
Am ales să dezbat / prezint un astfel de subiect din
dorința de a încerca să aduc și mai multă lumină în
polemica reprezentată de invocarea, printre altele, și
a argumentelor economice în dezbaterile legate de
încercările unor politicieni catalani de a declanșa sep-
ararea regiunii de Spania. Astfel, aceștia susțin că
regiunea catalană aduce mult mai mult statului span-
iol decât primește de la acesta și că o Catalonie

independentă ar fi mult mai prosperă. Consider că este
vorba de un subiect de interes în condițiile reverberării
tendințelor secesioniste la nivel european, motivele

economice fiind uneori mai puternice decât cele istorice sau culturale în dis-
cursul entităților politice ultra-naționaliste, pentru că promit o ameliorare a
nivelului de trai al populației. Problematica va rămâne de actualitate în următorii
ani, mai ales din cauza intransigenței politice a partidelor „independentiste” din
Catalonia, care nu va permite ameliorarea tensiunii între conducerea regională
de la Barcelona și cea centrală de la Madrid.
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“În sistemul omenirii nimic nu
este abandonat hazardului, iar
în sistemul societăților nimic
nu poate depinde de capriciile

indivizilor.”
napoleon bonaparte

DE LA EUROPA FIRMELOR LA FIRMELE EUROPENE

nr.  469 anul  XV vineri, 25 ianuarie  2019  1 RON
PUNCTUL PE 
EUROPA

Nu sunt puțini
ce rce tă to r i i
care afirmă că
M i h a i l
Manoilescu a
fost mult prea

mare pentru ca
poziția, uneori

oscilantă, a politicianului să poată
anula partea perenă a operei sale.
Manoilescu nu poate fi ignorat.
Dimpotrivă. Deoarece prin ampla fun-
damentare a necesității și posibilității
dezvoltării industriei în toate țările

lumii, el și-a dobândit un loc de seamă
în pantheonul gândirii economice
românești și universale. Dar despre ce
este vorba mai în detaliu?

Până la Manoilescu, necesitatea
dezvoltării industriei în țările agrare
era privită mai ales din două unghiuri.
Iată: a) Era contestată fiind
considerată perdantă pentru ele,
cerințele de produse industriale ur-
mând să fie acoperite de economiile
dezvoltate – ceea ce era privit ca
foarte bine și o să vedem de ce. 

mihail manoilescU 
o valoare românească

străpUnge economia lUmii (ii)
– schiță sUmară de portret –

- continuare în pag. 4 și 5 -

Urarea” Să aveți un An mai
bun“ a fost de bun augur
pentru întreprinzătorii din in-
dustria turistică la nivel
mondial. Acest aspect se
reflectă în rezultatele

obținute la indicatorii turistici, care au fost în creștere
în anul 2018 față de anii anteriori. Să sperăm că
urarea este bine venită și pentru comunitatea
sibiană, care este în postura unui student ce abia a
intrat în sesiune și urmează să susțină cel puțin
două examene cu profesori deosebit de exigenți. 

Dan popescu

sibiUl 
– în anUl Unor

examene 
importante -

Prof. Univ. Dr. Lucian 
belașcu, ulbs

- continuare în pag. 6 și 7 -

- continuare în pag. 3 -

argUmente economice în
ecUația dezbaterii separării

cataloniei de spania

muzeul brukenthal

ce impune codul deontologic al auditorului intern?
Codul deontologic reprezintă o declaraţie asupra valorilor
şi principiilor care trebuie să călăuzească activitatea şi
practica cotidiană a auditorilor interni. În codul deontologic
sunt cuprinse principiile şi modul de aplicare pe care audi-
torul intern trebuie să le respecte, pentru a nu se îndepărta
de prevederile standardelor, în cadrul realizării misiunilor
de audit1.

codul deontologic enunţă patru principii fundamentale,
şi anume: integritatea, obiectivitatea, competență și
confidențialitate.
integritatea

integritatea presupune onestitate şi corectitudine în desfǎşurarea serviciilor
- profesionale2.  Integritatea nu presupune numai cinste, dar şi echitate si sinceri-
tate. Pentru a realiza un audit intern onest şi sincer, trebuie dezvoltat un mediu
care să ofere baza pentru încrederea generală în toate activităţile desfăşurate de
echipa de audit intern, care trebuie să le exercite în mod profesional.
Reguli de conduită aferente principiului integrităţii: 
- desfăşoară activitatea cu onestitate, profesionalism şi responsabilitate; 
- respectă legea şi fac publice comunicările necesare potrivit legii şi profesiei;

- nu sunt, părtaşi cu bună ştiinţă la activităţi ilegale şi 
- nu se implica în acte care să compromită profesia de audit intern sau organizaţia;
respectă şi contribuie la atingerea obiectivelor legitime şi etice ale organizaţiei. 

Conf. Univ. Dr.
Daniela petrașcu,
ulbs

aUditorUl intern între rigorile 
codUlUi deontologic și ”pion” în 

detectarea fraUdelor (i)

- continuare în pag. 2 -

rio de janeiro

Conf. Univ. Dr. Virgil
nicula, ulbs

Împlinirea a 160 de ani de la
Unirea Moldovei cu Ţara
Românească constituie o
ocazie deosebită pentru
aducerea în memoria
comunităţii naţionale şi eu-
ropene a Actului istoric de la
1859, pornind de la situaţia
politică internă şi
internaţională din a doua
jumătate a secolului al XIX-
lea.

Unirea
Ţărilor

române în 
docUmente

ale arhivelor
naŢionale ale

româniei

- continuare în pag. 5 și 8 -

Dr. Alexiu tatu

costa brava
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Regulile mai sus enumerate
sunt fac parte din carta audi-
torului intern public dar e de la
sine înțeles că trebuie aplicate
și în cadul misiunilor de audit in-
tern realizate în mod voluntar la
entități private.

Standardul profesional 36 al
experților contabili, vizând
această normă prevede:
„Experţii contabili trebuie să-şi
îndeplinească misiunea de
audit intern cu onestitate,
conştiinciozitate şi responsabil-
itate, să facă dezvăluirile cerute
de lege şi de regulile profesiei
şi să nu ia parte în mod
conştient la activităţi ilegale sau
să se angajeze în acte dezono-
rante pentru profesia de audit
intern şi pentru asociaţia audi-
torilor interni”3. 
obiectivitatea
Obiectivitatea presupune
imparţialitatea, evitarea
situaţiilor de incompatibilitate
sau conflict de interese ori
situaţii de naturǎ a determina
un terţ sǎ punǎ la îndoialǎ
obiectivitatea auditorului. Prin-
cipiul obiectivitǎţii impune
fiecǎrui profesionist obligaţia de
a fi just, cinstit în plan intelec-
tual şi neimplicat în conflicte de
interese.
Reguli de conduită aferente
principiului obiectivităţii: 

Nu iau parte la activităţi şi nu
stabilesc relaţii personale care
pot afecta sau se presupune că
afectează exprimarea unei
opinii independente. Acestea
includ activităţile sau relaţiile
personale care pot fi în conflict
cu interesele organizaţiei; 

Nu acceptă nimic care
poate afecta sau se presupune
că afectează judecata lor
profesională; C o m u n i c ă
toate elementele semnificative
de care au cunoştinţă şi care,
dacă nu ar fi făcute cunoscute,
ar putea prejudicia calitatea
rapoartelor privind activităţile
aflate sub observaţie. 

Standardul profesional 36,
vizând această normă preved:
„Cu ocazia efectuării unei misi-
uni de audit intern, expertul

contabil nu trebuie să ia parte la
activităţi sau să stabilească
relaţii care ar putea compromite
judecata lor profesională”4. 
independenţa5. Când îşi
exercită profesiunea cu titlu
liber, profesionistul contabil tre-
buie să fie şi să se manifeste
liber faţă de orice interes care
ar putea fi avut în vedere, ori-
care ar fi realitatea, ca fiind in-
compatibil cu integritatea şi
obiectivitatea sa, cum ar fi:

- implicarea financiară,
directă sau indirectă, în
activităţile unui client, ca de ex-
emplu: acceptarea unor forme
de salarizare, deţinerea de
participaţii la capital, darea sau
luarea cu împrumut de bunuri,
servicii sau bani, acordarea sau
primirea de gajuri sau cauţiuni
de la sau pentru clienţii săi; 

- implicarea profesionistului
contabil în activităţile unui
client, în calitate de membru al
executivului acestuia sau ca
angajat sub controlul direcţiunii
acestuia;

- acte de comerţ sau slujbe
asigurate în acelaşi timp cu ex-
ercitarea unei profesii liberale,
care pot sfârşi printr-un conflict
de interese, sau care sunt prin
natura lor incompatibile sau în
contradicţie cu exercitarea
liberală a profesiei contabile,
sau care sunt incompatibile cu
necesitatea de a păstra poziţia
de independenţă, integritate şi
obiectivitate a profesionistului
contabil;
- incidenţa relaţiilor familiale şi
personale asupra
independenţei;

- condiţiile în care onorariile
primite de la un client constituie
un procentaj inacceptabil de
ridicat pentru cifra de afaceri
totală a societăţii de expertiză
sau a unui practician individual;
aceasta presupune să nu se
ocupe majoritatea activităţii
profesioniştilor contabili cu exe-
cutarea de lucrări pentru o
singură unitate patrimonială, re-
spectiv societate comercială;

- acceptarea executării
de lucrări în baza unor onorarii
eventuale, neprecizate anticipat
în sumă absolută, prin contract
sau convenţie.
competenţa
Competenţă presupune că au-
ditorul intern va aplica

cunoştinţele, standardele,
abilităţile şi experienţa
necesară în furnizarea servici-
ilor de audit. Auditorii interni tre-
buie să cunoască standardele
şi normele profesionale şi să nu
accepte misiuni pentru care nu
au competenţa necesară. Reg-
uli de conduită aferente princip-
iului competenţei: 

Se implică doar în acele mi-
siuni pentru care au
cunoştinţele, competenţele şi
experienţa necesară; 

Prestează servicii de audit
intern conform SAI; 

Îşi îmbunătăţesc în mod con-
tinuu competenţele, eficacitatea
şi calitatea serviciilor. Standar-
dul profesional 36, vizând
această normă preved: „În
cazul îndeplinirii unei misiuni de
audit intern, experţii contabili
trebuie să utilizeze şi să aplice
cunoştinţele şi experienţele
necesare în vederea realizării
atribuţiilor lor”6. 

