...Suntem în Europa. Suntem în
Statele Unite. Suntem chiar în
Rusia europeană. În general,
cu nu prea multe excepții, apre-
ciem evenimentele, procesele
ca atare, dinamicile, evoluțiile,
dintr-o perspectivă europeană.
Cea în care epoca modernă –
„modernă” tot având în vedere
criterii europene – începe după
Revoluția lui Cromwell și mai
ales după Revoluția franceză
de la 1789, începe cu revoluțiile
industriale. În condițiile în care
în conceptul de „lume”,
îndeobște în timpul contempo-
ran, au fost integrate tot mai
multe teritorii, state, economii,
afirmate, independente, eman-
cipate într-un fel sau altul, cu
populații însumând, actual-
mente peste 6 mld de oameni,
numeroase culturi diferite, religii
atât de diferite,cutume atât de
diferite, gândiri diferite etc. În
atari condiții, progresul tehnic s-
a disipat pretutindeni, s-au „ars”
unele etape etc., Europa și
Statele Unite cu o populație în-
sumând peste 800 milioane de
oameni au devenit „tot mai
mici”. Cel puțin din perspectiva
– cum spuneam – a numărului
de populație, dar și a
suprafețelor de uscat, a apelor
teritoriale, a resurselor, la
suprafață, în aer și subterane,
indiferent de statutul lor actual.
Ceea ce a determinat și
determină ca parametrii eu-
ropeni, americani să scadă în
audiență. Am amintit de mai
multe ori de Revoluția franceză. 

- cont. în pagina 5 -

Dan POPESCU



VINERI 15 NOIEMBRIE 2019 5GLOBALIZARE SI POSTGLOBALIZARE

urmare din pagina 4

Dar ce a reprezentat și
reprezintă ea oare pentru
sutele de milioane de locuitori
dintr-o provincie a Chinei sau a
Indiei, populația respectivă
având propriile ei repere
esențiale? Cu mult mai puțin
decât pentru europeni. Cele
două mari războaie mondiale
care au marcat lumea, oare ce
au însemnat ele pentru
populația din Patagonia? De-
sigur, cum civilizația lumii s-a
adăpat de la civilizația
europeană, pot fi relativ con-
trazis. Oricum nu în mod abso-
lut și oricum nu pe termen lung.
Iată de ce este esențială
înțelegerea mai profundă a
multiculturalității, a contactelor
și dialogurilor. Este această
înțelegere un factor vital al unui
globalism, al unui postglobal-
ism, fără cataclisme de un fel
sau altul.

Există, deopotrivă, o
redimensionare a religiilor.
Printre altele, după efectele
negative provocate pentru
protestantism de revocarea în
1685 de către regele Ludovic al
XIV-lea a Edictului de la
Nantes. Pe urmă, ne gândim la
catolicism, în debutul secolului
XIX, tocmai pe fondul sfidării
cauzate de Revoluția franceză
de la 1789 și de ideile sale
laice, mai multe din acestea
afirmate încă din vremea ilu-
minismului. Fenomene de un
fel sau altul – cu efecte sensi-
bile în plan economic – nu se
vor limita însă doar la spațiul
european și creștin, ci vor în-
cadra lumea budistă și pe cea
musulmană, emancipate spiri-
tual, filozofic. Atrăgând, „în jos”
și fidelitatea europenilor, fiind
relevantă chiar o mică breșă
astfel. Revers al fostei lumii
coloniale cu repercusiuni până
în Asia Centrală sau China
Occidentală? Posibil, oricum
realitate. Nu întâmplător, la
Paris, chiar lângă catedrala de
la Nôtre Dame, se aud, acum,
zilnic, chemările muezinului. Și
se vor auzi și în viitor. Mai mult
chiar, dacă în 1893, acompani-
ind Expoziția universală de la
Chicago, a avut loc un Congres
mondial al religiilor europene,
aceasta a incitat religiile non-
europene să se structureze, la
rândul lor și dintr-o perspectivă
„tehnică” ca organizații mondi-
ale adoptând instituții compara-
bile celor ale religiilor
occidentale. Dacă nu le aveau
dinainte. A fost, este bine?...
Da, deoarece astfel au apărut,
vor apărea mult mai multe
puncte, mult mai multe ele-
mente de convergență decât
anterior. Desigur, fondul eco-
nomic a fost și este esențial. Iar
dinamica va continua. Nu am
însă în vedere nici fundamen-
talismul și nici terorismul, crim-
inal, pe care le resping cu
fermitate.
...S-a trecut și se trece, tot mai
mult, de la o lume
„malthusiană” în care raportul
dintre salarii și chirii este
influențat esențial de evoluția
demografică, la o lume
„modernă”, unde o astfel de
relație este slabă și temporară.
Economiile au devenit și devin
fundamental dependente de
comerțul internațional, de

lumea internațională: resurse,
tehnologii, firme, costuri, bănci,
burse, management, forță de
muncă ș.a. O lume
internațională din ce în ce mai
„globală” decât cea dinainte.
Nu este vorba doar de dimensi-
unea transatlantică, ci de toate
dimensiunile, luându-se în cal-
cul toate oceanele. România
face parte din Uniunea
Europeană și, evident, compor-
tamentele sale trebuie aliniate
astfel. Mai ales dacă abordarea
țării la nivelul UE este la fel ca
pentru celelalte state. Iar în
spatele unor măsuri propuse nu
se ascund ținte economice
doar ale celor mai mari. Dar, pe
fondul mondializării, dobândesc
dinamici specifice atât relațiile
UE cu lumea globală, cât și
relațiile fiecărui stat UE cu
această lume. „Brexit”-ul are
mai multe din cauze într-un
asemenea cadru, Marea Bri-
tanie nedorind să-și piardă
poziții câștigate de secole. 
Iată alte aspecte. Suntem tot
mai mult o lume globală dar și
tot mai mult o lume inegalitară.
Cum spuneam, aici pot fi
inadvertențele, aici se pot „as-
cunde” impasurile. Înainte de
mondializarea debutată în sec-
olul XIX, ecartul între venitul
mediu pe locuitor la nivelul
țărilor cele mai sărace față de
cele mai dezvoltate, mai bo-
gate, era de 1 la 6. În prezent,
acest ecart este de 1 la circa 60
și continuă să crească...
Migrația nu are cum să nu se
amplifice astfel. Dacă în prea-
jma Primului Război Mondial,
doar 2,5% din populația
mondială trăia în altă țară decât
cea în care a fost născută,
astăzi cifrele au explodat,
mergând spre procente mult
mai mari dintr-o populație a
lumii care a crescut și crește
abrupt. Dar, alături de populație
și chiar înaintea sa, ceea ce
face mai mult ca lumea noastră
să fie globală sunt problemele
de mediu. Și migrația populației
și mai ales problemele de
mediu necesită instituții globale
„cu putere”, cu atribuții general
recunoscute. Este o sfidare
globală la care trebuie un
răspuns global. Altminteri ne
putem îndrepta neîndoielnic
spre catastrofe umane. Dar câți
dintre „cei mari” admit
competențele instituțiilor cu

