
În contextul
activităților
s p e c i f i c e
proiectului
“ S i b i u

R e g i u n e

Gastronomică Europeană în anul
2019”, dezvoltarea durabilă rurală a
celor cinci microregiuni (Mărginimea
Sibiului, Țara Oltului, Valea Hârtibaci-
ului, Valea Târnavelor și Țara
Secașelor),  vizează aducerea unui
nou concept de abordare integrată și
sistemică a rolului de promovare a
activităților tradiționale în care gas-
tronomia joacă un rol important. 
Produsele turistice gastronomice

încorporează valori de mediu, peisaj,
părți ale culturii locale, tradiții,
bucătăria locală, costume tradiționale,
hrana locală și ritualurile, asociate cu
experiența gastronomică - modul în
care sunt servite și prezentate ali-
mentele, ingredientele, metodele de
preparare. Identificarea destinației tur-
istice culinare este una dintre
provocările creării de produse turis-
tice, în care un rol important îl au pen-
siunile turistice.
Turismul gastronomic face parte din
turismul cultural. În acest context,
ofertele de turism gastronomic sunt vi-
abile dacă furnizorii de servicii sau
producătorii locali iau în considerare
caracteristicile culturale ale teritoriului.

S~PT~MÂNAL FINANCIAR - ECONOMIC

“-Eroi au fost, eroi sunt
încă

-Și-or fi cât neamul
românesc.“

Pui de lei
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nr.  466 anul  XIV  vineri, 23 noiembrie  2018  1 RON
PUNCTUL PE 
EUROPA

Eveniment de
i m p o r t a n ţ ă
deosebită pen-
tru destinul Stat-
ului român,
Marea Unire a
însemnat expri-
marea voinţei
românilor din
toate teritoriile
locuite de
aceștia, la

Chişinău, Cernăuţi şi Alba-Iulia. Entuzias-
mului popular de la 1 Decembrie 1918, i-a
urmat constituirea Marelui Sfat, care, în
prima sa şedinţă din 2 de-
cembrie 1918, a ales un
Comitet compus din 15
membri, căruia i s-au
transmis mandatele de
inițiativă şi acţiune absolut
necesare din punct de
vedere constituțional în
acele momente. Acest
Comitet va purta numele
de Consiliul Dirigent al
Transilvaniei, Banatului şi
ţinuturilor româneşti din
Ungaria şi va fi învestit cu
puteri de guvernare, leg-

islative şi executive nelimitate. Avându-l
preşedinte pe Iuliu Maniu, ca membri pe
Ştefan Cicio-Pop, Vasile Goldiş, Alexan-
druVaida-Voevod, Ioan Suciu, Aurel Vlad,
Aurel Lazăr, Victor Bontescu, Vasile Lu-
caciu, Valeriu Branişte, Octavian Goga,
Emil Haţieganu, Romul Boilă, Iosif Ju-
manca şi Ion Flueraş, Consiliul Dirigent –
după ce membrii prezenţi au depus
jurământul solemn în şedinţa electivă a
Marelui Sfat din 2 decembrie 1918 – şi-a
început în aceeaşi zi activitatea: au fost
aleşi patru vicepreşedinţi: Vasile Goldiş,
Alexandru Vaida-Voevod, Ştefan Cicio-
Pop şi Aurel Vlad. .
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„Este mai ușor
să dezintegrezi

un atom decât o
prejudecată”

albert einstein
Ar părea două di-

namici care se opun una celeilalte, încă din
vremea – secolul XIX – în care glob-
alizarea, concretizată mai ales în intensifi-
carea schimburilor internaționale, a
dobândit accente de o mare intensitate.
Este vorba chiar de această intensificare a
schimburilor mondiale, de o lume tot mai
deschisă. În același timp, este vorba de
constituirea statelor-națiune, de o lume, din
această perspectivă, relativ mai închisă.
De o lume în care liberul schimb se con-
frunta, în condiții dificile, cu protecționismul,
un protecționism exprimat mai ales prin
politici economice care îngustau consistent
economia în raport cu pătrunderea de pro-
duse străine, preferându-se, promovându-
se cele fabricate național, deși acestea
aveau costuri-prețuri mai mari față de cele
străine.
Unde sunt, dar, contradicțiile? Nu prea
sunt. Cifrele statistice relevă continuarea
intensificării schimburilor internaționale toc-
mai pe fondul consistenței relațiilor dintre
statele-națiune. De fapt, statele-națiune,

odată constituite, pentru a se consolida și
progresa, aveau nevoie de o economie în
dezvoltare. De o economie destul de mult
diversificată, cadru în care era loc suficient
pentru importuri necesare astfel. Mai târziu,
asemenea importuri au fost numite „impor-
turi de completare”. Aveau nevoie, statele
respective, de repere. Aveau nevoie, cel
puțin la început, de „acorduri bilaterale”
care să le deschidă porțile, ulterior, spre un
cadru mai larg. Cu atât mai mult cu cât
apăreau marile consorții, societățile
internaționale. Nu discutăm de „economi-
ile autarhice”, cu precădere Germania în
preajma declanșării de către ea a celor
două Războaie Mondiale. Germania a dorit
să se impună prin forță peste tot, nere-
cunoscând „de facto” mai multe state.

Dan popescu

mONDiAlizArEA: rEAlități,
DEzAmăgiri, SPErANțE (ii)

– SChiță PrElimiNAră A UNEi
DiNAmiCi COmPliCAtE –

Dr. Alexiu tatu

Conf. Univ. Dr. Virgil 
nicula, ulbs
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“SibiU  rEgiUNE gAStrONOmiCă
EUrOPEANă”

UN titlU și UN ANgAjAmENt 
PENtrU tOți ACtOrii  

lOCAli imPliCAți C a r t e a
debutează cu
o incursiune în
e v o l u ț i a
educațională
și profesională
a autorului

într-o perioadă
plină de

turbulențe, cum se anunță chiar din titlu.
Autorul rememorează cu mult respect
profesorii care i-au marcat
educația de la școala generală
până la facultate. Sunt trecute
în revistă, în continuare,
pozițiile profesionale în cerc-
etare, în publicistică, care i-au
îmbogățit experiența și i-au
întărit formația în domeniul
economiei. Articolele sale pe
teme economice (mai multe
nu tocmai comode pentru
regimul comunist) au trezit in-
teresul și în exterior (astfel a
primit o invitație pentru docu-
mentare de la ziarul geman
Die Zeit). 

După 1989, gândirea
liberală a profesorului Dan
Popescu s-a materializat atât
în plan politic cât și economic
prin acțiunile desfășurate în
calitate de profesor universi-
tar. Dan Popescu a predat la
Academia de Studii Econom-
ice București, la Universitatea
Lucian Blaga din Sibiu, la Uni-
versitatea din București, dar și
la alte universități din țară. În
străinătate a predat ca titular
la Universitatea Rennes

(Franța – unde a primit și titlul de Doctor
Honoris Causa), la Universitatea din
Pescara (Italia), la Academia de Studii
Economice a Moldovei (unde din 2004
este deasemenea DHC) etc. „Introduc-
erea” scoate în relief anvergura
națională și internațională a profesorului
și activitatea sa bogată în domeniu,
unde numeroasele cărți și articole sunt
un indicator important al performanței
profesionale.

Conf. Univ. Dr. Dorel 
morândău, ulbs

DAN POPESCU
VrEmUri tUrbUlENtE:

fASCiNAțiA iStOriEi 
igNOrAtE

- continuare în pag. 5 -

În acest număr, ilustrații de epocă, În memoria celor ce nu
mai sunt și cu speranțe către cei care vin.
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Dar să revenim. Protecționismul ca
atare – necesar într-o primă perioadă a
dezvoltării, când germenii industriali
naționali trebuiau protejați, feriți de „in-
temperiile” declanșate de cei puternici în
scopul obținerii unui profit maxim – de-
venea, de la un timp, realmente, o greu-
tate tot mai mare pe grumazul unor
economii „sensibile” și fără mari resurse
financiare, economii izolate. Economii
care astfel, în loc să facă pași înainte
făceau pași înapoi. Ceea ce nu era deloc
confortabil, nici măcar convenabil. Este o
chestiune în mod strălucitor analizată pe
la mijlocul secolului XIX și mai apoi de
către marele economist român P.S. Au-
relian, a cărui viziune depășește, chiar,
uneori, cred, pe cea a germanului F. List
din ideile căruia a citat adeseori. Aurelian
remarca, deasemenea, faptul că
economiile, statele puternice, pentru a se
impune, nu mai prea au nevoie de
războaie, ci esențială se vădește
„stăpânirea economică”. Trebuia, dar,
decantat bine între libertatea comercială
și protecționism, astfel încât și economi-
ile mici să poată prospera. P.S. Aurelian
intuia o lume globală, cu problemele ei.
Iar, în opinia sa, într-o lume globală
corectă și statele mici trebuiau să pro-
greseze, statele mari având tot interesul
astfel, ca asemenea țări, economii mici
să devină parteneri credibili în afacerile
lor.

... În secolul XIX – dar și mai apoi mult
mai amplu – statele-națiune erau legate
de globalizare și pe alte căi. De multe ori
într-o manieră foarte directă. De exem-
plu, în sensul că mărfurile importate, prin
plata de către firmele externe către stat a
taxelor respective, permiteau o consoli-
dare a statului ca atare. Alteori, de o
manieră indirectă, în sensul că prin im-
porturi de calitate și la prețuri avantajoase
se debiliza respingerea de către
populație, respingere indusă de politici
propagandistice, a mărfurilor străine.
Drumul spre înțelegere și cooperare de-
venea astfel ceva mai lin.

Făcând un salt în timp, în prezent
globalizarea este evidentă, și nu doar din
perspectiva schimburilor internaționale.
Economia lumii este dominată nu de
firme mici, ci de marile trusturi econom-
ice internaționale, acestea colaborând,
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
cooperare cu firme mici, unele chiar de
„domiciliu”, dar dotate cu toată tehnica
modernă necesară. Totodată, o anume
uniformizare a calității producției pentru
domenii deosebit de importante – aviație,
firește, dar și transportul auto, naval, en-
ergie nucleară, exploatare minieră,
instalații, alte construcții de mașini, chimie
etc. – necesită certificarea calității re-
spective nu oricum, ci în plan
internațional, prin societăți anume de-
semnate, având o astfel de
recunoaștere. Iar peste tot aceeași cali-
tate semnifică o trăsătură importantă a
globalizării. Desigur, este loc în contin-
uare pentru mai bine.

Din păcate, în general, nu este vorba
de aceleași salarii, venituri. Nici nu are
cum, veniturile fiind legate de productivi-
tate. Ceea ce generează numeroase
inadvertențe, nemulțumiri. În asemenea
condiții, mulți oameni din economiile fără
potențial, decalate, fără un randament
bun, din economiile de tip „furnal” – vâr-
furi constituite din puțini supra bogați, iar la
bază o mare, o imensă masă de oameni
foarte săraci, fără perspective –, din
economiile dictatoriale, nedemocratice,
imuabile, fără reforme, cu atacuri
sângeroase, sălbatice împotriva
populațiilor de altă etnie, migrează masiv
spre țările, spre economiile civilizate.
Cauzele menționate pentru astfel de
mișcări, cele mai multe economice, ne-

am mai referit astfel, determină ca
migranții să nu poată fi opriți „de ziduri”,
de măsuri restrictive. Ceea ce, desigur,
complică problema, dar 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 importante pentru a pro-
gresa.

Un alt aspect, acum. Informatizarea,
internetul, toate celelalte sisteme în acest
cadru au generat și generează posibili-
tatea ca într-o firmă – fără ca aceasta să
aibă neapărat capital 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
lucrezi informatic și care are sediul sau
unul din sedii în Statele Unite sau Belgia.
Ne-am referit la un exemplu. Și astfel de
situații – tot mai numeroase – definesc
din ce în ce mai mult lumea noastră,
lumea viitorului, ca o lume globală. 

Dificultăți se vădesc mai mult în sta-
diul de criză economică, de criză
structurală sau conjuncturală. Cum a fost
criza din 2007-2008 și din anii de mai
târziu, rostogolindu-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 imobiliar și de
milioane și milioane de credite neperfor-
mante. Ieșirea din criză s-a făcut pe
„spatele” celor mulți, marile bănci ce au
dat faliment fiind ajutate de factorul pub-
lic, din bani publici, iar conducătorii, ad-
ministratorii acestora – oamenii cei mai
vinovați de debutul crizei – primind „salarii”
compensatorii de zeci și sute de mil-
ioane, miliarde de dolari. Au fost reacții de
amploare, puternic negative din partea
mulțimilor din mai multe state ale lumii, fi-
nalmente, însă, lucrurile s-au calmat. Dar,
repetarea unor astfel 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. Toc-
mai în acest sens, autoritățile naționale –
cu competențe majore în economie, cu
atât mai mult cu cât condițiile de echilibru
financiar dintr-o țară sunt stabilite comu-
nitar, iar construcția și desfășurarea
bugetelor sunt naționale – au un rol im-
portant, promovând politici investiționale
anticrize și anticiclice. 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, recu-
perate prejudiciile. De la înălțimea
bunăstării astfel create, sigur că este ușor
de propus pentru alții... Mai departe, nici
instituțiile internaționale, globale nu au un
rol minoritar în conceperea 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. În general, cu
nu prea multe excepții, apreciem eveni-
mentele, procesele ca atare, dinamicile,
evoluțiile, dintr-o perspectivă europeană.
Cea în care epoca modernă –
„modernă” tot având în vedere criterii eu-
ropene – începe după Revoluția lui
Cromwell și mai ales după Revoluția
franceză de la 1789, începe cu revoluțiile
industriale. În condițiile în care în concep-
tul de „lume”, îndeobște în timpul con-
temporan, au fost integrate tot mai multe
teritorii, state, economii, afirmate, inde-
pendente, emancipate într-un fel sau
altul, cu populații însumând, actualmente
peste 6 mld de oameni, numeroase cul-
turi diferite, religii atât de diferite etc. În atari

condiții, progresul tehnic s-a disipat pre-
tutindeni, s-au „ars” unele etape etc., Eu-
ropa și Statele Unite cu o populație
însumând peste 800 milioane de oa-
meni 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 sub-
terane, indiferent de statutul lor actual.
Ceea ce a determinat și determină ca
parametrii europeni să scadă în
audiență. Am amintit de mai multe ori de
Revoluția franceză. Dar ce a reprezentat
și reprezintă ea oare pentru sutele de mil-
ioane 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 2 mari războaie mondiale care au
marcat lumea, oare ce au însemnat ele
pentru populația din Patagonia? Desigur,
cum civilizația lumii s-a adăpat de la
civilizația europeană, pot fi relativ con-
trazis. Oricum nu în mod absolut și
oricum nu pe termen lung. Iată de ce
este esențială înțelegerea
multiculturalității, a contactelor și dia-
logurilor. Este această înțelegere un fac-
tor vital al unui globalism 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 Lu-
dovic al XIV-lea a Edictului de la Nantes.
Pe urmă, ne gândim la catolicism, în de-
butul 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 sensibile în plan economic –
nu se vor limita însă doar la spațiul euro-
pean și creștin, ci vor încadra lumea
budistă și pe cea musulmană, emanci-
pate spiritual, filozofic. Atrăgând, „în jos” și
fidelitatea europenilor, fiind relevantă chiar
o mică breșă astfel. Revers al lumii colo-
niale cu repercursiuni până în Asia
Centrală sau China Occidentală? Posi-
bil, oricum realitate.

