DE LA EUROPA FIRMELOR LA FIRMELE EUROPENE
“Fără libertate nu e cu putință
cultura, iar cultura fiecărui
popor astăzi este măsura fericirii și securității lui.”
simion bărnuțiu
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mihAil mAnoilescu
o vAloAre româneAscă
străpunge economiA lumii (i)
– schiță sumAră de portret –

P e n t r u
economiștii
români și nu
numai, luna
decembrie nu
este doar o
lună
a
Dan PoPescu
sărbătorilor. Sf.
Nicolae, Crăciunul, Anul Nou ș.a. Ea
este și o lună a unor comemorări
triste. Iată, în 19 decembrie 1948 s-au
împlinit 7 decenii de când marele
economist român, european, universal
a fost arestat a treia oară în decurs de
doar câțiva ani și nu s-a mai întors
niciodată acasă. A fost dus la pușcăria

de la Sighet. Iar în 30 decembrie 1950
s-a stind din viață acolo, exterminat de
regimul de teroare instaurat în România sub protecția armatelor sovietice.
Aproape tot ce era de valoare românesc trebuia să piară... Iar Mihail
Manoilescu era un savant economist
de mare valoare, recunoscută. Prin
gândirea sa economică – a străpuns
însă noi orizonturi și în sociologie, dar
și în tehnică etc. – a revoluționat știința
europeană a Economiei Politice, fiind
deosebit de apreciat, cam după 1920
și pe urmă, în Franța, Spania, Portugalia, Italia, state din America de Sud,
Statele Unite etc.
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despre
sistemul 1 și
sistemul 2 în
AccepțiuneA
lui
KAhnemAn
Conf. Univ. Dr. Vasile În cele ce urmează, vom
trasa câteva coordonate
brăTIan, ulbs
descriptive ale Sistemului 1
și Sistemului 2, în accepțiunea lui Kahneman.
Aceste două concepte au creat fundamentul problematicii judecății și deciziei în condiții de incertitudine, care a stat la baza Premiului Nobel pentru
Economie, primit de Kahneman în anul 2002 (amintim faptul că realizările lui Daniel Kahneman au
fost comune, alături de Amos Tverky).
- continuare în pag. 5 -

- continuare în pag. 4 și 5 -

Conf. Univ. Dr. Răzvan
Șerbu, ulbs

Amenințări
noi și vechi
pentru
economie în
noul An.
- perspectivA
eco-bioeconomică Anul ce tocmai a început
vine din păcate cu niște previziuni destul de sumbre
pentru economie. Se pare că
de la „Financial Times”, „The
Economist” până la Nostradamus sau chiar si Baba
Vanga vin profeții și dezbateri despre o nouă criză
economică în 2019.

bucureȘTIul InTerbelIc

- continuare în pag. 3 -

incursiune în
industriA hotelieră de
ieri și de mâine
Proiecte
hoteliere
spectaculoase
urmează să fie deschise sau inaugurate
în următorii patru ani, pe suprafețe
foarte mari. Într-un top 5 al celor mai
ambițioase proiecte, conform unui clasament realizat de către TopHotelsProject,
se numără: Abraj Kuday Towers,
Dubrovnik Pearl, Holiday Inn Makkah
Conf. Univ. Dr. Virgil Abraaj Al Tayseer, Bawadi Project și
Aquis Great Barrier Reef Resort.
nicula, ulbs
Înainte de sfârșitul anului 2017, era
prevăzută deschiderea primei etape a proiectului Abraj Kuday
Towers, cu o investiție de 3,5 miliarde de dolari (2,9 miliarde de
euro) şi care se întinde pe 1,4 milioane de m2, situat în Mecca,
Arabia Saudită, la doar 2 kilometri de Masjid al-Haram, moscheea
sfântă a Meccăi (Marea Moschee).
Hotelul Abraj Kuday Towers va avea 10.000 de camere în total,
răspândite în douăsprezece turnuri ocupând o suprafață de
60.000 de m2 și va include un centru comercial, un centru de
conferințe și parcări, 70 de restaurante, plus heliporturi şi un centru de convenţii imens, devenind astfel cel mai mare hotel din lume
în ceea ce priveşte numărul camerelor.
- continuare în pag. 8 -

ecouri
internAționAle
Ale intrării
româniei în
războiul
pentru
întregireA
țării și Ale
mArii uniri în
presA străină
Desăvârșirea procesului de forDr. Alexiu TaTu
mare a Statului
național unitar român a avut consecințe
deosebite pentru evoluția economică,
socială, politică și culturală a României și,
în egală măsură, pentru afirmarea ei în
concertul Europei postbelice după
sfârşitul Marelui Război. Un rol important
în informarea opiniei publice europene și
a decidenților politici l-au avut oameni de
cultură și oameni politici români responsabili, din țară și din străinătate, care, prin
luări de poziție în presa internațională, șiau adus contribuția la informarea corectă
asupra realităților românești după Marea
Unire de la 1 Decembrie 1918.

pe strAdA pAris
zâmbet și AvAtAruri de ofițer
Al ArmAtei române
– o perspectivă economică –
O zi de la începutul lui septembrie 1938, în București. Mai
exact, 5 septembrie. Spre orele amiezii. Un soare
blând încălzea orașul, detaliu al unei veri ce nu
vroia să plece și al unei toamne ce nu avea încă
puterea să vină. Chiar dacă vroia, nu o lăsa vara.
De la numărul 39, din strada Paris – stradă a unuia
dintre cele mai frumoase și selecte cartiere ale
Bucureștiului, cu multe vile splendide ale unor oameni foarte avuți, locuințe încă cu marchize pentru
trăsuri dar și garaje pentru automobilele de lux
care de vreo 15-20 de ani „cuceriseră” Capitala și
România – ieșea pe poartă un bărbat de înălțime
medie, spre 50-52 de ani. Foarte elegant, acea
eleganță de bun gust a bucureștenilor de calitate,
îngrijorat, ușor agitat, îndreptându-se cu pasul
apăsat spre „Comenduirea militară a pieței”.

Dan PoPescu

- continuare în pag. 6 și 7 -

PrelImInarII ale
conferInțeI de la ParIs
1919.

HoTel abraj KudaI Towers

- continuare în pag. 2 -

A plecat dintre noi academician
Iulian Văcărel, părinte al Școlii noastre
moderne de finanțe. O operă științifică
vastă. Un om strălucind și prin modestie,
prin gentilețe.Dumnezeu să-l odihnească
în pace. (red.)

marea unire
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Recunoașterea pe
plan
internațional a actului istoric de
la Alba Iulia a fost efectul unor
eforturi susținute, depuse de
elitele românești din toate
provinciile istorice, la care s-a
adăugat și sprijinul consistent al
opiniei publice internaționale,
cu deosebire, a celei din
Franța.
În contextul conflagraţiei europene presa franceză şi-a informat constant cititorii cu
privire la trecutul istoric al
poporului român, la originea
latină comună a celor două culturi, la interesele comune ale
României şi Franţei etc. Ziare
ca ,,LʼHomme Enchainé”, ,,La
Revue
Hebdomadaire”
menţionau în coloanele lor
manifestările de solidaritate
franco-română, în special cu
prilejul sosirii misiunii militare
franceze în România, dorinţa
românilor de a înfăptui idealul
de unitate naţională şi nu în ultimul rând, justeţea cauzei
româneşti.
Intervențiile
românești în presa de limbă
franceză au avut un ecou pozitiv, influențând, în special,
opiniile diplomaților occidentali
prezenți la Conferința de pace.
Unul din cele mai cunoscute
ziare franceze ale vremii, ..Le
Figaro”, în numărul din 28 august 1916, apreciind intrarea
României în război alături de
Antantă, preciza că ,,declaraţia
de război a României adresată
Austro-Ungariei, prezintă un interes moral de o importanţă
decisivă”. Ziarul ..La Roumanie”
publica la 1 august 1918
intervenţia lui Raphael Georges
Lévy, personalitate marcantă a
Institutului francez, care vorbea
despre necesitatea constituirii
unei Românii care să-i cuprindă
pe toţi românii.
Aceeaşi
publicaţie arăta, la 18 octombrie 1918, poziţia Partidului
Naţional
Român,
care,
reprezentându-i pe românii
ardeleni şi pe cei aflaţi pe teritoriul Ungariei, refuza să
recunoască regimul politic de la
Budapesta şi implicit autoritatea Parlamentului maghiar.
Trei luni mai târziu, G.G.
Mironescu, reprezentant al
României la Paris pentru

recunoașterea integrității noastre teritoriale, arăta într-un articol apărut în ziarul ,,Rappel” în
20 ianuarie 1919 că, Tratatul de
la București, nefiind ratificat de
regele Ferdinand, nu poate
împiedeca prezența României
la Conferința de pace, și, mai
mult, îndeplinirea cu loialitate
din partea României a clauzelor
Tratatului cu puterile Antantei,
justifica odată în plus primirea
delegației românești la masa
tratativelor. Semnatarul articolului menționează de asemenea și rolul, recunoscut de
altfel, al Armatei române pe
frontul de răsărit, sprijinul acordat acesteia de către Franța,
Anglia și Statele Unite, dar mai
ales, jertfa celor peste opt sute
de mii de oameni, militari și civili
deopotrivă, care au murit în timpul Marelui Război. În 24 ianuarie 1919, în ,,Le Petit
Parisien”, un reprezentant al
mișcării de unitate națională,
arătând că România a intrat în
război ,,când Verdunul era în
primejdie”, își exprima încrederea că revendicările întemeiate ale României vor fi luate
în considerare la Conferința de
pace. Ziarul ,,Le Temps” din 2
februarie
1919,
arătând
importanța făuririi Statului
național român, menţiona că
,,România Mare ar putea fi în
lumea de mâine un element
stabilizator”. O altă luare de
poziție favorabilă a aparținut
președintelui Societății francoromâne, Lacour Gayet, care a
apreciat prestația emigrației
române și a ziarului ,,La Roumnaie”, menţionând eforturile
acestora pentru recunoașterea
de către Aliați a Consiliului
Național al unității române. Sau adăugat apoi aprecierile
academicianului Charles Richet
referitoare la originea latină a
țărilor europene, din care face
parte și România, și care își exprima speranța că, și pe viitor,
România și Franța vor fi
împreună. Mai trebuie amintite,
între altele, și cuvintele fostului
președinte al Conferinței de
pace, Georges Clemenceau,
care, la un deceniu de la Marea
Unire, într-o scrisoare adresată
lui George Moroianu, susținător
mai bine de două decenii al
cauzei românești, care la 20
ianuarie 1929 își exprima sentimentele de încredere și

atașament față de idealurile
românești.
Presa britanică, favorabilă și
ea în cea mai mare parte
cauzei românești, menționa în
cotidianul ,,Aberdeen Press
and Journal” din 3 ianuarie
1919: ,,Transilvania, cu 3 milioane de români și un milion de
maghiari,
va
rămâne
a
României”, şi transmitea în mod
expres mesajul lui Woodrow
Wilson regelui României. În
ziarul ,,Nottingham Evening
Post” din 29 octombrie 1920
apărea o notiţă cu titlul ,,Viitorul
Basarabiei": ,,Un tratat ratificat
ieri la Ministerul de Externe din
Franța de către Marea Britanie,
Franța și Italia și de România,
de cealaltă parte, a restituit
provincia Basarabia României”.
,,Western Daily Press” din 20
ianuarie 1923 publica transcrierea
unei
prelegeri
susținute de W.W. Jervis, lector
al Facultății de Geografie de la
Universitatea din Bristol, care
face un istoric convingător al
nașterii și continuității poporului
român în spațiul carpato-danubiano-pontic. La 18 aprilie 1928
în ,,Exeter and Plymouth
Gazett” se putea citi un text, intitulat ,,Părerile domnului Beaumont", în care se menționa că
Ungaria a fost tratată foarte rău,
rămânând fără două treimi din
populația sa și fără jumătate din
teritoriu, care a ajuns pe mâna
unei țări ale cărei sentimente
anti-maghiare sunt recunoscute
prin violență. În ,,Northern
Wing”, ediţia din 4 ianuarie
1934 se publica o invitație
adresată de profesorul Nicolae
Iorga celor 168 de membri ai
Camerei Comunelor care
semnaseră documentul de revizuire. Iorga îi invita pe toți să
viziteze România. ,,Ideea lui a
fost că doar așa se vor simți
împăcați,
prin
observație
personală, văzând felul în care
sunt tratate aici minoritățile, inclusiv minoritatea maghiară.
Sugestia sa a fost primită cu
căldură, nu doar de către
reprezentanții minorităților care
trăiesc în România, ci și în cercurile politice de la Budapesta”.
Presa de la Viena, din a doua zi
după Marea Adunare de la Alba
Iulia, publica știri referitoare la
evenimentele din Transilvania.
Astfel ,,Wiener Abendpost” din
2 decembrie 1918 publica
Hotărârea Adunării de la Alba