adevărat globale?
Dar globalizarea pegrei, dar
globalizarea terorismului? Să
ne referim pe rând. Iată, glob-
alizarea pegrei. După
destrămarea URSS-ului, Rusia
și fostele republici sovietice au
„exportat” masiv pegră în SUA,
mai ales, dar și în alte state oc-
cidentale unde mizele păreau
foarte mari comparativ cu cele
autohtone. Iar pe măsura
acumulării de capital furat, ca
principale „tehnologii”, pe lângă
violență, s-au „asociat” corupția
și evaziunea. Tot în SUA a
venit masiv, în timp, și nu doar
recent, și pegră din Asia, din
zona „Tridentelor” – China, Sin-
gapore, în mod deosebit Hong-
Kong, pe urmă din America
Latină etc., toate acestea de
multe ori conectate cu mafia
existentă. Statele Unite au „ex-
portat”, la rândul lor în alte
țări.În acest sens, printre altele,
ar fi interesant un curs pe tema
„Mari escrocherii și afaceri fi-
nanciare care au agresat și
agresează destinul lumii” – es-
crocherii și afaceri oneroase,
multe „tipizate”, parcă scrise la
indigo, și care se regăsesc, în
prezent, la dimensiuni mai mici
sau mai mari, aproape peste tot
în lume. Eu am scris și scriu de-
spre ele de peste 30 de ani, le
recomand în bibliografii la
studenți, dar sunt cam singur
iar aceasta nu înseamnă „curs”.
Serviciile secrete? Cele din
statele puternice le susțin pe
deplin interesele. În vreme ce
din cele ale statelor, economi-
ilor decalate nu o dată se
cumpără influență, se corup
agenți, politicieni etc., departe
de interesele reale ale acestor
țări. Stau mărturie lucrări im-
portante despre serviciile se-
crete din lume scrise de șefii
lor, de publiciști remarcabili, din
Statele Unite, URSS, Rusia,
Franța, Italia, Israel etc. Să mai
scriem de mesajul filmelor, mai
ales americane, britanice,
franceze, italiene etc.? Polițiile,
agențiile și departamentele de
resort precum și cele finan-
ciare, „serviciile” ca atare, în tot
ce au bun în ele au luptat și
luptă, deseori, eroic astfel, de
multe ori cu mijloace mai re-
duse decât ale bandiților și es-
crocilor, iar confruntările sunt în
toi. Nu doar acestea, ci și „In-
terpolul”, instituție recunoscută,

cu ample responsabilități, care
își exercită sarcinile, autori-
tatea, aproape pe întreg globul,
ceea ce relevă, în astfel de
condiții, o altă latură însemnată
acțiune-reacțiune a globalizării
dar și a postglobalizării.
Terorismul, acum, ce a trecut
de mult de la anahism, de la
acte criminale izolate, la atacuri
în masă ale unor descreierați
împotriva oamenilor nevinovați.
Atacuri îmbrăcând veșminte ale
fundamentalismului religios,
dar, nu de puține ori, scopuri
economice, politice etc. Iar
actele teroriste sunt în Europa
de Vest – Franța, Germania,
Italia, Spania, Belgia etc. –, în
Statele Unite, în Asia, în Africa,
brodate mai ales în Asia și
Africa și pe conflicte etnice.
Cum se poate lupta împotriva
unor astfel de criminali, cu
recrutări ca „la carte”, alimentați
cu fonduri importante de cercuri
fundamentaliste, urmărind ca
crimele lor odioase, împotriva
unor nevinovați, să destabi-
lizeze peste tot? Evident, tot în
plan global, urmărindu-le dis-
tinct resursele, distrugerea
taberelor lor de pregătire, a
„șefilor”, urmărindu-se amplifi-
carea securității individuale a
oamenilor, dar și naționale și
internaționale ș.a. Deci, tot
globalism. Firește, însă, că o
componentă însemnată a luptei
împotriva terorismului, ban-
ditismului o reprezintă însăși
creșterea nivelului de educație
civică, de dezvoltare, de
învățământ, mai ales în statele
decalate dar nu numai,
ignoranța, sărăcia, mizeria,
drogurile, cu una dintre cele
mai mari cifre de afaceri din
lume, constituind „locuri fierbinți
pentru agenții recrutori”. Sunt
toate acestea probleme eco-
nomice? Evident că sunt prob-
leme economice care trebuie
abordate în cursuri de macro și
mondoeconomie etc.
Să închei într-o notă optimistă:
sportul. Factor fundamental de
globalizare, în sensul de a mai
șterge diferențele dintre noi, de
oriunde. Televiziunile mai ales,
dar și radioul, internetul, tele-
foanele îți aduc în confortul do-
mestic, la orice oră din zi și din
noapte, cele mai teribile între-
ceri la mai toate sporturile, din
toată lumea: fotbal, tenis, hand-
bal, volei, baschet, rugbi,