Europa însă redivivus. „Inima”
musulmană a Orientului mijlociu va fi
străbătută de Canalul de Suez, conceput
de europeni, ceea ce a amplificat, însă, și
interpretările coranice, conferindu-se
chiar un nou suflu islamului. Nu
întâmplător, la Paris, chiar lângă cate-
drala de la Nôtre Dame, se aud, acum,
zilnic, chemările muezinului... Mai mult
chiar, dacă în 1893, acompaniind
Expoziția universală de la Chicago, va
avea loc un Congres mondial al religiilor
europene, aceasta va incita religiile non-
europene să se structureze, la rândul lor
și dintr-o perspectivă „tehnică” ca
organizații mondiale adoptând instituții
comparabile celor ale religiilor occiden-
tale. Dacă nu le aveau dinainte. A fost,
este bine? Da, deoarece astfel au apărut,
vor apărea mult mai multe puncte, mult
mai multe elemente de convergență
decât anterior. Desigur, fondul economic
a fost și este esențial. Iar dinamica va
continua. Nu am însă în vedere nici fun-
damentalismul și nici terorismul, criminal,
pe care le resping cu fermitate.
... S-a trecut și se trece, tot mai mult, de la
o lume „malthrusiană” 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 de-
venit și devin fundamental dependente
de comerțul internațional, de lumea
internațională: resurse, tehnologii, costuri,
burse, management, forță de muncă ș.a.
O lume internațională din ce în ce mai
„globală” decât cea dinainte. Nu este
vorba doar de dimensiunea
transatlantică ci de toate dimensiunile,
luându-se în calcul toate oceanele.
România face parte din Uniunea
Europeană și, evident, comportamentele
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 eco-
nomice precise ale celor mai mari. Dar,
pe fondul mondializării, dobândesc di-
namici 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 Britanie nedorind să-și piardă
poziții câștigate de secole. Dar să
revenim.
Suntem tot mai mult o lume globală dar
și tot mai mult o lume inegalitară. Aici pot
fi inadvertențele, aici se pot „ascunde” im-
pasurile. Înainte de mondializarea
debutată în secolul XIX, ecartul între ven-
itul mediu pe locuitor la nivelul țărilor cele
mai sărace față de cele mai dezvoltate,
mai bogate, 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
preajma 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 re-
cunoscute. Este o sfidare globală la care
trebuie un răspuns global. Altminteri ne
putem îndrepta neîndoielnic spre cata-
strofe umane.
Dar globalizarea pegrei, dar globalizarea
terorismului? Să ne referim pe rând. Iată,
globalizarea pegrei. După destrămarea
URSS-ului, Rusia și fostele republici so-
vietice au „exportat” masiv pegră în SUA,
mai ales, dar și în alte state occidentale
unde mizele păreau foarte mari com-
parativ cu cele autohtone. Iar pe măsura
acumulării de capital furat, ca principale
„tehnologii”, pe lângă violență, s-au „aso-
ciat” corupția și evaziunea. Tot în SUA a
venit masiv, în timp, și nu doar recent, și
pegră din Asia, din zona „Tridentelor” –
China, Singapore, în mod deosebit
Hong-Kong, pe urmă din America Latină
etc., toate acestea de multe ori conec-
tate cu mafia existentă. Statele Unite au
„exportat”, 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” – escrocherii 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 despre ele de peste 30 de ani, le re-
comand 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 importante de-
spre serviciile secrete din lume scrise de
șefii lor, de publiciști remarcabili, din
Statele Unite, URSS, Rusia, Franța, Italia,
Israel etc. Polițiile, agențiile și departa-
mentele de resort precum și cele finan-
ciare, „serviciile” ca atare, în tot ce au bun
în ele au luptat și luptă eroic astfel, de
multe ori cu mijloace mai reduse decât

ale bandiților și escrocilor, iar confruntările
sunt în toi. Nu doar acestea, ci și „Inter-
polul”, instituție recunoscută, cu ample
responsabilități, care își exercită sarcinile
aproape pe întreg globul, ceea ce relevă,
în astfel de condiții, o altă latură
însemnată, acțiune-reacțiune a
globalizării.
Terorismul, acum, ce a trecut de mult de
la anahism, de la acte criminale izolate, la
atacuri în masă ale unor descreierați îm-
potriva oamenilor nevinovați. Atacuri
îmbrăcând veșminte ale fundamentalis-
mului religios, dar, nu de puține ori, scop-
uri 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 pe conflicte et-
nice. Cum se poate lupta împotriva unor
astfel de criminali, cu recrutări ca „la carte”,
alimentați cu fonduri importante de cer-
curi fundamentaliste, urmărind ca crimele
lor odioase, împotriva unor nevinovați, să
destabilizeze peste tot? Evident, tot în
plan global, urmărindu-le resursele, dis-
trugerea taberelor lor de pregătire, a
„șefilor”, urmărindu-se amplificarea
securității individuale a oamenilor, dar și
naționale și internaționale ș.a. Deci, tot
globalism. Firește, însă, că o
componentă însemnată a luptei îm-
potriva terorismului, banditismului o
reprezintă însăși creșterea nivelului de
educație civică, de dezvoltare, de
învățământ, mai ales în statele decalate
dar nu numai, ignoranța, sărăcia, mize-
ria, drogurile, cu una dintre cele mai mari
cifre de afaceri din lume, constituind
„locuri fierbinți pentru agenții recrutori”.
Sunt toate acestea probleme econom-
ice? Evident că sunt probleme econom-
ice 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, telefoanele îți aduc în
confortul domestic, la orice oră din zi și
din noapte, cele mai teribile întreceri la
mai toate sporturile, din toată lumea: fot-
bal, tenis, handbal, 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, Germania, 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 sporturile? În același
registru, sistemele amintite, pe sute de
canale, îți oferă filme, spectacole,
manifestări de peste tot, cu o imensă
audiență. Știm astfel mai multe unii de-
spre alții, din viața de zi cu zi, avem mai
multe speranțe, diferențele se mai
estompează. La recentul „Penser l’Eu-
rope” de la București, au fost și două
comunicări pe un alt fenomen interesant:
globalizarea literaturii... Nu doar că sun-
tem tentați, și putem astfel să mergem și
prin alte părți. Ce are lumea mai valoros
începe să aparțină, virtual, fiecăruia din-
tre noi. Dacă acum se vădește așa, ce
va fi peste 10, 20 sau 30 de ani? Oa-
menii, cetățenii Terrei vor dobândi noi
calități, dar și noi responsabilități. Prin toate
cele notate am ridicat doar un mic colț al
unei mari cortine. Mai sunt multe, multe
de spus...

Dan popescu
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După stabilirea resorturilor şi a şefilor
de resorturi, se statuează
răspunderea morală, politică, juridică
şi materială a acestora şi se numesc
primii secretari generali: Lucian Bor-
cia, la președinție și cu conducerea
proceselor-verbale, Victor Onişor la In-
terne, Ioan Lapedatu la Finanţe, Vasile
C. Osvadă la Agricultură, Constantin
Missits la Alimentare, Silviu Dragomir
la Propagandă şi Caius Brediceanu la
Externe.
Instalat la Sibiu în 9 decembrie 1918,
Consiliul Dirigent organizează servici-
ile centrale ale resorturilor, stabileşte
ierarhia în serviciile acestora şi
numeşte noi secretari generali: gen-
eralul Ioan Boeriu la Război, inginerul
Leo Bohăţiel la Comunicaţie, Ionel P.
Comşa la Comerţ, Valer  Moldovan la
Organizare, Eugen Muntean la In-
dustrie, Iuliu Moldovan la Ocrotiri So-
ciale şi Igienă, Alexandru Marta la
Justiţie, Ioan Lupaş, Alexandru Russu
şi Lutz Korody la Culte, Onisifor Ghibu
la Instrucţie, Zosim Chirtop şi Victor
Deleu la Interne şi Gheorghe Mo-
roianu la preşedinţie. O nouă reorga-
nizare a Consiliului Dirigent are loc în
prima parte a anului 1919, când se
desfiinţează resorturile de Război şi
Siguranţă Publică, Externele şi Prop-
aganda, ca urmare a intrării titularilor
lor – Ştefan Cicio-Pop, Alexandru
Vaida-Voevod – ca miniştri fără porto-
foliu în guvernul regal. Vara anului
1919 aduce noi modificări, demisia lui
Ioan Flueraş şi Iosif Jumanca,  în urma
refuzului Marelui Sfat de a acorda
drept de vot femeilor, a adus în locul lor
pe Mihai Popovici şi pe Tiberiu
Brediceanu. Resortul Comerţului şi
Agriculturii devine Resort al Industriei şi
Comerţului condus de Mihai Popvici,
iar la Agricultură Victor Bontescu. Tot
acum se înfiinţează Resortul Sănătăţii
Publice, Artei şi Ocrotirilor Sociale con-
dus de Tiberiu Brediceanu. În luna
septembrie a anului 1919 Resortul
Organizării şi Propagandei se
scindează, conducerea Propagandei
revenind lui Octavian Goga. Tot acum
Resortul Alimentare este desfiinţat,
Romul Boilă rămânând şeful Resor-
tului Comunicaţie. Demisia lui Aurel
Lazăr,  aduce Justiţie pe Emil
Haţieganu. În sfârşit, desfiinţarea Re-
sortului Organizare,  va însemna
venirea ca preşedinte al Comisiei su-
perioare agrare a lui Ioan Suciu.
Cele  de mai sus preced introducerea
la prezentarea succintă a biografiilor
acestor personalităţi, care au înţeles
rolul lor istoric și şi-au dedicat viaţa
înfăptuirii şi propăşirii României între-
gite. Cu învăţătura dobândită în şcolile
din satele şi comunele de origine şi
mai apoi în oraşele ardelene şi marile
centre universitare din străinătate, toţi
aceşti corifei ai luptei pentru drepturi
naţionale vor deveni şi vor rămâne
adevărate modele, demne de urmat
pentru urmaşi. Prezentarea lor o vom
face în ordine alfabetică şi vom păstra
denumirile din epocă ale unor entităţi
economice, culturale, militare etc.

Ioan Boeriu, general al Armatei
române în timpul Primului Război
Mondial, născut în 13 septembrie
1859. A absolvit Şcoala militară de la
Sibiu în anul 1878. În anul 1914 a con-
dus Regimentul 76 Infanterie din ar-
mata austro-ungară, luptând în Galiţia,
unde a fost rănit pe câmpul de luptă. În
luna noiembrie 1918, ca urmare a
prăbuşirii monarhiei austro-ungare, a
devenit preşedinte al Senatului militar
al ofiţerilor şi soldaţilor români din
Viena. A fost secretar general al Con-
siliului Dirigent la Resortul de Război,
a fost primit în Armata română cu
gradul de general de divizie, cu

vechime de la 18 noiembrie 1918 și a
jucat un rol important în organizarea
noilor divizii ardelene din Armata
română. Decedat în anul 1949.
Leo Bohățiel, inginer, doctor în drept,
născut în 13 aprilie 1884 în Cluj. A
făcut liceul în Bistrița, Școala
Politehnică din Budapesta și dreptul la
Universitatea din Cluj. Inginer la  M.
A.V, secretar general în Consiliul Diri-
gent, la Comunicații, director la C.F.R.
în Direcția C.F.R. până în 20 iunie
1920. Din 1920, arhitect particular în
Cluj.
Romul Boilă, profesor universitar,
născut în 8 octombrie 1881 în Di-
ciosânmartin (Târnăveni), Târnava
Mică. Doctor în științele juridice și
politice, profesor titular de drept
constituțional la Universitatea Cluj de
la 1 octombrie 1919; avocat, membru
în Consiliul Dirigent, deputat, senator și
vicepreședinte al Senatului între 1928-
1929, decan între 1923-1924, 1929-
1930, 1932-1935, prodecan între
1924-1925, 1928-1929, 1930-1931,
membru marcant al Partidului
Național-Țărănesc și în Consiliul de
revizuire legislativă sub guvernul
Maniu. Opera: Dreptul de alegător,
Blaj, 1905; Dreptul de alegător comu-
nal, Șimleul-Silvaniei, 1909; Dreptul
constituțional român, Cluj, 1920;
Adaus la lucrarea ,,Dreptul
constituțional român”, 1921; An-
teproiect de Constituție, 1921;
Organizația de stat, 1927; Studiu
asupra reorganizării Statului român,
1931; Memoriu, 1934; Democrația,
f.a.; Codul administrativ adnotat,
București, 1930, cu Paul Negulescu.
Victor Bontescu, doctor în drept, avo-
cat, ministru la Agricultură și Domenii
între 5-16 decembrie 1919, și Industrie
și Comerț, între 16 decembrie 1919-2
martie 1920.
Lucian Borcia, doctor în drept, avocat,
decan de Barou, născut în 26 mai
1878 în Sibiu. Părinții: dr. Ioan Borcia,
avocat în Sibiu și Maria, născută Cio-
ran. A urmat liceul la Sibiu și Universi-
tatea la Budapesta și Cluj. Avocat din
1903, membru la Banca ,,Albina” din
Sibiu, membru al Consiliului arhiepis-
copesc ortodox român din județul
Sibiu și membru al Consiliului orașului
Sibiu, secretar al Clubului județean
comitatens din Sibiu, secretar general
în Consiliul Dirigent, 1919, funcționând
pe lângă Iuliu Maniu, până la
desființarea Consiliului Dirigent în
1920. Național-țărănist, deputat în anul
1919, senator în 1918 și 1932 în cele
două Parlamente național-țărăniste. A
scris articole în reviste și ziare. Opera:
Contribuțiuni istorice privitoare la tre-
cutul Românilor, cu Ilarion Pușcariu,
Preda, etc., Sibiu, 1913.
Valeriu Braniște, născut în 22  ianuarie
1869 în Cincu Mare, decedat la 1 ian-
uarie 1928 în Lugoj. Școlile primare în
satul natal, liceul la Sibiu și obține doc-
toratul în filosofie la Budapesta, cu o
lucrare despre poeziile lui Andrei
Mureșanu. În anul 1891 profesor la
Gimnaziul român din Brașov, în 1893
director al Tribunei. În 1894 a înființat
cu Dr. C. Diaconovich, ziarul ,,Drep-
tatea” la Timișoara, al cărui redactor
responsabil a fost, și, de la 1 noiembrie
1894, și director, până la intrarea lui în
temniță, martie 1895, condamnat
pentru agitații, în 24 procese, cu
pedeapsa de doi ani temniță de stat și
1300 florini amendă. Tot în 1894 a fost
redactorul responsabil al revistei
,,Romänische Jahrbücher”. Amnistiat
în iunie 1896, a reocupat postul de
profesor la Gimnaziul din Brașov, pen-
tru scurt timp, căci a înființat în 1897
ziarul ,,Patria” la Cernăuți, dar și aici
este persecutat și după doi ani,
deghizat, revine în Ardeal. În 1900 i se
încredințează conducerea ziarului
,,Drapelul”, scos la Lugoj de intelectu-
ali români din Banat, ziar pe care îl
conduce timp de 18 ani. În februarie