raPHael GeorGes
léVy

cHarles rIcHeT

woodrow wIlson

G.G. mIronescu

GeorGes
clemenceau

ŞTefan cIcIo-PoP

Dr. Alexiu TaTu
urmare din pagina 1
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Iulia și, în aceeași zi, ,,Wiener
Allgemeine Zietung” relata despre Proclamația lui Ștefan
Cicio-Pop referitoare la drepturile românilor transilvăneni,
iar a doua zi acelaşi ziar îşi informa cititorii cu privire la intrarea trupelor române în
Transilvania. ,,Neue Freie
Presse” din 3 decembrie 1918,
în articolul Românii din Ungaria
pentru Unirea cu Regatul, publica fragmente din Rezoluţia
Marii Adunări referitoare la
Hotărârea de Unire cu Ţara. În
legătură cu acest subiect făcea
precizări şi publicaţia vieneză
,,Reichspost” din 5 decembrie
1918, arătând că patrulele
româneşti au trecut Mureşul şi
se află în marş spre Cluj. Despre eliberarea Braşovului apar
ştiri în ,,Fremden Blatt” din
aceeaşi zi de decembrie, iar despre conflictele militare din
zona Aradului, făcea menţiuni,
în 7 decembrie 1918, acelaşi
,,Wiener Allgemeine Zietung”.
Ecoul unirii Bucovinei cu România este reflectat de ,,Reichspost” din 17 decembrie 1918,
care precizează că la Congresul naţional al românilor bucovineni au luat parte şi
germani, evrei, ucrainieni,
polonezi etc. Acelaşi ziar îşi informa, în 20 decembrie, cititorii
despre formarea noului guvern
în frunte cu Brătianu şi despre
bucuria românilor care şi-au
văzut Ţara întregită.
Presa din capitala Ungariei va
reflecta şi ea în coloanele ei aspecte importante ale realităţilor
din spaţiul românesc, începând
cu ziua de 1 decembrie 1918.
Astfel ,,Pester Lloyd”, cotidian
de limbă germană, îşi informa
cititorii în numărul din 1 Decembrie despre suplimentarea
de către autorităţile ungare, la
solicitarea Consiliului Naţional
Român, a unor garnituri de tren
pentru românii transilvăneni
care doreau să fie prezenţi la
Alba Iulia. Acelaşi cotidian comenta însă ironic cifra de 100
000 de participanţi la Marea
Adunare. Sunt inserate apoi în
data de 3 decembrie, ştiri cu
privire la ,,ocuparea” unor
localităţi din Ardeal de către
efective militare ale Armatei
române, atmosfera de la Alba
Iulia în Ziua de 1 Decembrie,
cuvântarea lui Ştefan CicioPop, componenţa Consiliului
Dirigent – despre aceasta apar
informaţii şi în coloanele
publicaţiei din 4 decembrie - ,
intrarea trupelor româneşti în
Târgu Mureş etc. Noi informaţii
referitoare la tensiunile dintre
români şi unguri, respectiv
români şi sârbi, vor apărea în
coloanele cotidianului din 8, respectiv 10 decembrie, iar în11
decembrie, cititorii publicaţiei
aflau
despre
prezenţa
preşedintelui
american
Woodrow Wilson în Europa, şi
a delegaţiei române la Budapesta, iar o săptămână mai
târziu, ziarul recunoaşte România ca o forţă militară a Antantei. O informaţie importantă,
apărută la sfârşitul ultimei
decade a lunii decembrie face
trimitere la destinderea relaţiilor
româno-maghiare, arătând că
ridicarea cenzurii asupra presei
maghiare din regiune contribuie
la destinderea relaţiilor inetretnice din Ardeal.
Presa americană a reflectat
încă din perioada neutralităţii
României aspiraţiile românilor

şi legitimitatea luptei lor pentru
Unire, un rol important avândul
românii
americani,
personalităţile politice şi oamenii de cultură din România,
care vizitau S.U.A. în perioada
respectivă. Astfel că, interesul
opiniei publice americane faţă
de problematica naţională
românească va cunoaşte un
curs ascendent – ziare ca
,,New York Times” şi ,,Washington Post” apreciau că în
spaţiul românesc, ideea unui
război împotriva Austriei devenise repede populară. În sprijinul unităţii naţionale a
poporului român şi a participării
Armatei române din vara anului
1917 vor apărea articole şi în
ziare ca ,,New York Tribune”,
,,American Review of Reviews”, ,,New York Sun”, ,.New
York American” etc.
Participarea
României
la
Marele Război şi eforturile
românilor pentru a avea o ţară
întregită
sunt
aduse
la
cunoştinţa opiniei publice belgiene, care este informată despre efortul de război al
României, despre episoadele
eroice din linia frontului, în care
soldaţii şi ofiţerii români au luptat cu deosebită abnegaţie şi, în
subsidiar, primirea plină de entuziasm a Armatei române de
către românii ardeleni. Ziare ca
,,LʼIndépendance de Belge”
menţionau insatisfacţia produsă
în opinia publică belgiană cu
privire la retragerea trupelor
române din Muntenia, la ocuparea acesteia de către trupele
inamice etc.
În presa italiană, în special în
,,Corriere della Sera”, era
adusă la cunoştinţa opiniei publice realitatea că Italia şi România luptau împotriva unui
adversar comun, Impeiul austrungar, că, deşi inferioare din
punct de vedere numeric, trupele române luptă eroic împotriva
unui
adversar
incomparabil superior ca dotare
tehnică şi efective militare, că
italienii încurajează eforturile
poporului român pentru realizarea
idealurilor
sale
naţionale.
În concluzie, putem spune că
lupta pentru desăvârşirea
unităţii naţionale şi formarea
României întregite1, rod al
dorinţei colective a românilor de
pe ambele versante ale
Carpaţilor, în frunte cu o elită
politică şi intelectuală de
veritabilă responsabilitate, a
avut în presa internaţională a
vremii, indifrent de orientare,
ecouri deosebit de interesante
şi de o mare diversitate.
referințe:
1. Referitor la evenimentele
Marii Unirii reflectate în presa
străină, de un mare sprijin ne-a
fost studiul istoricului sibian, Lucian Giura, Evenimentele din
spaţiul românesc de la sfârşitul
anului 1918 reflectate în presa
vieneză, apărut în Unirea din
1918, act fundamental al istoriei
României, coordonatori Vasile
Ciobanu, Sorin Radu, Editura
Techno Media, Sibiu 2008, pp.
135-142, pentru care îi
aducem, şi pe această cale,
mulţumirile noastre. Aceleaşi
mulţumiri le adresăm şi universitarului sibian Maura-Geraldina Giura, de la care am preluat
date publicate în studiul Cotidianul ,,Pester Lloyd” şi Unirea
cea Mare, din aceeaşi culegere
de studii, pp. 143-152.
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Indiferent de momentul când
aceasta se va declanșa cu adevarat, aceste profeții pot fi bine
venite, pentru ca dacă populația
și instituțiile pieței sunt avertizate și pregătite pentru acest
stres atunci cresc și șansele de
a traversa mai ușor acest
fenomen economic ciclic. Dar în
afara acestor noi amenințări
aduse de posibila criză, rămân
și unele vechi, nerezolvate, ce
se acutizează.
Urmărirea unei creșteri economice continue, cu orice preț,
simultan cu existența unei planete locuibile apare ca o ecuație
ce nu admite soluții reale în actuala
ipoteză.
Creșterea
economică la nesfârșit va conduce inevitabil către o recesiune
ecologică ce devine nefastă
pentru locuitorii planetei atunci
când limitele vor fi depășite.
Ideea apare atât de bine
descrisă
de
Nicholas
Georgescu-Roegen: “ Dacă
facem abstracție de alte cauze
care pot face să sune ceasul
speciei umane, este limpede că
resursele naturale reprezintă
factorul care limitează durata
vieții acestei specii”
Atât de actuale sunt teoriile lui
Nicholas Georgescu-Roegen și
le regăsim expuse sub diverse
noi forme din ce în ce mai des.
În același portativ se înscrie și
cea mai recentă carte a lui
Yuval Noah Harari (21 de lecții
pentru secolul douăzeci și unu)
în care se iterează că: “În afară
de războiul nuclear, în rândul
omenirii se va confrunta cu o
nouă amenințare existențială,
care abia se înregistrează pe
radarele politice din 1964: colapsul
ecologic.
Oamenii
destabilizează biosfera globală
pe mai multe fronturi. Luăm din
ce în ce mai multe resurse din
mediul înconjurător, în timp ce
pompăm în cantități enorme de
deșeuri și otrăvuri, schimbând
astfel compoziția solului, a apei
și a atmosferei.
Ni se amintește doar din când în
când de nenumăratele moduri
în care distrugem echilibrul ecologic delicat care a fost format
de-a lungul a milioane de ani.
Să luăm în discuție, de exemplu, utilizarea fosforului ca
îngrășământ. În cantități mici,
este un nutrient esențial pentru
creșterea plantelor. Dar în
cantități excesive devine toxic.
Modernizarea agriculturii industriale se bazează pe fertilizarea
artificială a câmpurilor cu o cantitate mare de fosfor, dar exploatarea cu fosfor de la ferme
a atins în ultimul timp râuri,
lacuri și oceane, cu un impact
devastator asupra vieții marine.
Dacă vom continua cu dinamica
actuală a distrugerii echilibrului
doar pentru a obține profituri,
aceasta va determina nu doar
anihilarea unui procent mare din
toate formele de viață, ci și
bazele civilizației umană.
Creșterea economică bazată pe
consum așa cum se manifestă
ea acum pune în pericol atât
populația actuală estimată la 7,6
miliarde dar mai mult decât atât
nu va putea asigura o viață
echitabilă și o dezvoltare
durabilă pentru cele 9 miliarde
ce sunt așteptate să se înregistreze în 2040. Actuala
economie de piață prezintă

perspective economice
multe erori și dă dovadă de o
performanță slabă pentru majoritatea locuitorilor planetei,
epuizând mediul înconjurător.
Competiția
acerbă
internațională face ca de cele
mai
multe
ori
mediul
înconjurător să fie epuizat, iar
resursele să fie exploatate
abuziv, ca și cum nu ar exista
ziua de mâine sau o populație
într-o continuă creștere pe
planetă.
Chiar și jocurile, atât de populare, de strategie, din ziua de azi
de la „Catan” la „Minecraft” nu
aduc în atenția jucătorilor legea
raritătii resurselor, ci dimpotrivă
oferă jucătorilor atâtea resurse
câte sunt cerute sau câștigate.
O idee total falsă și distructivă în
special pentru tinerii ce pornesc
pe drumul cunoașterii cât și
pentru întreaga societate.
Este firesc că în aceste condiții
din ce în ce mai mulți oameni să
se îngrijoreze pentru viitor. Dacă
orice
sistem
natural
funcționează ciclic, și ce se
ridică pe pământ după un timp
se întoarce tot acolo formând
baza unui nou ciclu, nu același
lucru se poate spune despre
economia actuală, care produce
din ce în ce mai mult, consumând resurse câteodată chiar
haotic și dupa ciclul de viață
poluând încă odată planeta ca
deșeu daca nu este reciclat
adică dacă nu se întoarce de
unde a fost creat. Asadar dacă
observăm asta din ce în ce mai
des și mai alarmant nu trebuie
să cerem mai mult de la sistem
ci trebuie să gasim soluții petru
a înlocui și perfecționa sustenabil.
În ziua de azi creșterea
economică rămâne dezideratul
națiunilor și supremația pe glob
se măsoară în principal funcție
de produsul intern brut. În
aceste condiții ciclul de care vorbeam în pasajul precedent este
din ce în ce mai departe de a se
metaboliza și a susține viața la
standarde
acceptabile
pe
planetă. Poluarea generată de
sistemul economic în fuga lui
după creștere cu orice preț, se
va întoarce împotriva omenirii și
va transforma oamenii bogați în
oameni săraci, sau chiar pot să
accelereze ritmul de creștere al
cazurilor de mortalitate cauzate
statisticile morților prenature
cauzate de calitatea aerului.
Dintre cele mai importante
cauze ce conduc la decese
cauzate de poluare trebuie să
notăm că cele mai toxice substante sunt particulele fine
(PM2,5 - pulberi cu diametrul
sub 2,5 microni) care ucid anual
428.000 de oameni in Europa,
dintre care 399.000 in Uniunea
Europeana. Urmeaza, la mare
distanță, dioxidul de azot
(78.000 de victime) si ozonul
(14.000 de victime).
Estimarea numărului de persoane care au murit din cauza
poluării aerului sau a oricărui alt
tip de poluare nu este o sarcină
ușoară.
Respirarea particulelor ultra fine
și a gazelor toxice pot crește
șansele unui deces prematur,
deoarece cauzează probleme
respiratorii
și
cardiovasculare.Din fericire, oameni de știință din întreaga
lume au lucrat pentru a face astfel de estimări, iar un studiu realizat la Max Planck Institute for
Chemistry și London School of
Hygiene & Tropical Medicine