atletism etc. Sunt astfel nu
puțini români – și nu este nimic
greșit, rău în asta –, care sunt
mai pasionați de campionatele
din Anglia, Spania, Italia, Ger-
mania, de marile concursuri de
tenis de aiurea, decât de
competițiile de la noi. Dar
jucătorii străini din echipele de
top ale lumii, mai în toate spor-
turile?... În același registru, sis-
temele amintite, pe sute de
canale, îți oferă filme, specta-
cole, manifestări de peste tot,
cu o imensă audiență. Știm ast-
fel mai multe unii despre alții,
din viața de zi cu zi, avem mai
multe speranțe, diferențele se
mai estompează. La recentul
„Penser l’Europe” de la
București, au fost și două
comunicări pe un alt fenomen
interesant: globalizarea litera-
turii... Nu doar că suntem
tentați, ci putem astfel să
mergem și prin alte segmente.
Ce are lumea mai valoros în-
cepe să aparțină, virtual,
fiecăruia dintre noi. Dacă acum
se vădește așa, ce va fi peste
10, 20 sau 30 de ani? Oamenii,
cetățenii Terrei vor dobândi noi
calități, dar și noi
responsabilități. Prin toate cele
notate am ridicat doar un mic
colț al unei mari cortine de la un
grandios spectacol al lumii. Mai
sunt multe, multe de spus...
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eAstfel, odată cu domesticirea calu-
lui în jurul anului 5000 î.Hr. în
Kazahstan și 4000 î.Hr.în stepele
eurasiatice, s-a produs o revoluție
în domeniul transportului,
comerțului, migrației și formelor de
război. Deși inițial aceste animale
au fost folosite ca sursă de
alimentație (carne și lapte) și nu
pentru transport, avantajul
deplasării rapide, pe perioade lungi
de timp și cu o întreținere mică a
creat conceptul de popor migrator
și a făcut ca triburile, care prin ra-
piditatea și surpriza deplasării
puteau obține beneficii pecuniare
într-o săptămână cât o comunitate
statornică pe perioada recoltei, să
se dezvolte în timp în imperii uriașe.
Această modalitate de transport va
continua până în secolul al XIX-lea,
dar începând cu mijlocul secolului
al XIX-lea și cu avântul revoluției in-
dustriale o nouă modalitate de
transport va începe să joace un rol
important.
Primele mijloace de transport pe
uscat au fost cu siguranță tobogane
rudimentare, obținute din trunchi-
urile copacilor, pentru a transporta
încărcături grele. Dar cea mai
importantă invenție din istoria trans-
portului rutier a fost roata. Introduc-
erea roții, odată cu descoperirea
olăritului în jurul anului 3500 î.Hr., a
dus la dezvoltarea roții ca mijloc de
transport. Astfel, timp de mai bine
de 5000 de ani, cele mai eficiente
mijloace de transport rutier,
vagoane și atelaje, au fost trase de
boi sau de cai, până în momentul
revoluției industriale când, în jurul
anului 1780, James Watt a construit
primele motoare cu aburi, care ul-
terior au fost adoptate și pentru
circulația vehiculelor, atât rutier cât
și feroviar.
Transportul feroviar

Prima cale ferată publică
a fost deschisă în Anglia în 1825, iar
prima linie de cale ferată italiană a
fost construită în Regatul celor două
Sicilii, între Napoli și Portici, legate
pe distanță de 8 km. Astfel, timp de
două secole, calea ferată a fost cel
mai important mod de a asigura
mobilitatea internă a bunurilor și a
oamenilor din lumea occidentală,
asigurând dezvoltarea economică
și socială. Deoarece tehnologia
feroviară a cunoscut o dezvoltare
masivă în primele decenii de activ-
itate, britanicii au început să ela-
boreze primele planuri pentru liniile
feroviare interurbane și tunelurile
subterane ce vor fi cunoscute ca și
prima rețea de metrou la nivel mon-
dial. Prima secțiune a celebrului
"London Underground" a început
să fie construită în 1863 și chiar
dacă în timpul construcției au fost
depuse numeroase plângeri la
adresa fumului din tuneluri a con-
tinuat să se dezvolte până în 1890,
când flota de trenuri din Londra a în-
ceput să utilizeze motoare electrice.
În acest mod a fost marcat în-
ceputul unei noi ere a sistemelor ur-
bane de tranzit rapid, iar metroul
subteran a început să fie prezent în
întreaga lume. Un alt moment de
cotitură în istoria feroviară a fost
constituit de introducerea mo-
toarelor Diesel, care a dus la
sfârșitul epocii locomotivelor cu
aburi. Practic, după cel de-al doilea
război mondial aproape toate
statele lumii au abandonat motorul
cu abur și au îmbrățișat motoarele

diesel care s-au dovedit mai ușor
de întreținut și mult mai fiabile.
Odată cu trecerea timpului, mo-
toarele diesel au fost folosite în
paralel cu motoarele electrice,
permițând astfel trenurilor să uti-
lizeze pe diferite rute cele mai avan-
tajoase caracteristici ale acestor
două tehnologii. Astăzi, trenurile
reprezintă una dintre cele mai im-
portante modalități de transport de
pasageri și mărfuri. Orașele mari nu
pot funcționa fără sistemele de
metrou subterane care transportă
milioane de oameni în fiecare zi, iar
trenurile industriale grele transportă
peste 40% din mărfurile din în-
treaga lume între orașe, țări și con-
tinente.

Astfel, într-un interval de
aproape 200 de ani, rețeaua
feroviară mondială s-a dezvoltat
exponențial, ajungând la nivelul an-
ului 2010 să acopere o parte
semnificativă a globului. Transportul
feroviar reprezintă o modalitate de
transport eficientă din punct de
vedere energetic. Trenurile
consumă mai puțin combustibil - fie
că este vorba de combustibil fosil
(diesel) sau curent electric - decât
alte mijloace de transport și, de
asemenea, pentru a tracta zeci de
vagoane este nevoie de un singur
conductor sau, în cazul trenurilor
automate, nu este nevoie de nici-
unul. Deși transportul feroviar este
privit ca o opțiune viabilă doar pe o
distanță scurtă, trebuie să subliniem
faptul că cea mai lungă cale ferată
din lume – coridorul transiberian se
întinde pe 9288 de kilometri și cinci
fuse orare. Totodată, începând cu
anii `80 ai secolului trecut, trenurile
de pasageri se deplasează cu
viteze din ce în ce mai mari. Deza-
vantajul major al transportului fer-
oviar este acela că pentru a
funcționa necesită material rulant
care trebui să fie întreținut în mod
permanent.
Transportul rutier

Deși drumuri pavate au
existat începând cu China antică și
Imperiul Roman, acestea s-au
păstrat într-o formă care era
susceptibilă intemperiilor până la în-
ceputul secolului al XIX-lea odată
cu descoperirea și dezvoltarea as-
faltului rutier. Impulsul dezvoltării as-
faltului rutier modern a venit din
S.U.A, unde inginerii au fost
interesați să studieze principiile din
spatele comportamentului acestui
material. Primele aplicații au fost în
Battery Park și pe Fifth Avenue din
New York în 1872 unde străzi care
fuseseră anterior pietruite au fost
asfaltate pentru prima oară. Succe-
sul acestei tehnologii revoluționare
pentru timpurile sale a condus la
dezvoltarea în mai puțin de 30 de
ani a autostrăzii. Astfel, în Germa-
nia, între 1913 și 1921, grupul ger-
man AVUS a construit 10 kilometri
de drum divizat pe două sensuri și
fără acces la proprietăți învecinate
prin parcul Grunewald din Berlin,
creând primul segment de
autostradă din lume. Această
reușită a condus la construirea
primei autostrăzi din lume de la
Köln la Bonn între 1929 și 1932. În
1933, Adolf Hitler a început
construcția unei rețele integrate,
cunoscută sub numele de Reich-
sautobahnen sau "drumuri
naționale de autoturisme", în-
cepând cu Frankfurt-Darmstadt-
Mannheim-Heidelberg Autobahn.
Unul dintre scopurile programului a
fost acela de a reduce șomajul pe
fondul crizei mondiale, dar
construcția de drumuri a avut și un
caracter naționalist vădit, iar în sub-
sidiar a avut o intenție militară. În-
tregul sistem a inclus trei trasee
nord-sud și trei rute est-vest. Dru-