Auditorii interni trebuie să fie
experţi în audit, în evaluarea
riscurilor, în management şi
control, dar mai ales în comuni-
care, să exploateze corect şi
eficient informaţiile pe care le
primesc. De asemenea în mod
obligatoriu trebuie să aibă
cunoştinţe de bază privind con-
tabilitatea şi sistemul de
tehnologie al informaţiei (IT) şi
să posede cunoştinţe teoretico-
metodologice şi practice din
domeniile: contabilitate, fiscali-
tate, audit, drept.

Cunoştinţele, abilităţile,
experienţa şi priceperea, toate
la un loc înseamnă competenţă
profesională.
confidenţialitatea

Confidenţialitatea implică faptul
că auditorii interni respectă val-
oarea şi dreptul de proprietate
asupra informaţiilor pe care le
primesc şi nu furnizează
informaţii fără aprobarea
corespunzătoare, decât în
cazul în care există obligaţii
legale sau profesionale în acest
sens. Reguli de conduită afer-
ente principiului
confidenţialităţii: 
Manifestă prudenţă în utilizarea
informaţiilor obţinute în timpul
exercitării sarcinilor de serviciu;

Nu utilizează informaţii în
scopul obţinerii unor beneficii
personale sau în orice alt mod

care ar fi contrar legii sau  în
detrimentul obiectivelor legitime
sau etice ale organizaţiei.
Standardul profesional 36,
vizând această normă prevede:
„Cu ocazia realizării unei misi-
uni contractuale de audit intern
experţii contabili trebuie să re-
specte valoarea şi proprietatea
informaţiilor pe care le primesc:
ei nu divulgă aceste informaţii
decât pe baza autorizării nece-
sare, în afară de cazul în care o
obligaţie legală sau
profesională îi obligă să pro-
cedeze altfel”7. 

Auditorii interni sunt obligaţi
să păstreze informaţiile în pos-
esia cărora intră prin atribuţiile
ce le revin. Ei au acces la orice
informaţii, unele chiar foarte
personale conform proce-
durilor, dar aceste informaţii le
primesc în funcţie de modul
cum vor lucra, altfel nu le vor
mai primi. Aceste informaţii nu
trebuie divulgate sau comen-
tate, ci trebuie utilizate, even-
tual discutate în echipă8. 

De exemplu anumite
informaţi pot fi utilizate ca in-
strument de manipulare.
Confidenţialitatea este
importantă de la cel mai mic
amănunt până la aspecte ma-
jore. Dacă nu vom fi
confidenţiali în lucruri minore,
cine ne va mai încredinţa spre
examinare probleme majore?
Premize teoretice:
Pornind de la cele mai spus ex-
puse și desigur reglementate
de legislația aplicabilă activității
auditorilor interni se poate apre-
cia existența unui rol important
al auditului intern în prevenirea
şi detectarea fraudelor nu doar
la instituțiile publice ci și la
entitățile private 
Frauda lezează economia în
ansamblul ei, cauzează imense
pierderi financiare, slăbeşte
stabilitatea socială, ameninţă
structurile democratice,
determină pierderea încrederii
în sistemul economic, corupe şi
compromite instituţiile econom-
ice şi sociale9. 
Până nu demult companiile nu
au considerat prevenirea
fraudei ca fiind un obiectiv prin-
cipal al sistemului de control in-
tern al organizaţiei. Acţiunile de
prevenire a fraudei erau privite
ca o componentă implicită a
obiectivelor generale, de con-
formitate, ale controalelor in-
terne şi nu ca un program
structurat, cu obiective clare şi
explicite privind prevenirea şi
detectarea fraudei.
De asemenea, în trecut,
acţionarii, consiliul de
administraţie şi conducerea
aveau tendinţa să trateze
cazurile de fraudă ca nişte
anomalii rezultate din
funcţionarea defectuoasă a
controalelor interne, cu o
frecvenţă redusă.Ca urmare a
numeroaselor cazuri
răsunătoare de fraudă de-
scoperite în interiorul unora din-
tre cele mai prestigioase
companii multinaţionale, la în-
ceputul secolului XXI, această
viziune s-a modificat radical. În
prezent, frauda este
considerată ca fiind una din
cele mai importante riscuri la
care este expusă o organizaţie,
în strânsă legătură cu riscurile
de piaţă, de credit, juridice sau
reputaţionale10. 
Ca o noutate este şi faptul că
investitorii au devenit mai sen-
sibili la problema riscului de

fraudă, deoarece pierderile co-
laterale generate de fraudă au
ajuns să depăşească în mod
semnificativ pierderile finan-
ciare directe provocate de
fraudă.
Aceste pierderi colaterale in-
clud publicitatea negativă care
poate afecta grav reputaţia unei
organizaţii. Astfel, investitorii îşi
pierd în primul rând încrederea
în conducere şi în modul în
care este controlată compania,
fapt care determină în mod ev-
ident scăderea valorii acesteia.
De asemenea, sunt afectate
relaţiile de afaceri şi moralul
angajaţiilor.
Ca răspuns la această situaţie,
investitorii impun dezvoltarea
de mecanisme anti-fraudă
axate pe măsuri de prevenire
şi, respectiv, de detectare la
timp a fraudei. Se pune un ac-
cent tot mai mare pe con-
troalele interne şi pe auditul
intern, ca elemente de bază ale
acestor mecanisme11. 
Având în vedere cele mai sus
expuse este important de
menţionat şi aspectele ce fac
obiectul riscului de fraudă. 
În categoria riscului de fraudă
pot fi avute în vedere
următoarele posibilităţi:
- frauda din partea conducerii;
- complicitate între angajaţi;
- s e g r e g a r e a
necorespunzătoare a sarcinilor;
- folosirea neautorizată a
resurselor;
- conflict de interese;
- m e n ţ i n e r e a
necorespunzătoare a
d o s a r e l o r / i n f o r m a ţ i i l o r
confidenţiale.
responsabilităţile în pre-
venirea fraudei
Responsabilităţile pentru pre-
venirea fraudei în cadrul
organizaţiei sunt împărţite între:
conducerea executivă, comite-
tul de audit şi auditul intern.
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Pentru o mai bună punere în temă, voi
prezenta în continuare stadiul actual al
cercetării științifice. Pentru o imagine de
ansamblu, aș dori să fac o prezentare
succintă a ponderii  economiei catalane
în cea spaniolă, datele statistice fiind din
2017 (Eurostat):
- cu o populație de 16% din totalul
locuitorilor Spaniei și un PIB reprezen-
tând 19,2% din PIB-ul acestei țări, Cat-
alonia este, în prezent, cea mai
prosperă comunitate autonomă
spaniolă;
- dintre comunitățile autonome span-
iole, are cel mai mare PIB, fiind urmată
foarte aproape de Comunitatea Madrid; 
- are un venit brut pe locuitor cu 23%
mai mare decât media Spaniei, re-
spectiv cu 17% peste media UE, însă al
patrulea la nivel spaniol, după Țara
Bascilor, Comunitatea Forală Navarra
și Comunitatea Madrid; în cazul în care
și-ar proclama independența, statistic ar
fi a 34-a economie la nivel mondial după
volumul actual al PIB (210 miliarde
euro); de remarcat că, la începutul sec-
olului 20, Catalonia deținea doar 10,5%
din populația Spaniei; creșterea
economică din Catalonia a fost cea
care a dus la migrarea forței de muncă
dinspre restul Spaniei, mai ales în dece-
niul al cincilea al secolului trecut;
- Catalonia este un centru-cheie în
sectorul transport/logistică, 70% din ex-
porturile celorlalte regiuni spaniole
derulându-se prin Catalonia; circa 23%
din volumul exporturilor spaniole sunt
realizate de companii catalane, iar 34%
din totalul exportatorilor spanioli sunt din
Catalonia; 45% din exporturile de înaltă
tehnologie ale Spaniei sunt realizate de
companii catalane;
- 19% din totalul companiilor spaniole
sunt înregistrate în Catalonia și 23% din
cifra de afaceri a sectorului industrial
spaniol este realizată în Catalonia;
- peste 20% din totalul investițiilor
străine directe (ISD) din Spania se
realizează în Catalonia, circa 3.000 de
companii străine având sediul spaniol
în Catalonia;
- circa 47% din schimburile comer-
ciale catalane se realizează cu alte
comunități spaniole (în scădere de la
67% în anii ́90); în relația comercială cu
comunitățile spaniole, Catalonia
înregistrează excedent comercial
(+9,7%), în timp ce cu restul țărilor
înregistrează deficit (-4%);
- Catalonia atrage 24% din numărul
turiștilor străini care vizitează Spania.
Pentru o mai clară înțelegere a situației
de ansamblu din Catalonia, trebuie am-
intit că secesionismul a fost „stimulat” de
câțiva factori socio-economici:
- pe de o parte, globalizarea, inte-
grarea europeană, liberul schimb și
guvernanța internațională; statele nu
trebuie să fie mari pentru a profita de
economia de scară, iar riscurile eco-
nomice și politice ale unui stat inde-
pendent de dimensiuni reduse sunt mai
mici dacă face parte dintr-o zonă supra-
națională cum este UE; mulți catalani
cred că o eventuală Catalonie
independentă poate deveni din oficiu
stat membru al UE; adevărul este că o
eventuală aderare la UE trebuie
aprobată de toate statele membre, in-
clusiv Spania, ceea ce nu se va întâm-
pla în cazul unei separări unilaterale
(Piris, 2016); două treimi din exporturile
catalane au ca destinație UE, iar sepa-
rarea de Spania ar duce la transfor-
marea sa în stat terț, care va trebui să-și
negocieze relațiile comerciale cu blocul
comunitar (Molina, 2012);
- pe de altă parte, după 2008, criza
economică; aceasta a generat în
Spania (inclusiv în Catalonia) o criză
socială de proporții, cu un șomaj foarte
ridicat și un impact crescut asupra cla-
sei de mijloc, ceea ce a dus și la o criză