1918 este întemnițat în Seghedin, fiind
acuzat de înaltă trădare și de spionaj
în favoarea Armatei Române, prin ar-
ticolele din ,,Drapelul”. După
Adunarea Națională de la Alba Iulia,
Marele Sfat Național îl alege, la 2 de-
cembrie, membru în primul guvern
românesc ardelean, iar în martie 1919
i se încredințează Resortul Cultelor și
al Insrucțiunii Publice, calitate în care
înființează școli secundare românești
în mai toate orășelele ardelene și
înjghebează un contingent de profe-
sori. Organizează în Cluj cursuri de
vară speciale. Meritul său cel mai
mare este însă înființarea Universității
românești din inima Ardealului. Pen-
tru meritele sale, Academia Română
l-a ales membru onorific. Opera:
Mureșianu Andras: Tanulmany az
Erdely Rumanirodalom Körebö, Bu-
dapesta, 1891; Societatea teatrală G.
A. Petculescu, Brașov, 1902; Tabla de
la Lugoj: Un monument prețios literar
istoric, Lugoj, 1903; Ciprian Po-
rumbescu, 1908; Pagini răslețe, 1910;
Alexandru de Mocssonyi ca compos-
itor și musician, Brașov, 1910;
Contestație contra rezultatului alegerii
... 4 mai 1921, în circ. Oravița, Lugoj,
1921; Andreiu B. de Șaguna,
București, 1923; Scrisoare către
alegători; Lugoș, f.a.
Caius Brediceanu, avocat, diplomat,
născut în 25 aprilie 1879 în Lugoj. A
făcut studiile liceale la Lugoj și Iași și la
Universitățile din Paris și din Viena,
unde a obținut doctoratul în drept și
științe politice. Subsecretar de Stat la
Ministerul de Externe în anul 1919.
Delegat al României la Conferința de
pace de la Paris, 1919-1920,
reprezentând interesele Banatului.
Ministru de Stat în guvernul Take
Ionescu, 17 decembrie 1921-5 ian-
uarie 1922, ministru plenipotențiar la
Rio de Janeiro în anul 1928, la Vati-
can în 1929, la Viena și din noiembrie
1936b, la Helsingfors, membru al Par-
tidului Național-Țărănesc, deputat în
1919 și 1926-1927. Opera: Scrisoare
către alegători, București, 1926.
Tiberiu Brediceanu, compozitor,
născut în 2 aprilie 1877,  doctor în
drept la Cluj. S-a îndeletnicit de copil
cu muzica, fiind și elev la Liceul din
Blaj, al lui Iacob Mureșianu, în a cărui
revistă ,,Muza Română” a publicat
cele dintâi culegeri de muzică
populară. Director al Băncii ,,Albina”,
sucursala Brașov. A înființat în 1919,
în calitate de șef al Resortului Artelor
din Consiliul Dirigent, Teatrul Național
din Cluj, Conservatorul din Cluj și
Opera Română de aici în anul 1920.
Director al Operei Române din Cluj,
președinte al Conservatorului ASTRA
din Brașov.   Membru al Partidului
Național-Țărănesc, laureat al Premi-
ului național pentru muzică, în 1927,
membru corespondent al Academiei
Române din 26 mai 1937. Opera: po-
emul  muzical etnografic Ardealul, Ba-

natul și Maramurășul în port, joc și
cântare, prefăcut apoi în România în
port, joc și cântare; La șezătoare,
icoane dela țară în 1 act; Seara Mare,
scene lirice din ajunul Crăciunului, în 2
tablour. Folclorist pasionat, a cules
muzică populară bănățeană (colecție
de peste 800 de melodii) și
maramureșană. A publicat 10 caiete
de Doine și cântece populare
românești, 7 caiete de Jocuri populare
românești, un caiet de Colinde, toate
armonizate pentru pian  sau canto, cu
acompaniament de pian. Opera: Cu-
vântare, Cluj, 1922, Muzica și com-
pozitorii români ai Transilvaniei,
Chișinău, 1926.
Zosim Chirtop s-a născut la Câmpeni
și a fost delegat al Cercului Trascău.
Pentru „vina” de nu fi fost devotat stat-
ului, a fost pedepsit cu 3 ani in-
chisoare, pedeapsă pe care și-a
ispășit-o în temnița de la Vaț. A urmat
Facultatea de Drept din Budapesta.
După absolvirea facultății și-a obținut
diploma de avocat, apoi și-a inceput
activitatea juridică la Câmpeni, ca av-
ocat și notar public. Pentru Adunarea
Națională de la Alba Iulia a fost ales
delegat titular al Cercului electoral
Trascău. Dupa Unirea cea Mare, din
1918, a fost ales membru al Consiliu-
lui Dirigent, iar, mai târziu, a fost numit
„senator pe viață”. A decedat la Câm-
peni, în 1953.
Ionel Comșa, reprezentant al Casei
de păstrare din Săliște, județul Sibiu,
născut în noiembrie 1878, deputat în
primul Parlament al României Mari,
senator ales al Camerilor de Comerț
din Ardeal, 1926-1939, fondator, di-
rector general și președinte al Consil-
iului de Administrație al Băncii Centrale
pentru Industrie și Comerț S.A. Cluj,
fondator și președinte al Consiliului de
Administrație al Societății Industria
Sârmei S.A. Cluj, fondator și
președinte al al Consiliului de
Administrație al Fabricei de Sticlărie
Turda S.A. La Adunarea de la Alba
Iulia a fost delegatul Casei de Păstrare
Săliște.
Victor Deleu, avocat, politician, născut
în 25 mai 1876, absolvent al Colegiu-
lui Național ,,Silvana” și al Facultății de
Drept de la Universitatea din Bu-
dapesta absolvită în anul 1900. A
obținut doctoratul în drept la Universi-
tatea ,,Franz Joseph” în anul 1902. În
timpul primului război mondial a fost
membru al Corpului de Voluntari
Români din Rusia. A fost primar al
Clujului în perioada iunie 1932 - 18
noiembrie 1933. A decedat în 31 de-
cembrie 1939.
Silviu Dragomir, profesor de istorie
sud-est europeană la Universitatea
Cluj, 1919, născut în 13 martie 1888 în
Gurasadului, Hunedoara. Doctor în
teologie, în învățământ din 11 iunie
1911, profesor la Seminarul ,,An-
dreian” din Sibiu, 1912-1919, secretar
al Adunării de la Alba-Iulia, 1918, dep-

utat, 1926-1927, decan, 1925-1926,
prodecan, 1926-1927, membru al
Academiei Române, 1928, director al
revistei ,,Revue de la Transylvanie”. A
colaborat la: ,,Luceafărul”, ,,Dacoro-
mania”, ,,Anuarul Intitutului de Istorie
Națională” din Cluj. Ministru al
Minorităților din 1 februarie 1939. A
făcut cercetări în Arhivele rusești din
Moscova. Opera: Corespondența
episcopului Gherasim Adamovici,
Sibiu, 1911; Contribuțiuni privitoare la
relațiile Bisericii românești cu Rusia,
București, 1912; Dreptul Românilor de
pe pământul crăiesc, Sibiu, 1913;
Relațiile bisericești ale Românilor din
Ardeal cu Rusia în veacul XVIII, 1914;
Cele mai vechi știri la Românii din
eparhia Aradului, 1917; Istoria desro-
birii religioase a Românilor din Arddeal
în secolul XVIII, vol. I, 1920; Vlahii din
Serbia, Cluj, 1922; Vlahii și Morlacii,
1924; Originea coloniilor române din
Istria, București, 1924; Avram Iancu,
1924; Nicolae Bălceascu în Ardeal,
Cluj, 1928; Un precursor ... Const. Ro-
manul Vidu, București, 1929; Vechile
biserici din Zarand, Cluj, 1930;
Nedreptățirea elementului ortodox în
Ardeal, București, 1930; La Transil-
vanie roumaine et ses minorités eth-
niques, 1934.
Ioan Flueraș, născut în 2 noiembrie
1882 în Chereluș, animator socialist,
rotar de meserie. A trăit în Budapesta,
1903-1918. A fost membru al Consil-
iului Dirigent pentru participarea sa la
Adunarea din Alba Iulia din 1 Dcem-
brie 1918. A fost fruntaș al Partidului
Socialist, a redactat ziarele socialiste
,,Adevărul” și ,,Tribuna socialistă”; a
fost ales deputat pe lista Partidului
Național-Țărănesc în 1928 și 1931,
apoi președinte al Confederației Gen-
erale a Muncii.
Onisifor Ghibu, profesor de peda-
gogie la Universitatea din Cluj,
născut în 31 mai 1883 în Săliștea
Sibiului. A făcut liceul în Sibiu și
Brașov și a studiat apoi teologia în
Sibiu, 1902-1905, filosofia și peda-
gogia la Universitatea București,
Budapesta, Strassbourg și Iena.
Doctor în filosofie la Iena din de-
cembrie 1909. Referent școlar în
Consistoriul arhidiecezan din Sibiu,
1910, și profesor la Seminarul ,,An-
dreian” în perioada martie 1911-
1912. Secretar general la Instrucție
în Consiliul Dirigent, 1918-1920,
membru corespondent al Acade-
miei Române, decan al Facultății de
Litere, 1929 și președinte al Secției
școlare a ASTREI, inspector gen-
eral al școlilor ortodoxe din Transil-
vania, 1910-1914, fondatorul al
ziarului basarabean ,,România
Nouă”, membru al Partidului
Național Creștin, deputat în Consil-
iul Național al Transilvaniei, 1919 și
senator al Consiliului Comunal de
Orhei, 1926-1927.
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Opera: Limba nouilor cărți bisericești,
Sibiu, 1905; O călătorie prin Alsacia,
Lorena, țara și școalele ei, București,
1909; Catalogul cărților pedagogice
românești al Librăriei Diecesane,
Sibiu, 1910; Der Moderne Utraquis-
mus, Langensalza, 1910; Ziaristica
bisericească la Români, Sibiu, 1910;
Cercetări privitoare la învățământul
nostru primar și la educația populară,
Arad, 1912; Școala românească din
Ungaria, 1912, Chestiunea
concentrării profesorilor români sub
scutul  Asociațiunii, 1913; Chestiunea
manualelor în școalele noastre se-
cundare, 1913; Az Erdélyi föegy-
hozmegyeigör-kel román tanitol
ertekezletek véleményei a magyar
nyelvtanitása targyában, 1914; fără
nume, Conferințele învățătorilor dela
școalele greco-ortodoxe române,
1913; Dare de seamă, 1914; fără
nume, Raport către ședința Secție a
Asociațiunii, 1914, cu G. Sima, Școala
românească din Transilvania și Un-
garia, București, 1915; Vieața și
organizația bisericească și școlară în
Transilvania și Ungaria, 1915;
Învățământul în Budapesta, 1916; Din
istoria literaturii didactice românești,
Academia  Română, 1916, trei
broșuri: Bucoavnele, Abecedarele,
Cărțile de citire; Pentru protecția copi-
ilor, 1916; Școala românească din
Pesta, 1916; Școalele germane din
România, 1916; Deșteptarea
Moldovenilor de peste Nistru,
Chișinău, 1918; Universitatea din Cluj
și institutele ei,  Cluj, 1923;  Călătorind
prin Basarabia, Chișinău, 1923; Nece-
sitatea unei revizuiri radicale a situației
confesionale în Transilvania, Cluj,
1923; Catolicismul românesc în Tran-
silvania și politica religioasă a Statului
român, 1924; După cinci ani de Unire.
De ce mergem spre dezastru. Două
scrisori domnului Goga, 1924; Uni-
versitatea românească a Daciei Su-
perioare, Cluj, 1924; Cum s-a făcut
unirea Basarabiei, Sibiu, 1925;
Înființarea patriarhatului românesc,
Cluj, 1925; În jurul catolicismului și a
unirii bisericilor, Bibl. ,,Semănătorul”,
Arad, 1925; Cea dintâi statistică a
învățământului în România întregită,
1925;  Dela Basarabia rusească la
Basarabia românească, vol. I, Cluj,
1926; N. Iorga ca educator, f.a., f.l.;
Câteva cuvinte ... , 1926; Cu gândul la
Basarabia, Arad, 1926; Dare de
seamă, Chișinău, 1926 și 1927;
Câteva cuvinte ... , 1927; Cuvinte către
tineretul basarabean, 1927; Trei ani pe
frontul Basarabean, 1927; A cincea
Universitate, 1927; Ardealul în
Basarabia, Cluj, 1928; Universitatea
Daciei Superioare, București, 1929;
Un anacronism și o sfidare, Cluj, 1931;
În jurul preluării Universității din Cluj,
București, 1931; O imperioasă
problemă națională, Beiuș, 1931; Un-
versitatea Daciei Superioare, Cluj,
1931; Basarabia în statistica
Universității din Iași, București, 1932;
O grea moștenire, 1933; Acțiunea
catolicismului unguresc, Cluj, 1934;
Contribuții ... , București, 1934; Doi
uzurpatori ... , Cluj, 1934; Potrete ped-
agogice, Biblioteca pentru toți; Prob-
lema ... , f.a.
Octaavian Goga, poet și om politic,
născut în 1 aprilie 1881 în Rășinari. Își
petrece primii ani ai copilăriei în satul
natal și în Crăciunel, unde tatăl său,
preot, și mama lui, Aurelia, aveau o
mică moșie. Studiază o parte din liceu
la Sibiu și îl termină la Liceul românesc
din Brașov. Cursurile universitare le-a
urmat la Budapesta și Berlin. La Bu-
dapesta obține și titlul de candidat de
profesor la filologia clasică. Călătorește
apoi în străinătate, în Franța, Germa-
nia, Anglia, Italia, pentru completarea