murile au fost proiectate pentru vol-
ume mari de trafic și viteze mai mari
de 150 de kilometri pe oră, ocolind
orașele și oferind acces limitat către
localități mici. Ulterior, aproximativ
1.000 de kilometri de autostradă au
fost finalizați până în 1936, iar 6.500
de kilometri erau deja dați în
folosință când construcția a încetat
în 1942. Viabilitatea conceptului de
autostradă în Statele Unite a fost
demonstrată de Pennsylvania
Turnpike, adică prima autostradă
cu taxă din SUA finalizată în 1937.
Drumul a fost proiectat pentru vol-
ume mari de trafic tranzitate de
camioane de mare viteză care
transportau bunuri perisabile și non
perisabile. Ca o noutate absolută,
această autostradă era dotată cu
stații de oprire în care se găseau
restaurante și alte forme de diver-
tisment. Deși cu taxă, reacția
publică favorabilă la acest nou tip
de autostradă a oferit impulsul ce a
dus la boom-ul de construcție de
drumuri de după cel de-al Doilea
Război Mondial din Statele Unite, și
s-a concretizat într-un program im-
portant de construcție de autostrăzi
interstatale influențând astfel trans-
portul pe întreg teritoriul SUA. Pe
cale de consecință, guvernul fed-
eral SUA a dezvoltat, începând cu
anii 1950, sistemul interstatal de
autostrăzi din SUA (în mod oficial
Sistemul național al autostrăzilor in-
terstatale și de apărare) ca răspuns
la presiunile publice puternice care
militau pentru un sistem de drumuri
de o calitate și viteză superioară pe
fondul boom-ului economic de la
sfârșitul celui de-al doilea război
mondial. Prin intermediul acestor
programe care au fost impulsionate
de finanțări uriașe, rețeaua de
autostrăzi a crescut în 50 de ani
până la o lungime totală de peste
100.000 de kilometri, conectând
aproape toate marile orașe din
Statele Unite. Urmând aceste tren-
duri, fie că sunt autostrăzi în
adevăratul sens al cuvântului, fie că
sunt drumuri cu o singură bandă,
într-un interval sensibil mai scăzut
decât cel din industria feroviară,
rețeaua modernă de drumuri
mondială a ajuns în mai puțin de
100 de ani de la 0 la 33 de milioane
de km. Transportul rutier este cea
mai folosită modalitate de transport
pe toate continentele, rețeaua de
drumuri internațională fiind, cel puțin
în mod teoretic, interconectată per-
manent. Acest  tip de transport este
facil și practic și reprezintă o
componentă personală de trans-
port la îndemâna maselor. Tocmai
acest aspect face ca transportul ru-
tier să fie cel mai poluant și să con-
stituie unul dintre cei mai importanți
factori ce determină încălzirea
globală. Un alt dezavantaj major al
transportului rutier, și în fapt un
dezavantaj care nu este găsit la
celelalte modalități de transport,
este congestionarea traficului care
are un impact direct asupra calității

vieții oamenilor fie pasageri și
participanți la trafic, fie locuitori ai
orașului sau zonei în care aceste
blocaje au loc. 
Transportul maritim

Comerțul și transportul
transoceanic și-au început dez-
voltarea în jurul secolului al III-lea
î.Hr., rutele comerciale maritime
fiind preferate celor terestre datorită
rapidității transportului și capacității
de stocare a navelor. Odată cu de-
scoperirea astrolabului, deși nave
primitive, s-a demarat livrarea
mărfurilor pe distanțe din ce în ce
mai mari și cu o precizie ridicată.
Datorită acestor instrumente
comerțul transoceanic între lumea
arabă, China și India a cunoscut în
prima jumătate a mileniului întâi o
creștere exponențială rezultând
astfel un flux continuu de mărfuri
între două continente ce prezentau
factori de producție total diferiți.
Odată cu descoperirea celor două
Americi, comerțul susținut de Im-
periul Portughez și de către cel
Spaniol a trecut la un alt nivel –
acela de a extrage resursele brute,
cum ar fi aur, argint, bușteni etc.,  și
de a le transporta direct în Spania
sau Portugalia. Astfel, schimbul
„columbian”, numit după Cristofor
Columb, a reprezentat transferul pe
scară largă a plantelor, animalelor,
culturii, populației umane, tehnolo-
giei, bolilor și ideilor între Lumea
Nouă și Lumea Veche în secolele
al XV-lea și al XVI-lea. Tot acest
transfer s-a realizat exclusiv maritim
punând bazele primelor rețele mar-
itime de transport naval. Adam
Smith a văzut activitatea de trans-
port maritim ca pe o modalitate
ieftină de transport, transport ce de-
schide accesul către piețe tot mai
largi, favorizând astfel specializarea
firmelor, oferind unor firme aflate la
distanțe foarte mari posibilitatea de
a oferi produse la prețuri mult mai
mici decât cele produse pe plan
local. Cu tot avansul tehnologic în-
registrat de când Adam Smith a
scris aceste cuvinte, în 1776, și cu
toate că țările dezvoltate au la ora
actuală o infrastructura internă
foarte dezvoltată, activitatea de
transport maritim a făcut, în această
perioadă, mai mult decât a ține
pasul cu aceste schimburi. De la
mijlocul anilor ’60 s-au produs două
revoluții tehnice ce au jucat un rol
important în dezvoltarea unei piețe
globale, atât pentru produsele finite
cât și pentru materiile prime. În pe-
rioada anilor ’60 a devenit din ce în
ce mai evident că sistemul
tradițional de transport al mărfurilor
(mărfuri ambalate sau neambalate
cu forme și dimensiuni diferite
oferite la transport în cantități mici)
cu nave de linie nu poate ține pasul
cu creșterea volumului de marfă.
Pentru a depăși aceste probleme a
fost introdusă paletizarea/ con-
tainerizarea mărfurilor ca o încer-
care de a fluidiza fluxurile
comerciale. Activitatea de punere a