politică, având în vedere că această
clasă reprezintă baza electorală
obișnuită a naționalismului.
Părerile avizate ale unor specialiști (pro-
fesori universitari și economiști), prezen-
tate mai jos, aduc clarificări cu privire la
polemica supusă cercetării.
Profesorul de economie Gonzalo
Bernardos (2017) de la Universitatea
din Barcelona arată că, deși Catalonia
ar putea fi viabilă ca stat independent,
nu ar fi posibil să fie independentă din
punct de vedere financiar, pentru că nu
are capacitatea de a colecta impozite;
adaugă că, deși regiunea are un exce-
dent comercial de 16.000 de milioane
de euro, depinde de comerțul cu
Spania, care ar scădea foarte mult în
cazul unei separări, iar excedentul s-ar
reduce drastic; printre efectele imediate
ar fi o scădere foarte greu suportabilă a
nivelului de trai și a bunăstării cetățenilor
catalani, care și-ar vedea veniturile
diminuate cu 25-30% datorită
devalorizării unei monede proprii; un
eventual nou stat ar avea accesul re-
strâns la împrumuturi și i s-ar impune
niște dobânzi foarte mari, cel puțin pe
termen scurt și mediu; tranziția ar fi lungă
și foarte dură și în niciun caz nu se se va
înregistra o creștere a prosperității
cetățenilor, iar acestora nu le este pe
deplin explicat acest lucru.
Diaz-Caro și Onrubia Fernandez
(2018) recunosc faptul că economia
Cataloniei este una din cele mai impor-
tante din Spania, însă crede că
regiunea nu ar fi viabilă ca stat inde-
pendent; în plus, arată că sloganul
„Spania ne fură” nu are o susținere
economică, pentru că restul Spaniei,
care beneficiază, prin solidaritatea inter-
teritorială, de o parte din impozitele
plătite de catalani, participă, la rândul lui,
la prosperitatea Cataloniei. Acest lucru
reiese și din studiile ONG-ului „Con-
vivencia cívica catalana” (2017, 2018),
care arată următoarele:
- conform statisticilor, restul Spaniei
continuă să fie, de departe, piața cea
mai importantă pentru vânzările firmelor
catalane, absorbind un volum de cinci
ori mai mare decât cel al vânzărilor către
al doilea mare „client” – Franța; restul
Spaniei aduce beneficii economice
Cataloniei și impulsionează crearea de
locuri de muncă în această regiune; 
- aproape o treime din tot ce este pro-
dus de firmele catalane (31%) este
cumpărat de restul spaniolilor, în unele
sectoare ajungându-se la procente
foarte mari (60% din producția de hâr-
tie, 57% din produsele alimentare, 56%
din produsele farmaceutice, 55% din
volumul de cărți editate); dependența
economică a Cataloniei de Spania se
ridică la 45% în domeniul agriculturii,
41% în domeniul industriei și 35% în
domeniul comerțului; volumul de bunuri
și servicii cumpărate de restul Spaniei
generează în Catalonia o bogăție (engl.
economic wealth) de circa 54 miliarde
de euro pe an (adică 7200 euro pe
catalan pe an) și beneficii ale firmelor
catalane de 27 miliarde de euro pe an,
iar locurile de muncă asociate volumu-
lui de bunuri și servicii cumpărate de
restul Spaniei reprezintă 27% din totalul
locurilor de muncă din Catalonia; 
Notă: pentru a cuantifica repercusiunea
asupra economiei catalane a
cumpărării de bunuri și servicii produse
în Catalonia de către restul Spaniei, a
fost folosit modelul input-output dez-
voltat de Wassily Leontief, ținându-se
cont de relațiile intersectoriale în proce-
sele productive din economia catalană;
- o ipotetică secesiune, deci o ruptură
cu principala sa piață de desfacere, ar
avea efecte negative considerabile
asupra producției, valorii adăugate și
ocupării forței de muncă în economia
catalană; studiile realizate la nivel
internațional arată că apariția unei noi
frontiere politice ar duce la o scădere
între 33% și 66% a comerțului bilateral
(border effect); astfel, apariția unei fron-

tiere între Catalonia și restul Spaniei ar
putea presupune, în medie, o pierdere
de 27,25 miliarde euro de bogăție (engl.
economic wealth) anuală, mai puține
beneficii pentru firmele catalane și
pierderea a circa 486.000 de locuri de
muncă; există și o dependență
financiară – pe piața catalană sunt con-
tractate 18% din împrumuturile sec-
torului financiar spaniol, însă doar 15%
din depozite, deci o parte semnificativă
a creditelor ai căror beneficiari sunt per-
soane și firme din Catalonia sunt
finanțate cu depozite din restul Spaniei
(Elcano Royal Institute, 2018).
La rândul său, și José Carlos Díez
(2013), profesor de economie la Uni-
versitatea din Alcalá de Henares,
recunoaște rolul Cataloniei de motor al
Spaniei, însă subliniază că nu e singu-
rul; expertul spaniol crede că o Cat-
alonie independentă nu ar fi viabilă din
punct de vedere economic, pentru că
are probleme economice grave: are
deficit bugetar, cu datorii de peste 35%
din PIB-ul său, dintre care peste o
treime față de guvernul central de la
Madrid; sistemul public de pensii din
Catalonia are un deficit echivalent cu
2% din PIB-ul său, finanțat tot de gu-
vernul central.
Contrar părerilor primilor doi experți,
Paluzie (2015) opinează că o Catalonie
independentă este „absolut viabilă” din
punct de vedere economic, aducând
următoarele argumente: dacă ar avea
controlul asupra colectării complete a
impozitelor și a gestionării acestora, fără
a transfera ceva Spaniei, guvernul cata-
lan și-ar putea finanța cheltuielile actuale
și ar putea să-și asume cheltuielile afer-
ente unui stat independent; datoria Cat-
aloniei este relativ mare dacă se
vorbește de comunități autonome, însă
ar fi una din cele mai mici din Europa
dacă s-ar vorbi de un stat care își
colectează singur impozitele. 
Conform susținătorilor independenței,
impozitele plătite de locuitorii din Catalo-
nia ar depăși cu 16 miliarde de euro
suma pe care o primește comunitatea
autonomă de la guvernul central, sumă
care ar reprezenta 8% din PIB-ul regiu-
nii. Guvernul central admite existența
unui sold fiscal negativ în cazul Cat-
aloniei, dar de 5%, nu de 8%. Conform
Paluzie (2015), din Catalonia provin
20% din impozitele Spaniei și regiunea
primește 14% din investițiile publice,
deci soldul ar fi de 6%.
Adăugăm că, din Fondul de Lichiditate
pentru Autonomii creat în 2012 de Min-
isterul finanțelor spaniol pentru sprijinirea
celor care au dificultăți la accesarea de
finanțări pe piețele internaționale din
cauza crizei, Catalonia a beneficiat de
30% din totalul ultimilor 5 ani, fiind prin-
cipalul beneficiar. Díez (2013) amintește
că toată finanțarea deficitului și a datori-
ilor ajunse la scadență este făcută de
guvernul central prin acest fond, din
2010 Catalonia nemaiavând credite pe
piețele internaționale. Cu ocazia unei
ipotetici independențe, Catalonia ar
pierde aceste resurse; în plus, nu se știe
cât ar fi dispusă să plătească din dato-
ria acumulată.
În completarea celor arătate mai sus vin
și statisticile Comisiei Europene, care
confirmă că, în privința indicelui de com-
petitivitate regională, Catalonia nu se
află în grupurile fruntașe, ci în al patrulea
grup de regiuni analizate la nivel UE,
Spania având Comunitatea Madrid și
Țara Bascilor în al treilea grup de regiuni
(Regional competitiveness index, by
NUTS 2 regions, 2013 (1) (EU-28 = 0)
- Source: European Commission, Joint
Research Centre and Directorate-Gen-
eral for Regional and Urban Policy);
dacă se merge mai departe, la sub-in-
dicele eficienței, Catalonia se află tot în
al patrulea grup de regiuni, din Spania
existând în al doilea grup Comunitatea
Madrid și în al treilea regiunile basce -
Țara Bascilor și Navarra (Regional
competitiveness for the efficiency sub-