studiilor. În 1912 era secretar al
Asociațiunii din Sibiu. Din cauza politicii
sale naționale a fost închis de
autoritățile maghiare la Seghedin.
Înainte de izbucnirea războiului vine la
București, unde, prin cuvântări și prin
scris, militează pentru ieșirea noastră
din neutralitate. Este, pe rând, ministru
al Instrucțiunii Publice și Cultelor, 5-16
decembrie 1919, ministru de Stat, 18
martie-13 iunie 1920, de Culte și Arte,
13 iunie 1920-17 decembrie 1921 și
de Interne, 20 martie-14 iulie 1926, în
guvernul Averescu, de care se
desparte, fondează Partidul Național
Agrar și se contopește, în cele din
urmă, cu Liga Apărării Naționale
Creștine, ajungând președintele activ
al Partidului Național-Creștin.
Președinte al Societății Scriitorilor
Români, membru al Academiei
Române, laureat al Premiului Național
de Poezie în 1924. Conduce revista
,,Țara Noastră” din 1 ianuarie 1907,
transformată apoi în ziar de partid.
Profesor de estetică din 1936, la Uni-
versitatea din Cluj. Prim-ministru și
ministru de Stat în perioada 28 de-
cembrie 1937-10 februarie 1938.
Moare în 7 mai 1938 la Ciucea. A în-
ceput să scrie versuri de la vârsta de
15-16 ani, primele încercări au fost
publicate în ,,Familia” din Oradea și
,,Tribuna” din Sibiu, când a iscălit Nico-
lae Otavă. În 1902 întemeiază la Bu-
dapesta, împreună cu alți scriitori,
revista ,,Luceafărul”. Opera: Poezii,
Budapesta, 1905; O seamă de cu-
vinte, Sibiu, 1908; Însemnările unui
trecător, f.a.; Ne cheamă pământul,
București, 1909; Ce e Tribuna zilelor
noastre?, Arad, 1911; Din umbra
zidurilor, București, 1909; Domnul
Notar, 1914; Strigăte în pustiu, 1915;
Poezii alese, 1915; Cântece fără țară,
1916; Două morminte, 1916; Coșbuc,
1923; Ideia națională, Cluj, 1923;
Poezii, București, 1924; Discurs, Cluj,
1926; Pagini din luptele Ardelenilor
pentru unire; Chișinău, 1927; Mustul
care fierbe, București, 1927; Meșterul
Manole, 1928; Discurs, 1929; Aceeași
luptă: Budapesta-București, 1930; Un
ambassadeur de la latinité: Saint
Aulaire, 1930; Precursorii, 1930;
Primejdia străinilor din România,
1934; Fragmente autobiografice, f.a.;
Provocatorii, f.a.; Abecedar, cu D.V.
Țoni, Craiova, 1931, două volume;
Carte de citire, cu S. Mehedinți, 1931;
Madach, tragedia omului, traducere,
București, 1934.
Vasile Goldiș, politician, născut în 25
noiembrie 1802 în Seleuș-Cigărel,
Arad, fiu de preot. Studii: școala
primară în Boroșineu, Cermeiu,
Pănad și Arad. Liceul și examenul de
maturitate la Arad în 1881. A studiat
apoi istoria și latina la Universitatea din
Pesta și Viena, 1881-1885. Tot în
Pesta a dat examenul de capacitate.
A fost primit apoi în Institutul pentru for-
marea specială a profesorilor din
Pesta. De la acest institut a venit în
1886 la Caransebeș, ca profesor de
pedagogie la Institutul diecezan. În
anul 1889 a fost numit la Gimnaziul din
Brașov, ca profesor de istorie și limba
latină, până în 1901, când a fost pen-
sionat. În 1895 este secretar al
Societății pentru crearea unui fond de
teatru român, iar din 1900, referent în
Secțiunea istorică a ASTREI. Din anul
1901, secretar al Consistoriului
diecezan din Arad și în Congresul
național-bisericesc. Colaborator per-
manent al ziarului ,,Tribuna Poporu-
lui”, devenit mai târziu ,,Tribuna”, a
scris numeroase articole politice și cul-
turale. A fost  un fruntaș al  Partidului
Național Român din fosta Ungarie,
deputat al Cercului Radna,
desfășurând o activitate remarcabilă
în Parlamentul de la Budapesta și pe
toate tărâmurile vieții publice. A fost în
fruntea mișcărilor din toamna lui 1918,
a redactat ,,Declarațiunea” de la

Oradea, 12 octombrie 1918, în care a
cerut pentru români plenitudinea dep-
turilor naționale. A redactat și ,,ulti-
matul” adresat lui Iászi Oszkár, iar în
Consiliul Dirigent a deținut portofoliul
Cultelor și Instrucției Pubice. Ministru
al Ardealului în perioada 17  decem-
brie 1918-5 decembrie 1919, ministru
de Stat,  18-19 martie 1920. În
primăvara lui 1926 a părăsit Partidul
Național-Țărănesc, a format un nou
partid național, intrând în guvernul
condus de generalul Averescu ca
ministru al Cultelor, 30 martie 1926-4
iunie 1927. În această calitate a
încheiat Concordatul cu Vaticanul.
Mai târziu partidul lui a fuzionat cu Par-
tidul Poporului al lui Averescu. În 1925
a fost ales președinte al ASTREI, a
fost membru al Academiei Române.
A murit în 10 februarie 1934. Opera:
Istoria Ungariei, traducere după L.
Mangold, Brașov, 1890; Istoria
universală, vol. I-III, 1892-1897;
Greșelile învățătorilor, traducere din
James L. Hughes, 1893; Elemente
din constituția patriei sau drepturile și
datorințele cetățenești, manual, 1894;
Abecedar și întâia carte pentru de-
prinderea limbei maghiare în școalele
poporale române, 1894, cu Fr. Koós;
a doua carte pentru deprinderea lim-
bei maghiare, 1894, cu Fr. Koós; Isto-
ria patriei în legătură cu evenimentele
epocale din istoria universală, 1896;
Sintaxa limbei latine, 1896; Geografia,
partea I și II, 1900; Subvenționarea
cultelor, Arad, 1927; Discursuri,
București, 1928; Concordatul,
București, f.a.; La 1 Decembrie 1918,
Sibiu, f.a. 
Emil Hațieganu, profesor universitar,
născut în 9 decembrie 1878 în Tritul
de Sus, Turda, doctor în drept la Cluj,
magistrat. Membru al Consiliului Diri-
gent, șeful Resortului Codificație, 2 de-
cembrie 1919 - 5 aprilie 1920. La 1
octombrie 1919, numit profesor titular
la catedra de procedură civilă la Uni-
versitatea din Cluj. Prodecan, 1920-
1921, 1922-1923, decan, 1921-1922,
1927-1928, rector, 1928-1929, su-
pleant al catedrei de drept comercial,
1 octombrie 1925 - 1 februarie 1930,
președinte al Consiliului Național
Român din Cluj, 1918, redactor la
,,Curierul judiciar”, între anii 1912 -
1918, deputat, 1919, 1926, 1928,
1931, vicepreședinte al Camerei,
1930. Național-țărănist, subsecretar
de Stat la Justiție, 7 - 13 iunie 1930,
ministru al Sănătății, Muncii și Ocrotirii
Sociale, 10 octombrie 1930 - 18 aprilie
1931 și al Transilvaniei, 6 iunie - 20 oc-
tombrie 1932, 14 ianuarie -14 noiem-
brie 1933. Membru al ,,Frontului
Românesc”.
Iosif Jumanca, socialist, născut în
1893, participant la Adunarea de la

Alba Iulia, șef de Resort al Consiliului
Dirigent, secretar al Partidului Socialist,
deputat ales pe lista guvernului Iuliu
Maniu, 1928.
Korodi Lutz, profesor și politician,
născut la 15 septembrie 1867 în Cluj.
După absolvirea școlii de învățământ
din  Cluj în 1886, Korodi a studiat lim-
bile vechi și teologia protestantă în
Berna, Bonn, Budapesta și München.
În timpul studiilor sale, în 1888, a de-
venit membru al frăției ,,Alemannia
Bonn . A absolvit examenul de stat
pentru serviciul de școală superioară
și a intrat în 1896 în serviciul didactic.
În 1899 a devenit profesor la Gimnaz-
iul protestant din Cluj. A lucrat ca edi-
tor al ziarului ,,Kronstadt”și a  fost din
1901 deputat al Dietei Ungare. Mo-
tivele politice au condus, în anul 1903,
la o relocare la Berlin. Acolo a fost
1904 profesor senior la ,,Royal Gym-
nasium” și din 1907 director al
,,Fontaneschule” din Schöneberg. În
acest timp, Korodi a aparținut con-
ducerii Asociației Pan-germane și a
fost editorul ziarului german între 1917
și 1919, care a fost considerat organul
acestei asociații. După  Unirea Tran-
silvaniei cu România, s-a întors în
1919 în patria sa. Ca reprezentant al
sașilor transilvăneni, a fost membru al
Senatului României. În anii 1921-22 a
lucrat în cadrul Ministerului de Interne
al României, apoi sa întors ca profesor
la Școala de Gimnastică de Stat din
Germania, în  Timișoara, înapoi la
serviciul didactic. Din cauza implicării
sale în organizarea politică a șvabilor
din Banat, a fost pensionat la începutul
anului 1925. S-a mutat în Germania
și a predat la Gimnaziul ,,Goethe” din
Hanovra. Din 1928 a locuit din nou în
Berlin, unde a scris pentru  cotidiene.
A murit în 25 martie 1954 la Berlin.  
Ioan I. Lapedatu, economist, născut în
anul 1876 în Săcele, Brașov. A studiat
în Brașov și Budapesta, la Academia
Superioară de Comerț, unde a luat în
1904, diploma de profesor pentru
școlile superioare comerciale. A
redactat un timp ,,Revista economică”,
a fost director al Băncii ,,Ardeleana” din
Orăștie, apoi al Societății de asigurare
,,Transilvania” din Sibiu. Secretar gen-
eral al Resortului de finanțe al Consil-
iului Dirigent. profesor la Academia de
Comerț din  din Cluj, pentru finanțe,
deputat de mai multe ori, ministru de
finanțe în guvernul Averescu, 30 mar-
tie 1926 - 19 martie 1927. director al
Băncii Naționale, senator, membru
onorific al Academiei Române,
însărcinat de mai multe ori cu tratative
în străinătate din partea guvernului.
Opera: Teoria asigurărilor asupra vieții,
Cluj, 1924; Problema datoriei publice
... , București 1924; Discuția bugetu-
lui, 1927; Noua organizare a Minis-

terului de Finanțe, Sibiu, 1928; Banca
Națională a României, Cluj, f.a.
Aurel Lazăr, avocat, om politic, născut
în 1874 în Oradea. În 1898 absolvă
Academia de Drept din Oradea,
obține doctoratul în drept la Bu-
dapesta. Ia parte activă, de tânăr, la
luptele pentru drepturile politice și
mișcarea culturală a românilor. Din
1897, membru în comitetul Partidului
Național, al cărui fruntaș a rămas. În
casa sa din Oradea, în octombrie
1918, s-a ținut memorabila ședință a
Comitetului Național, formulându-se
Declarația citită de Alexandru Vaida-
Voevod în Parlamentul ungar, prin
care se anunța că românii se socot
liberi de a hotărî singuri asupra viitoru-
lui lor. Șef al Resortului de Justiție în
Consiliul Dirigent, deputat din 1919 în
trei legislaturi, președinte al Camerei
Deputaților în 1928, sub guvenul
Maniu, președinte al Comisiunii inter-
imare a orașului Oradea. A murit în 18
noiembrie 1930. Opera: Chestiunea
de naționalitate, Arad, 1914.
Ioan Lupaș, profesor universitar,
născut în 1880 în Săliște, Sibiu. A făcut
școala primară în Săliște,  liceul în
Sibiu și Brașov, bacalaureat în 1900,
la Universitatea din Budapesta studiul
istoriei și al latinei, 1900-1904, în 1902
,,examenul fundamental”, în mai
1904, licența și doctoratul în istorie, oc-
tombrie 1904. Cursuri la Universitatea
din Berlin, 1904-1905, în primăvara lui
1905, împreună cu Octavian Goga,
face călătorii de studii în Bavaria, Tirol,
Italia. La 1 august 1905 intră în
învățământ, ca profesor la Seminarul
,,Andreian”, 1905-1909, este apoi in-
spector școlar confesional, 1909-
1919, protopop de Săliște,
1909-1920, secretar general al Re-
sortului de Instrucțiune Publică, 1918-
1919, membru al Academiei Române
din 1916 și președinte al Secțiunii is-
torice, 1932-1935. Deputat, 1919-
1920, 1922-1926, 1926-1927,
deputat în Congresul național bis-
ericesc, în cel mitropolitan din Transil-
vania și în Sinodul eparhiei Cluj.
Membru în comisia celor 15 pentru
pregătirea proiectului de lege relativ la
unificarea organizării constituționale
bisericești și în Comisiunea pentru
conservarea monumentelor istorice,
Secția Transilvania, vicepreședinte al
Secției istorice a ASTREI. Între 1 au-
gust - 1 noiembrie 1908, închis la
Seghedin, condamnat pentru un arti-
col publicat în revista ,,Țara noastră”
din Sibiu. În politică a fost averescan,
gogist și național-creștin. Ministru al
Sănătății și Ocrotirilor Sociale, 30 mar-
tie 1926 - 4 iunie 1927 și al Cultelor și
Artelor, 28 decembrie 1937 - 10 feb-
ruarie 1938.
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A debutat în publicistică în anul 1900,
în ,,Tribuna” și ,,Tribuna literară”.
Opera: Câteva pagini din trecutul co-
munei Seliște, Sibiu, 1903; Az erdélyi
görög Keleti egyház és a vallás-unio
XVIII század folyaman, Budapest,
1904, teză de doctorat; Un capitol din
istoria ziaristicei românești ardelene,
Sibiu, 1906; Történeti Parhuzamoa.
Felet Jancso Benedek ur ,,Politikai
Hullàrnaira” Irta Justus, Budapest,
1917; Mitropolitul Andrei Șaguna,
Sibiu, 1909; Contele Ștefan
Szechenyi și politica de maghiarizare,
1910; Viața unei mame credincioase,
București, 1910; De demult, povestire
istorică, ediția a treia, Sibiu, 1911; De-
spre pocăință, 1911; Însemnătatea
bisericii, 1911; La Ziua Sf. Andreiu,
1911; Misiunea episcopilor Adamovici
și Bob la curtea din Viena, 1912;
Sfânta Scriptură în limba română,