mărfurilor generale în unități de
sarcină a avut un efect mai mare
decât cel anticipat chiar și de cei
mai înfocați susținători ai acestui
sistem. Dacă la începutul anilor ’60
mărfurile transportate din Europa în
SUA aveau nevoie de câteva luni
pentru a ajunge la destinație, la în-
ceputul anilor ’80, la doar câteva zile
după ce un container părăsea fab-
rica producătoare putea ajunge la
destinație cu marfa intactă și gata
de a fi transferată pe o barjă sau pe
un vagon cu minimum de eforturi și
întârzieri. Practic, industria maritimă
a folosit organizarea pentru a re-
zolva o problemă fundamentală,
astfel deschizându-se porți largi
pentru dezvoltarea economiei mon-
diale. Revoluția generată de dez-
voltarea transportului de mărfuri în
vrac, chiar dacă este mai puțin
perceptibilă, a fost la fel de
importantă prin efectele pe care le-
a generat. Transportul în vrac al
materiilor prime a fost pentru prima
dată considerat ca parte a unui pro-
ces integrat de manipulare a
mărfurilor, în care investițiile pot
îmbunătăți productivitatea. Acest
lucru a fost posibil prin utilizarea
unor nave cu capacități de transport
din ce în ce mai mari, prin învestiții
în mijloace de manipulare rapidă și
prin integrarea întregului lanț de
transport. În acest fel, costurile de
transport pentru mărfurile în vrac au
fost aduse la un astfel de nivel încât
a devenit mai ieftin să se importe
materii prime de la furnizori aflați la
mii de mile depărtare, decât de la
furnizori interni aflați la câteva sute
de kilometri. Navele, cu capacități
din ce în ce mai mari, au jucat un rol
central în acest proces; în perioada
1945-1995 capacitatea de transport
a navelor petroliere a crescut de 20
de ori, iar cea a mineralierelor de 15
ori. Această transformare a fost
completată de îmbunătățirea mi-
jloacelor de manipulare a mărfurilor
în porturi și de integrarea mai bună
a transportului maritim cu trans-
portul terestru. Transportul maritim
este cea mai ieftină modalitate de
transport însă are ca dezavantaj
major durata de tranzit și de aceea
este folosit cel mai adesea în trans-
portul intercontinental de mărfuri
care din cauza volumului sau a
cantității nu pot fi transportate altfel.
Această modalitate de transport are
o amprentă de carbon relativ
redusă, dar introduce un alt risc im-
portant asupra mediului
înconjurător, și anume poluarea
accidentală în caz de accident. Ast-
fel, în anul 1979 petrolierul Atlantic
Empress a eliberat aproximativ 90
de milioane de galoane de petrol în
Oceanul Atlantic la aproximativ 16
km (10 mile) în largul insulelor
Trinidad și Tobago ca urmare a
unei coliziuni cu un alt vas pe fondul
unei furtuni tropicale violente.

Prof. Univ. Dr. Lucian 
beLașcu, uLbs
și
Asist. Univ. Dr. Alma
Pentescu, uLbs

- cont. în pagina 7 -
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Transportul aerian
Epoca modernă a

aviației a început cu primul zbor
al unui obiect mai ușor decât
aerul, pe 21 noiembrie 1783,
când un balon cu aer cald
proiectat de frații Montgolfier s-a
desprins de la sol în sud-estul
Franței. Eficiența baloanelor a
fost limitată deoarece acestea
puteau doar să călătorească
folosindu-se de vânt, ideea
venindu-i la scurt timp inventa-
torului francez Jean-Pierre Blan-
chard care a zburat primul
dirijabil cu echipaj uman în 1784.
Aeronavele rigide au devenit
primele aeronave care trans-
portau pasageri și mărfuri pe
distanțe mari. Cele mai cunos-
cute aeronave de acest tip au
fost fabricate de compania
germană Zeppelin. Cel mai de
succes Zeppelin a fost Graf Zep-
pelin cu care s-a zburat peste un
milion de mile, inclusiv un zbor
în întreaga lume în august 1929.
Cu toate acestea, dominația
Zeppelin-elor asupra avioanelor
din acea perioadă care avea o
rază de numai câteva sute de
kilometri s-a încheiat tragic
încheiat la 6 mai 1937, când diri-
jabilul Hindenburg a luat foc la
aterizare în New Jersey,
ucigând 36 de persoane în in-
cendiul provocat. Cauza acci-
dentului a fost inițial pusă pe
seama utilizării hidrogenului în
locul heliului ca gaz folosit la ridi-
carea aparatului. O investigație
internă efectuată de producător
a arătat că stratul de material
care acoperea cadrul a fost
foarte inflamabil și a permis
electricității statice să se acu-
muleze în dirijabil. Deși au exis-
tat inițiative periodice de
revigorare a utilizării lor, dirija-
bilele nu au avut decât o
aplicație de nișă după acele mo-
mente. În ceea ce privește in-
dustria aeronautică pe care o
cunoaștem astăzi există multe
revendicări asupra primului
zborul cu un aparat mai greu
decât aerul. Consensul istoric îi
creditează pe frații Wright cu re-
alizarea primul zbor cu avion al-
imentat, controlat și susținut în

data de 17 decembrie 1903.
Doar un deceniu mai târziu, la
începutul primului război mon-
dial, aeronavele mai grele decât
aerul au devenit practice pentru
recunoaștere, artilerie și chiar at-
acuri împotriva pozițiilor de la
sol. În anii 1920 și 1930 s-au în-
registrat progrese importante în
domeniul aviației, inclusiv primul
zbor transatlantic realizat de Al-
cock și Brown în 1919, zborul
transatlantic realizat de Charles
Lindbergh în 1927 și zborul
transpacific realizat de către
Charles Kingsford Smith în anul
următor. Unul dintre cele mai de
succes modele ale acestei pe-
rioade a fost aeronava Douglas
DC-3, care a devenit primul
avion profitabil, purtând exclusiv
pasageri, dând startul epocii
moderne a serviciilor de trans-
port aerian de pasageri. Până la
începutul celui de-al doilea
război mondial multe orașe și
regiuni au construit aeroporturi și
au pregătit numeroși piloți
calificați. Războiul a adus multe
inovații aviației, inclusiv prima
aeronavă cu jet de aer și primele
rachete cu lichid. După cel de-al
doilea război mondial, mai ales
în America de Nord, a avut loc
un boom în aviația generală, atât
privată, cât și comercială,
deoarece mii de piloți au încetat
serviciul militar și au fost disponi-
bile multe avioane de transport
și antrenament. Producători pre-
cum Cessna, Piper și Beechcraft
au extins producția pentru a oferi
aeronave ușoare pentru noua
piață de clasă mijlocie. Începând
cu anii 1950, dezvoltarea
avioanelor civile a crescut, în-
cepând cu Havilland Comet,
deși primul avion de pasageri
folosit pe scară largă a fost Boe-
ing 707 deoarece era mult mai
economic decât alte avioane la
vremea respectivă. Astfel,
aparatul a început serviciul pe
ruta New York-Londra în 1958,
primul an în care au fost mai
mulți pasageri transatlantici ce
au călătorit pe calea aerului
decât pe o navă de croazieră.
Proiectele de aeronave cu rază
lungă de deplasare comparabile
au fost DC-8, VC10 și Il-62. Boe-
ing 747, "jetul Jumbo", a fost
prima aeronavă care a redus
costul de zbor și a accelerat în
continuare dezvoltarea avionului
de pasageri cu reacție. Aeron-
avele cu reacție sunt capabile să
zboare mai mult, mai repede și
mai mult decât aparatele dotate