index, by NUTS 2 regions, 2013 (1)
(EU-28 = 0) - Source: European Com-
mission (Joint Research Centre and Di-
rectorate-General for Regional and
Urban Policy).
Totuși, trebuie remarcat faptul că
economia catalană este una foarte
puternică, reușind, în ciuda crizei politice
acutizate în toamna anului 2017, să se
mențină anul trecut pe locul I la nivel
național în privința PIB-ului și pe locul al
II-lea în privința creării de locuri de
muncă (după Andaluzia). Din oc-
tombrie 2017 până la mijlocul lui 2018,
peste 3000 de firme și-au mutat sediul
social din Catalonia (cu păstrarea struc-
turilor productive în Catalonia și fără mu-
tarea domiciliului de plată a impozitelor
pentru o treime din ele), prin urmare,
anul 2018 poate aduce surprize mai
puțin plăcute pentru catalani, mai ales
că situația politică rămâne tensionată;
menținerea acestei situații pe termen
mediu și lung va afecta cu siguranță
negativ indicatorii catalani (BBC News,
2017).
De altfel, dacă rezultatele economice
catalane din 2017 nu au fost atât de
afectate de criza politică (BBC News,
2017), nu același lucru se poate spune
despre rezultatele din primul trimestru al
anului 2018 – vezi, în acest sens, Bay-
ona (2018); astfel, investițiile străine au
suferit o scădere cu 62% în primul
trimestru al anului 2018 față de aceeași
perioadă a anului anterior; investițiile
străine în Comunitatea Madrid au cres-
cut cu 81% în aceeași perioadă, fiind de
13 ori mai mari decât cele înregistrate în
Catalonia, interesul investitorilor străini,
mai ales europeni, transferându-se din-
spre Catalonia spre regiunea Madridu-
lui; este de remarcat cazul Germaniei,
care a înregistrat în Catalonia în
trimestrul I al lui 2019 cel mai scăzut
volum trimestrial de investiții din ultimii 10
ani, iar în Comunitatea Madrid cel mai
mare din ultimii 10 ani.
În acest cadru, doresc să remarc faptul
că literatura de specialitate care
abordează problematica propusă spre
cercetare este destul de săracă în afara
Spaniei, fiind puțini cercetători care s-au
aplecat asupra acestor chestiuni, deși
tendințe separatiste relativ similare
există și în alte țări ale Uniunii Europene
(de exemplu, Scoția în Marea Britanie).
Prin urmare, consider că, prin demer-
sul de cercetare pe care mi-l propun în
următoarea perioadă pot să îmi aduc o
contribuție semnificativă la dezvoltarea
acestei teme de cercetare, pe
următoarele direcții:
• analizarea, cu precădere, a argu-
mentelor și motivațiilor de natură
economică în dezbaterea privind sepa-
rarea Cataloniei de Spania, spre de-
osebire de o bună parte a literaturii care
se concentrează, mai degrabă, pe ar-
gumente de natură juridică și istorică;
• abordarea dezbaterii privind sepa-
rarea Cataloniei de Spania într-un cadru
interdisciplinar, prin încercarea de a
evalua importanța relativă a argu-
mentelor economice în favoarea/îm-
potriva separării comparativ cu
argumentelor de natură socială, juridică,
istorică etc.;
• investigarea efectelor economice pe
care o eventuală separare a Cataloniei

de Spaniei le-ar genera asupra Uniunii
Europene, acest subiect lipsind
aproape cu desăvârșire din literatura de
specialitate;
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b) Era acceptată din postura unui
sacrificiu necesar pe care aceste
economii mai slab dezvoltate erau
dispuse să-l facă, locuitorii urmând
să cumpere produsele autohtone
chiar dacă acestea erau, de multe
ori, mai scumpe sau de o calitate
mai slabă decât produsele respec-
tive din economiile dezvoltate. Se
treceau cu vederea și consecințele
pozitive în amonte și aval ale
dezvoltării îndustriale naționale. De-
seori, cele 2 planuri de analiză am-
intite se interferează. 
De altfel, încă din vremea lui Ri-
cardo – sfârșit de secol XVIII și în-
ceput de secol XIX, dar și după
aceea –, iar mai apoi, în lumina
tezelor unor economiști contempo-
rani care au preluat și dezvoltat teo-
ria costului factorilor – a costurilor
comparative – de la economistul
englez – este vorba mai ales de
teoriile lui Hecksher, Ohlin și
Samuelson, au mai fost și alții –
strategiile amintite mai sus blocau
de fapt dezvoltarea țărilor agrare
creind avantaje evidente economi-
ilor dezvoltate. Fiecare, de fapt, tre-
buia să facă ceea ce se pricepea.
Unii cu coasa, alții cu mașinile.
Dacă era nevoie de mașini sau alte
produse complexe de acest fel, tre-
buia liber total la importuri. În acest
sens țin să reamintesc că Războiul
de Independență al Statelor Unite
contra stăpânirii engleze a fost gen-
erat, printre altele, dincolo de o serie
de taxe înrobitoare, mai ales de fap-
tul că americanii, colonii, aveau
interdicție de a produce orice, chiar
și potcoave atât de necesare pentru
caii din ținuturile americane. Dacă
era nevoie de potcoave, se
aduceau la prețuri grele, din Anglia.

Așadar, era un fel de
statu-quo pentru economiile mai
înapoiate, deopotrivă vădindu-se
șanse mari de progres pentru țările
mai dezvoltate. Dar cum susținea
Ricardo o astfel de concepție,
arătând că, așa, toate țările se vor
îmbogăți? Prin celebrul său exem-
plu referitor la schimbul de stofe și
vin dintre Anglia și Portugalia. Să
vedem. Pe bună dreptate, presti-
giosul cercetător englez pornește
de la interdependențele dintre
economii. Ele au fost, sunt și vor fi,
acum se manifestă cu o putere mult
mai mare. Izolaționismul, autarhia
astăzi înseamnă, practic, deces
economic. Și dacă, dintr-o astfel de
perspectivă, Adam Smith releva
necesitatea ca țările să se special-
izeze în economie, în schimburile
internaționale pe acele produse
pentru care au „avantaje absolute”
în ce privește costul factorilor, mai
ales productivitatea pe care o au, D.
Ricardo face un pas înainte. El
relevă necesitatea specializării
economiilor pe acele produse pen-
tru care se vădesc nu neapărat
„avantaje absolute”, ci sunt valabile
și „avantaje relative” din perspectiva
costului factorilor. De exemplu, chiar
dacă Portugalia poate produce
stofe cu o eficiență ceva mai mare
ca Anglia, ea ar trebui să facă doar
vin deoarece eficiența ei în
producția vinului îi va aduce un
câștig mai mare decât dacă ar pro-
duce și vin și stofe. Stofele să le im-
porte din Anglia pentru că astfel își
economisește forță de muncă pe
care o poate utiliza cu randament
mult mai mare și cu câștig pentru
țară în producția vinului. Cu alte cu-
vinte, dacă un medic bun este un
grădinar  mult mai bun decât
grădinarul său, el trebuia să rămână
la medicină, lăsându-l pe grădinar

la treburile lui. Mă rog, exemplul dat
de englez nu este teribil. Oricum,
Ricardo scrie în acest sens:„Într-un
sistem de libertate a comerțului,
fiecare țară își consacră în mod nat-
ural capitalul și munca acelor genuri
de activități care îi sunt avanta-
joase... Stimulând activitatea, rec-
ompensând talentul și folosind în
modul cel mai eficient forțele spe-
ciale oferite de natură, acest sistem
distribuie munca în mod cât mai
folositor și cât mai economicos – în
timp ce, prin sporirea masei gen-
erale a produselor, el răspândește
avantajul general și leagă printr-o
țesătură comună de interese și
relațiuni societatea universală a
națiunilor, de la un capăt la altul al
lumii civilizate. Acesta este princip-
iul care face ca vinul să fie produs în
Franța și Portugalia, ca gâul să fie
produs în America și Polonia și ca
obiectele de metal și alte bunuri să
fie fabricate în Anglia”. Un citat mai
lung dar edificator privind concepția
lui Ricardo. La o primă vedere, nu
ai cum să nu-i dai dreptate... Numai
că lumea economică din vremea sa
și de mai apoi era divizată în
economii naționale, ele, progresul
lor reprezentau celulele ca atare ale
progresului general. Numai că în
schimburile internaționale pro-
dusele de prelucrare complexă
aduceau profituri, inclusiv profituri
sociale, mult mai mari decât pro-
dusele de primă prelucrare. Că
orice țară trebuia, vroia să-și mod-
ernizeze economia și că în cadrul
respectiv și nu în general trebuiau
obținute cele mai mari profituri. Că
un sistem de libertate a „comerțului”
aproape că n-a existat și nu există,
cel mai adesea „libertatea” ca atare
fiind erodată de interese contrare
că, în economiile decalate, statele
dezvoltate exportă deseori, chiar și
la prețuri foarte ridicate produse de
o mult mai slabă calitate compara-
tiv cu produsele similare pe care le
consumă ele. Cine „să tragă” mai
mult profiturile din resursele și activ-
itatea unei economii? Mai mult cei
din afară sau cei dinăuntru? Teme
de adâncă reflecție...

Dar cum abordează Mi-
hail Manoilescu, la circa 120-130 de
ani de când aceasta  a fost
formulată, teoria lui D. Ricardo,
românul pornind de la tezele „cos-
turilor aferente” ale lui Mihai Emi-
nescu, pe care le dezvoltă într-o
manieră remarcabilă? Pe de o
parte, M. Manoilescu nu ocolește
problema reducerii costurilor de
producție și a comparării lor între
state. Socotește, însă, că într-o
economie mai înapoiată, reducerea
costurilor și creșterea calității pro-
duselor se află în strânsă legătură
cu sporirea productivității muncii. Iar
un rol esențial în amplificarea
productivităților în statele mai puțin
dezvoltate îl are tocmai descen-
tralizarea dezvoltării industriale a
lumii. Dintr-un astfel de unghi, cal-
culul lui Ricardo, generând un statu-
quo al evoluției industriale în
economiile decalate, nu i se pare
corect. El spune că industria trebuie
dezvoltată și în aceste economii.
Dar ele nu vor pierde astfel, irosind
muncă socială? Nu, afirmă
Manoilescu, lansând judecata sa ce
va deveni celebră. Anume, „Ceea
ce comparăm noi atunci când
recomandăm industrializarea țării,
nu este cantitatea de muncă pe
care o cheltuim noi pentru a realiza
anumite produse, cu cantitatea de
muncă pe care o cheltuiesc străinii.
Ceea ce ne interesează pe noi – și
ceea ce este întradevăr concludent
când trebuie să decidem pentru sau
împotriva industrializării – este să
comparăm cantitatea de muncă

românească pe care am cheltuit-o
pentru a realiza produsele industri-
ale în țară cu cantitatea de muncă
românească pe care ar trebui s-o
cheltuim pentru a realiza produsele
agricole cu care am fi nevoiți să
plătim – în lipsa unei industrii – pro-
dusele industriale ale străinătății”.
Or, potrivit tuturor calculelor, efectu-
ate minuțios de Manoilescu, din
acest punct de vedere dezvoltarea
industriei se vădea un câștig pentru
o țară cu aspirații, și nu o pierdere.
De altfel, economistul român își
concluzionează considerațiile scri-
ind „Spune-mi nu numai ce cumperi
ci și cu ce plătești dacă vrei să-ți
spun de cumperi scump sau ieftin”.
Semnificativ.