aduce cifre cu privire la persoanele decedate din cauza
poluării.
Potrivit cercetării, numai în
2016, 4,5 milioane de persoane
au decedat prematur din cauza
bolilor asociate cu poluarea
aerului (inclusiv 237.000 de
copii cu vârste sub cinci ani au
murit din cauza unor afecțiuni
respiratorii). Studiul este publicat în jurnalul „The Lancet:
Planetary Health”.
Asta înseamnă că, în medie,
12,329 de persoane au murit zilnic. Dacă raportezi numărul total
cu statistica oamenilor care mor
anual în accidente rutiere (1,3
milioane), reiese că cifra este de
3,5 ori mai mică decât cea a
persoanelor care mor din cauza
aerului
poluat.(conform
https://playtech.ro/2018/poluare-mortalitate-2015-decese/)
Deci dacă acum câțiva zeci de
ani lumea se îngrijora din cauza
numărului mare de morți rezultate din accidente și au fost instituite măsuri din ce în ce mai
mari
de
siguranță
a
participanților la trafic. Iată că
aceste statistici ne arată că
semnalul de alarmă trebuie
acum să sune mai puternic pentru poluare. Chiar dacă de foarte
mult timp se vorbește despre
poluare si lumea este avertizată
despre pericole se pare că nu
este de ajuns și așadar studile
trebuie să continue mai documentat și mai vehement în
speranța că și companiile dar
mai ales guvernele vor
conștientiza pericolul și vor lua
măsurile atât de necesare în
acest caz.
Un alt raport anual important
privind situația globală a aerului
a fost publicat recent de Institutul pentru Efectele Sănătății
(HEI) și a constatat că peste
95% din populația lumii respiră
aer nesănătoas. Expunerea pe
termen lung la poluarea aerului
a contribuit la moartea a peste 6
milioane de persoane în 2017
provocată de accidente vasculare cerebrale, atacuri de cord,
boli pulmonare și cancer pulmonary.
Poluarea aerului este acum cea
de-a patra cea mai mare cauză
a morții la nivel mondial cu majoritatea deceselor înregistrate
în țările mai sărace. Studiul realzat poate fi extins pe orice
zonă sau nod rutier și poate
reprezenta un pas important
pentru conștintizarea instituțiilor
și populației asupra pericolelor
ce pot rezulta dintr-o economie
nesustenabilă.
Dacă progresul depinde de
unele valorile materialiste, cum
ar fi popularitatea, imaginea și
succesul financiar, toate acestea pot să nu mai valorize nimic
atunci
când
viața
este
amenințată. Asadar în timp ce
este urmărit progresul, este tot
mai clar că acesta nu poate fi înregistrat cu orice preț ci doar
alături
de
o
economie
sustenabilă
o
eco-bioeconomie. Cu cât mai multe
comunități vor respecta aceste
principii cu atât cei ce le constituie pot avea o viață mai lungă
și fericită.
Există mai multe metode
pentru a efectua proceduri, de
evaluare a impactului asupra
mediului, a factorilor poluanti.
Listele de verificare, tehnici de
tip matrice sau în rețea,
metodele GIS și metodele cantitative pot fi folosite pentru a

evalua impactul asupra mediului și de a ajunge la o concluzie
finală. Trebuie subliniat faptul că
nu există o metodă acceptată
unică sau distinctă. Utilizatorul
trebuie să decidă care metode
urmează să fie utilizate în cadrul
proiectului. Din moment ce
există o presiune tot mai mare
de a se exprima numeric impactul
asupra
mediului,
metodele cantitative au fost
considerate ca fiind metode
benefice, deoarece acestea
sunt capabile să compare
diferite alternative ale unui
proiect. Metodele multicriteriale
AHP, TOPSIS pot fi utilizate cu
succes pentru a evalua factori
de natură diferită implicați în
procesele de mediu.
Această metodă de prezentare
ar trebui să trezească atenția
din ce în ce a mai multor forumuri și să îndrepte atenția dinspre
economie
și
spre
eco-economie și bio-economie.
Uniunea Europeană a creat
cadrul pentru a fi instituite
măsuri în acest sens. Un simplu
exemplu poate fi un proiect realizat de Victor Platon de „Estimarea Costurilor Institutionale și
Administrative necesare pentru
implementarea unor Directive
ale UE Directiva Cadru privind
Aerul”.
În stabilirea standardelor se
pleacă de la premisa esenţială
că entităţile economice, indiferent de profilul lor, nu-şi mai pot
stabili planul de afaceri fără să
ţină seama că, în viitor,
competiţia va încorpora şi problemele de mediu; nu-şi vor
putea desface bunurile şi serviciile produse în acele zone în
care standardele de mediu sunt
respectate fără ca ele, la rândule, să le respecte.
Încă din 1996, Consiliul de
Mediu a adoptat Directiva Cadru
96/62/EC privind Managementul și Estimarea Calității Aerului.
Această Directivă revizuie
legislația existentă anterior și introduce noi standarde de calitate a aerului pentru poluanții
aerului nereglementați anterior,
stabilind programul de dezvoltare a directivelor privind o
gamă largă de poluanți ai aerului. Lista poluanților atmosferici
de luat în considerare include
dioxid de sulf, dioxid de azot,
particule, plumb și ozon –
poluanți controlați de obiectivele
deja existente privind calitatea
aerului - și benzen, monoxid de
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carbon, hidrocarburi poliaromatice, cadmiu, arsenic, nichel si
mercur.
Pentru acest studiu sunt importante eforturile administrative și
institutionale, dar și costul semnificativ pe care trebuie să îl suporte sectorul privat (industrie,
transport, gospodării etc.).
Principalele costuri administrative și institutionale, implicate de
legislația din sectorul calității
aerului, vor fi cele ocazionate
de:
I. Stabilirea și menținerea unei
rețele de stații de monitorizare a
calității aerului și echipamentului de protecție corespunzător, și
raportarea
rezultatelor
monitorizării.
II. Pregătirea unor inventare ale
emisiilor de gaze de sera și
poluanți care afectează calitatea
aerului în mod semnificativ.
III. Pregătirea planurilor și programelor de conformare cu
normele de calitate a aerului.
O altă categorie de costuri va fi
suportată chiar de către poluatori (industrie, gospodării, autoturisme etc.). Costul conformării
cu limitele de emisie și condițiile
tehnice ale Directivelor privind
aerul, sau cel al implementării
planurilor și programelor proiectate
pentru
îmbunătațirea
calității aerului, vor trebui sa fie
suportate de catre poluatori.
În vreme ce costurile enumerate
la punctele I, II si III vor fi considerabile, costurile de conformare ale poluatorilor vor fi mult
mai ridicate.
Chiar dacă aceasta va implica o
modificare în formulele de calcul
al prețului final, în condițiile actuale
devine
o
condiție
imperativă până la urmă pentru
însăși specia umană.
O să cităm aici din nou pe Yuval
Noah Harari care ne spune că
„Aceste predicții pot fi mai puțin
o profeție și mai curând o
modalitate de a dezbate
alegerile noastre actuale. Dacă
aceste discuții ( n.a. - chiar și
cele din acest săptămânal) ne
fac să alegem diferit, și astfel
predicția se dovedește a fi
greșită, cu atât mai bine. Ce rost
are să faci predicții dacă ele nu
pot schimba nimic. Dacă unele
sisteme complexe cum ar fi vremea sunt complet imune în fața
predicțiilor, procesul dezvoltării
umane, dimpotrivă reacționează
la ele. Căci la ce mai servesc
cunoștințele noi, dacă nu conduc la comportamente noi?”

mihail manoilescu
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Dan PoPescu
urmare din pagina 1
A fost nimicită o mare, o autentică
mare valoare, perenă, la numai 59
de ani. O uriașă pierdere pentru
România și pentru lume.
Dar cine a fost? Ce a
creat, în linii mari, acest economist
român care a ținut zeci și zeci de
conferințe deosebit de apreciate în
mari capitale și orașe europene,
cu ecouri în toată lumea, de la
Paris, la Viena, la Buenos Aires,
de la Berlin la Rio de Janeiro și la
Madrid, la Lisabona și în Statele
Unite. Conferințe și lucrări ale lui
Manoilescu au fost deosebit de
apreciate de multe dintre cele mai
mari publicații ale lumii, cărțile sale
fiind traduse, până la moartea sa,
în 5 limbi, iar mai apoi și în altele.
Acum este moda citărilor, iar la
Manoilescu au fost zeci de mii de
citări serioase, multă vreme mai
multe în Vest decât în țară, practic
nenumărate și în timpul vieții și
după moartea sa atât de
dramatică: ucis, practic nevinovat,
în propria țară. Pentru a pătrunde
în acest univers infinit, eu citindu-l
și citându-l pe marele economist
încă din 1972 – primul la reevaluat
după 1965, cred că profesorul
Ivanciu
Nicolae
Văleanu,
conducătorul meu de doctorat, iar,
pe urmă, profesorul ieșean Vasile
C. Nechita condus la doctorat tot
de Ivanciu Nicolae Văleanu, și
apoi de Costin Murgescu, pe urmă
eu și alții – odată cu revederea
unora dintre cele mai importante
cărți ale sale, am utilizat și monumentalul volum al Elenei
Manoilescu – o doamnă
deosebită, soția sa mult iubită atât
de fidelă și care l-a adorat efectiv,
a urmărit cât de mult să-l stimuleze
–, carte cu titlul „Prin ochii soției. O
biografie subiectivă a lui Mihail
Manoilescu”, apărută spre sfârsitul anului 2018 în Editura Spandugino, București. Chiar dacă nu
sunt de acord cu tot ceea ce distinsa doamnă, decedată, la rândul
ei, în 1959, ne spune în carte – lucrarea are la bază un jurnal al ei
zilnic, detaliat despre Mihail
Manoilescu, ideile sale, familia lor,
jurnal ținut încă după logodna lor
din 1919 – consider și eu că Mihail
Manoilescu face parte dintre geniile neamului românesc date de
Moldova, el alături – desigur,
poate pe un alt plan și la alte dimensiuni – de universalii Mihai
Eminescu, Nicolae Iorga, apoi Ion
Creangă, Mihail Sadoveanu, dar și
Al.I. Cuza și alții, proveniți aceștia
dinspre zona Botoșanilor, a Tecuciului și Humuleștilor, a Pașcanilor
etc. Ce or fi având oare, în mod
deosebit, aceste zone moldave?
Soarele, ploaia, câmpia, dealurile,
pământul, oamenii, blajinitatea,
molcomitatea lor (vezi și Anghel
Rugină iar, pe un alt plan, Mihai
Teodosia)? Desigur, nu sunt doar
numele citate genii ale neamului
nostru, sunt și alții, proveniți din
toate zonele țării, Transilvania,
Banat, Oltenia, sudul etc. Am scris
și de ei și voi mai scrie. Să
mergem, însă, mai departe.
Așadar,
Mihail
Manoilescu. „Friedrich List al
României”, după cum îl caracterizau cercetători din Italia, Germania, Franța și nu doar ei. În opinia
mea, o asemenea comparație cu
marele economist german, promotor al protecționismului și al
„economiei
naționale”
–
comparație măgulitoare în fond –
limitează totuși dimensiunile
științifice ale ideilor sale.

Manoilescu, român, nu a fost doar
al României. Reverberațiile tezelor
sale, cu unele accente mai particulare și mai profunde decât la germanul List – s-au întins și se întind
și astăzi „actuale” asupra Europei
și lumii economice în general. Prin
Manoilescu, fenomenul dezvoltării
a căpătat un veșmânt modern,
teoretico-matematic și o logică
impecabilă la un secol după
creația – și ea excepțională – a lui
Friedrich List. Vom vedea
demonstrațiile. Manoilescu „a citit
cartea timpului”, scria soția lui. Eu
completez: a citit această carte
deoarece avea instrumentele
necesare, știa să citească în ea.
Nu poate oricine, respectiv fel de
fel de ignoranți chiar cu funcții
foarte înalte, care își arogă rolul de
vizionari. El era un veritabil și mare
erudit... Manoilescu se naște în 9
decembrie – tot în predestinatul
decembrie – 1891, la Tecuci,
provenind dintr-o familie cu origini
boiernașe. Începe școala la Iași,
unde se va muta de mic. La 9 ani,
rămâne orfan de tată în urma unui
accident stupid al acestuia, s-a
înecat făcând baie în Prut. Va
urma școala mai departe, la Liceul
Național din Iași. Mihail și frații săi
vor reveni, dar, cu traiul și educația
doar în grija mamei, institutoare și
ea, o doamnă cultivată, sensibilă,
puternică totuși, dedicată cu totul
familiei.
...Mihail va termina liceul
la Iași – și în școala primară și în
liceu a fost mereu premiant, citea
imens, reflecta la fel de mult – iar
în 1910, dorind să devină inginer
și lăsând pasiunea dreptului de-o
parte, în urma unui examen va
intra „întâiul” la Școala de Poduri
și Șosele din București, „mama”
Politehnicii – mă rog, a Universității
tehnice din Bucureștii de astăzi.
Va absolvi primul, ca șef de
promoție, în 1915. Șef de promoție
a fost și tatăl său, la Academia
Mihăileană, cu ceva ani în urmă.
Să mai spunem că tatăl său, institutor, director de școală, a avut
unele vederi socialiste. La fiul său
le vom regăsi unele, da, altele, nu.
Cu mintea sa sclipitoare, cu personalitatea sa multilaterală, tânărul
Mihail Manoilescu „vedea” meseria de inginer, dincolo de elementele tehnice respective,
perfect stăpânite, și ca o meserie a
culturii, cu un orizont deosebit,
deschisă spre economie, spre
țară, spre lume, Înclina, dar, în tot
mai mare măsură, balanța, fără să
neglijeze pregătirea și funcțiile sale
tehnice, spre ceea ce mai târziu se
va numi „inginer-economist”, și
spre ceea ce deja se numea
„economist”, Înalta Academie de
Studii Economice, Industriale și
Comerciale din București deja
funcționând din 1913. Și dacă în
tehnică a fost o minte iscoditoare
și un inventator remarcabil, în
economie, în condițiile parcurgerii
a numeroase lecturi de Finanțe și
mai ales de Economie Politică –
volumele clasicilor Smith și Ricardo, dar și Malthus și Say, volumele lui Marx, ale Școlii
Marginaliste etc. – se va dovedi un
autentic revoliționar, răsturnând,
pe bună dreptate, teoria clasică pe
baza unor argumente irefutabile.
După cum scria în cartea sa „Mersul ideilor economice la români”,
profesorul Costin Murgescu, exeget și urmaș valoros al lui Mihail
Manoilescu, în cadrul respectiv
acesta
„a
realizat
prima
străpungere românească în
gândirea universală”. Și ce
străpungere. Și nu a fost singura a
lui. Dar vom reveni.