cu pistoane și elice, făcând
călătoriile transcontinentale și in-
tercontinentale mult mai rapide
și mai ușoare decât în trecut.
Avioanele care efectuează
zboruri transcontinentale și
trans-oceanice lungi puteau
zbura acum la destinațiile lor
non-stop, făcând pentru prima
dată o mare parte a lumii
accesibilă într-o singură zi de
călătorie. Pe măsura ce cererea
a crescut, avioanele au devenit
mai mari, reducând și mai mult
costul transportului aerian. O
excepție de la dominația mo-
toarelor turbofan a fost Tupolev
Tu-114 cu turbopropulsoare (cu
primul zbor în 1957). Acest
avion a reușit chiar să
depășească performanțele je-
turilor contemporane; totuși uti-
lizarea unor astfel de motoare
pentru aeronave mari a fost
limitată după 1976 la armată. În-
cepând cu anii '60, aeronavele
realizate din materiale com-
pozite și motoarele mai
silențioase și mai eficiente au
devenit disponibile, iar Concorde
a oferit servicii supersonice de
călători pentru mai bine de două
decenii; totuși, cele mai impor-
tante inovații de durată au avut
loc în domeniul instrumentelor și
al controlului. Sistemul de
poziționare globală (GPS),
comunicațiile prin satelit și com-
puterele din ce în ce mai mici și
mai puternice și afișajele cu
LED-uri au schimbat major cab-
inele aeronavelor și din ce în ce
mai mult și aeronavele mai mici.
Piloții pot naviga mult mai precis
și văd terenul, obstacolele și alte
aeronave din apropiere pe o
hartă sau prin viziune sintetică,
chiar și noaptea sau în condiții
de vizibilitate redusă. Pe 21
iunie 2004, SpaceShipOne a de-
venit prima aeronavă cu
finanțare privată ce a realizat o
deplasare spațială, deschizând
posibilitatea unei piețe aviatice
capabile să părăsească atmos-
fera Pământului. Între timp, pro-
totipurile de zbor ale aeronavelor
alimentate cu combustibili alter-
nativi, cum ar fi etanolul, energia
electrică și chiar energia solară,
devin tot mai frecvente. Trans-
portul aerian este cel mai rapid
dar și cel mai scump. Această
modalitate de transport este
folosită de pasagerii care doresc
sau au nevoie să călătorească
pe distanțe medii și lungi, iar
prețul plătit pentru acest lucru
rămâne în plan secundar. Astfel,

putem enumera pe scurt
următoarele avantaje ale trans-
portului aerian:
• viteza mare - este cel
mai rapid mijloc de transport;
pasagerii și mărfurile pot fi trans-
portate cu ușurință dintr-un loc
în altul.
• cost minim - spre de-
osebire de căile ferate și de
transportul rutier, nu este nevoie

să se cheltuiască bani pentru
construcția de drumuri, doar
aeroporturile trebuie construite.
• importanța strategică -
o cale aeriană are o mare
importanță strategică, poate fi
folosită pentru securitate internă
și externă.
• transportul facil al
mărfurilor costisitoare - este
destul de convenabil să se
trimită mărfuri costisitoare,
ușoare și perisabile prin inter-
mediul transportului aerian.
• fără bariere fizice -
transportul aerian nu conține
bariere fizice precum râuri,
munți, forme de relief greu de
penetrat etc.
• dezvoltare economică
exponențială - permite dez-
voltarea economică din punct de
vedere turistic.
Printre dezavantajele majore ale
transportului aerian putem enu-
mera următoarele:
• costuri ridicate - trans-
portul aerian este un serviciu
costisitor; costurile sale
operaționale sunt mari; cu un
acces mai restrâns pentru clasa
mijlocie.
• mai multe riscuri - trans-
portul aerian este predispus la
accidente, o mică greșeală
poate fi foarte periculoasă pen-
tru pasageri; deturnarea
avioanelor este, de asemenea,
posibilă.
• investiții masive - pentru
crearea de facilități de aviație
sunt necesare investiții uriașe:
costul aeronavelor, construcția
și întreținerea aerodromurilor și
mecanismul de control necesită
cheltuieli de capital.

• Poluarea - ca toate
activitățile care implică com-
bustie, aeronavele eliberează
funingine și alți poluanți în
atmosferă. De asemenea, sunt
produse gaze cu efect de seră,
cum ar fi dioxidul de carbon
(CO2). De fapt, transportul aer-
ian este cel mai mare generator
de dioxid de carbon dintre toate
tipurile de transport, astfel:

Emisiile de carbon pe tipuri de
transport
Sursa: The low carbon method,
Guillaume Fabre, 2011
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Din perspectiva suportului acor-
dat de Uniunea Europeană, de
peste 25 de ani aceasta a finanțat
programe în domeniile educației,
formării și tineretului, acoperind o
dimensiune de cooperare atât
intraeuropeană, cât și
internațională. Dintre acestea,
programele care finanțează
mobilități pentru cadre didactice și
studenți s-au dovedit a avea un
impact semnificativ, fiind evaluate
an după an pozitiv, atât din per-
spectiva numărului de participanți
cât și a rezultatelor obținute. Fac-
ultatea de Științe Economice a
asimilat în mod activ importanța
asigurării unor experiențe
internaționale pentru studenții săi,
fiind implicată în numeroase
activități care au rolul de a le oferi
acestora pregătirea complexă
cerută de o piață a muncii
integrată în economia europeană
și globală.
În acest context, una din direcțiile
de acțiune a fost implicarea în
proiecte internaționale. Un exem-
plu de succes îl reprezintă
obținerea în septembrie 2019 a
finanțării pentru un proiect cu titlul
New Modes of Mobility (NewM).
Proiectul a fost depus cu succes
în cadrul competiției Erasmus +
Parteneriate Strategice, KA 203,
în Germania, de către un
consorțiu format din universități
din 6 țări: Germania (coordona-
tor), Finlanda, Olanda, România,
Polonia și Ungaria. 
NewM are o durată de 36 de luni
și un buget de 438.659 Euro. Prin
crearea de module și cursuri ce
includ mobilitate virtuală și
hibridă, utilizarea instrumentelor
digitale în învățare și comunicare,
proiectul își propune să reducă
barierele ce stau în calea
dobândirii de către studenți a unor
experiențe internaționale. Abor-
darea pe care o propune NewM
are în vedere integrarea în cadrul
cursurilor și seminariilor a unor
oportunități (cerințe) de lucru în
echipe mixte, formate din studenți
din țări diferite, pentru realizarea
unor proiecte ce sunt parte a
evaluării standard la diferite disci-
pline.  Proiectul își propune o
abordare incluzivă, cu partici-
parea tuturor studenților din gru-
pele implicate, întrucât asimilarea
interacțiunii virtuale permite
depășirea obstacolelor de natură
socioeconomică, financiară sau
de sănătate care pot apărea în
cazul mobilității tradiționale.
Aceasta va permite ca un număr
semnificativ mai mare de studenți
să beneficieze de o experiență
internațională. 
Universitatea Lucian Blaga din
Sibiu participă la proiect prin Fac-
ultatea de Științe Economice. Ca
universitate publică cu peste
14000 de studenți în cele 9
facultăți, ULBS este partener în
numeroase proiecte
internaționale. Aceeași afirmație
este valabilă și pentru Facultatea
de Științe Economice, care își
propune să asigure mențină rata
ridicată de angajabilitate a
absolvenților prin orientarea
internațională: oportunități pentru
studenți și profesori pentru a par-
ticipa la evenimente
internaționale (conferința științifică
internațională IECS, săptămâna
internațională, iWeek), programe
de studiu în limba engleză,
mobilități în una dintre cele peste

60 de universități partenere. Im-
plicarea în proiect a avut la bază
o colaborare existentă cu Univer-
sitatea FHWS din Wurzburg,
Germania, coordonatorul acestui
proiect. 
Cu mai mult de 9300 de studenți
și aproximativ 2000 de profesori,
Universitatea de Științe Aplicate
Wurzburg- Schweinfurt (Univer-
sity of Applied Sciences
Wurzburg – Schweinfurt), Ger-
mania, sau FHWS, este una din-
tre cele mai mari universități de
științe aplicate din Bavaria.
FHWS a fost înființată în 1971 cu
două locații care s-au dovedit de
succes până azi – în orașele
Wurzburg și Schweinfurt. Cele 10
facultăți oferă peste 40 de pro-
grame de licență și de master.
Acestea sunt în domenii precum
economie, tehnologie, științe so-
ciale, calculatoare, design vizual
și limbi străine. Un semestru de
practică, învățare prin proiecte și
o parte importantă acordată
aplicațiilor practice în laboratoare
și seminarii subliniază importanța
acordată abordării aplicative la
FHWS. Studenții sunt perfect
pregătiți pentru joburile lor viitoare
și pentru a face față cerințelor de
pe piața muncii. FHWS se
focalizează pe internaționalizare
ca element de diferențiere
strategică și își propune să devină
o universitate internațională în
care studenții din diferite țări să
învețe și să studieze împreună.
Facultatea de Economie și Ad-
ministrarea Afacerilor prin Biroul
de Management Internațional
este entitatea implicată în proiect. 
Seinajoki University of Applied
Sciences (SeAMK), Finlanda
este o universitate
multidisciplinară de științe aplicate
care și-a început activitatea în
1992.   SeAMK are aproximativ
4500 de studenți, din care 1100
sunt adulți care urmează pro-
grame de formare continuă. Cam
800 de studenți finalizează studi-
ile în fiecare an. Cele aproximativ
350 de cadre didactice realizează
activități de cercetare, dezvoltare,
inovare focalizate pe ariile de
expertiză. Integrată în Consorțiul
Universitar din Orstrobotnia de
Sud, universitatea reușește să
asigure mediului de afaceri din
regiune expertiza de nivel înalt de
care companiile au nevoie,
reușind să atragă pentru cerc-
etare o finanțare anuală de aprox-
imativ 4 milioane de euro.
SeAMK este reprezentată în
proiect de School of Business
and Culture, o facultate cu o rețea
extinsă de parteneriate
internaționale și cu numeroase
opțiuni de programe de dublă
diplomă. Dezvoltarea unui cam-
pus digital este una dintre
prioritățile strategice ale SeAMK.
Aceasta înseamnă dezvoltarea
de procese digitalizate, pro-
movarea digitalizării în procesul
de învățare și utilizarea sistemelor
digitale, ceea ce asigură o bază
solidă și funcțională pentru mobil-
itatea virtuală, simulări, utilizarea
jocurilor în predare, activități pe
care proiectul NewM le include. 
Fontys University of Applied Sci-
ences este una dintre cele mai
mari universități de științe aplicate
din Olanda care oferă 29 de pro-
grame de licență și master în
engleză. Universitatea are cel
mai mare număr de studenți
internaționali dintre universitățile
din Olanda, cu peste 80 de
naționalități ale studenților
proveniți din toate țările lumii.
Domeniile sunt Afaceri, Market-
ing, Comunicare, Tehnologia