Așadar, până aici
Manoilescu răspunde la întrebarea
„de ce este necesar să fie
dezvoltată industria națională”, an-
tamând ideea că un asemenea
proces nu este o pierdere, cum
arăta Ricardo, ci un imperativ. Din
care chiar se câștigă, socialmente.
Merge însă mai departe relevând
că, afirmarea industriei naționale nu
este un sacrificiu necesar, acceptat,
pentru populația autohtonă obligată
să cumpere produse mai scumpe
și de o calitate mai slabă decât cele
ale străinătății. Această afirmare
industrială este, de fapt, o cale
evidentă de progres, sunt vitale
marile reverberații și
intercondiționări pozitive pe care in-
dustria le are în economie,
ajungându-se, într-un final, la
productivități sociale comparabile
cu cele ale străinătății.

Mihail Manoilescu
adâncește, în cercetarea sa, un ast-
fel de cadru. Economistul român
susține că într-o țară sau alta, tre-
buie calculată o productivitate
medie a muncii. Iar acele ramuri in-
dustriale sau altfel, a căror produc-
tivitate se situează deasupra
acestei productivități medii trebuie
dezvoltate deoarece ele constituie
o șansă de profit social în țara
respectivă. Se amplifică productivi-
tatea în general. Deci, nu „costurile
comparative” ar fi esențiale, ci acest
aspect. Activitățile cu o productivi-
tate sub media națională constituie,
în viziunea românului, realmente o
problemă. „Pe o economie
națională întemeiată doar pe
producția orezului și a porumbului
nu se poate asigura viitorul unui
popor, nu se poate stabili o spe-
cializare”, scria Manoilescu care
prezintă, în toate aceste direcții, din
nou calcule minuțioase. Să mai
spunem că Manoilescu nu
recomandă neglijarea agriculturii
naționale, în numeroase țări, de
regulă, cu o productivitate sub
media națională. Dimpotrivă, având
în vedere satisfacerea cerințelor vi-
tale ale populației, el susține nece-
sitatea de a investi în domeniu
relevând tendința pozitivă spre o
agricultură industrială. Este per-
spectiva din care M. Manoilescu se
referea la „trecerea de la ritmul agri-
col, la ritmul industrial”, iar aceasta
la nivelul întregii economii. Cu alte
cuvinte, în nici un caz, în asemenea
condiții, dezvoltarea industrială nu
se vădea „un sacrificiu necesar”, ci
un câștig evident pentru o țară
dispusă să facă eforturile pentru
constituirea capitalurilor trebuin-
cioase, pentru calificarea mai bună
a forței de muncă, pentru relații
corespunzătoare și de cooperare în
cadrul internațional. Niciodată econ-
omistul român nu a pledat pentru o
economie autarhică, ci pentru o
economie deschisă spre lume, în
pas cu lumea. 

Se impun câteva precizări.
Germanul Karl Marx s-a referit în

„Capitalul” său, volume apărute în a
doua jumătate a secolului XIX, la
„exploatarea omului de către om”, a
muncii de către capital, teză în parte
valabilă, în parte discutabilă.
Deoarece întreprinzătorul, man-
agerul capitalist sunt cei care „văd”
și determină, în bună parte, progre-
sul societății. Fără ei, în condițiile
capitalismului, muncitorul nu ar
avea unde să se angajeze, unde să
fie „exploatat”. Or, românul
Manoilescu a sesizat, primul, putem
spune, la o altă scară, chiar un
fenomen real: exploatarea, pe plan
internațional, a statelor agrare de
către statele industriale, argentini-
anul Raul Prebisch venind mult mai
târziu decât Manoilescu cu celebra
sa teorie a „foarfecelui prețurilor”.
Tocmai în acest sens românul
reafirma faptul că „în schimbul nos-
tru cu străinătatea, noi trimitem
munca a 10 oameni din agricultura
noastră pentru ca să cumpărăm
munca unui singur om din industria
occidentală”. Deloc în regulă... Iar în
1933, Manoilescu bazat pe
concepțiile sale economice și
vizionar, scria: „Fascismul și
bolșevismul au făcut amândouă
prea mult pentru a distruge unitatea

spirituală a Europei și prea puțin
pentru a construi în locul ei o unitate
spirituală nouă”. Adăugând, mai
apoi din perspectiva bătrânului con-
tinent încă răvășit de urmările
războiului și măcinat de marea criză
economică din 1929-1933: „Europa
care a fost stăpânul și modelul lumii,
stăpân nu mai este, model poate să
mai fie încă, dar cu condiția să se
unească”. Și câtă dreptate avea
marele economist român.
Totodată, în aceeași linie vizionară,
Manoilescu, în 1931, arăta referitor
la anumite bulversări care s-ar pe-
trece în economia mondială pornind
și de la considerente demografice:
„Evoluția industrială a Indiei și
Chinei, progresul industrial al țărilor
noi ar putea împiedica Europa să-și
plaseze produsele în viitor. O nouă
adaptare ar fi necesară pentru ca
Europa să păstreze încă în univers
o poziție predominantă”. Să ne
înțelegem: în 1931 India era încă
cea mai mare și destul de înapoiată
colonie britanică, iar China, slab
dezvoltată, era dominată în princi-
pal de Japonia... 

Dan popescu

george baritiu

- continuare în pagina
următoare -
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Manoilescu mai scrie: „Care va fi
forma cooperării economice eu-
ropene? Fi-va o federație politică?”
Sigur că era vorba de un spirit științific
excepțional, dar și de o intuiție genială
care-i permitea să vadă fenomene și
procese cu mulți ani înaintea altora. Și
tot Manoilescu scria astfel: „Numai
după ce marea inegalitate dintre
națiuni va ajunge să fie atenuată,
numai atunci, iar nu acum pe bazele
statu-quo-ului, se va putea încerca o
colaborare internațională echitabilă și
folositoare tuturor”. Principiul
convergenței și coeziunii de astăzi?
Iată-l într-o formă clarvăzătoare la Mi-
hail Manoilescu.

. . . Î n t o t d e a u n a
protecționismul a făcut ușor prozeliți.
Statele dezvoltate de astăzi – Marea
Britanie, SUA, Franța, Germania etc
– atunci când nu erau dezvoltate au
fost sever protecționiste: „Să ne
protejăm ca să ne putem dezvolta”.
Nu mai acționau atunci „costurile com-
parative” de la Ricardo, acționa
„naționalul” Fr. List. Devenind dez-
voltate, aceste țări ca și altele s-au
vădit adepte ale liberului schimb: real-
izau produse de calitate, mai ieftine,
multe, și atunci aveau nevoie de
debușee în toată lumea, fără nici un
fel de restricție. Era tot o politică
protecționistă, așezată însă invers. Era
un protecționism mascat. În schimb,
statele mai puțin dezvoltate dacă
încercau – sau încearcă – să fie cât
de cât protecționiste, cu unele filtre, cu
politici filtrante față de produsele
străine erau și sunt sever criticate, in-

timidate: „atentează la libertate, la lib-
ertatea lumii, la drepturile oamenilor
pentru a avea un trai mai bun”. De
multe ori și stăpânite de corupție, cu
plasa vechilor interese încă bine
întinsă, mai ales statele fostele colonii,
dar nu doar ele, și din acest motiv au
avut decolaje penibile. Ele se  află
multe, astăzi, pe trepte esențiale ale
mizeriei: o bună parte din populația lor
„trăiește” – individul – doar cu câțiva
cenți pe zi. Mult mai sus, dar într-o
situație cu unele elemente
asemănătoare, se află România și
alte state ca ea. România care, o
bună perioadă după 1989, și-a distrus
ea însăți economia, în speță consis-
tent industria, mult din agricultură, in-
frastructurile sunt „la pămănt” etc. Sunt
profitori care au acționat astfel,
dinăuntru și din afara țării, și care au
acumulat pe calea corupției averi
aproape inimaginabile: ce le-a păsat
și le pasă lor de țară. Țin cu dinții de
pozițiile și de bogățiile lor, nesupărați
aproape de nimeni. Dar să revenim.

...Pentru protecționism ca
sacrificiu necesar în contul progresu-
lui au pledat mari economiști ai lumii,
de la amintitul german Fr. List la amer-
icanul Carey, curente de politică
economică evidente în Franța,
românii P.S.Aurelian, Al.D. Xenopol,
George Barițiu, I.N. Angelescu etc.: „la
umbra stejarilor puternici cresc mai
greu copacii tineri”. Or, cum am-
inteam, Manoilescu a modificat o
asemenea gândire, demonstrând că
dezvoltarea cu cap a industriei într-o
țară mai puțin avansată nu este un
sacrificiu, ci un progres. Până spre anii
1960 și chiar mai pe urmă, spre finalul
„Celor 30 de ani glorioși”, în Europa și
în lume politicile protecționiste, de fapt,
cele în interpretarea lui Manoilescu, au

avut un rol de seamă. De multe ori
protecționismul s-a conjugat bine, pe
segmente, cu libertatea economică, și
ea necesară, iar rezultatele nu au fost
rele. Dimpotrivă.