1912; Temeliile trecutului nostru, 1912;
Gheorghe Bariț, 1913; Principele
ardelean Acațiu Barcsai și Mitropolitul
Sava  Brancovici, București, 1913;
Contribuțiuni la istoria Românilor arde-
leni, 1915; Episcopul Vasile Moga și
profesorul Gheorghe Lazăr, 1915;
Mângâiați poporul! Cuvântări, Sibiu,
1916; Despre începutul neamului
nostru românesc, Biblioteca populară
a Asociațiunii, f.a.; Capul lui Mihai
Viteazul, 1920; Carte de citire (pentru
diferite clase, diferite edițiuni), cu
Brătescu-Voinești, ș.a., București,
1920-1922; Nicolae Popea și Ioan N.
Moldovan, 1920; Factorii istorici ai vieții
naționale românești, Lecțiune
inaugurală, Cluj, 1921; Cea mai veche
revistă literară românească, 1921; Is-
toria Românilor, 1921; Chestia Con-
cordatului, Sibiu, 1921; La Centenarul
morții lui Petru Maior, cu Sextil
Pușcariu și Al. Lapedatu, Cluj; Mitro-
politul Andrei Șaguna, Sibiu, 1921,
două volume; Andrei Șaguna și
conducătorii ,,Asociațiunii transilvane”,

București, 1923; Avram Iancu, Cluj,
1924; Din activitatea ziaristică a lui An-
dreiu Mureșianu, Bucureși, 1925;
Revoluția lui Horia, 1924; Sufletul lui
Șaguna, 1924; Romanii și Dacii, Bibl.
,,Steaua”; Legea unificării bisericești,
1925; Viața și faptele lui Andrei
Șaguna, Bibl. Steaua; Patriarhia
Românilor, Cluj, 1925; Din trecutul
ziaristicei române, Bibl.
,,Semănătorul”, Arad; Luptători pentru
lumină; Contribuțiuni la istoria ziaristicei
române ardelene, Sibiu, 1926;
Învingeți-vă pe voi înșivă, 1926; Trei
generațiuni ... 1926; Studii ... 1927; Doi
umaniști români, 1928; Lecturi din
izvoarele ist. rom., Cluj, 1928; Sibiul ca
centru al vieții românești, 1928;
,,Chronicon Dubnicense” despre
Ștefan cel Mare, București, 1929; Is-
toria Bisericii Ortodoxe Române,
1929; Regele Ferdinand, Cluj, 1929; I.
Bogdan. Brașov, 1930; Un episod is-
toric din anul 1917, București, 1932;
Istoria unui manual de istorie, 1932; O
binefăcătoare ..., Sibiu, 1933; Carte de
Istorie bisericească ilustrată, București,
1933; Corespondența lui Grigore
Ghica, 1933; Documente istorice, Cluj,
1933; Episcopul N. Popea, 1933; În-
ceputul domniei lui Matei Basarab,
București, 1933; Opera cultural-
educativă a Bisericii Ortodoxe, Cluj,
1933; Răscoala țăranilor din Transil-
vania la 1784, 1934; Trecutul nostru
românesc, Sibiu, 1934; Anastasia
Șaguna, București, f.a.; Cronicari și is-
torici români din Transilvania, Caiova,
f.a., două volume; Necesitatea unei
concentrări democratice, Cluj, 1925;
Unitatea etnică a Românie față de re-

vizionism, București, 1934, cu D.
Marmeliuc; Probleme școlare, 1937.
Iuliu Maniu,  jurist și om politic, născut
în 1873 în Șimleul Silvaniei, membru
onorific al Academiei Române din 7
iunie 1919. Fiu de magistrat și nepot,
după mamă, al lui Simion Bărnuțiu.
Studiile primare la Blaj, cele liceale la
Zalău, dreptul la Universitățile din Cluj,
Viena și Budapesta. Din 1896 doctor
în drept din 1898 cu cenzură de avo-
cat la Pesta. Se stabilește în Blaj ca
avocat al Mitropoliei Unite, unde
funcționează până în anul 1915, când
este înrolat în armată, face Școala de
ofițeri de rezervă și este trimis pe fron-
tul rusesc și apoi pe cel italian. Încă
student, participă activ la viața politică,
în 1892 participă la Congresul
studențesc de la Roman,  ca
reprezentant al studențimii române din
Ardeal, iar între 1893-1895, la
manifesările pentru Republică și
Memorand. Ca student înființează
Societatea studenților români, sârbi și
slovaci în Budapesta, și, în calitate de
președinte, în 1896, rostește un dis-
curs politic cerând autonomie
națională pentru românii din Ardeal și
o nouă direcție politică activistă. În
același an este ales membru în
Comitetul Național al Partidului
Național Român. Între 1906-1910,
deputat al Cercului Vințul de Jos,
având  intervenții deosebite în Parla-
mentul de la Budapesta. Întors de pe
front, după consfătuirea Partidului
Național din 24 septembrie 1918, se
stabilește la Viena, unde, în luna oc-
tombrie, în timpul revoluției, sublo-
cotenent fiind, cu câteva mii de ostași

români, ocupă o parte din Ministerul
de Război și cu sprijinul ofițerilor
români,  începe organizarea ostașilor.
Între 15-16 noiembrie 1918, ia parte la
tratativele cu partea maghiară,
pronunțându-se pentru  desfacerea
totală de Ungaria. La Adunarea de la
Alba Iulia, într-un discurs sobru, arată
drepturile istorice indiscutabile ale
românilor asupra Ardealului și asupra
celorlalte ținuturi românești. Contribuie
hotărâtor la formularea rezoluțiilor
votate de Adunare. Marele Sfat
Național de la Alba Iulia îl alege ca
președinte al Consiliului Dirigent și șef
al Resortului de Interne. Timp de mai
bine de un an, conduce treburile
Ardealului, consolidând noua
administrație românească. După
moartea lui G. Pop de Băsești, este
ales președinte al Partidului Național
din Ardeal, care, în februarie 1923, a
fuzionat cu Partidul Democrat al lui
Take Ionescu, în ianuarie 1925, cu
Partidul Naționalist al lui Iorga, iar în
toamna lui 1928 cu Partidul Țărănesc
condus de Ion Mihalache, formând
Partidul Național-Țărănesc. Prim-min-
istru între 16 noiembrie 1928 - 7 iunie
1930, 13 iunie - 10 octombrie 1930 și
20 octombrie 1932 - 14 ianuarie 1933.
Opera: Discursuri parlamentare, Blaj,
1906; Ardealul în timpul războiului,
Cluj, 1921; Chestia Banatului,
București, 1924; Problema
minorităților, 1924; 1929; Lege pentru
organizarea ministerelor, Au comte de
Saint Aulaire, 1930; România și re-
vizuirea tratatelor, 1934, cu C.I.C.
Brătianu. 
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În primul capitol se analizează rolul re-
ligiilor în definirea identității europene.
Creștinismul este privit istoric, cu
precădere prin implicațiile sale în
domeniul economic. Dan Popescu
adună între coperțile cărții articole pub-
licate în ultimii ani, preponderent în re-
viste. Autorul face un excurs istoric în
evoluția Europei precreștine (antică și
sclavagistă) și creștine (Evul Mediu,
capitalismul, venind până în zilele
noastre). În acest context se
subliniază rolul pe care l-au jucat reli-
gia și biserica la construirea României
Mari. O a doua direcție importantă
care contribuie la schimbarea para-
digmelor este educația și autorul face
o analiză din perspectiva
învățământului economic, care  a
suferit o serie de mutații. Dan Popescu
observă, nu fără o oarecare
amărăciune, marginalizarea sau chiar
absența unor discipline cum ar fi isto-
ria economică (universală și
românească), fapt ce afectează în
bună măsură formarea unei culturi
economice și înțelegera lumii noastre
economice.

Având o experiență
universitară foarte bogată, atât în țară
(Universitatea „Lucian Blaga” din
Sibiu, Universitatea din București, Ac-
ademia de Studii Economice
București ș.a.), cât și în străinătate
(Universitatea Rennes, Franța,  Uni-
versitatea „Gabrielle D’Annunzio”
Pescara, Italia, Academia de Studii
Economice din Chișinău, Moldova,
Universitatea Economică din Praga,
Universitatea din Irlanda ș.a.) autorul
face o analiză a modului de predare a
economiei în contextul schimbărilor
tehnologice și sociale, a utilizării
bazelor de date, a schimburilor
internaționale de profesori și studenți,
a dobândirii prestigiului științific. Partic-
iparea la numeroase congrese
internaționale economice (la Milano,
Madrid, Buenos Aires, Helsinki,
Utreht, Stellenbosch ș.a.) îi oferă pro-

fesorului o perspectiv globală a mod-
ului în care economia este
paradigmatizată. Eminent specialist în
Istoria Doctrinelor Economice, autorul
își îmbracă analizele folosind nu-
meroase exemple din istoria
economiei și istoria doctrinelor eco-
nomice, dând astfel consistență ideilor
expuse. Spre exemplu, atunci când
vorbește de influența omului asupra
climatului și schimbările pe care le
aduce acest impact, autorul se referă
la categorii noi în domeniu
(„antropocenul”). El brodează cu mult
rafinament ideile personalităților din
antichitate (Horațiu „Alergi natura cu
furca, dar ea se va întoarce în goană”)
pe viziunile cercetătorilor contempo-
rani, care trag numeroase semnale de
alarmă (legate de defrișări, modul cum
se face agricultură, poluare, dispariția
speciilor, urbanizare excesivă, indus-
trializare ș.a.).

Vorbind despre
vulnerabilități, se trece în revistă,
folosind o bibliografie consistentă, rolul
pe care războiul l-a jucat în istoria lumii,
subliniind că de multe ori acesta a fost
singurul mijloc pentru rezolvarea con-
flictelor. Dan Popescu îl citează pe
Jean Jaures (cu care este în bună
măsură de acord), atunci când făcea
elogiul războiului de apărare, deși el
era un pacifist convins, în așteptarea
momentului când popoarele vor re-
zolva prin negocieri raționale con-
flictele.

Profesorul Dan Popescu în-
cepe al doilea capitol cu o trecere
rapidă în revistă a căderii și decăderii
Romei, reflectând la cauzele eco-
nomice, politice, ideologice, care au
dus la dezagregarea societății. El se
întreabă alături de alți cercetători dacă
actuala civilizație se îndreaptă în
aceeași direcție. Autorul încheie opti-
mist, văzând în educație și cultură
repere semnificative pentru dez-
voltarea societății. În acest capitol este
inserată o comunicare a profesorului
la Academia Română – „Modele cul-
turale europene. Reverberațiile ilu-
minismului.” – în care se prezintă din
perspectivă istorică contextul cultural
al dezvoltării economice. Această

idee, absolut remarcabilă, este
subliniată și de un laureat al Premiului
Nobel pentru Economie, Douglass
North, care vede cheia progresului
economic în cultură.

O altă comunicare a profe-
sorului (deasemenea la Academia
Română) abordează probleme strin-
gente ale lumii contemporane în
epoca globalizării, dar analizate și prin
incursiuni istorice. Aici este întreprinsă
și o analiză a migrației de-a lungul tim-
purilor, de la „migrația forțată” (care nu
era o migrație determinată cu
precădere de constrângeri econom-
ice - K. Pomeranz), la migrația să-i
spunem „liberă” contemporană,
determinată, mai ales, de cauze eco-
nomice cu întreg cortegiul de prob-
leme (religioase, terorism, integrare,
blocarea granițelor ș.a.). Odată cu
problemele globale – ne spune au-
torul –  poluarea, supraîncălzirea Ter-
rei, acumularea armamentului,
pandemiile ș.a., se vădește în mai
mare măsură un spațiu generos acor-
dat epidemiilor și pandemiilor, care au
lovit în timp și din păcate lovesc și
astăzi numeroase state, inclusiv
România (ciuma, holera, tuberculoza,
febra tifoidă, gripa ș.a.). Se trece în
revistă modul în care s-a schimbat
percepția asupra acestora, precum și
modul de intervenție – de la metode
primitive la strategiile fundamentate
științific de astăzi. 

Vorbind despre economia
socială și solidară, autorul analizează
acest concept prin prisma celor care
au jucat un rol important în definirea lui
(Leon Bourgeois și Charles Gide). El
încadrează în epocă economia
socială (sfârșitul secolului 19, începutul
secolului 20 și mai pe urmă), ob-
servând contextul socio-cultural (filme,
expoziții etc.) care au ridicat și ridică
nivelul de aspirații al populației. Econo-
mia solidară și socială este un răspuns
la presiunea pieței, iar Leon Bourgeois
consideră că „Școala Solidarității” vine
să fundamenteze juridic și economic
obiectivele ei. Solidaritatea, apreciază
toți autorii, este aproape o lege
naturală.

În capitolul 3, Dan Popescu

radiografiază evoluția socio-
economică a Germaniei, prin prisma
economiștilor germani, care nu de
puține ori, au avut puncte de vedere
diferite, față de economiștii englezi sau
francezi. Sunt enumerați și analizați
economiști germani de marcă care au
avut o influență semnificativă, nu
numai asupra Germaniei, dar și a Eu-
ropei: Fr. List, Bruno Hildebrandt,
Werner Sombart, Joseph Schum-
peter ș.a. Mulți economiști germani au
mers spre economia socială de piață,
văzând aici cheia succesului și
prosperității unei societăți. Profesorul
Dan Popescu vede, în final, că Ger-
mania se îndepărtează uneori de
modelul economiei sociale de piață și
merge spre modelul anglo-saxon al
economiei liberale de piață, trecând
astfel de la „economia prosperității” la
o „economie a competitivității”. Se pot
însă îmbina cele două și reveni în
măsura necesară.

Tema migrației, tratată an-
terior, este reluată și în acest capitol,
autorul subliniind numeroase aspecte
contemporane cu care se confruntă
UE și SUA. În acest cadru este
analizată și situația
României, prezen-
tând statistici sem-
nificative și care
necesită măsuri,
privind emigranții
români pe ani, pe
grupe de vârste, pe
țări din UE și An-
glia. 