Informațiilor și Comunicațiilor, In-
ginerie, Arte și Fizioterapie. 
Universitatea din Zielona Gora
este una dintre cele 18
universități comprehensive din
Polonia. Una dintre prioritățile
strategice ale Universității Zielona
Gora este dezvoltarea de pro-
grame doctorale în diverse
domenii, ceea ce înseamnă că
cercetarea este una dintre
prioritățile asumate, pe lângă
internaționalizare. Începând cu
1996 universitatea a participat în
proiecte internaționale, cu impli-
carea profesorilor și studenților.
Unul dintre cele mai relevante ex-
emple, din perspectiva unei
experiențe similare cu ceea ce își
propune proiectul NewM este
proiectul derulat împreună cu
FHWS, implementat în cadrul
cursului de Managementul
Proiectelor Internaționale. Proiec-
tul a presupus colaborarea între
studenți din Polonia, Germania,
Belgia, Olanda, Danemarca, dar
și din SUA, Taiwan, Ucraina sau
Rusia care, în cadrul unor echipe
internaționale au avut de rezolvat
probleme legate de cercetarea
unor piețe, noi canale de
distribuție, căutarea de furnizori,
etc. De-a lungul celor 25 de ani în
care s-a derulat, la proiect au par-
ticipat peste 900 de studenți.  
Universitatea din Debrecen ceste
una dintre universitățile impor-
tante din Ungaria, care își  prop-
une să dezvolte un învățământ de
calitate prin programe versatile, în
domenii precum agricultură, arte
și științe umaniste, științe med-
icale, drept, economie, inginerie,
științe ale educației, științe natu-
rale și muzică. Unul dintre
punctele forte este colaborarea
cu sectorul privat, cu companiile
dar și cu autoritățile publice locale
și centrale. 
Cum a început povestea de suc-
ces a proiectului? Prima întâlnire
pentru pregătirea  NewM a avut
loc în februarie, în Finlanda, la
Seinajoki, unde SeAMK s-a
dovedit o gazdă excelentă și
unde s-au conturat principalele
activități și modul în care
partenerii vor fi implicați. A urmat
de o perioadă de muncă intensă,
întâlniri săptămânale pe Skype și
un efort consistent de cunoaștere
și înțelegere reciprocă, în urma
cărora s-a finalizat o aplicație care
a fost declarată câștigătoare în
competiția din Germania. În
cadrul procesului de evaluare,
principalele puncte forte ale
aplicației au fost considerate inte-
grarea ideii de incluziune socială,
dar, mai ales focalizarea pe
oferirea posibilității de a dobândi
o experiență internațională în uni-
versitatea proprie (conceptul de
Internationalization at Home) și
integrarea conținutului
internațional și intercultural în cur-
riculum-ul de bază. De aseme-
nea, consorțiul a fost considerat
perfect, un scor foarte mare fiind
obținut pentru calitatea cooperării.
Încă de la început, consorțiul și-a
propus creșterea cooperării între
instituțiile partenere, în principal în
dezvoltarea curriculum-ului și a
cursurilor, creșterea
internaționalizării în rândul
studenților, dar și crearea de
competențe transversale precum
abilități de lucru și de comunicare
în echipe internaționale. 
Specificul acestui tip de proiect
(înscris în competiția Parteneriate
Strategice) este că rezultatele se
materializează sub forma unor
„output-uri intelectuale”, ceea ce
înseamnă că după 3 ani vor
rezulta o carte în format elec-

tronic, un ghid de bune practici
care să poată fi utilizat ulterior de
către cei care își propun să in-
clude dimensiunea internațională
în procesul de predare, dar și 6
module integrate de predare și
învățare prin intermediul cărora
va fi dezvoltată idea unor noi
posibilități de internaționalizare.
Modulele sunt coordonate fiecare
de către una din universitățile im-
plicate în proiect și vor presupune
lucrul în echipe cu studenți din 2
sau mai multe țări. Acestea vor
avea o temă specifică disciplinei
în cadrul căreia vor fi integrate și
o universitate coordonatoare: Bi-
cycle Project (Proiectul Bicicleta,
SeAMK), A fi cetățean European
– resursele umane la nivel
transnațional (FHWS), Pornirea
unei afaceri (Fontys), Creșterea
mediului internațional de afaceri
(ULBS), Rezolvarea problemelor
(Zielona Gora), Negocierea – să
vorbim Europei (Debrecen). 
Prima întâlnire după ce proiectul
a obținut finanțarea a avut loc în
la Wurzburg, Germania. Un oraș
cu o populație de aproximativ
130.000 de locuitori, pitoresc și
plin de farmec a contribuit la
crearea unei atmosfere produc-
tive și prietenoase, fiind odată mai
mult dovada că dimensiunea
culturală este unul dintre factorii
de succes în proiectele
internaționale. Întâlnirea de la
Wurzburg din în 28-30 octombrie
a avut câteva rezultate concrete:
realizarea unui ghid referitor la im-
plementarea proiectului de către
cele 6 instituții, identificarea pro-
fesorilor și grupelor de studenți
care vor fi implicate în proiect și,
de asemenea, finalizarea planu-
lui de diseminare al proiectului. 
În total, pe parcursul celor 3 ani
de implementare vor avea loc în
total 4 întâlniri. A doua întâlnire va
avea loc la Sibiu, în mai 2020,

când pe parcursul a 3 zile vor fi
discutate progresul activităților și
vor fi planificate activitățile vi-
itoare. În mai 2021 echipa se va
întâlni la Venlo, în Olanda, iar în
primăvara anului 2022 la Zielona
Gora, în Polonia. 
Facultatea de Științe Economice
va fi implicată în proiectul NewM
pe mai multe paliere:
(1) Ca lider al uneia dintre
activități, cu titlul „The rise of the
international environment” – în
cadrul acesteia studenții anului II,
Business Administration vor lucra
împreună cu studenții olandezi, în
echipe mixte la rezolvarea unor
probleme specifice mediului de
afaceri din cele două țări;
(2) Ca gazdă a celei de-a
doua întâlniri a proiectului, în mai
2020;
(3) Va contribui la realizarea
cărții referitoare la noi posibilități
de realizare a internaționalizării și
la realizarea și publicarea unui
ghid practic prin care sunt descriși
pașii necesari pentru a ajunge la
noi moduri de mobilitate
(internaționalizare acasă, mobili-
tate virtuală, mobilitate hibridă);
(4) Participarea studenților
la învățarea prin jocuri - Business
Games - în echipe formate din

câte 4 membri din țări diferite, re-
spectiv  Germania, Olanda, Polo-
nia și România
(5) Participarea studenților
în echipe internaționale ce vor uti-
liza softuri de specialitate pentru
rezolvarea unor probleme speci-
fice de managementului
resurselor umane 
(6) Participarea la work-
shop-uri și conferințe 
(7) Mobilități studențești –
minim 10 studenți ai facultății vor
vizita universitățile partenere.
Activitățile de învățare și predare
sunt esențiale pentru succesul
proiectului NewM. Din moment ce
noile modalități de mobilitate își
propun ca studenții și profesorii,
principalii beneficiari ai proiectu-
lui, să dobândească experiență
internațională, consorțiul va
urmări ca aceștia să poată de
asemenea transfera și utiliza
competențele rezultate în viața
reală. În timp ce partea de
îmbunătățire a curriculum-ului
este partea teoretică a proiectu-
lui, implementarea va fi extrem de
practică. Valoarea adăugată
constă în implicarea concretă a
participanților în realizarea unor
noi tipuri de mobilitate,
internaționalizare, digitalizare, in-
terdisciplinaritate. Fiecare
partener a selectat cei mai potriviți
participanți – profesori și studenți.
Din partea ULBS, vor participa în
proiect Silvia Mărginean (coordo-
nator), Camelia Budac (director
de departament, responsabil cu
Planurile de învățământ și cu pro-
gramele analitice), Anca Șerban,
Simona Vinerean, Alma Pen-
tescu și Eugen Popescu, care vor
oferi studenților cu care lucrează
oportunitatea de a lucra cu
studenți din universitățile
partenere în realizarea proiectelor
de seminar.
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