Oricum, a marca o diho-
tomie între protecționism și libertatea
economică, liber-schimbism, mi se
pare o greșeală. Ori una, ori alta, ar fi
prea simplu, am discuta despre dez-
voltare în termeni de școală primară.
Teoria, teoriile lui Manoilescu rămân și
acum actuale în esența lor, cu
semnificațiile lor. Mai ales în condițiile
creării de comunități dintre state, prin
liberă voință și consimțământ, prin ac-
cept din partea fiecărei țări pentru o
serie de reglementări generale. Mai
ales în condițiile globalizării, când prac-
tic „totul interferează cu totul”. Unitatea
de raportare se extinde, nu de puține
ori, de la țară la comunitate și, deseori,
la lumea, întreagă, la lumea globală.
Te poți dar dezvolta foarte bine și în
avantajul tuturor și în condițiile aplicării
teoriei costurilor factorilor. Depinde de
situație, de la caz la caz, de capaci-
tatea de a negocia, generalizările fără
argumente au fost și sunt mai mereu
păgubitoare. Vezi, de pildă, bătălia
cruntă pentru resurse între mari
consorții, cu sprijinul marilor puteri și cu
„cumpărare” de interese în statele de-
calate etc. 
Așadar, dacă în aceste comunități,
uniuni, dacă în instituțiile lumii globale
sunt lezate „drepturile egale” pentru
toate țările, se vădește, cu siguranță, o
gravă problemă. Avem o dublă
măsură. Iar atunci, statele, economiile
lovite, de regulă mai mici, mai slabe,
reintrând în matricea lor de interese
inițiale, se pot apăra tocmai în lumina
concepției lui Manoilescu. Să nu
cerem, totuși, economiilor dezvoltate
să fie „sfinții” lumii, „milostivii” lumii de
astăzi pentru că nu sunt. Nu au cum
să fie. Au investit imens în economiile
lor, în progresul lor tehnico-științific, în
școlile lor de toate felurile și nu le
putem pretinde să dea mereu la alții în
virtutea „asigurării coeziunii”. Țările mai
slab dezvoltate au propria lor respon-
sabilitate pe care trebuie să o ia foarte
în serios. Noi nu prea ne-am luat-o.
Am distrus cât am putut de mult...
Sigur că, mai ales de 20-30 de ani
sunt fenomene acute, care modifică
oarecum un astfel de tablou. De pildă
poluarea, bolile, epidemiile, pericolul
armelor nucleare... Fenomene ce nu
cunosc granițe. Mai puțin sau deloc
vizibile în „anii Manoilescu”. Ceea ce
amplifică responsabilitatea statelor
dezvoltate mari poluante, mari con-
sumatoare, nu doar pentru propriul
destin, ci pentru întreg globul. Ceea ce
amplifică și responsabilitatea statelor
decalate pentru destinul lor și chiar al
lumii. Noi suntem în U.E. și trebuie să
ne străduim cât mai mult astfel.
Cum scria recent un fin, un sensibil
analist francez – Emmanuel
Waresquiel – trăim în „Era bănuielii”.
Bănuieli „locuite”, generate de imagi-
nar, fantasme, de gelozii sau frică, de

rivalități și sfidări. Înlocuirea eredității
monarhice prin alegeri, trecerea de la
o societate de ordine, de ordonanțe,
de corporații, la o societate, cel puțin
în teorie, egalitară și atomizată, o so-
cietate a unor indivizi relativ izolați și
cărora le dăm libertatea în schimbul
delegării puterii, a creiat, fără îndoială,
condițiile înfloririi acestei ere, a
„bănuielii”. Mihail Manoilescu s-a referit
la acest lucru cu aproape o sută de ani
înaintea lui Waresquiel. Și pentru că
suntem, totuși, în „era bănuielii”, îl
putem bănui pe economistul român
de geniu sau de un mare și folositor
talent? Talentul este atunci când, in-
trinsec, datorită unor calități native,
șlefuite și amplificate însă, deseori, de
un mare travaliu, faci ceva mai bine,
mult mai bine poate decât alții care
încearcă să facă acelați lucru ca tine.
Vezi mai bine ca ei sau vezi ceva
acolo unde ei nu văd nimic. Iar geniu
– firește, nu vorbim de geniul răului –
înseamnă să faci ceva esențial, fun-
damental, în premieră, durabil din per-
spectiva progresului uman, care să fie
de folos umanității.
Definițiile date sunt incomplete, ca
orice fel de definiții. Dar chiar și dintr-o
astfel de perspectivă cu lacune, în
domeniul creației economice Mihail
Manoilescu a fost și în ansamblu și în
multe detalii, deseori genial. Desigur, și
geniile se compară, există unități de
măsură. Într-un fel a fost imensul, fan-
tasticul Leonardo da Vinci de la a cărui
moarte celebrăm, în 2019, o jumătate
de mileniu – a decedat în Franța, la
Clos-Lucé, la Ambroise, în 2 mai 1519
- și căruia umanitatea îi închină astăzi
un întreg turneu, încă din toamna an-
ului trecut cu escale la Sao-Paolo,
Moscova, Berlin și care continuă, și
într-o altă lumină, poate ceva mai
scăzută, dar oricum variată, vie, fără
culori sumbre, genial a fost
Manoilescu. Și am văzut de ce. Din
paginile acestei reviste am scris de-
spre unele dintre marile genii ale lumii.
Nu demult despre Martin Luther, iară
mai demult despre excepționalii
căpitani de industrie din Statele Unite,
de la Henry Ford la Guggenheim, apoi
despre Friedrich List și despre unul
dintre părinții cooperatismului,
Friedrich Wilhelm Raiffeisen ș.a. Să-l

prețuim, dar și pe Mihail Manoilescu,
pe acest mare și, din păcate, mult prea
puțin studiat la noi savant român. 

* * *
...Era înspre final de an, în

19 decembrie 1948, pe la amiază,
când câțiva oameni cu figuri aspre,
dure, hotărâte s-au prezentat la
marele economist acasă cu ordin de
percheziție. Mai fuseseră și altele iar
Mihail Manoilescu mai fusese arestat
de câteva ori. După circa 2 ore, au ridi-
cat caiete, cărți, acte și i-au cerut pro-
fesorului de Economie Politică – care
de prin 1945 își cam vânduse tot,
proprietăți, lucruri din casă etc., fiind
rămas fără slujbă și nefiind primit
nicăieri – „Să meargă să dea o
declarație”. „O simplă declarație, i-au
spus oamenii securității lui Dej doam-
nei Elena Manoilescu, nu vă speriați,
se întoarce repede înapoi acasă”.
Doamna Manoilescu nu s-a speriat și,
împreună cu întreaga familie, știindu-l
nevinovat, l-a tot așteptat să se
întoarcă. O zi, o lună, luni, ani... Dar nu
s-a mai întors niciodată. A murit în
pușcărie în 30 decembrie 1950. După
2 ani de bătăi, chinuri și suferințe. Iar
familia a știut despre moartea sa doar
prin 1959. Ce canalii, ce ticăloși
înveterați, alogeni, dar și neaoși, și cei
care gândeau, și cei care executau.
Așa și-a recompensat țara pe unul
dintre cei mai mari savanți ai săi. Nu a
fost niciodată membru al Academiei
Române. Cu sau fără onorurile pe
care nu le-a pretins niciodată, Mihail
Manoilescu a fost și rămâne o per-
sonalitate strălucitoare a științei eco-
nomice românești și universale. Nu a
fost un posibil clarvăzător magic în
timp, precum Nostradamus. A fost un
om foarte lucid care și-a susținut ideile
cu calcule riguroase, a fost un futur-
olog de seamă. A avut și unele idei
greșite din perspectiva noastră de
acum, dar cine n-are. Oricum,s-a vădit
și se vădește un mare om. Ceea ce
înseamnă totuși ceva. Când Spania,
pe urmă Italia, apoi Brazilia, Portugalia,
Argentina etc. afirmă că și-au clădit
economiile moderne pe baza doc-
trinei marelui economist român, când
Franța, Belgia, Statele Unite etc., îi
prețuiesc valoarea, nu este deloc
puțin.

Dan popescu
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Pentru perioada amintită, tezaurul
arhivistic aflat în patrimoniul Arhivelor
Naţionale ale Ronâniei conţine o
mare diversitate de documente origi-
nale, inclusiv din arhivele mânăstireşti,
fotografii, stampe, cărţi, broşuri, afişe,
manifeste, publicaţii contemporane, o
colecţie de mărci poştale româneşti
etc., din care vom prezenta selectiv
documente pe care le considerăm
importante pentru înţelegerea eveni-
mentelor care s-au succedat şi a
personalităţilor care, indiferent de ran-
gul lor social, au contribuit la împlinirea
unui ideal naţional secular – formarea