O parte
însemnată a ultim-
ului capitol (capi-
tolul 4) este
dedicată istoriei
economice de la
Genghis Han la
Andre Thevet.
Atras de
personalități puter-
nice care au cucerit
în bună măsură
lumea prin război –
Genghis Han și
Napoleon Bona-
parte –, autorul

face o analiză minuțioasă a modului
în care aceștia au condus, au cucerit
și au dominat, reliefând cadrul socio-
cultural în care ei au acționat.
Bazându-se pe o bibliografie de
excepție, profesorul Dan Popescu
subliniază contribuția lui Napoleon la
făurirea statului modern, la introduc-
erea codului civil, la susținerea
economiei franceze și nu doar. 

Orice lucrare a profesorului
Dan Popescu poate fi citită în mai
multe registre. Poți să decodifici
această carte valoroasă și cu valori
specifice într-un registru istoric, eco-
nomic, politic, cultural și psihosocio-
logic. Capitolele și subcapitolele au
câte un motto semnificativ în legătură
cu tema prezentată, care avertizează
cititorul asupra conținutului capitolului
respectiv. Cartea apare la Editura
Continent in condiții grafice deosebite.
Fotografiile de pe coperți, extrem de
sugestive, reflectă periplul autorului la
antipozi (Africa și, în final Franța). Este
o lectură plăcută și antrenantă care se
adresează deopotrivă cercetătorilor,
profesorilor, studenților dar și publicu-
lui larg.

Dr. Alexiu tatu

Conf. Univ. Dr. Dorel
morândău, ulbs

- cont. în pagina 7 -
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Gastronomia permite turiștilor să
facă legătura cu patrimoniul cultural
și istoric al unei destinații prin
testarea, experimentarea și
cumpărarea de produse gourmet.
De asemenea, trebuie luată în con-
siderare apariția unor noi valori cul-
turale care să consolideze bogăția
și diversitatea culturală a unei
regiuni. În această privință, tradiția
și inovația coexistă într-un mod nat-
ural. Gastronomia tradițională este
un proces într-o evoluție constantă,
iar provocările pentru profesioniști
sunt să încorporeze inovația, să-și
reînnoiască și să-și adapteze ofer-
tele la nevoile noii culturi a con-
sumatorilor (Gaztelumendi, 2012).
Regiunea gastronomică
europeană, ca și concept
internațional, impune ca factorii de
decizie să se implice în dezvoltarea
durabilă, menținând în același timp
calitatea mediului și asigurând
siguranța alimentară adecvată pe
termen lung. Conceptul de regiune
gastronomică asigură și sprijină
punerea în aplicare a
recomandărilor internaționale ale
FAO privind securitatea alimentară,
precum și conservarea diversității
biologice în toate formele sale (de
exemplu, diversitatea genetică,
speciile și ecosistemele). Sibienii au
dreptul la siguranța alimentară atât
pentru oraș, cât și pentru regiunea
care  furnizează produsele ali-
mentare, asigurând accesul la unul
dintre cele mai bune servicii legate
de gastronomie.
Deținerea titlului de Regiune
Gastronomică Europeană implică
un angajament pe care și-l iau toate
părțile interesate, pentru valorizarea
patrimoniului cultural și natural, prin
scoaterea în evidență a
particularităților gastronomice re-
gionale. Despre dificultățile și bari-
erele, dar și despre beneficiile și
câștigurile unui astfel de demers și
inspirația din spatele Platformei
Regiunilor Gastronomice Europene
și a Titlului Regiune Gastronomică
Europeană, Diane Dodd,
președintă și co-fondatoare a
IGCAT (International Institute of
Gastronomy, Culture, Arts and
Tourism – Institutul Internațional de
Gastronomie, Cultură, Artă și Tur-
ism) precum și directoare executive,
consultant și raportor pentru mai
multe Capitale Culturale Europene,
afirma într-un interviu în Capital Cul-
tural nr. 13, 2018, că: „mulți dintre
experții noștri provin din domeniul
turismului, din domeniul cultural sau
gastronomic, iar în urma unor întâl-
niri pe care le-am avut, în anul
2011, a rezultat și un referat științific
în care am evidențiat problemele pe
care regiunile le înfruntă, când
aplică pentru titlul de Capitală
Culturală Europeană. Acest pro-
gram fiind destinat orașelor, regiu-
nile Ruhr cu orașul Essen,
Germania și Cornwall din Marea
Britanie, au avut mari dificultăți în a
convinge juriul CCE să primească
titlul. În același timp am observat că
există un mare interes din partea
regiunilor de a beneficia de pe urma
oportunităților oferite de un titlu pre-
cum Capitala Culturală
Europeană.”
O altă mare diferență față de Capi-
tala Culturală Europeană o
reprezintă modul prin care regiunile
pot ajunge să dețină titlul de
Regiune Gastronomică
Europeană. Primul pas pe care
regiunile trebuie să îl facă, este să
devină membre ale Platformei

Regiunilor Gastronomice Europene
pentru o perioadă de cel puțin 5 ani.
Prin apartenența la Platformă,
regiunile primesc posibilitatea să
depună un dosar pentru candi-
datura la Titlul RGE, comisia de
experți a IGCAT analizând ulterior
acest dosar. Diferențele nu se
opresc însă aici, după cum
precizează Diane Dodd: „În primul
rând, RGE nu are nimic de-a face
cu Uniunea Europeană. Aceasta a
fost, de la început, o inițiativă la firul
ierbii, care a aparținut regiunilor. Noi
am fi chiar fericiți să invităm regiuni
în platforma noastră și din afara
Uniunii Europene, pentru că după
cum se știe, în Consiliul European
sunt 47 de țări, iar din punctul nos-
tru de vedere, toate acestea sunt
Europa. În al doilea rând, dacă prin
ceea ce facem noi, am putea să
influențăm deciziile UE, ar fi min-
unat, dar momentan UE este foarte
mult o platformă economică, care
lucrează după modele învechite.
De exemplu, am participat la o
ședință DG Growth (Directoriatul
General al Comisiei Europene) pe
tema turismului, unde s-a vorbit de-
spre anul turistic, iar tema principală
a fost relația UE – China, mai pre-
cis, cum pot fi aduși mai mulți turiști
chinezi în UE. China este văzută ca
o piață în creștere. Am fost foarte
dezamăgită, pentru că a fost vorba
doar despre cum băgăm mai mulți
oameni în avioane, despre cum
obținem mai multe nopți de cazare,
dar nu s-a vorbit deloc despre cali-
tatea experienței pe care turiștii ar
urma să o aibă. În acel moment am
ridicat mâna și am spus că noi nu
împărtășim această viziune. Din
punctul nostru de vedere, Europa
este despre altceva, este despre
calitate și stil de viață. Iar din mo-
mentul în care vrem să concurăm
cu America sau Asia, din punct de
vedere a cifrelor, nu avem cum să
ținem pasul. Noi nu avem cifrele re-
spective, și nici nu ar trebui să ne
apropiem, întrucât și numărul actual
de turiști din Europa este sufocant.
Așadar, haideți să schimbăm mod-
elul, să avem mai puțini turiști dar
care să plătească mai mult .“
Până în acest moment s-au alăturat
Platformei regiuni din zece țări,
fiecare dintre acestea purtând deja
sau urmând să poarte Titlul de
Regiune Gastronomică
Europeană. Seria a fost deschisă
de regiunile Minho din Portugalia și
Catalonia din Spania, în anul 2016.
În 2017 le-au urmat regiunile Riga-
Gauja din Letonia, Lombardia de
Est din Italia și Aarhus – cel de-al
doilea oraș ca mărime din Dane-
marca. Anul acesta titlul le-a fost
acordat regiunilor Brabantul de
Nord din  Olanda și Galway – Ir-
landa de Vest. Alături de Sibiu, în
2019, titlul va fi purtat de către
regiunea Egeea de Sud din Grecia.
Pentru anul 2020 este confirmată
deja regiunea Kuopio din Finlanda,
urmând să i se alăture cel mult alte
două (trei fiind numărul maxim de
regiuni care pot deține titlul în de-
cursul unui an), regiuni din Portu-
galia și Slovenia, dosarele de
candidatură ale acestora fiind încă
în faza de evaluare.
La ce putem să ne așteptăm de la
anul în care Sibiul va purta acest
titlu? Cel mai simplu cred că este să
ne uităm la problemele întâmpinate
dar și la inițiativele sau programele
susținute de regiunile care au trecut
deja prin asta. Diane Dodd ne oferă
aici exemplul regiunii Galway din Ir-
landa: „În Galway, Irlanda de Vest
– Regiune Gastronomică
Europeană 2018, fac o treabă
extraordinară cu producătorii locali,
cu ajutorul oferit IMM-urilor ca să-și
reinventeze mâncarea, dar prob-

lema lor este exportul: cum exporți
produsele locale? Irlandezii produc
cartofi și bere verde de St. Patrick’s
Day, dar cum exporți lucrurile aces-
tea? Cum faci lumea să afle despre
aceste produse locale minunate?
Concluzia la care aceștia au ajuns a
fost că poate nu ar trebui să se con-
centreze atât de mult pe export, ci
să convingă oamenii să vină acolo
ca să se bucure de acele ingredi-
ente extraordinare. Tot în acest an,
Galway va găzdui o conferință
numită Food on the Edge, la care
vor participa bucătari de top din în-
treaga lume, iar aceștia vor discuta
despre pace, despre securitatea
hranei, teme periferice activității lor,
dar atât de importante pentru lume.
Pe lângă asta vor gusta și din pro-
dusele locale, bineînțeles. Vor gusta
din carnea, brânzeturile produse
acolo. Vor gusta din celebrul miel
păstrat pe un pat de lavandă și
sărat cu sare de mare. Poate cel
mai bun miel din Europa. Iar Sibiul
ar putea face același lucru. […]
Sibiul cred că este una dintre regiu-
nile care ar putea beneficia cel mai
mult de pe urma acestui titlu, și
spun acest lucru cu toată sinceri-
tatea, pentru că de fapt în regiunile
care au fost mai puțin dezvoltate, în
sensul economic al dezvoltării,
vedem acum niște adevărate co-
mori, date fiind oportunitățile oferite
de ecoturism, turism rural, mâncare
organică, naturală, de posibilitățile
de a dezvolta o ofertă cu totul
diferită pentru lume, față de zona
mea, de exemplu. Eu locuiesc
acum în Catalonia, astfel că bătălia
aici este de a transforma turismul de
masă într-un turism sustenabil. Este
o provocare imensă. Iar dacă
privești lucrurile la bază, cred că poți
spune: Nu, nu acesta este tipul de
turism pe care ni-l dorim; ne dorim
mai puțini turiști și vrem ca turiștii
care ne vizitează să fie mai
respectuoși și mai cu dare de
mână.“
Brabantul de Nord, regiunea din, ce
ironie, sudul Olandei, este cealaltă
purtătoare, în anul 2018, a titlului de
Regiune Gastronomică
Europeană. Și regiunea care l-a dat
pe Van Gogh a găsit o modalitate
foarte inovatoare de a-și pune în
evidență cultura gastronomică. Într-
o fostă capelă, timp de 24 de luni va
funcționa un pop-up restaurant,
numit GAST (trad. oaspete), pe la
care se vor perinda 24 dintre cei
mai buni bucătari din regiune.
Primul dintre aceștia, Soenil Baha-
doer, chef distins cu 2 stele Miche-
lin, a oferit o abordare culinară în 5
feluri a operei lui Van Gogh, în timp
ce lucrări de-ale acestuia din urmă,
erau proiectate pe pereții bisericii.
În esență, ideea din spatele Regiu-
nii Gastronomice Europene este de
a crea ceva ce reprezintă doar star-
tul într-un proces mult mai amplu și
de lungă durată, ne explică Diane
Dodd. „Asta am încercat să facem,
pentru că atunci când te gândești la
regiuni, este clar că trebuie să in-
cluzi agricultura, trebuie să incluzi
mâncarea, pentru că de acolo
provine mâncarea pentru orașe. În
Europa, în general, se constată că
mediul rural este în mare pericol. Iar
pericolul vine din mai multe direcții.
Din exodul creierelor, de exemplu,
pentru că tinerii aleg să meargă la
oraș să muncească. Alt pericol vine
din partea marilor companii
multinaționale, care forțează fer-
mierii să se adapteze la noile
tehnologii, la diferite tipuri de
agricultură care includ pesticide și
semințe modificate genetic. Aceste
lucruri modifică peisajul regiunilor
noastre.“
În cele din urmă, din interviul real-
izat de Capital Cultural nr. 13, 2018,

rezultă că succesul proiectului Sibiu
– Regiune Gastronomică
Europeană va depinde în mare
măsură de energia creativă cu care
toți cei interesați, de la administrațiile
publice, la producători și antre-
prenori locali, până la locuitorii regiu-
nii, vor fi dispuși să contribuie. Și nu
e doar atât. E vorba, în fine, despre
„o alegere de stil de viață, unde oa-
menii o să se conformeze cu un
lifestyle bun, cu mâncare bună, cu
ingrediente bune, cu o companie
bună și un ritm al vieții bun sau o să
continue să investească în modele
economice despre care știm cu toții
că nu sunt sustenabile?“.
Județul Sibiu este situat într-o zonă
bogată în tradiții. Diversitatea
geografică a unui teritoriu este
definită de varietatea de tipuri de
roci, resurse minerale, sol și carac-
teristicile actuale ale reliefului, la
care se adaugă dezvoltarea socială
și economică a comunităților locale.
Interacțiunea continuă dintre om și
materie, bazată pe artizanat,
manoperă și obiceiuri culturale, a
generat tradiția locală specifică.
Fiecare dintre cele cinci mi-
croregiuni ale județului Sibiu este o
entitate caracterizată prin peisaje
specifice, prin valorificarea tipică a
bogăției oferite generos de spațiul
natural, prin interferențe culturale și
gastronomice care și-au pus am-
prenta asupra locurilor. Deși entități
bine individualizate, aceste cinci mi-
croregiuni (Mărginimea Sibiului,
Țara Oltului, Valea Hârtibaciului,
Valea Târnavelor și Țara
Secașelor) formează o unitate care
individualizează județul Sibiu în
regiunea sudică a Transilvaniei,
chiar și la nivel național. Dez-
voltarea microcentrelor pentru
procurarea resurselor alimentare lo-
cale care stau la baza gustului pro-
duselor unice de gourmet, duce
implicit la accesarea unor noi
mecanisme financiare pentru a spri-
jini economia rurală și, implicit, a
celor urbane și regionale. Astfel, tur-
ismul gastronomic poate fi o formă
superioară de exploatare și acces
la întregul patrimoniu cultural ima-
terial și natural, cu efecte benefice
asupra Sibiului și a locuitorilor săi. 
Faptul că orașul este înconjurat de
localități aparținând celor cinci mi-
croregiuni cu un caracter multicul-
tural pronunțat, a contribuit la
dezvoltarea unei personalități spe-
ciale a orașului și a județului Sibiu,
regiune europeană a gastronomiei
pentru anul 2019. În acest sens,
acum mai mult ca oricând, locuitorii
Sibiului au ocazia să realizeze val-
oarea tradițiilor pentru conservarea
patrimoniului imaterial, în general, și
pentru dezvoltarea valorilor în gas-
tronomie în particular.
Tradițiile și gastronomia se
influențează reciproc în dezvoltarea