Licențiat al Școlii de Poduri și Șosele, Mihail Manoilescu
va lucra ca inginer poziția I-a
inferioară la Ministerul Lucrărilor
Publice, fiind detașat în ultima zi
dinaintea intrării României în
război la Direcția Munițiilor să lucreze pentru armată. A fost autorul
unor invenții deosebite pentru artilerie. După Primul Război Mondial
va deveni șef de serviciu, director
adjunct, director și director general
(o precizare: cred că n-ai cum să fi
un conducător eficient dacă nu
urci treptele ierarhice ale domeniului, nu ai, de regulă, cum să fi profesor bun dacă nu ai lucrat practic
în domeniul tău. Nu poți din nimic
să devi mare șef, am văzut ce
iese) și va funcționa ca specialist
și secretar de stat, pe urmă ministru în guverne liberale și în cel al
mareșalului Averescu ș.a. Cadru
în care, deși tânăr, va marca puternic scena politică românească,
prin inițierea și conceperea unor
legi și hotărâri cu ample ecouri în
economie: cea privind egalizarea
salariilor – respectiv o primă grilă
de salarizare a funcționarilor statului în România, la bază aflându-se,
unitar, importanța muncii. Pe
urmă, rezolvarea unor probleme
privind impozitele ș.a. Va deveni
conducător la Direcției Refacerii
Industriale din Ministerul Lucrărilor
Publice, având un aport hotărâtor
în conceperea unor Programe de
anvergură națională destinate
refacerii țării în noua sa etapă de
după război, o țară devastată de
lupte și moarte, dar biruitoare și
încrezătoare în viitor. Va organiza,
îndruma și coordona organizarea
de expoziții și târguri industriale,
veritabile lianturi atunci pentru
întreprinzătorii români din diferite
provincii ce nu se prea știau între
ei. Va înființa Oficiul de Studii Industriale, de Statistică Industrială
etc. Este părintele Buletinului Industriei și al procesului de unificare
– în timp și spațiu – al legilor industriale. Să mai notăm că în 1919
se va căsători cu d-ra Elena Vellan, de familie foarte bună și
sârguincioasă ca un țăran român
veritabil, ce se apucă de lucru cum
mijește de ziuă și termină seara
târziu. Doamna de care spuneam,
autoarea cărții amintite. Îi va fi extrem de dedicată. Va trăi, în mod
deosebit, prin el și pentru el. Dar
să revenim.
...Se va retrage, mai
târziu, din mai multe asemenea
funcții, concentrându-se – cu
experiența practică și nu doar
practica dobândită – pe elaborarea unor lucrări cu o anvergură
națională și chiar internațională
evidentă. Precum „Țărănism și
democrație” (1922), „Neoliberalismul” (1923), „Politica producției
naționale”, (1924), continuând pe
această cale o alta dintre lucrările
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sale,
respectiv
„Problema
despăgubirilor de război și în special a celor cuvenite industriei”
(1919) consecutivă primului său
discurs politic din 1918, remarcat
laudativ de Nicolae Iorga.
Cum aminteam, va intra
în Partidul Poporului, al lui
Averescu. Va fi senator. Cum
spuneam va fi în guvernul respectiv subsecretar de stat la Finanțe.
Va avea și alte funcții. Va ține
conferințe la Institutul Social condus de marele sociolog Dimitrie
Gusti, va avea misiuni în Italia, în
problema
spionasă
a
reglementării unor datorii de
război. Iar în 1931, pentru o scurtă
peerioadă de 4 luni, va fi Guvernator al Băncii Naționale – înlăturat
de regele Carol al II-lea datorită
unor neînțelegeri cu Rex privind
despăgubiri solicitate de Carol al
II-lea pentru Banca Blank. De
același Carol al II-lea la aducerea
căruia în țară – „Restaurația” – Mihail Manoilescu, sperând în mai
bine în raport cu „Regența”, contribuise decisiv. Recunoștința și
aprecierea profesionalismului unor
colaboratori se vădea o floare rară
la regi. Dar numai la ei? Se va
ocupa în mod deosebit de mai
multe variante ale „Legii conversiunii datoriilor agricole” o lege extrem de însemnată etc.
...Până spre 1930 – ce să
vorbim mai târziu – Mihail
Manoilescu era consacrat o mare
valoare. Ca o personalitate
științifică complexă pe arena
mondială. Era gânditor, economist, sociolog, politolog, om politic,
profesor, industriaș, publicist. În
1929, publicase la Paris, în Editura
Giar, în limba franceză, cartea sa
ce va deveni celebră în literatura
economică: „La théorie du protectionnisme et de l’échange international”, apărută apoi și în
Portugalia, Marea Britanie, Italia
sau Germania, Brazilia etc. Vom
reveni asupra ei. Din perspectiva
amintită a inginerului care trebuia
să acumuleze cunoștințe dincolo
de cele strict tehnice, respectiv pe
cele economice, acesta urmând
să lucreze în economie, înființează
la Politehnica din București o
„Catedră de Economie Politică”,
pe care o va conduce strălucit
până la finele lui 1944, când va fi
dat afară. „Noul regim” cu
„exigențele” lui și cu specialiștii lui,
mulți de la croitori și cizmari la consilierii sovietici. Va fi Președintele
Camerei de Comerț și Industrie.
Prezentarea și analiza lucrărilor
sale, în general extrem de
elogioasă, vor fi realizate în cele
mai mari și mai prestigioase în
plan internațional, reviste de
economie, de Economie Politică,
de sociologie, sociale, ale timpului,
din Franța, Belgia, Italia, Spania,
Marea Britanie, Brazilia, Statele

Unite etc. – unele dintre acestea,
renumite și astăzi. Iată câteva exemple: ziarul vienez „Neue Freie
Presse”, ziarul italian „Il Bo”, „Journal de Geneve”, „Mercure de
France”, reviste precum franceza
„Revue d’Économie Politique”, revistele germane „Europäische
Revue”,
„Weltwirtschaftliches
Archiv” etc., etc. Au fost foarte
multe. Să mai spunem că
Manoilescu își ținea conferințele în
străinătate, la instituții dintre cele
mai prestigioase, în limbile țărilor
respective, în franceză, germană,
italiană, chiar portugheză, în care
vorbea și scria fluent. În țară a avut
propriile sale publicații, de exemplu, pentru mulți ani, „Lumea
Nouă”. Deci nu citate, ci cohorte
de pagini despre gândirea lui,
Manoilescu va publica în 1934 lucrarea „Le Siècle du corporatisme”
(„Secolul corporatismului”), Edit.
Alcan. Pe urmă în 1937, la Paris,
„Le parti unique – institution politique des Regimes nouveaux”, în
1938 „Încercări în filozofia științelor
economice”, în 1942 „Rostul și
destinul burgheziei românești” etc.
Sunt scrieri ce vor avea succes.
Chiar dacă cu mai multe din ideile
sale astfel nu sunt de acord, sunt
serios criticabile – de exemplu
Manoilescu spunea că secolul XIX
a fost „secolul democrației”, ceea
ce consider că nu este adevărat,
și că secolul XX va fi „secolul
organizării”, ceea ce cred că iară
este fals. Și mai pot continua –
toate ultimele cărți amintite au avut
succes mare la publicul avizat. Au
dezvoltat reflecții și dezbateri.
Ceea ce, până la sfârșit, este unul
din scopurile unei lucrări. De altfel,
se știe că Mihail Manoilescu lucra
intens – împreună cu alți
economiști europeni – la o carte
care să finalizeze clar definițiile și
înțelesurile termenilor din Economia Politică, astfel ca toți,
referindu-se astfel, să vorbească
aceeași limbă. Lucrarea a rămas
neterminată... Pe urmă, deși în
tinerețea lui relativă, mai multe din
ideile lui erau apreciate de tineri legionari, având în vedere și
naționalismul său, nu după multă
vreme drumurile s-au despărțit. Nu
a fost nici prieten, nici amic de idei,
nici cu Codreanu și nici cu
nestăvilitul, mult mai nestăvilitul
Horia Sima. N-avea cum, ținând
cont de tezele și țintele diferite. Ce
avea „Omul și pogonul” cu teoria
productivității și a schimburilor
internaționale. Nimic... Oricum,
deși corporatist, adept al corporatismului, Mihail Manoilescu nu a
fost legionar – o problemă ce
merita analizată pe larg – și nici
nazist sau măcar strict filogerman,
nu a promovat exterminarea oamenilor etc.
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Pe o astfel de personalitate, acumulând multe simpatii în epocă, din
partea unor oameni politici importanți
și nu doar, regele Carol al II-lea a
decis să-l folosească pentru a ieși
dintr-un impas politic pe care-l generase atât situația europeană și
internațională încordată, cât și mai
multe stângăcii și erori ale sale în
calitate de Dictator al statului român.
Îl va numi, dar, ministru de Externe,
într-un guvern prezidat de
industriașul Ion Gigurtu, guvern instalat în vara lui 1940, după cedarea
Basarabiei și înainte de Diktatul de
la Viena. Totuși, cum politica mare
nu ține seama de presupusele simpatii mici și nici de inteligența și profesionalismul ieșite din comun ale
ministrului de Externe, la Viena
Manoilescu a fost mințit, umilit, batjocorit atât de partea germană – Hitler
și negustorul de vinuri la origine
Joachim Von Ribbentrop – cât și de
partea italiană – Mussolini și latinul
conte Ciano – miniștrii de Externe ai
celor două mari puteri ale vremii. Și
care, indiferent ce ar fi făcut România, guvernul și Manoilescu se pare
că aveau clar în agendă – după cum
scria nu doar doamna Elene
Manoilescu – ca crestele Carpaților
să fie controlate de către germani și
unguri – în care germanii aveau mai
multă încredere decât în români și
Conf. Univ. Dr. Vasile
brăTIan
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Momentul inițial al colaborării dintre
Kahneman și Tversky a fost anul 1969,
moment în care cei doi încearcă să
răspundă la următoarea întrebare: Au
oamenii un simț intuitiv pentru principiile de bază ale statisticii? ”...datez originile ideilor centrale într-o fericită zi din
1969... Amos le-a vorbit studenților despre un program care urmărea să
răspundă la întrebarea: sunt oamenii
buni statisticieni intuitivi?” (Kahneman,
2011, pg. 16). Plecând de la această
întrebare, scopul era să identifice
răspunsurile intuitive la o serie de
întrebări. Ceea ce au constatat, fie la
nivel individual, fie la nivelul unor grupuri
chestionate, a fost că răspunsurile pivotau în jurul următoarelor nuclee: euristica asemănării (judecățile și deciziile
sunt călăuzite de stereotipuri), euristica
disponibilităților (judecățile și deciziile
sunt călăuzite de ușurința cu care exemplele ne vin în minte) și euristica
afectivă (judecățile și deciziile sunt
călăuzite de sentimente). Prin euristică
înțelegem o regulă empirică, generată
de experiență, care este utilă, dar care
poate conduce la erori sistematice severe, numite biasuri. De asemenea, au
constatat că intuițiile experților pot fi explicate mai bine prin practici îndelungate
decât prin euristici, dar și experții sunt
supuși uneori euristicii afective. Toate
acestea conduc la ignorarea unor fapte
statistice relevante. Problema care s-a
pus în continuare era cum se poate
face comprehensibilă alegerea oamenilor în probleme ale deciziei. Rezolvarea problemei a fost dată din
perspectiva psihologiei cognitive, acolo
unde procesul gândirii este descris de
două sisteme, sistemul intuitiv și sistemul reflexiv. Rezultatul a fost că oamenii iau decizii în condiții de
incertitudine, bazându-se în principal pe
sistemul intuitiv și au tras concluzia că
aceștia au o raționalitate limitată în luarea deciziilor, ceea ce a venit în sprijinul teoriei comportamentale și a pus
la îndoială raționalitatea agentului în luarea deciziilor, cu repercusiuni asupra
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Carol al II-lea – probabil în perspectiva apropiatului război al Germaniei
contra URSS. În 30 august 1940 a
fost, așadar, un Diktat iar Consiliul de
Coroană de la București a fost nevoit
să-și dea acordul: am pierdut, ne-a
fost răpită o bună parte din Transilvania – Satu Mare, Oradea, Cluj etc.
– teritoriu cu milioane de români și
aici majoritari chiar față de maghiari.
Manoilescu, conștient de cumplitul
rapt teritorial, a leșinat în ziua
respectivă de 2 ori. În orele
premergătoare semnării documentului și după ce el a fost nevoit să-l
semneze pentru România, fiind pe
moarte chiar și întorcându-se în țară
sub supravegherea continuă a
medicului.
Și de data aceasta, însă, a
făcut un lucru care, practic, anula
actul Diktatului de la Viena. L-a semnat doar el, în învălmățeala creată
de leșinul său, nemai semnalând că,
potrivit rigorilor, pe actul respectiv trebuia obligatoriu, pentru România, și
a doua semnătură, a lui Valer Pop,
celălalt delegat al României la Viena.
Și așa a rămas, ceea ce ridică evident semne de întrebare fundamentale asupra valabilității legale a
nefastului Diktat. Procedură grav
eronată, am spune astăzi, ceea ce îi
distruge efectele... Dar ce conta
asta, atunci, când Germania – și nu
mai puțin Italia – mințeau în politică
de ieri pe azi și de azi pe mâine și își
exercitau puterea cu mitralierele,
tunul, tancurile și avioanele. N-a luat
nimeni în seamă...