Statului român modern, în contextul
european al epocii postnapoleoniene
şi al unificării Italiei şi Germaniei.
Un prim set de documente ilustrează
lucrările Divanului ad-hoc al Ţării
Româneşti – este vorba de Actul
dezvoltător votului Adunării ad-hoc,
scrisoarea din 18 noiembrie 1857
adresată Divanului ad-hoc al
Moldovei pentru  unirea celor două ţări
ş,i poate cel mai ilustrativ, – declaraţia
celor 16 deputaţi ţărani clăcaşi făcută
şi semnată de ei şi de repreprezen-
tantul lor, Constantin Tănase, deputat
de Olt, în şedinţa Divanului ad-hoc din
7 decembrie 1857, o veritabilă
mărturisire de credinţă, plină de
amărăciune şi suferinţă, din care
spicuim: ,,Cu adâncă durere vedem
că cu cât ţara se îmbunătăţeşte prin

munca şi sudoarea noastră, cu atât
soarta noastră, a ţăranilor se face mai
amară şi mai de nesuferit”, ... ,,Că noi
rumînii plugari am suferit şi suferim
mai dureros de nedreptatea legilor şi
aşezămintelor ce sînt astăzi în ţara
noastră” etc. 
Pentru activitatea Divanului ad-hoc al
Moldovei, est importante Jurnalul din
7 octombrie 1857, în care se cere
Unirea cu Ţara Românească, la fi-
nalul căruia apar semnăturile celor 79
de deputaţi care au votat pentru unire
şi a doi deputaţi care au votat îm-
potriva acesteia: marele logofăt Alecu
Balş şi locotenetul episcop de
Roman, Nectarie Sotirepoleos Her-
meziu.
Dacă cea mai mare parte a boierimii,
în frunte cu reprezentanţi marcanţi ai

culturii din epocă, se manifesta pentru
unirea celor două Ţări Române, a ex-
istat şi o activitate antiunionistă,
demonstrată de mai multe docu-
mente, care vorbesc despre aceasta
şi, în fruntea căreia s-au aflat Teodor
Balş şi Nicolae Vogoride. Amintin
scrisoarea lui Gheorghe Iamandi din
26 august 1856 către Teodor Balş, în
care acesta arată că în ţinutul Tutovei
,,urmează iscălirea unor hârtii pentru
neunirea principatelor Moldovei cu a
Valahii”. Pe de altă parte, Teodor Balş,
într-o scrisoare din 24 ianuarie 1857,
scrie că agitaţiile unioniste din ţară
sunt făcute de oameni fără căpătâi
care urmăresc răsturnarea societăţii
şi aţâţă locuitorii împtriva ocârmuirii şi
a proprietarilor. Deosebit de ilustrative
pentru mişcarea antiunionistă sunt de

asemenea, declaraţia lui Vasile
Arapu, dată la Paris în anul 1857, în
care se arată că semnătura contra
Unirii Principatelor i-a fost smulsă cu
forţa, brevetul din anul 1858 prin care
sultanul Abdul Megid I îl decorează pe
Nicolae Vogoride pentru serviciile
aduse Înaltei Porţi, o broşură care
conţine corespondenţa secretă a lui
Nicolae Vogoride etc.  
Extrem de interesante sunt docu-
mentele care ilustrează activitatea
unor comitete unioniste din Iaşi,
Buzău, Romanaţi etc. şi documente
ale Adunărilor elective din Moldova şi
Ţara Românească, importante pen-
tru că sunt referitoare la Actul Unirii
Moldovei cu Ţara Românească

Dr. Alexiu tatu

- continuare în pagina 8 -
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Este vorba de desfășurarea Sum-
mit-ului NATO la începutul lunii mai
și Programul ”Sibiu - regiune
gastronomică europeană“ care se
va desfășura pe parcursul întregu-
lui an. La examene vor participa și
doi observatori speciali,
președintele țării și ministrul turis-
mului, ambii sibieni. Să vedem
cum se va pregăti ”studentul  Sibiu”
la aceste examene și ce calificative
o să obțină în final. Referitor la alte
evenimente care se vor desfășura
în Sibiu, cunoașterea din timp a
acestora, de către deținătorii de
structuri de primire turistică cu
funcțiune de cazare, poate
reprezenta o oportunitate legată de
stabilirea prețurilor și tarifelor în pe-
rioadele respective, bineînțeles
mai mari, și care generează o
afacere profitabilă. De exemplu, în
perioada Summit-ului NATO (1-8
mai a.c.), locurile de cazare sunt în
mare parte ocupate, proprietarii
stabilind din timp tarife de cazare
mai mari. În partea finală a arti-
colului vom inventaria principalele
evenimente legate de cultură,
tradiții, sporturi, târguri, care vor fi
însoțite de degustări de produse
gastronomice locale. 
Potrivit datelor publicate de
Organizația Mondială a Turismului
(UMWTO), numărul de sosiri turis-
tice la nivel internațional a înregis-
trat o creștere anuală de 5% în
primele nouă luni ale anului 2018,
în toate regiunile lumii, determinată
de cererea solidă de pe piețele
emitente importante. Asia și Pacific
au condus creșterea (+7%), ur-
mate de Europa și Orientul Mijlociu
(+6%, fiecare), Africa (+5%) și
America (+3%). În ciuda creșterii
relativ mai lente înregistrată între
iulie și septembrie, UNWTO
estimează că destinațiile din în-
treaga lume au primit până în sep-
tembrie 1.083 milioane de turiști,
adică cu 56 milioane mai mulți
decât în aceeași perioadă a anului
2017. Rezultatele din 2018 sunt în
concordanță cu previziunile de
creștere ale UNWTO pentru 2018,
care oscilau între 4 și 5%. Cu
puține excepții, datele preliminare

privind veniturile din turismul
internațional confirmă tendința
pozitivă observată în ceea ce
privește sosirile și rezultate de-
osebit de favorabile în destinațiile
asiatice și europene.

Printre țările care au
obținut cele mai mari venituri, se
numără Regatul Unit (+ 12%) în
pofida scăderii numărului de sosiri
turistice. În Australia, veniturile au
crescut cu 11%, în timp ce Franța
a indicat o creștere de 8%, iar Italia
de 6%, ambele în concordanță cu
creșterea numărului de sosiri. În
Statele Unite, Spania și Germania,
veniturile din turism au crescut cu
3%,  în  China  cu 21%, iar Macao
și Japonia au obținut, de aseme-
nea, rezultate remarcabile, in-
dicând o creștere de 20% și
respectiv 19%. Datele preliminare
privind cheltuielile pe turism pentru
primele nouă luni ale anului 2018
reflectă creșterea cererii de pe
piețele emitente majore. Federația
Rusă  a înregistrat cea mai mare
creștere a cheltuielilor pentru  tur-
ism (+15%) și continuă să se re-
dreseze puternic, după câțiva ani
de declin. Regatul Unit a înregistrat
o creștere de 10%, în ciuda
devalorizării lirei sterline  față de
euro și dolarul american, iar chel-
tuielile pentru  turism în Franța și-
au revenit cu 10%, după mai mulți
ani de creștere destul de plată.
Statele Unite, a doua piață
emitentă ca mărime din lume, au
înregistrat o creștere de 7%, în
concordanță cu rezultatele obținute
în ultimii ani, când a fost principala
piața emitentă. China a înregistrat
o scădere mică a cheltuielilor în
prima jumătate a anului 2018, ca
urmare a unui yuan mai slab. 

Creșterea numărului de
călătorii la nivel international și  a
gradului de ocupare a capacității
de cazare în extrasezon,
reprezintă unele dintre marile
provocări ale multor destinații tur-
istice, iar  unul dintre segmentele
pe care se pune accentul în mod
obișnuit pentru atingerea acestui
obiectiv este Senior Voyage
(vârsta a treia), datorită posibilității
acestui grup de a călători în orice
perioadă a  anului. În acest sens,
a fost elaborat un proiect, SENIN-
TER (Senior Enhancing Intangible
and Intergenerational heritage),
finanțat de Comisia Europeană

pentru promovarea turismului re-
sponsabil transnațional, care se
axează pe țările din Uniunea
Europeană și patrimoniul lor tangi-
bil și intangibil și este adresat și
adaptat persoanelor de vârsta a
treia care călătoresc împreună cu
nepoții lor.

Marina Cruz Blasco, de la
Koan Consulting, firma
specializată în turismul responsabil
și implicată în proiect, explică fap-
tul că grupul de lucru este format
din parteneri din Italia, Slovenia,
Belgia și Spania, cu o colaborare
între sectoarele public-privat
remarcabilă.

Proiectul are două obiec-
tive principale: crearea unui produs
turistic real și durabil, inclusiv as-
pectul comercial, și asigurarea fap-
tului că acesta nu este un produs
izolat și punctual, și că va dura în
timp.
Astfel, a fost creată o campanie de
promovare adresată managerilor
de destinații, prin care atât
administrațiile cât și companiile
sunt încurajate să participe la
această mișcare și să înceapă
tranziția spre modele de di-
namizare mai responsabile, care
să maximizeze impactul social al
turismului. Pentru a testa viabili-
tatea acestui proiect, a fost lansată
o călătorie pilot cu un program de
șase zile în regiunea italiană
Emilia-Romagna, care a reunit un
grup de 21 de bunici sloveni cu
nepoții lor sub șase ani. Această
zonă este bine cunoscută pentru
bogăția de monumente și situri
arheologice, dar nu atât de mult
pentru cultura sa intangibilă (gas-
tronomie, muzică, oameni și
povești ale locului foarte intere-
sante), care poate deveni unul din-
tre aspectele motivante cheie ale
programului.

„SENINTER este un in-
strument de diversificare a ofertei
turistice. În exemplul nostru con-
cret - regiunea Emilia-Romagna,
prezentăm o destinație matură,
caracterizată de turismul de soare
și plajă, unde a fost propusă o
strategie care poate fi
implementată în timpul sezonului
scăzut sau mediu.  Acest lucru
favorizează creșterea cererii,
punând valoare pe patrimoniul
local tangibil și intangibil pentru a
atrage un anumit public țintă. Se

intenționează astfel ca toate părțile
să creadă în turism ca fiind un in-
strument de schimbare și
îmbunătățire, implicând societatea
civilă în luarea deciziilor în timp ce
devin ambasadori ai patrimoniului
localității lor” - declara Marina Cruz
Blasco, într-un interviu preluat de
hosteltur.com și Eurovisiontur-
ism.com.
Transportul internațional de
pasageri și cheltuielile în destinații
reprezintă plăți zilnice de 4.000 mil-
ioane de dolari pe zi, potrivit
estimărilor OMT: „veniturile gener-
ate de vizitatorii internaționali care
cheltuiesc pe cazare, mâncare și
băutură, divertisment, cumpărături
și alte bunuri și servicii au ajuns la
o cifră estimată de 1.245.000 mil-
ioane de dolari (937.000 milioane
de euro), reprezentând o creștere
de 3,7% în termeni reali (luându-se
în considerare fluctuațiile cursului
de schimb și ale inflației)”. 
În afară de veniturile din turismul
internațional (elementul de călătorii
din balanța de plăți), turismul
generează, de asemenea, venituri
din export ale serviciilor de trans-
port internațional de pasageri
(prestate nerezidenților). De fapt,
turismul internațional (călătoriile și
transportul de pasageri) reprezintă
30% din exporturile de servicii
mondiale și 6% din exporturile to-
tale de bunuri și servicii, conform
datelor prezentate de OMT. 