lor de-a lungul evoluției umane,
păstrarea și perpetuarea lor fiind
esențială pentru asigurarea
securității alimentare și a mecanis-
melor economice specifice
dezvoltării regionale sau județene.
Viața orașului Sibiu, cultura gas-
tronomiei din Sibiu, se bazează pe
valorile tradițiilor județului, care la
rândul lor contribuie la exprimarea
propriei lor spiritualități, pe care o
percepem astăzi și pe care nu am
reușit încă să o definim în termeni
concreți în spiritul evenimentelor
culturale gastronomice. Pe această
linie, putem vedea interconectivi-
tatea dintre resursele naturale, cal-
endarul creștin, bucătăria și
obiceiurile alimentare din Sibiu.
Asocierea constantă între calen-
darul creștin, bucătăria și activitățile
din Sibiu, reprezintă o triadă care
îmbină și completează patrimoniul
cultural intangibil al Sibiului.
Având în vedere integrarea turis-
mului gastronomic în valorile patri-
moniului cultural imaterial din Sibiu,
este clar că cel mai rafinat turist
dorește să testeze meniuri originale
în restaurantele din Sibiu, să-i
cunoască povestea, originea
resurselor alimentare care stă la
baza produsului gastronomic, fiind
interesat să integreze gustul vin-
urilor locale sau al altor băuturi rafi-
nate la nivel regional. Turistul va dori
să testeze piața agroalimentară din
Sibiu, să se asigure că poate găsi
mâncăruri specifice în restaurant,
să găsească lucruri interesante de-
spre locul de proveniență.
Legătura dintre restaurantele din
Sibiu și rețeaua de producători din
județ este susținută de Programul
European de Gastronomie Sibiu
2019. Produsele proiectului sunt
noi: definirea amprentei gastro-
nomice, prezentarea publicului sib-
ian a unor produse gastronomice
inovatoare pornind de la resursele
tradiționale, accesul la mediul de
afaceri într-un mod nou, dez-
voltarea unui ghid pentru turismul
gastronomic în arii protejate, impli-
carea comunității creștine ortodoxe
în conștientizarea și definirea atitu-
dinii parohiei față de program,
expozițiile vechi de artă fotografică
din Sibiu, reprezentând valori care
pot susține succesul “Programului
european de gastronomie Sibiu
2019”.
Sprijinirea investițiilor care
promovează bucătăria specifică tur-
ismului sau inițiativele micro pentru
a-și exploata potențialul turistic
poate fi materializată prin fonduri
europene în perioada 2014-2020.
Creșterea rolului târgurilor de turism
și diversificarea centrelor locale de
informare turistică care operează în
diferite localități constituie obiective
care pot fi atinse în viitor.

Conf. Univ. Dr. Virgil 
nicula, ulbs
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Gastronomia joacă un rol indis-
pensabil în promovarea turismu-
lui la nivel regional și local. Prin
urmare, crearea de produse tur-
istice gastronomice este
considerată o prioritate pentru o
destinație turistică care poate
oferi experiențe în acest sens.
Motivele alegerii destinației turis-
tice "Sibiu - regiune
gastronomică europeană" sunt
legate de atracții culturale și nat-
urale, evenimente speciale și
festivaluri, experiențe gastro-
nomice din fiecare microregiune,
conexiuni gourmet, interacțiune
socială și emoțională, dar și alte
oportunități de recreere și diver-

tisment. Imaginea creată asupra
orașului, experiențele trecute,
prietenia locuitorilor, recunoscute
cu premiul "Mărul de aur" de
către Federația Internațională a
Jurnaliștilor și Scriitorilor de Tur-
ism (FIJET) pentru ospitalitatea
locuitorilor din Mărginimea Sibi-
ului, schimbul de experiențe, va-
rietatea gastronomică și
atributele diversității și caracter-
isticilor destinației, cum ar fi prox-
imitatea, sunt alți factori de
atracție.

Esența turismului gas-
tronomic este de a dezvolta un
produs turistic personalizat pen-
tru a crea, prin comercializare,
venituri suplimentare pentru
agricultori și alte categorii de
antreprenori locali și, în cele din
urmă, dezvoltarea socio-
economică a satului / zonei, sta-

bilitatea demografică și conser-
varea / protecția mediului și pat-
rimoniului cultural-istoric, cel al
dezvoltării durabile.
Odată cu câștigarea titlului de
Regiune europeană a gas-
tronomiei în 2019, o valoare
adăugată pentru Sibiu ca atracție
turistică, sunt evenimentele gas-
tronomice, bucătăria restauran-
telor și pensiunilor care oferă
ceva nou, privat și atractiv pen-
tru a menține turiștii în regiune.
O altă caracteristică este
adăugată turismului actual, și
anume gastronomia, făcând ca
noțiunea de turism gastronomic
să fie integrată în dezvoltarea
regională durabilă.
Printr-o mai mare colaborare și
implicare și printr-un control rig-
uros din partea autorităților și ac-
torilor din domeniul turismului,

gastronomia poate deveni o ac-
tivitate profitabilă atât pentru co-
munitatea rurală, cât și pentru
proprietarii de pensiuni rurale

sau agroturistice, precum și pen-
tru administrațiile locale care
oferă un cadru propice
dezvoltării turismului în zonă.

Conf. Univ. Dr. Virgil 
nicula, ulbs
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Alexandru Marta, născut în 21 de-
cembrie 1869 în comuna Căprioara,
județul Severin, plasa Birchiș,
Judecătoria Făget. La 1 Decembrie
1918 era consilier la Curtea de Apel
maghiară din Seghedin. A fost ales
de Adunarea de la Alba Iulia în
Marele Sfat. A ocupat postul de sec-
retar general al Consiliului Dirigent
până la desființarea acestuia, secretar
general al Ministerului Justiției pentru
Ardeal și Banat, până în 30 august
1920, primpreședinte al Curții de Apel
Oradea, din mai 1921, al Curții de
Apel Timișoara, până în 30 aprilie
1938, când a ieșit la pensie; în 14 au-
gust 1938 a fost rechemat în calitate
de resident regal al Ținutului Timiș,
până la 30 septembrie 1940.
Constantin Missits, născut la Lipova

la 26 mai 1878, doctor în Drept la Uni-
versitatea din Budapesta, avocat și
delegat al Lipovei, a îndeplinit atribuții
legate de funcția de președinte al
Asociației ardelene pentru industria și
comerțul cu lemne, dinamizând So-
cietatea forestieră „Carpatia” și con-
tribuind la înființarea „Întreprinderilor
Forestiere Române S.A.” din Cluj.
Urmează liceul la Lugoj, apoi dreptul
la Budapesta. În vremea anilor de
liceu, la Lugoj, se bucură de un
stipendiu din partea Fundației
,,Emanoil Gojdu”. Se înscrie la Fac-
ultatea de Drept a Universității din Bu-
dapesta în anul 1895. Studentul
Missits, la curent cu întemnițarea
memorandiștilor, prezent printre sem-
natarii unor adrese de încurajare
studențești către redactorul „Dreptății”.
La finele anului 1895 renaște Soci-
etatea studențească română ,,Petru
Maior” din Budapesta, Missits
figurează printre membrii ordinari ai
acesteia. În august 1896 e activ în
pregătirea Adunării generale a Astrei
la Lugoj. După câțiva ani de practică
de candidat de avocat, C-tin Missits
devine membru al Societății pentru
fond de teatru român. În cursul ultimei
decade a lunii noiembrie 1918, Mis-
sits este ales printre cei cinci delegați
ai Cercului electoral Lipova din partea
populației românești, cu scopul
mărturisit de a participa la hotărârea
sorții națiunii române în duminica zilei
de 1 decembrie 1918, în cadrul
solemn al Adunării de la Alba Iulia.
Îndată după Adunare este numit sec-
retar general la Resortul de ali-
mentare al Consiliului Dirigent de la
Sibiu, unde rămâne până în luna oc-
tombrie 1919. Sarcina sa era de-
osebit de grea, dublată de o mare
răspundere. Moartea sa survine
fulgerător la Brașov, în ziua de 31 iulie
1921.
Iuliu Moldovan, medic, profesor uni-
versitar, născut în 15 iulie 1882 în Bo-

gata de Mureș. Studii la Praga și
Viena, asistent, profesor de igienă și
igienă socială la Universitatea din Cluj,
decan, membru al Societății de biolo-
gie, cooptat în Marele Sfat al Transil-
vaniei, secretar general și inspector
general sanitar și de ocrotire a
Ardealului. Subsecretar de Stat, în
perioada 14 noiembrie 1929 - 10 oc-
tombrie 1930 la Muncă, Sănătate și
Ocrotiri Sociale, secretar general la
același departament, 1928-1929,
deputat de Hunedoara și senator de
Arad, președinte al ASTREI, mem-
bru corespondent al Academiei
Române din 10 iunie 1920. Opera:
Principii generale ale organizării
sănătății în România, București,
1924; Igiena națiuni, Cluj, 1925;
Biopolitica, 1926.
Valer Moldovan, avocat,  profesor de
drept administrativ la Universitatea din
Cluj, născut în 5 august 1875 în Câm-
peni, Alba. A făcut studii la Universi-
tatea la Cluj și Budapesta, doctor în
drept al Universității din Cluj, secretar
general în Consiliul Dirigent, decan al
Baroului de Turda și președinte al
Camerei de Agricultură din acest
oraș, național-țărănist. Prezent la
Marea Adunare de la Alba Iulia în cal-
itate de delegat al Circumscripției
electorale Turda, membru în Marele
Sfat, ales deputat de Turda, 1919,
1926, 1927, 1928, 1930, senator,
1926, 1928, 1932, 1933,
vicepreședinte al Senatului, 1928,
subsecretar de Stat la Ministerul Cul-
telor, 14 noiembrie 1929 - 17 iunie
1930, director ministerial al Transil-
vaniei, 1930, 1933, profesor agregat,
25 ianuarie 1930 și titular, 1 aprilie
1933, de drept canonic, din 1934, la
catedra de drept administrativ.
Ion Montani, ziarist, născut în aprilie
1882 în Târnava Mică, absolvent al
Facultății de Drept din Budapesta, co-
laborator la ziarul ,,Poporul Român”
din, Budapesta, 1902,  unul din înte-
meietorii revistei ,,Luceafărul”, 1902 și
colaborator intern, colaborator la ziarul
,,Lupta”, 1907, redactor și prim redac-
tor la ,,Tribuna” din Arad, 1907-1912,
prim redactor și director al ziarului
,,Românul” din Arad, 1912-1914. Între
1914-1918, colaborator de pe front al
ziarului ,,Românul” din Arad, decem-
brie 1918 - decembrie 1919, șeful
Propagandei prin Presă, broșuri și foi
volante, atașat Consiliului Dirigent. Di-
rector al ziarului ,,Tribuna Nouă”,
1924-1925, director al ziarului
,,Renașterea Română”, prim-redac-
tor al ziarului ,,Vestul” din Timișoara,
1930-1931, colaborator la ziarele
,,Dreptatea”, ,,Lupta”, ,,Adevărul” etc.
și la revistele ,,Convorbiri Literare”,
,,Cele trei Crișuri”, ,,Banatul”, ,,Analele
Banatului”, ,,Viitorul” etc. Opera: Valul
care trece, Arad, 1925, Din zile grele,
f.a.
Moroian, Gheorghe, funcționar, pro-

fesor, om politic, născut în 9 iulie 1970

în Satulung, Brașov, studii secundare
la Brașov, licențiat al Insitutului de Stat
Comercial Superior din Antwerp în
1892, laureat al Școlii de științe politice
din Paris, 1892-1895, doctor în științe
social-economice al Universității din
Tübingen în 1897, luptător pentru
cauza națională a românilor ardeleni
în Belgia și Franța, organizând la
Paris o adunare a studenților români,
a scris în acest sens articole în ,,Inde-
pendance Belge”, ,La Justice”, ,,Jour-
nal des Debats”, ,,Republique
française”, între 1907-1909, consul al
României la Londra, din 1909, atașat
comercial în Austro-Ungaria, Germa-
nia, Elveția și Rusia, membru al
delegației transilvănene la Conferința
de pace de la Paris din 1919, din mai
1919, secretar general la Externe în
Consiliul Dirigent al Transilvaniei, dep-
utat în 1919, 1928-1931, 1931-1932,
fondator al revistei ,,Observatorul eco-
nomic social”, membru în ,,Frontul
Românesc”, colaborator la
,,Semănătorul”. Din lucrările sale:
Românii din Ungaria”, de H. Gaidoz,
București, 1894, traducere, ,,Chestia
agrară în  România”, 1897, ,,La loi
agraire de 1864”, Stuttgart, 1898,
,,Darul din inimă”, București, 1905,
,,Importanța comercială a Egiptului
pentru România”, București, 1906,
,,Legăturile noastre cu Anglia”, Cluj,
1923, ,,Unirea de la 1859 ... ”, 1927,
,,Steed. Dimensiunile păcei”, 1927,
traducere, ,,Luptele de emancipare
ale românilor din Ardeal ... ”,  1929, și
ediția în limba franceză, Paris, 1933,
,,Discurs”, Cluj, 1931, ,,Recunoștința
Ardealului ... ”, 1931, ,,Organizarea și
funcționarea muzeelor
comerciale”,f.a.  A contribuit la prima
Enciclopedie românească  cu articole
referitoare la politică.
Eugen Muntean, inginer, născut în
1878 la Oravița, județul Caraș, ab-
solvent al Liceului greco-ortodox din
Brașov în anul 1895, Politehnica la
Viena, obținând titlul academic de in-
giner mecanic în 1902; inginer la ma-
rina militară austro-ungară între anii
1902-1918, ultimul rang obținut, in-
giner căpitan-comandor. La Marea
Adunare de la Alba-Iulia a participat
ca delegat al Comitetului revoluționar
și al Gărzii marinarilor români de la
Pola. A fost numit secretar general la
Resortul Industriei al Consiliului Diri-
gent. În Constituanta țării a fost ales
deputat al Circumscripției Recița,
județul Caraș.
Victor Onișor, profesor universitar,
născut în 19 iunie 1874 în comuna
Zagra județul Năsăud, într-o familie
fruntașă de grăniceri. Studii: școala
primară în Zagra, Liceul grăniceresc
din Năsăud, doctoratul în drept, exa-
menul de avocat la Universitatea din
Budapesta. În timpul studenției este
ales președinte al Societății Acade-
mice ,,Petru Maior” din Budapesta. În
anii 1897-1898 figurează ca membru