Dar să trecem peste
aceste momente și să ne referim
mai în detaliu, la contribuția lui Mihail
Manolescu în domeniul Economiei
Politice. O contribuție strălucită. „Bijuteria coroanei” operei lui este „La
théorie du protectionnisme et de
l’échange international”, volum scris
în lb. franceză și apărut la Paris în
1929. Cartea a apărut târziu în
românește, prin 1976, sub îngrijirea
și a ginerelui autorului, ing. Valeriu
Dinu, după ce apăruse în germană,
în italiană, în portugheză, în mai
multe țări. Cu adevărat o operă
monumentală, nu atât prin dimensiunile ei, cât prin conținutul ei, modificând, răsturnând o întreagă viziune
asupra dezvoltării.Nu comparăm,
dar, să nu uităm că Albert Einstein a
scris 3 rânduri și o formulă modificând astfel întreaga noastră
civilizație după
1945 încoace; că
cele câteva zeci
de pagini ale
„Manifestului Partidului Comunist”,
volumul lui Marx
și Engels au
schimbat
întreaga arhitectură
a lumii pentru
150 de ani și
încă, că o carte
ca Biblia ne-a
schimbat și ne
schimbă în bine
viața de peste
2000 de ani etc.

Dar să revenim la Manoilescu, la
„Teoria productivității”... Cum să ne
dezvoltăm, lăsând industria doar la
unii și preferând în schimb o
agricultură cu o slabă productivitate?
Deci preferând un „statu quo” pe
care numeroase țări – economii din
Europa Centrală și Orientală, din
America Latină, din Asia l-au avut, lau menținut în secolele XIX și XX?
După ce Revoluția industrială – în
speță revoluțiile industriale, trecerea
de la lemn la cărbune și metal, la
producție mare, la electricitate, la utilizarea produșilor țițeiului, la metalurgie și construcții de mașini etc. –
a izbândit amplu în Anglia, Franța,
Germania, Statele Unite, Japonia
ș.a.? Nici vorbă, scria Manoilescu, în
acest fel sunt realizate doar interese
ale unor state dezvoltate – care își
conservă avantajele – și neglijate in-

teoriei economice.
Termenii de Sistem 1 și Sistem 2 au fost introduși de Stanovich și
West și sunt des utilizați în psihologia
cognitivă (mai poartă denumirea de Tip
1 și Tip 2). În accepțiunea lui Kahneman, Sistemul 1 și Sistemul 2 sunt cele
care produc gândirea rapidă, respectiv
gândirea lentă. În fapt, este vorba de
gândirea intuitivă – expertă și euristică
– și de cea reflexivă – deliberată (bine
gândit), reprezentând, într-un mod
plastic, două personaje din mintea
umană care contribuie la procesul decizional. ”Sistemul 1 operează automat
și rapid, cu efort redus sau nul și fără
senzația de control voluntar. Sistemul
2 acordă atenția necesară activităților
mintale solicitante, printre care se
numără
calculele
complicate.
Operațiunile Sistemului 2 se asociază
frecvent cu experiența subiectivă de
agent (senzația de a te comporta ca
subiect liber al acțiunii, care controlează
cursul evenimentelor, prin care se
urmărește atingerea unui scop vizat în
mod conștient), alegere și concentrare”
(Kahneman, 2015, pg. 39).
Pentru Kahneman, Sistemul 1 este la
originea impresiilor și senzațiilor, surse
ale opiniilor și alegerilor deliberate ale
Sistemului 2, și include abilități pe care
oamenii le au în comun cu animalele,
precum și abilități generate de o
practică îndelungată. Pentru exemplificare, dintre activitățile atribuite Sistemului 2 putem avea (Kahneman,
2011, pg.40): sesizarea faptului că un
obiect este mai îndepărtat decât altul;
orientează în direcția sursei unui sunet
brusc; conduce mașina pe un drum
pustiu; răspunde la întrebarea 2+2=?;
găsește o mutare bună la șah; înțelege
propoziții simple. În schimb, activitățile
Sistemului 2 solicită atenție și sunt perturbate de distragerea acesteia. Dintre
aceste activități pot fi (Kahneman,
2011, pg. 42): atenția la focul de pistol
care dă startul unei curse; a căuta în
mulțime o femeie cu părul alb; concentrarea asupra unei voci într-o încăpere
gălăgioasă; controlul comportamentului într-o situație socială; a număra de
câte ori apare o literă pe o pagină; a
parca într-un spațiu strâmt; a completa
o declarație fiscală.

Potrivit lui Kahneman, ceea ce se
poate constata este că, în cazul
activităților întreprinse de Sistemul 2,
trebuie întreprins un oarecare efort și
acesta se activează atunci când sunt
sesizate evenimente care nu pot fi rezolvate de către Sistemul 1, adică
atunci când se detectează o eroare
sau pentru probleme la care Sistemul
1 nu are o soluție. Cu toate acestea,
Sistemul 1 răspunde uneori unei
întrebări mai ușoare decât întrebarea
care a fost pusă (nu poate fi oprit să
răspundă la întrebări care nu îi sunt
adresate, cu grad de dificultate ridicat) și
este caracterizat de o înțelegere slabă
a logicii și statisticii. Ca urmare, Sistemul
1 este generator de biasuri, erori sistematice. Sistemul 2 este cel care
răspunde de autocontrol și ar trebui să
înfrâneze impulsurile Sistemului 1, dar
nu-l poate împiedica pe acesta
deoarece el funcționează automat.
Așadar, erorile de gândire sunt greu de
prevenit și astfel biasurile nu pot fi evitate. Dar care este explicația pentru
care Sistemul 1 încearcă să răspundă
întrebărilor care nu îi sunt adresate, producând astfel biasuri, erori sistematice?
Răspunsul lui Kahneman este că
legea efortului minim nu se aplică doar
sforțărilor fizice, ci și celor cognitive.
”Legea afirmă că, dacă există mai
multe căi de atingere a aceluiași scop,
oamenii vor gravita până la urmă către
cel mai puțin solicitant curs al acțiunii. În
economia acțiunii, efortul reprezintă un
cost, iar dobândirea abilității este
condusă de echilibrul dintre beneficii și
costuri. Lenea este sădită adânc în
natura noastră” (Kahneman, 2011, pg.
62). Constatăm că Sistemul 2 este
călăuzit de rațiune, dar este leneș și ca
urmare, cel care trebuie să aibă soluții
pentru incertitudine și îndoieli este
influențat de Sistemul 1. Sistemul 2
solicită atenție și efort, iar Sistemul 1,
funcționând automat, intervine pentru
rezolvarea problemelor care nu îi sunt
adresate. Iată câteva exemple (Kahneman, 2011, pg. 75, 108, 245, 261): O
bâtă și o minge (de baseball) costă
1,10$. Bâta costă cu 1$ mai mult decât
mingea. Cât costă mingea? Intuitiv,
Sistemul 1, care nu poate fi oprit și care
implică mai puțin efort, oferă răspunsul

de 10 cenți, însă rezultatul corect este 5
cenți. Alt exemplu: Toți trandafirii sunt
flori. Unele flori se ofilesc repede. Sistemul 1 trage concluzia că unii trandafiri
se ofilesc repede. Raționamentul este
incorect, deoarece este posibil să nu
existe niciun trandafir printre acele flori
care se ofilesc repede. Alt exemplu:
Dacă 5 mașini fac în 5 minute 5
obiecte, de cât timp este nevoie ca 100
de mașini să facă 100 de obiecte? Intuitiv, suntem înclinați să dăm răspunsul
100 (păstrarea proporțiilor). Răspunsul
corect este 5. Alt exemplu: Într-un lac,
există o porțiune acoperită cu frunze de
nufăr. În fiecare zi, peticul de frunze își
dublează suprafața. Dacă e nevoie de
48 de zile pentru ca pelicula de frunze
să acopere întregul lac, de cât timp este
nevoie pentru ca frunzele să acopere
jumătate de lac? Intuitiv, suntem
înclinați să răspundem 24 de zile
(jumătatea lui 48). Răspunsul corect
este 47, iar cheia se află în text și implică
atenție la afirmații. Alt exemplu: Linda
are 31 de ani. Este necăsătorită,
sinceră și foarte inteligentă. Este doctor în filosofie. Pe când era studentă, a
fost intens preocupată de problema
discriminării și de dreptatea socială și a
participat la demonstrații antinucleare.
Linda este mai probabil să fie casieriță
de bancă sau mai probabil să fie
casieriță de bancă activă în mișcarea
feministă? Intuitiv, suntem înclinați
(funcție de descrierea Lindei) să
afirmăm că e mai probabil să fie
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teresele unor state slab dezvoltate,
ce rămân într-o astfel de stare. Mihail Manoilescu folosește astfel
demonstrații economice cât se
poate de pertinente, irefutabile, chiar
perene, pot spune. Scria că știința
de până la el ne spune că „această
împărțire între țări industriale și țări
agricole este bogăție pentru ambele
categorii sau chiar bogăție și mai
mare pentru țările agricole. Istoria ne
învață că, cel puțin în ultimul veac,
bogăția a fost destinată țărilor industriale și sărăcia a fost destinată țărilor
agricole. Or, cum istoria nu minte,
știința trebuie să mintă”. Chestiunea
pare simplă, dar este destul de
complicată. Totodată chestiunea
pare complicată, dar este relativ
simplă. Și vom vedea ce ce.

- va urma -

PalaTul belVedere, VIena
casieriță de bancă activă în mișcarea
feministă. Răspunsul corect este
casieriță de bancă (mulțimea
casierițelor de bancă active în mișcarea
feministă este inclusă în mulțimea
casierițelor de bancă). Alt exemplu:
85% dintre taxiurile din oraș sunt verzi
și 15% sunt albastre. Un martor a identificat taxiul ca fiind albastru. Completul
de judecată a testat credibilitatea martorului în condițiile din noaptea accidentului și s-a ajuns la concluzia că
martorul a identificat corect fiecare dintre cele două culori în 80% din cazuri și
s-a înșelat în 20% din cazuri. Care este
probabilitatea ca taxiul implicat în accident să fi fost albastru mai curând decât
verde? Intuitiv, răspunsul obișnuit este
80%. Răspunsul corect este 41%
(probabilitate
Bayes:
(0,8x0,15)/(0,8x0,15+0,2x0,85).
Conchidem afirmând că nu avem capacitate de a rezolva probleme care
presupun atenția și probleme care țin
de incertitudine doar pe seama intuiției,
adică, doar pe seama Sistemului 1.
Sistemul 1 este cel care ”vrea”, dar nu
este totuna cu ”a putea”. Cu toate acestea el cuplează automat. Această
situație poate fi depășită, fie prin dezvoltarea rațiunii (dezvoltarea Sistemului
2), fie prin ghionturi (în sensul lui Thaler),
primite, evident, din afară.
Bibliografie:
Kahneman, D., (2011). Gândire
Rapidă, Gândire lentă, Ed. Publica,
București.
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Acea instituție care gestiona
situația militarilor români –
ofițeri, gradați, soldați – din
București.
Bărbatul
era
moșierul și omul de afaceri
Eugen Costescu, unul dintre cei
mai bogați oameni ai României.
Pentru a se mai calma cât de
cât dintr-o situație care îi învolburase nervii, preferase să
meargă pe jos – caz mai rar întâlnit la el – dând „liber”
șoferului. Dar despre ce situație
era vorba? Domnul Eugen
Costescu ducea cu el o
reclamație către Comenduire: îi
fusese „răpită” fata, spunea
dânsul, o frumoasă și delicată
domnișoară, de către un tânăt
ofițer cavalerist din Escorta
Regală. Deznodământul ar fi
fost
căsătoria
dar
fără
consimțământul tatălui, familiei
domnișoarei.
Iată
însă
reclamația in extenso (vezi și
fotocopia). După predarea misivei la Comandantul Comenduirii Pieței, pe margine, sus, în
stânga, este pusă următoarea
rezoluție:
„Înregistrată
la
Comenduirea Pieței la no 2170
din 5 sept. 938. Dată în mâna
D-lui Constantin PătrașcuToga”. Așadar:
„Domnule COMANDANT,
Subsemnatul
EUGEN
COSTESCU din București, str.
Paris No.39, – am onoarea a
Vă aduce la cunoștiință
următoarele:
În ziua de Miercuri 31 August
a.c. orele 11 și ½ a.m. a
dispărut din casa nepoatei mele
Eliza Ionescu, str. I.C. Brătianu
No.12, fiica mea LUCIA
COSTESCU în etate de 22 ani,
unde fusese lăsată de către
soția mea Margareta Costescu,
ca să se distreze, în trecere
spre moșia noastră Alimănești,
jud, Olt.
Fiica mea a dispărut în momentul în care mă pregăteam
să o iau de la nepoata mea
pentru a o aduce la București
acasă.
Cazul dispariției l’am adus la
cunoștiința
d-lui
Lt-Col.

Popescu,
Comandantul
Legiunei de Jandarmi Craiova.
Prin telegrama No.14.414 din 1
Septembrie a.c. adresată de Dl.
Comandant al Legiunei de Jandarmi Craiova Prefecturei
Poliției Capitalei s’a comunicat
că în urma cercetărilor întreprinse s’a stabilit că fiica mea
Lucia declarată dispărută, a
fugit cu o mașină din Craiova,
însoțită de Sublocotenentul
Vrăjitoru din Escorta Regală, la
București și a fost dusă de ofițer
la domiciliul său din cartierul
Cotroceni.
După
propriile
mele
investigațiuni am constatat că
în cartierul Cotroceni, str. Dr.
General Demostene No.47 S.VI
domiciliază Sub. Lt-ul Vrăjitoru
împreună cu mama și cu tatăl
său Dl. General D. Vrăjitoru.
Subsemnatul
urmăresc
repararea totală a onoarei fiicei
mele și repararea totală a
onoarei familiei mele.
Dl. Căpitan Costescu Mircea
din Grăniceri, ginerele Dlui
General D. Vrăjitoru, mi-a comunicat, după ce reclamasem
cazul Siguranței Capitalei și
Dlui Colonel Brătescu Comandantul Regimentului de Escortă
Regală, că fiica mea dispărută
se găsește într’un bun adăpost
și pentru siguranța vieței sale
s’a obligat s’o aducă în casa lui
din București, str. Felicia
Racoviță No.1.
Astăzi 4 Sept. a.c. Dl. Cpt.
Costescu Mircea a venit din
nou și mi-a comunicat din
partea Dlui General D. Vrăjitoru
că D-sa se opune la transportarea fiicei mele din locul în
care este ascunsă, la domiciliul
dlui Cpt. Costescu Mircea.
În aceste condițiuni Vă rog să
binevoiți a dispune luarea de
urgente măsuri pentru a
asigura viața fiicel mele și în
același timp cu onoare Vă rog
să dispuneți anchetarea acestui caz, în care sunt implicați,
fără posibilitate de dubiu, atât
Sublocotenentul Vrăjitoru cât și
tatăl său Dl. General Vrăjitoru
D., care i-a dat toate asistențele
cu ocazia răpirei.
Dovada
conivenței
dintre
Sublocotenentul Vrăjitoru și
tatăl
său
rezultă
din

următoarele împrejurări:
1/ În primăvara acestui an Dl.
General Vrăjitoru D. s’a prezentat la domiciliul meu din
București str. Paris 39 și mi-a
solicitat mâna fiicei mele Lucia
Costescu, azi dispărută, pentru
fiul său – și la refuzul meu motivat și categoric m’a asigurat
că va ști să facă de așa
manieră, ca această căsătorie
să se perfecteze chiar și contra
voinței mele.
2/ Fiica mea dispărută a fost
dusă de ofițer la domiciliul său
din București, în Cartierul
Cotroceni, după cum rezultă din
cercetările făcute de Legiunea
de Jandarmi Craiova, comunicate Prefecturei Poliției Capitalei cu telegrama No. 14414
din 1 Sept. 1938.
3/ Domiciliul Sublocotenentului
Vrăjitoru din Cartierul Cotroceni
este chiar în casa tatălui său Dl.
General Vrăjitoru, în București
str. Dr. General Demostene
No.47 S.VI – și acesta din urmă
nu a venit să-mi comunice lipsa
de conduită a fiului său și să-mi
restitue fiica.
4/ Dl. General Vrăjitoru D. în loc
să procedeze conform moralei
și onoarei pe care trebuie s’o
aibă orice om și cu atât mai
mult un militar, mi-a comunicat,
prin D l. Căpitan Costescu
Mircea din Grăniceri, opunerea
sa la transportarea fiicei mele
din locul unde este ascunsă/
casa sa/.
Aceasta fiind situația, Vă rog să
binevoiți a dispune, ca după anchetarea cazului, să fie aplicate
vinovaților sancțiunile legale –
pentru ca astfel de procedee
barbare și incompatibile cu
gradul de civilizație în care ne
place să credem că trăim, să fie
stigmatizate exemplar.
Primiți Domnule Comandant
asigurarea deosebitei mele
considerațiuni.”
...Scriu aceste rânduri în
deplină cunoștiință de cauză,
iar documentul (Reclamația) îl
am din familie. Tânărul ofițer
din Escorta Regală a fost
unchiul meu, fratele mamii,
generalul Dumitru Vrăjitoru era
bunicul meu de mamă,
domnișoara Lucia Costescu a
devenit mătușa mea (tanti Lu-
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cica), iar cu tatăl său, Eugen
Costescu am devenit rude
bune. De altfel, o soră a mamei,
Felicia, era deja soția unui alt
Costescu, căpitanul Mircea
Costescu din reclamație, ofițer
de grăniceri, care a făcut apoi
peste 4 ani frontul – în Est și în
Vest – și a murit destul de tânăr
prin boala contractată și
dezvoltată pe front, mătușa
mea Felicia devenind astfel
văduvă-pensionară IOVR, pensie întreruptă de cei 3 ani de
Jilava întrucât „uneltise” împotriva socialismului lui Gheorghiu-Dej... Cum s-a finalizat
„conflictul”? Nici vorbă ca d-ra
Lucia Costescu, de 22 de ani,
majoră, să dorească să revină
la domiciliul părintesc, iar în
fața faptului ca atare, dl. Eugen
Costescu a acceptat căsătoria
fiicei sale cu băiatul Traian
Vrăjitoru, tânăr ofițer de cavalerie cu notații excelente, cu o
foarte promițătoare carieră în
fața sa, fiu de general, dar cam
sărăcuț în comparație cu
imensa avere a Costeștilor.
Totuși... Așa că a fost o nuntă
ca-n povești, iar Traian (Relu)
Vrăjitoru și Lucica au avut, chiar
dacă în condiții sociale eminamente urâte, o căsnicie fericită
– deși n-au avut copii – de
peste cinci decenii și jumătate.
Dar ce s-a întâmplat mai îndeaproape cu destinele acestui
cuplu traversând vremuri de
adâncă restriște: războiul,
„lupta împotriva exploatatorilor”,
arestări,
persecuții,
viață
mizeră, cenușie, boli și apoi
zorii unei Revoluții de după
care au prins doar 5-6 ani? Iată
o saga caracteristică multora ce
au avut de îndurat mizeriile timpului...
Deci, Relu și Lucica s-au
căsătorit spre finele anului
1938. O nuntă minunată cu întreaga
binecuvântare
a
părinților Lucicăi, Eugen și Margareta Costescu. Câțiva ani
frumoși, apoi, în care au gustat
viața. Relu își făcea, cu regularitate, serviciul său la regiment și la Garda Regală. În
1939, la finalul verii a început Al
Doilea Război Mondial. În 1940
România a fost amputată de o
bună parte din suprafața sa –
Basarabia, Bucovina, Cadrilaterul, o parte din Transilvania,
Generalul Ion Antonescu vine
la
putere.
Obligat
de
împrejurările nefaste și din postura de Dictator, regele Carol al
II-lea abdică în favoarea fiului
său Mihai,. În ianuarie 1941,
Rebeliunea legionară este
înfrântă, iar Ion Antonescu își
consolidează pozițiile. Este
unul dintre puținii conducători
străini în care Hitler are încredere. Iar în noaptea de
21/22 iunie 1941, la ora 2, generalul
Ion
Antonescu,
Conducătorul Statului, de

dat celebrul, legendarul său
ordin către armată: „Ostași, vă
ordon. Treceți Prutul! Zdrobiți
vrăjmașii din Răsărit și
Miazănoapte...”.
În atmosfera entuziastă a întregii populații, a armatei, Relu
a plecat cu primele trupe pe
front, luând parte la bătăliile de
dezrobire a Basarabiei și Bucovinei și, pe urmă, hăt departe
peste Nistru, într-o înaintare
vijelioasă, la marile lupte de la
Cotul Donului.
După care, odată cu luptele de
la Stalingrad, oraș simbol
apărat de Armata Roșie cu mult
eroism, cucerit de germani și
români în parte, dar apoi recucerit de ruși, a început retragerea. Relu a fost grav rănit,
dar după câteva luni, s-a întors
la lupte. Între timp, la câteva
luni după începutul războiului
nostru, tata mare, erou în
Primul Război Mondial, șeful
Adjutanturii din Marele Stat
Major, profesor ani de-a rândul
la Înalta Școală de Război din
București, împreună cu câțiva
generali au intrat în conflict cu
Ion Antonescu, ei nefiind de
acord să înaintăm după Nistru,
și au demisionat din armată.
Oricum, Relu a continuat
luptele cu aceeași vitejie ca la
început. Îmi povestea că, în retragere, frăția de arme românogermană nu a mai fost ca la
început, în înaintare. Soldații
germani ocupau camioanele iar
când soldații români încercau –
având ordin, de altfel – să se
urce și ei, sprijinindu-se cu
mâinile
de
parapetele
caroseriei mașinii, soldații germani îi loveau cu patul puștilor
peste mâini și îi împiedecau
astfel să se urce. L-am întrebat
despre ce crime s-au comis de
către trupele luptătoare germane și române pe frontul rusesc. Mi-a spus că nu a asistat,
nu a văzut așa ceva, dar într-o
noapte, apele Donului fiind
înghețate la mal, a văzut 2 SSiști germani împingând pe
gheața de la mal un prizonier
rus pe care l-au împușcat apoi
în cap spre capătul gheții. Cei
care se luptau cu adevărat pe
front nu au avut însă vreme de
astfel
de
crime.
Cu
administrația care venea în
spate era altceva... După actul
de la 23 August 1944, Relu a
continuat războiul în Vest,
mergând până în munții Tatra.
La un moment dat a condus
chiar serviciul de contraspionaj
(B.2) al diviziei. N-a făcut
politică, era ofițer, ca atâția alții,
lupta pentru țară, acolo unde la trimis și îl trimetea țara. A fost
decorat în mai multe rânduri, și
în Est și în Vest. A început
războiul ca locotenent și l-a terminat ca maior.

- cont. în pagina 7 -
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Dan popescu
urmare din pagina 6
...Și au început apoi dramele. În
România, cu binecuvântarea
anglo-americanilor, începuse tot
mai mult să fie altfel ca înainte.
Era sau nu era mare burghezia
românească, asta nu are prea
mare importanță la români. În
urmă cu 4-5 generații eram, mai
toți, de la țară, țărani-țărani.
Boieri erau, dar ei, până la urmă,
tot din țărani proveneau. Sigur
este important să ai înainte 2-3
generații de oameni cultivați. Dar
să nu uităm că nu puțini dintre
oamenii mari ai României provin
direct de la țară, inteligențe viguroase și riguroase, o mare putere de receptivitate și de
muncă... Oricum, din ordinul
Moscovei, cu alogenii ei din țară,
păturile de sus, economice,
politice, culturale trebuiau exterminate. Erau comandate alte
structuri, alți conducători, alți oameni, cu fidelitate față de marele
vecin. Așa că, spre finalul lui
1947, ca element burghezomoșieresc – fiu de general
burghez, ginere de moșier și om
de afaceri –, Relu a fost „deblocat”, dat afară, tot ca mulți alții,
din varii motive, din armată. Țara
„recunoscătoare”, dar care nu
mai recunoștea nimic din ce ar fi
trebuit să facă, l-a lăsat pe drumuri. Tata mare avea pensie, dar
nu prea multă. Eugen Costescu
pierduse moșiile, mai multe afaceri, avea venituri din ce în ce mai
mici. Lucica școlită prin pensioane de primă mână din
România și Elveția, își caută servici, dar nu prea știa să facă
mare lucru. Vorbea vreo 3 limbi
străine, știa să supravegheze
bucătăresele în munca lor
deosebită, intervenea când trebuie. A învățat însă să bată la
mașină și, până la urmă, toate
acestea au ajutat-o. După ce
părinții au pierdut și o fabrică pe
care o aveau, s-a angajat
dactilografă
la
Ministerul
Sănătății, publicațiile medicale,
de unde, prin anii 1980 a ieșit la
pensie. Lucra și în particular,
acasă... Relu peste tot era refuzat, așa că s-a angajat, finalmente,
ca
manipulant
descărcător și încărcător la un
depozit de lemne. De aici a ieșit
și el la pensie. Era lumea lui Dej,
lui Ana Pauker, lui Luca și Theohari, lui Chișinevski, lui Drăghici
și Roller, lui Pantiusa, lui Walter
Roman și alții ca ei.
România, ca atare, aproape nu
mai exista. Exista însă o
Românie „recunoscătoarea” din
inimă și suflet marelui popor sovietic, Generalissimului Stalin,
bolșevicilor, Partidului Comunist
ș.a. Noi, familia mea, nu prea
făceam parte din ea. N-aveam
cum. Iar „oamenii timpului” trebuiau să se ocupe de ceva. În
speță să extermine fosta
moșierime și burghezie. Pe toate
căile. Au început desele
percheziții, arestările, bătăile,
mizeriile de un fel sau altul.
Burghezo-moșierimea era dată
afară din case iar în locul lor se
mutau „tovarășii”, „tovarășele”,
cu o liotă de „tovarăși” servitori...
Bătrânul Costescu cu familia, din
Paris 39, a fost restrâns, dintr-o
întreagă și frumoasă vilă, la 1
cameră, cu „acces la baie și
bucătărie”.
Casa
a
fost
naționalizată după ce mai înainte
îi fuseseră luate vreo 2 conace și
o altă casă. Cum era un om en-