în comitetul de redacție al ziarului ,,Tri-
buna” din Sibiu. După terminarea
studiilor și trecerea examenului de av-
ocat, avocat în Bistrița până în 1914
când este mobilizat, profesor de limba
română la Liceul săsesc din Bistrița.
Face întreg războiul, la început lo-
cotenent apoi căpitan. Ca avocat la
Bistrița ia conducerea  și organizarea
luptei naționale în județ, scoțând pe
cheltuială proprie o publicație de afir-
mare națională, ,,Gazeta Bistriței”.
Candidează la alegerile de deputat
din anul 1906 în Cercul electoral
Năsăud, cu programul Partidului
Național Român, fiind înfrânt cu
numai câteva voturi de candidatul gu-
vernului maghiar, voturi aparținând
candidaților evrei și unguri, funcționari
obligați să voteze cu regimul. La
alegerile din anul 1910 este din nou
înfrânt datorită terorii exercitată de gu-
vernul maghiar. În 1918 reprezintă
Cercul electoral Năsăud la Adunarea
Națională de la Alba-Iulia. Este coop-
tat în Marele Sfat Național, numit sec-
retar general al Consiliului Dirigent,
Resortul Interne și organizează în-
treaga  administrație din Transilvania
pe baze românești. În 1919 este ales
deputat al Cercului electoral Năsăud,
în prima legislatură a Statului român
reîntregit, fără contracandidat. Ca pro-
fesor de drept administrativ și finan-
ciar la Universitatea Regele
Ferduinand I din Cluj, prodecan și
decan în mai multe rânduri, contribuie
la organizarea învîțământului româ-
nesc în Transilvania. A fost și
vicepreședinte al Secției juridice a
,,ASTREI” și al ,,AGRULUI”. A  sprijinit
mișcarea Băncilor Populare
românești din Transilvania, a înființat
difetrie intreprinderi industriale
românești, a îndrumat și organizat
meseriașii români din Bistrița. Opera:
Legiuirea țărei noastre, Bistrița, 1901;
Legile Grănicerilor Năsăudeni, 1905;
Doyle Duett, traducere, 1905; Legea
nouă asupra alegerii deputaților, Arad,
1914, cu Aurel Lazăr și Romul Boilă;
Lege pentru alegerea de deputați și
senatori, Cluj, 1919, Noua lege pen-
tru alegerea de deputați și senatori,
Sibiu, 1919; Istoria dreptului român,
Cluj, 1921, curs de licență; Tratat de
drept administrativ român, 1923;
Venitul Național, reforma monetară și
criza economică din România, 1931;
Situația juridică a statului romano-
catolic ardelean ... ,Cluj, 1934.
Decorații: ,,Ordinul Francisc Iosif I”, în
1918 pentru merite militare, ,,Regele
Ferdinand I” în grad de ofițer, pentru
merite în lupta pentru Unire, ordinele
,,Steaua României” și ,,Coroana
României” în grad de comandor pen-
tru merite în cadrul Statului român și
cu ,,Răsplata Muncii” pentru
învățământ, clasa I. A murit în 16 mai
1932 într-un sanatoriu din Viena.
Vasile C. Osvadă,  economist și pub-
licist, născut în 9 septembrie 1875 în

Măhaciu, Cluj. Studii: Blaj, Brașov și
Viena, director de bănci, colaborator
cu articole economice la ,,Tribuna”,
,,Foaia de Duminică”, ,,Revista
Economică”, ,,Lupta”. A redactat foaia
,,Tovărășia”.
Ștefan Cicio-Pop, om politic, născut
în 1 aprilie 1865 în Sigău, Someș.
Studii primare și liceale în Gherla și
Sibiu, cele universitare la Budapesta
și Viena. Din 1891, avocat în Arad. În
1894, la Conferința de la Haga a Uni-
unii interparlamentare, ca trimis al
comitetului executiv al Partidului
Național. Luptător activ pentru cauza
națională, avocat al apărării în proce-
sul Memorandului, deputat de Șiria în
Parlamentul de la Budapesta, 1905.
În casa lui din Arad s-a pregătit
Adunarea de la Alba Iulia, pe care
Ștefan Cicio-Pop a deschis-o, a fost
ales vicepreședinte al ei la 1 Decem-
brie 1918. Membru în Consiliul Diri-
gent ca șef al Resortului de  Război.
Între 17 decembrie 1918 - 14 martie
1920, ministru de Stat pentru Ardeal,
deputat de mai multe ori în Parla-
ment, deputat și președinte al
Camerei în 1928-1929 în guvernul
Maniu. A murit în 16 februarie 1934.
Opera: Discurs, București, 1927;
Unirea Ardealului și Banatului cu Pa-
tria Mumă, Cernăuți, 1928; Départ de
Mr. de Saint Aulaire, București, 1930.
Mihai Popovici, om politic, născut în
21 octombrie 1879 în Brașov. A ab-
solvit Facultatea de Filosofie de la
Viena, unde a obținut și doctoratul în
drept. A participat la toate mișcările
politice ale Partidului  Național Român
din Transilvania. A fost însărcinat cu
diferite misiuni importante și a scris ar-
ticole în mai toate ziarele
transilvănene pentru cauza
românească. În 1916 intră în Armata
Română și în 1917-1918
organizează Corpul Voluntarilor
Români în Moldova. A participat la
Adunarea Națională de la Alba Iulia
care îl alege membru în Consiliului
Dirigent la Resortul Industriei și
Comerțului. Între 5 decembrie 1919-
13 martie 1920 este ministru la Lucrări
Publice și ad-interim la Finanțe, min-
istru de finanțe, 6-22 iunie 1927, 16
noiembrie 1928-15 octombrie 1929,
când a stabilizat leul,  noiembrie 1928,
de Interne, 7-13 iunie 1930, iar de
finanțe, 13 iunie 1930-13 aprilie 1931,
de Justiție, 11 august 1932-14 noiem-
brie 1933. Fruntaș național-țărănist.
Opera: Solidarismul politic, București,
1923; Bugetul, 1924; Alegerea de la
Reghinul-Săsesc, 1925; Bugetul,
1925; Datoriile și creanțele României
după tratate, 1925; Politica de reval-
orizare și conversiunea la Banca
Națională, 1925; Lege pentru reorga-
nizarea Înaltei Curți, 1929; Legea
contabilității publice, 1930; Lege pen-
tru reorganizarea Înaltei Curți de Con-
turi, 1930.

Dr. Alexiu tatu
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Alexandru Russu, episcop
greco-catolic al Maramureșului,
născut în 1884 în Seribia,
Mureș, într-o familie preoțească.
A terminat liceul la Blaj, apoi
Seminarul central din Bu-
dapesta, unde și-a luat doctor-
atul. În 1910 este hirotonit și
numit profesor de Dogmatică la
catedra  monseniorului dr. Suciu
din Blaj. Fondator la revistei
,,Cultura creștină”, 1911, director
al ziarului ,,Unirea”, 1922,
canonic de Blaj, 1921, rector al
Seminarului teologic și al Acade-
miei Teologice, 1925, deputat și
secretar general la Resortul Cul-
telor. Opera: Catehismul catolic,
Blaj, 1921; Veneratului cler
eparhial, 1931.
Ioan Suciu, om politic, născut în
14 decembrie 1862 la
Șiștaroveț, Timiș, decedat 12
martie 1939 la Chișineu-Criș. Or-
ganizator al  Adunării Naționale.
Funcțiile: deputat național în
Parlamentul de la Budapesta,
membru în Comitetul Central al
Partidului Național din Transilva-
nia, ministru al Organizării și al
Propagandei în Consiliul Diri-
gent, 1918-1920, președinte al
Comisiei de unificare, secretar
general al Agriculturii și Domeni-
ilor pentru Transilvania, 1920-
1921, primpreședinte al
Consiliului Superior, 1920-1922,
deputat și senator în Parlamen-
tul de la București, șeful Con-
tenciosului Statului, 1922-1929,
decan al Baroului Cluj. 1922-
1930, notar public la Chișineu-
Criș, 1930-1939.
Alexandru Vaida Voevod, om
politic, născut în 27 februarie
1872 în Olpret. Studii: Liceul
săsesc din Bistrița și Liceul
românesc din Brașov, medicina
la Universitatea din Viena. Par-
ticipant activ la manifestările
naționale. În anul 1896 onvoacă
la Viena un important congres al
studențimii, din 1896, ales în
comitetul Partidului Național. A
practicat puțin timp medicina, la
Karlsbad. Pierde la alegerile din
1905, ales cu mare majoritate în
1906 în Camera Ungariei,
vorbește aici despre reforma
agrară, votul universal, dreptul

femeilor de a fi admise la Uni-
versitate, contra legii școlare a
lui Apponyi, Scos în 1907 din
fosta Cameră, revine, din 1910,
deputat de Făgăraș, activând în
Cameră până în 1918. În
toamna lui 1918 paricipă la
Oradea la consfătuirea comite-
tului, iar în 18 octombrie citește
în Parlamentul ungar, Declarația
de liberă dispunere de soarta sa,
a poporului român din Ardeal și
Ungaria, care a produs o mare
consternare între deputații
maghiari. La Marea Adunare
Națională de la Alba Iulia este
ales în Consiliul Dirigent, la Ex-
terne și delegat în comisia care a
prezentat Actul Unirii regelui Fer-
dinand. Între 17 decembrie 1918
- 1 decembrie 1919 este ministru
al Transilvaniei. Între 1 - 5 de-
cembrie 1919 este prim ministru
și la ministru la Externe. Tot în
1919 participă la Congresul de
pace, iar în toamna aceluiași an
este deputat și președinte al noii
Camere a României Mari. Min-
istru de Interne, 16 noiembrie
1928 - 7 iunie 1930 și 13 iunie -
10 octombrie 1930, când
organizează Jandarmeria. Prim
ministru, 6 iunie - 20 octombrie
1932 și 14 ianuarie - 14 noiem-
brie 1933, deținând și portofoliile
Interne și ad interim la Externe,
6 iunie - 11 august 1932, ad in-
terim la Muncă, Sănătate și
Ocrotire Socială, 7 - 9 iunie
1932, Externe, 11 august - 20
octombrie 1932 și Industrie și
Comerț, 14 iunie - 14 noiembrie
1933. Rupându-se din Partidul
Național-Țărănesc, la 12 mai
1933 creează organizația
politică ,,Frontul Românesc”.
Ministru de Stat, 10 februarie -
30 martie 1938, consilier de
Coroană, 30 martie 1938. Min-
istru de Stat, 28 iunie - 4 iulie
1940. Opera: Postul - virtute?
petrecerea-păcat?, Viena, 1898;
Vorbire, Orăștie, 1904; Mangra,
Tisza și Tribuna, Brașov, 1911;
Expunere ... , București, 1919 și
1920; Declaration ministérielle,
Paris, 1920; Chestia Banatului,
1924; Discurs, 1924, 1927,
București, 1928, 1929; ,,Jos
Austria perfidă!”, Viena, f.a.;
Problema frontierelor românești,
București, f.a.; Die Wahl in
Sasca, Viena și Leipzig, f.a.,
ediția românească, București,

1933; Legea Jandarmeriei, cu
Cihoski, București, 1929; Legea
pentru organizațiunea
Aministrațiunei, cu Ed. Mirto,
1929; Legea organizării
administrațiunei, 1929; Lege
pentru organizarea Poliției gen-
erale a Statului, cu D. R.
Ioanițescu, 1929; Lege pentru
statutul jandarmilor, 1929.
Aurel Vlad, om politic, născut în
anul 1875 în Orăștie. Doctor în
drept la Budapesta. Tempera-
ment de luptător, român
însuflețit, începe cu câțiva pri-
eteni o puternică mișcare îm-
potriva politicii românești de
pasivitate și cere intrarea în viața
politică activă. Curentul prinde,
ajutat și de două ziare din
Orăștie: ,,Activitatea” și ,,Liber-
tatea”, 1901. Candidează la Ilia
în județul Hunedoara și cu toată
teroarea maghiară reușește să
intre în Parlamentul Ungariei,
1903, unde cuvântările lui
impresionează pe liderii

maghiari. La alegerile din 1905
intră din nou în Parlamentul
ungar împreună cu încă 14
deputați români. Își face datoria
de bun român în cariera publică.
În 1918 își pune gaj întreaga sa
avere pentru a putea face față
noii țări. În Consiliul Dirigent este
șeful Resortului de Finanțe, iar în
guvernul Vaida este ministru de
Finanțe, 5 decembrie 1919 - 23
februarie 1920. Deputat în patru
cicluri, 1919 - 1920, 1926 - 1927;
în guvernul Maniu a fost ministru
al Cultelor, 16 noiembrie 1928 -
14 noiembrie 1929 și de Indus-
trie și Comerț, 14 noiembrie
1927 - 7 iunie 1930. Șef al Par-
tidului Național-Țărănesc din
județul Hunedoara, președintele
Camerei Agricole și al Consiliului
Județean, susține cu banii săi,
timp de opt ani ziarul partidului
din județ ,,Solia Dreptății”, în
care scrie și articole. Președinte
al Consiliului administrativ al
Băncii ,,Ardeleana”, membru în

sinoadele și congresele Bisericii
Ortodoxe încă din perioada
dualistă, șef al organizațiilor de
Hunedoara și Severin ale ,,Fron-
tului Românesc”. Opera: Vor-
birea ... ,Orăștie, 1903; Discuția
asupra bugetului, 1928; Discur-
suri, 1929. 
Consiliul Dirigent a fost dizolvat,
după ce, îndeplinindu-şi man-
datul dat de Marele Sfat, a dus
,,în îndeplinire hotărârile de la
Alba Iulia, a preluat şi a diriguit
viaţa de Stat, sʼa îngrijit de ser-
viciile publice”, marele său merit
fiind că ,,a înlocuit stăpânirea
străină reîntronând ... stăpânirea
românească în Dacia
superioară” şi aceasta s-a petre-
cut ,.fără atrocităţi, fără siluire
omenească şi fără întreruperea
continuităţii vieţii de Stat, fără nici
o cruzime, fără nici o victimă
pricinuită de puterea de Stat,
ceea ce va fi pentru vecie un titlu
de înaltă mândrie a poporului
românesc în faţa lumii civilizate”.
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