ergic, Eugen Costescu a făcut
proces pe legile pe atunci în
vigoare, a recâștigat casa – dar
nu camerele –, a reparat-o că începea să se strice și apoi a pierdut-o din nou. I-a fost din nou
naționalizată. A fost arestat,
bătut, chinuit. În mai multe rânduri cu Relu s-a întâmplat la fel:
arestat, bătut, chinuit. Nu
prezenta încredere, era ofițer
„deblocat”: „unde sunt armele, cu
cine se întâlnește, ce au plănuit
împotriva regimului, pe cine ar
putea să spună astfel” etc.
Bineînțeles că a rezistat stoic la
asemenea presiuni. Să mai spun
că Lucica era fina de botez a fostului prim-ministru liberal I.G.
Duca, prieten bun cu Eugen
Costescu, omorât de un comando de legionari în gara
Sinaia... Leafa lui Relu, amărâtă
rău, era, pentru toți, o bună
perioadă, singurul venit din familie. Ca să poată supraviețui, vindeau mai tot ce aveau în casă.
La un moment dat, bătrânul
Costescu a murit de inimă rea.
Sora Lucicăi, măritată cu un
diplomat la post la Berlin în vremea lui Antonescu, trăia aceeași
dramă...
Asta în vreme ce nu puțini oameni se bucurau că burghezii
fuseseră evacuați din case să se
mute ei, fuseseră „comprimați”
din servicii ca să le ocupe ei. Cei
„vechi” erau considerați dușmanii
a tot ceea ce era „nou”, trebuiau
băgați în pușcării, să moară.
Când scriu aceste rânduri, citesc
cartea „Prin ochii soției. O biografie subiectivă a lui Mihail
Manoilescu”,
de
Elena
Manoilescu, Edit. Spandugino,
București,
2018.
Mihail
Manoilescu a fost și rămâne,
deocamdată, cel mai mare, cel
mai cunoscut și apreciat economist român în lume. A fost și un
renumit om politic. Fără să existe
vreo rudenie sau apropiere profesional politică, scenariul familiei
Costescu se repetă aproape
aidoma cu cel din carte. Finalmente, însă, pe M Manoilescu, în
19 decembrie 1948 l-a arestat
din nou securitatea, l-a dus la
Sighet și a murit acolo în decembrie 1950. Un veritabil asasinat
pe care l-au suferit, însă, mai toți
oamenii politici ai României dinainte de 1945.
Făcând un salt în timp, mai mulți
dintre exterminatorii de un fel sau
altul și copiii lor ne-au condus
după Revoluție. Ne-au învățat și
ne învață și astăzi cum este cu
econpomia de piață rezumată, în
concepția lor, la furtul din bani
publici și constituirea astfel de
averi imense. Că s-au distrus
fabricile, sistemele de irigații, că
s-au tăiat pădurile, că s-au vândut resursele pe nimic ș.a., nu lea păsat și nu le pasă nici cât
negru sub unchie. Bani să iasă
pentru ei. Cârdășia cu firme din
est sau din vest, a fost aproape
perfectă. Mai ales cei cu „ochi
albaștri” au plecat și înainte de
1989 – când valori reale nu
puteau merge nici până la Sofia
– și pe urmă, la fel de fel de școli
din Vest, să știe mai bine cum să
facă: banii nu au miros politic...
Dacă în iunie 1948 s-au
naționalizat fabricile, s-au confiscat realmente de la proprietari și
au trecut „în proprietatea poporului”, după 1989 fabricile și alte
bunuri imobile s-au privatizat „cui
trebuia”, cu câștiguri imense pentru noii proprietari, care, cei mai
mulți, naționali sau străini, le-au
vândut apoi rapid, și cu pierderi
uriașe pentru țară. Dar să

revenim.
...Strada Paris, frumosul cartier
de vile de la Șosea, cu străzi ce
purtau, multe, nume de mari capitale europene și nu doar, își
schimbase stăpânii. A fost o
veritabilă invazie aici, dar și în
Cotroceni, de „tovarăși”, mulți cu
munci de răspundere – la partid,
în interne, în apărare, în
diplomație, în comerțul exterior.
Iar vechii proprietari, nu puțini la
pușcărie, trăiau doar cu amintirea unor ani frumoși petrecuți
în fostele lor case. Cam după
1960, odată cu afirmarea unei
anume independențe față de
URSS, se vădesc relaxări în
viața politică și socială a țării.
Componenta națională, până
atunci practic ștearsă, se relevă
și se accentuează mai ales odată
cu venirea la conducere a lui
Nicolae
Ceaușescu.
Sunt
eliberați deținuții politici, la serviciu oamenilor li se cer diplome de
studiu, în nu puține funcții în
civilie și armată – este drept, nu
chiar de primă linie – criteriul de
promovare este mai ales profesionalismul, corectitudinea, capacitatea de a comunica etc.
Chiar dacă sistemul, cu toate
marile lui lacune, rămâne, „interesele superelitei de partid”
primează, energiile nu pot fi dezlegate integral – ritmurile de
creștere
ale
economiei
românești sunt printre cele mai
înalte din lume. Nu e puțin. Relu
Vrăjitoru va fi angajat și ca instructor de călărie la hipodromul
din Ploiești, Lucicăi îi vor fi plătite
ore suplimentare, vor câștiga la
Loto o mașină Dacia 1300 cu
care vor face mai multe excursii
prin țară. Cu excepțiile știute,
condamnări politice în masă nu
vor mai fi. Într-o măsură, lucrurile
vor fi privite ca o fatalitate, iar
traiul chiar dacă, deseori,
cenușiu, devine cât de cât suportabil
pentru
categoria
respectivă de cetățeni. Se poate
pleca mai ușor în străinătate și se
mai poate emigra acolo. Sigur,
contau condițiile, dar erau acceptate de ambele părți... Relu
citea imens, își constituise o
bogată bibliotecă cu tot ce
apărea de valoare – cărțile erau
mult mai ieftine decât acum –, își
scria amintirile de pe front (s-au
pierdut), scria poezii despre
acești minunați prieteni atât de
folositori omului, care sunt caii,
sperând, totuși, la mai bine.
...În 1977, Lucica îmi va bate la
mașină, după amiaza, seara,
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GHeorGHe GHeorGHIu-dej
(“dar sTrIGoII luI GHeorGHIu-dej?”)
teza mea de doctorat. Iar în
1979-1980 îmi va bate prima
mea carte „Civilizație și Industrie”
apărută în Editura Albatros,
București. Eram mereu acasă la
ei, mai vorbeam, Relu îmi
povestea despre front. În opinia
mea, cam după 1983-1984,
situația economică a început să
se degradeze. Marile resentimente, deloc uitate, au reapărut
cu o forță și mai mare. Sistemul
era limitat și nu se putea merge
așa mai departe: sinergiile sale
fuseseră rapid consumate.
Și a fost Revoluția, unde eu am
participat, printre altele fiindu-mi
publicat în „România Liberă” din
24 decembrie 1989, primul articol despre ce ar trebui făcut în
noile condiții, în libertate, în
economie. Deasemenea, fiind
numit de conducerea PNL al
cărui membru fondator pe țară
eram, redactor-șef al ziarului
„Liberalul”, Lucia m-a ajutat mult
bătându-mi la mașină articolele
pentru publicație. Nu erau puține
pagini. A fost eminamente un
mare ajutor. Mai trebuie să spun
că în numărul 2 al „Liberalului”,
serie nouă, din ianuarie 1990, la
dorința lui dar și la insistențele
mele, Relu a publicat un articol
extrem de necesar. Toate
„focurile” erau îndreptate în acele
zile – oare, întâmplător? – împotriva lui Ceaușescu și a „sin-

istrei sale soții”. Dar crimele
multe, multe – care nu au mai
fost astfel în vremea lui
Ceaușescu – comise în vremea
lui Gheorghiu-Dej și a ciracilor
săi? Luați de val – cred că „un
val” premeditat – oamenii cam
uitaseră de ele. Relu a publicat,
deci, în „Liberalul” articolul „Dar
strigoii lui Gheorghiu-Dej?” care
reamintea cele spuse, conferind
prin asta – „Liberalul” era intens
citit – și un alt curs dezbaterilor
de până atunci...
...Timpul a trecut, meritele lui
Relu au fost recunoscute, a
primit pensie, a primit pensie de
„veteran de război”. După multe
petractări
încurajate
de
președintele de atunci Ion Iliescu, mergându-se până la „recursul în anulare” – casa le-a fost
înapoiată. Înainte de moartea lor,
de boli, de gânduri, de amintiri
atât de dureroase. Ei au murit
unul după altul. Întâi Relu. Oare
de ce lor și la atâția alții a trebuit
să li se întâmple atât de multe lucruri triste în viață? Doar pentru
că am fost și suntem o țară mică,
harnică și generoasă, la
confluența de interese a marilor
imperii ale lumii? Straniu, mai
ales în lumina unei logici cât de
cât normale. Deoarece violența,
brutalitatea, bunul plac al celor
tari, indiferent cine ar fi, cine sunt
ei, nu sunt normale...

industrie hotelieră
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Conf. Univ. Dr. Virgil
nicula, ulbs
urmare din pagina 1
În prezent, topul celor mai mari cinci
hoteluri de lume, după numărul
camerelor, se prezintă astfel: MGM
Grand Hotel din Las Vegas cu 6.198
camere; First World Hotel din Malaysia
cu 6.118 camere; Luxor Hotel din Las
Vegas cu 4.400 camere; Mandalay
Bay Resort tot din Las Vegas cu 4.332
camere; The Venetian din Las Vegas
cu 4.049 camere.
Cu un cost de aproximativ 553 milioane
de dolari (466 milioane de euro) și data
de deschiderea planificată în 2020,
Dubrovnik Pearl Hotels va adăuga
5.000 de camere la acest complex în
orașul de coastă din Croația. Această
construcție este prima fază a unei
inițiative de afaceri, cunoscute sub numele de Croatian Dream Project, care
include șapte hoteluri, toate nou construite. De asemenea, va avea un port
de agrement cu 400 de locuri de
acostare, un aeroport, un câmp de golf
cu 27 de găuri și cu vile private, 85 de
magazine de lux, galerii de artă, muzee,
restaurante, cafenele, discoteci, o
grădină botanică, un spațiu
multifuncțional pentru spectacole, zonă
de sport, o zonă maritimă de
promenadă de șase kilometri, un parc
tehnologic, podgorii, livezi de măslini,
câmpuri de lavandă, parcuri ecologice și
un studio de film.
Cu o investiție planificată de 385 milioane de dolari (342 milioane de euro),
hotelul Holiday Inn Makkah Abraaj Al
Tayseer, situat în provincia saudită
unde se află Mecca, va avea 5.154 de
camere. Format din cinci turnuri, acest
complex situat la 900 de metri de
Moscheea Mare se va deschide în
două etape: o primă fază în care vor fi
activate 1.642 de camere în două turnuri, și o a doua fază care va implica deschiderea restului de 3.512 camere din
cele trei turnuri și care va funcționa
numai în timpul Ramadanului și pelerinajului spre Mecca.
Situat în Dubai, se presupune că proiectul Bawadi Project va
aduce destinației un total de 60.000 de
camere noi, deși data de deschidere
este incertă (probabil înainte de 2020,
când Dubai-ul va găzdui cea mai mare
expoziție mondială) și nici costul său nu
a fost divulgat. În orice caz, acest hotel
ar deveni cel mai mare complex hotelier din lume, întinzându-se pe mai mult
de 10 kmp și va cuprinde 51 de hoteluri
de lux.
Cu deschiderea planificată
pentru primul trimestru al anului 2019,
Aquis Great Barrier Reef Resort situat în
Australia, va reprezenta suma a 7.500
de camere în opt hoteluri și va cuprinde
un lac artificial și o insulă interioară, cazinou, acvariu, teatru, o lagună de recife,
un teren de golf cu 18 găuri și un centru
de convenții. În plus, o etapă ulterioară
de construcție va aduce încă trei hoteluri
și un nou cazinou.
Cu referire la piața hotelieră
din România, Tripadvisor.com a dat
publicității topul celor mai apreciate
hoteluri, clasament realizat pe baza vo-

turilor clienților care le-au testat serviciile.
Aceste unități de cazare sunt apreciate
pentru calitatea serviciilor, dotări și serviabilitatea personalului.
Printre hotelurile situate în top 25 se
numără: Hotel Epoque, deschis în
2010, clasificat la cinci stele, amplasat
în apropierea Parcului Cișmigiu, într-o
zonă liniștită, dispunând de 45 de
apartamente de lux, fapt care împreună
cu facilitățile SPA oferite, piscina
interioară și hamam, precum și dimensiunea camerelor l-au propulsat în topul
celor cele mai apreciate din București;
Kronwell Brașov - hotel de patru stele,
are 81 camere, unele fiind dotate cu ultima tehnologie hi-tech, cum ar fi iPad și
HDTV; Double Tree by Hilton din
Oradea cu 147 camere; Hotel
Cișmigiu din București - amplasat într-o
clădire istorică, clasificat la patru stele, a
fost inaugurat în anul 2012 după lucrări
care au durat câțiva ani; K+K Elisabeta
din București, 4 stele - este situat în centrul Bucureştiului, în zona Piaţa
Universităţii; Hotel Ramada din Oradea
- de patru stele, are 161 camere; Hotel
Privo din Târgu Mureș - de patru stele,
cu 46 camere; Premier Palace Hotel &
SPA - de cinci stele, se află lângă stadionul Ghencea; Hotel Central Park
Sighișoara, de patru stele și 33 de
camere, este situat foarte aproape de
Cetatea Sighișoara; Hotel Internațional
Iași - de patru stele, este amplasat în
centrul Iașiului și are 169 camere; Hotel
Metropolis, Bistriţa, 4 stele, dispune de
57 camere; Athénée Palace Hilton din
Bucureşti, 5 stele, cu 272 de camere
este situat într-o locație centrală, chiar
lângă Atheneul Român, unul din
punctele de atracție de top ale
Bucureştiului, fiind situat foarte aproape
de Palatul Regal, de Piața Revoluţiei și
de Centrul istoric; La Boutique Hotel
Moxa, Bucureşti, 4 stele, cu 53 de
camere de pe Calea Victoriei, cea mai
celebră stradă, fiind situat în apropiere
de atracţiile turistice ale Bucureştiului;
Radisson Blu, Bucureşti, 5 stele, de pe
Calea Victoriei, este situat în centrul
oraşului, fiind apreciat, în principal, pentru locaţia sa şi pentru calitatea serviciilor. Radisson SAS găzduieşte cel mai
mare cazino din România – Platinum
Casino precum şi un centru Spa&Wellness (World Class Health Academy, cu
bazine acoperite şi în aer liber şi un centru Spa Bali); Grand Hotel Continental,
5 stele, Bucureşti, construit într-o locaţie
istorică, are doar 59 de camere; Hotel
Sonnenhof, Suceava, 4 stele, este cel
mai bine plasat hotel din regiunea Bucovinei; InterContinental Bucureşti, 5
stele, cu 257 de camere, este situat
foarte aproape de Piaţa Universităţii,
fiind probabil cel mai cunoscut din
Bucureşti, încă de dinainte de 1989;
Hotel Internaţional Sinaia, 4 stele, cu
174 de camere; Hampton by Hilton
Cluj Napoca, 3 stele, cu 109 camere situat destul de aproape de centrul istoric
al urbei şi la doi paşi de una dintre
atracţiile de top ale Clujului, Grădina
Botanică; Hilton Sibiu, cinci stele, cu 114
camere, este situat lângă una dintre
atracţiile principale ale Sibiului, Muzeul
Civilizației Populare Tradiționale Astra;
Helen Hotel Bacău, zona Măgura
Bacăului, patru stele; JW Marriott
Bucharest Grand Hotel, Bucureşti, cinci

stele, amplasat foarte aproape de Casa
Poporului, are 602 camere, şase
restaurante, un centru de conferinţă, un
club Spa, o galerie de magazine şi un
cazinou; Plaza V Executive Hotel, patru
stele, Târgu Mureş, are 77 de camere;
Binder Bubi, Sighişoara, patru stele;
Hotel Beifyn, Cluj-Napoca, patru stele,
situat în Piața Avram Iancu, pune la
dispoziție un restaurant à la carte cu
specific italian, iar la ultimul etaj o terasă
cu bar cu vedere panoramică asupra
Clujului.
În continuare am ales o serie
de locații din România care au primit
aprecieri de la turiști, fără a se dori o
alegere subiectivă sau exclusivistă, sau
a însemna că acestea sunt cele mai
reprezentative.
Atra Doftana dinTeșila,
Fundătura Cerbului, a atras atenția încă
de la inaugurarea ei, datorită designului
său spectaculos. În 2013 a fost
desemnată chiar Pensiunea Anului la
Gala de excelență în turism, iar de
atunci se regăsește mai mereu pe lista
nominalizaților pentru distincții similare.
Serviciile premium, designul minimalist
și construcția din elemente naturale,
alături de priveliștea impresionantă, fac
casă bună împreună pe malul lacului
Paltinu.
Amplasat într-o zonă rurală,
lângă orașul Deva, Conacul Archia
funcționează în regim de pensiune sub
deviza „Pentru boieri contemporani”.
Pasiunea pentru antichități a familiei
Szabo, proprietara acestui domeniu, se
reflectă în cele mai mici detalii. Cele 15
camere duble au personalitate și blazon propriu, de la camera cu maci, la
cea de vânătoare sau la cele cu specific transilvănean sau englezesc.
Conacul Brătescu este un
boutique hotel de patru stele, aflat la o
distanță de numai 10 minute de mers
pe jos față de Castelul Bran. Conacul
și-a deschis porțile în 2014, fiind de fapt
o construcție nouă care respectă însă
arhitectura veche a localității și specificul
locului prin detalii realizate cu atenție și
bun gust. Fiind inspirat de viața profesorului Emil Brătescu și de cercurile literare ale secolului al XX-lea, parterul
conacului oferă spații largi, cu ferestre
mari și candelabre, șapte camere decorate tematic care îmbină stilul modern
cu cel retro, cu mobilier de epocă, autentic, pentru a completa povestea
transpunerii în alte vremuri.
Conacul Polizu din satul Deleni, județul Iași, este unul cu vechime,
fiind construit între 1887 și 1888, iar
printre oaspeții locului s-au numărat inclusiv membrii familiei regale române.
Camerele deosebit de spațioase și
confortabile surprind farmecul vieții
boierești și includ paturi încăpătoare,
birouri, canapele și alte piese de mobilier
autentic din perioada secolelor XIX-XX.
Conacul oferă acces gratuit la tratamentele pe bază de sare la salina din
incintă și degustări de vinuri în crama
proprie.
Situat în Centrul vechi al Capitalei,
Hotelul Concorde a fost construit în
1878 în stilul eclectic al vremii, iar în 2012
au fost demarate lucrările de restaurare
ale acestuia. Hotelul Concorde de azi
păstrează încă fațadele originale, reconstituite cu minuțiozitate și împletește
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„trecut și prezent, parfum istoric și
tendințe, estetic și funcțional”.
Cuibul de la mare, din apropierea plajei
de la Corbu, este perfect pentru cei nostalgici, în căutare de simplitate și autenticitate. Așa cum preferă să spună
fondatorii Cuibului de la mare, aceasta
„nu este o pensiune, este casa prietenilor tăi de la mal de mare”.
Green Village Resort din
Sfântu Gheorghe se află la mai puțin de
2 km de Marea Neagră, iar accesul în
acest loc este posibil doar cu barca.
Această reală deconectare, alături de
arhitectura din lemn și alte elemente
naturale, oferă o minunată senzație de
intimitate, având 88 de camere puse la
dispoziție pentru cazare.
Holiday Home Mountain Retreat din Fundata se află la 39 de kilometri de Brașov și poate fi rezervată
integral, având o arhitectură deosebită și
un design interior la fel de spectaculos.
Hotel Kronwell din Brașov - eleganța
definește cel mai bine acest hotel de
patru stele. Cele 81 de camere sunt
decorate în stil contemporan și includ
așternuturi hipoalergenice, podele
încălzite și o colecție de vinuri, pe lângă
băile deosebit de elegante.
Hotel Timișoara, de patru
stele, ocupă una dintre cele mai frumoase clădiri istorice din centrul
Timișoarei, cu vedere directă spre Piața
Operei. Încă de la construirea sa, din
1933, clădirea a funcționat în regim de
hotel și pensiune, sub denumirea de
Pensionul Central. Din 2007 au început
lucrările extinse de renovare și modernizare a hotelului, iar acum acesta are
cea mai mare capacitate hotelieră din
Timișoara. În holuri și încăperi
predomină spațiile largi cu ferestre mari
și mobilier de calitate, într-un stil minimalist elegant, cu accente Art Deco. O
pată de culoare o reprezintă expoziția
de artă contemporană, găzduită în
permanență la parterul hotelului, datorită
colaborării cu una din cele mai importante galerii de artă din oraș. Spiritul colaborativ și caracterul multicultural al
orașului se reflectă și în meniul restaurantului, care îți propune să savurezi un
mic-dejun englezesc și preparate inspirate din bucătăria sârbească,
bulgărească, italienească și turcească.
Palatul Brukenthal din Avrig, deși este
cotat la doar două stele, este o
destinație care merită vizitată, datorită
vastei sale istorii și arhitecturii impresionante, în stil baroc. În plus, parcul întins
și grădinile de aici reprezintă puncte de
atracție importante pentru turiști. În mijlocul oazei de verdeață se află Oranjeria și centrul de oaspeți care include cinci
camere duble modernizate, opt camere
VIP, restaurantul și mâncărurile
preparate cu ingrediente din grădina de
legume bio, amenajată aici în 2012.
Masa poate fi servită în restaurant sau
pe terasa înconjurată de florile din
grădina olandeză. De asemenea, aici
mai pot fi vizitate expoziții de artă,
obiecte săsești și costume medievale și
se pot organiza expediții la fermele de
cerbi și porci mistreți din apropiere sau la
biserica fortificată de la Hosman.
Conacul Maria Theresa din Orlat,
județul Sibiu, 5 margarete, este „Un
Conac îmbrăcat în poveste! Vă
povestesc, acum 7 ani ne-am decis să
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achiziționăm fostele pivnițe ale unei
fabrici sibiene, folosite pentru maturat
cașcaval și brânză pentru export.
Aceste 7 pivnițe datează de 250 de ani,
din perioada de domnie a Împărătesei
Maria Theresa, fiind administrate pe
acea vreme de Regimentul
Grăniceresc Orlat” ne-a spus managerul și proprietarul Carmen Siminie.
Rosen Villa, o pensiune cochetă de
patru stele se află în centrul istoric al Sibiului și reprezintă îmbinarea perfectă dintre nevoia de confort și intimitate a
oaspeților și serviciile de calitate oferite.
Camerele vintage par a avea fiecare
povestea ei, datorită motivelor diferite și
a decorațiunilor realizate manual cu
mare măiestrie.
Phoenicia Royal Hotel, de cinci stele, de
pe plaja din Mamaia, este un ansamblu
impresionant, cu 144 de camere și
apartamente de lux, inclusiv plajă
privată. Încăperile sunt decorate în stil
nonconformist, în combinații de culori
vesele și cu detalii surprinzătoare la tot
pasul, cu vedere spre lac sau spre
mare.
Sungarden Golf & Spa Resort, un resort din Pădurea Baciu, este un domeniu de 20 de hectare cu teren de golf,
piscină în aer liber, mai multe baruri și
restaurante indoor și outdoor. Pe lângă
acestea, camerele luxoase sunt cu
adevărat demne de calificarea de cinci
stele a resort-ului, cu decorațiuni distincte și mobilier din lemn masiv și fier
forjat. Asemenea cluburilor de golf exclusiviste de la nivel internațional, Sungarden mai include și un centru de
sport, un centru SPA și un country pub.
Hotel Central Park Sighișoara, de patru
stele, se află la doar două minute de
Cetatea Medievală, iar clădirea hotelului are propria sa istorie îndelungată.
Clădirea a fost ridicată în 1897 de către
Josef B. Teusch, al cărui nume se află
încă pe frontispiciul ei. Apoi, casa a fost
naționalizată în timpul regimului comunist și a fost folosită pentru petreceri la
nivel înalt, datorită aspectului său cochet. Ulterior, renovarea clădirii a durat
trei ani, din dorința de a păstra cât mai
fidel caracterul clădirii și detaliile sale arhitecturale. Acum, cele 33 de camere
sunt decorate în mod unic, cu mobilier,
culori și materiale diferite. Însă toate sunt
maiestuoase, așa cum trebuie să fi fost
în urmă cu un secol. Restaurantul cu
preparate alese, de unde se poate
vedea Turnul cu ceas al Cetății, barul și
grădina de vară întregesc această
poveste.
Bibliografie: hosteltur.com, evisionturism.com
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