La categoria de export la
nivel internațional, turismul se află
pe al patrulea loc, după com-
bustibil, produsele chimice și in-
dustria alimentară, iar  în multe țări
în curs de dezvoltare ocupă chiar
primul loc. În clasamentul țărilor cu
cele mai multe venituri din turismul
extern, conduc Statele Unite
(177.000 milioane de dolari) și
Spania (65.000 de milioane), care
s-au menținut pe primul și al doilea
loc. China a urcat de pe locul al cin-
cilea pe al treilea, după o creștere
de 10% a veniturilor la cca. 57.000
milioane de dolari. Marea Britanie
(45.000 milioane de dolari) a urcat
două locuri, pe locul al șaptelea, iar
Franta, Macao (o destinație de
cazinouri din China) și Italia, ocupă
locurile al patrulea, al cincilea și al
șaselea, în timp ce  Germania,
Thailanda și Hong Kong (China)
completează lista. 

Țara cu cele mai mari
cheltuieli din lume, China, își
menține „ritmul excepțional cu o
creștere de 28% a cheltuielilor”,
ajungând la un total de 165.000
milioane de dolari. 

Trebuie ținut cont de fap-
tul că în aceste statistici sunt in-
cluse cheltuielile turiștilor chinezi
care călătoresc în străinătate, in-
clusiv Macao și Hong Kong,
destinații care, deși fac parte din
China, sunt guvernate de sisteme
diferite. Macao este practic o
destinație de cazinouri,
specializată în turismul jocurilor de
noroc. A doua țară din lume în
clasamentul cheltuielilor turistice,
Statele Unite, a înregistrat o
creștere de 7%, iar Marea Britanie
a cheltuit cu 4% mai mult și a urcat
de pe al cincilea pe al patrulea loc
în clasament. Franța a crescut
cheltuielile cu 11%, rămânând pe
al șaselea loc, iar Italia, cu o
creștere de 6%, a urcat de pe locul
al nouălea pe al optulea. Germa-
nia (locul al treilea), Canada (locul
al șaptelea) și Australia (locul al
nouălea) au completat topul
primelor zece piețe sursă de chel-
tuieli. 

Turismul gastronomic se
arată a fi unul dintre cele mai cre-
ative și dinamice segmente, fiind
definit, de experții consultați de

Organizația Mondială a Turismului
(UNWTO),  la modul general, ca
”turiști și vizitatori care își planifică
excursiile și călătoriile pentru a
gusta bucătăria locului sau pentru
a desfășura activități legate de
gastronomie”. Astfel, gastronomia
se consolidează ca un element-
cheie pentru diversificarea ofertei
turistice și stimularea dezvoltării
economice locale, regionale și
naționale, cu valori de sustenabili-
tate bazate pe teritoriu, peisaje,
mare, produse locale și autentici-
tate, toate acestea fiind în
concordanță cu tendințele actuale
ale consumului cultural. Acest seg-
ment, potrivit Secretarului General
al OMT, Taleb Rifai, este deosebit
de important pentru comunitățile
rurale, și  prezintă astfel un avantaj
competitiv,  atunci când acestea
servesc mâncăruri tradiționale,
datorită aproprierii  de terenurile
producătoare de alimente. În acest
fel, se creează oportunitatea de a
genera venituri și locuri de muncă,
pe lângă contribuția la menținerea
și revitalizarea altor sectoare ale
economiei locale, cum ar fi agricul-
tura sau meșteșugurile.
În actualul complex socio-eco-
nomic, putem vedea că a apărut
un nou tip de turist, care este in-
teresat de testarea produselor ali-
mentare locale. Motivația acestui
tip de turist se bazează pe vizite la
producătorii alimentari, participarea
la festivaluri de produse alimentare
sau vizite la restaurante pentru a
degusta feluri de mâncare speci-
fice zonei, întărind astfel
importanța alimentelor locale și ac-
torilor locali implicați în lanțul de
aprovizionare (Montanari, Stanis-
cia, 2009). Una dintre cele mai uti-
lizate definiții ale turismului
gastronomic este cea propusă de
Lee și colab.(2015): “turismul gas-
tronomic este o călătorie în regiuni
bogate în resurse gastronomice,
care generează experiențe recre-
ative sau au scopuri de divertis-
ment, printre care: vizite la
producători primari sau secundari
de produse gastronomice, festival-
uri gastronomice, târguri, eveni-
mente, demonstrații de gătit,
degustări alimentare sau orice ac-
tivitate legată de alimentație".
Această experiență de călătorie
este strâns legată de un stil de
viață care include experimentarea,
învățarea din diferite culturi,
dobândirea de cunoștințe și
învățăminte prin degustarea ali-
mentelor tradiționale și a
specialităților culinare produse în
regiunile vizitate. Experiența turis-
mului gastronomic este
considerată ca atare atunci când
toate cele de mai sus sunt  princi-
pala motivație a vizitatorilor de a
călători într-o  anumită destinație.
Turismul gastronomic are o val-
oare culturală și poate fi văzut ca o
expresie a capitalului social social
și cultural al unui loc. Gastronomia
câștigă poziții printre motivațiile de
a alege destinația, ceea ce a dus
la o dezvoltare  a ofertei turistice
bazate pe produsele locale și con-
solidarea unei piețe specifice cu o
tendință  ascendentă, care au
transformat-o într-una dintre cele
mai dinamice la nivel internațional. 

Chiar și așa, gastronomia
continuă să fie un fenomen emer-
gent, care se dezvoltă ca un nou
produs turistic datorită, printre al-
tele, faptului că mai mult de o
treime din cheltuielile ocazionate
de oferta turistică a destinației sunt
dedicate alimentelor, ceea ce
dezvăluie importanța gastronomiei
în calitatea experienței de vacanță. 

Conf. Univ. Dr. Virgil 
nicula, ulbs
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Potrivit cercetărilor recente, a
mânca la un restaurant este a
doua activitate preferată de
turiștii internaționali care
vizitează Statele Unite și numărul
unu pentru călătorii americani
când se deplasează în alte țări,
acest fenomen devenind din ce
în ce mai important ca o
motivație secundară în alegerea
destinației. Turistul de astăzi, cu
mai multă experiență, venit
disponibil și timp liber,
călătorește în căutarea unor
experiențe noi, autentice, dome-
niu în care gastronomia joacă un
rol din ce în ce mai important, pe
lângă un stil de viață sofisticat,
asociat cu viața bună și
bunăstare economică, a unui
consum exclusivist și de înaltă
calitate a produselor locale. 

O serie de studii au rele-
vat faptul că turiștii călătoresc în
destinații care și-au stabilit
reputația ca un loc pentru a ex-
perimenta produse de calitate
specifice zonei vizitate. De fapt,
în lumea turismului există
destinații influente al căror brand
este legat de valori gastronomice
la diferite niveluri de intensitate,
cum ar fi Franța, Spania, Italia,
Grecia, Belgia, Portugalia,
Statele Unite (Văile Napa și
Sonoma din California), Brazilia,
Peru, Mexic, Noua Zeelandă,
Africa de Sud, Australia, Chile,
Malaezia, Japonia, Indonezia,
Bali, China sau Singapore. 

În acest domeniu, rutele
gastronomice devin, fără
îndoială, unul dintre produsele cu
cea mai mare proiecție. Aceste
itinerarii combină și locurile is-
torice și alte atracții turistice, într-
un pachet turistic corespunzător
pentru a prelungi șederea în
destinații și a promova astfel dez-
voltarea economică a zonei lor
de influență. De asemenea, ei ar
trebui să se diferențieze de
concurență, deoarece vizitatorii
caută în experiența lor varietate,
noutate și autenticitate. 
Piața de cazare particulară a
crescut în Europa mult mai rapid
decât întregul sector în general.
Potrivit datelor furnizate de Pho-
CusWright, între 2010 și 2020
acest segment va genera o val-
oare de 45.000 de milioane de
euro. 
Închirierea turistică în Europa
este o formă prioritară de cazare,
iar turiștii europeni văd deja chiri-
ile ca un tip de bază de cazare,
mai degrabă decât ca o nișă. Cu
această creștere extraordinară,
marketingul locuințelor turistice
s-a transformat de asemenea,
profund. ”Rezervările online,
închirierile urbane, sejururile
scurte și ferestrele emergente
restructurează panorama
turistică. Linia dintre hoteluri și
chirii este din ce în ce mai
încețoșată, deoarece tot mai
mulți călători preferă cele mai
bune unități de cazare pentru
călătoriile lor și nu neaparat o
casă sau un hotel”, spune Dou-
glas Quinby, vicepreședinte de
cercetare la PhoCusWright. La
aceste tendințe se va alinia cu
siguranță și sectorul de cazare
din județul Sibiu, care se află în
fața unei oportunități deosebite
create de programul ”Sibiu –
regiune gastronomică
europeană“. Cunoașterea din
timp a evenimentelor majore

care se vor desfășura în acest an
sub această cupolă, reprezintă
un atu important în mâna propri-
etarilor de pensiuni, hoteluri,
restaurante, magazine și unități
de servicii, producători locali,
care se pot mobiliza eficient și
obține un profit crescut. În scopul
organizării și promovării turismu-
lui gastronomic în zonele rurale
din Sibiu este necesară
înființarea de parteneriate între
furnizorii de turism (gospodării /
fermierii din comunitatea rurală),
autoritățile locale, alți furnizori de
servicii turistice, agenții de turism
etc. Numai prin colaborare pot
rezolva problemele majore de
dezvoltare și promovare a aces-
tei forme de turism în contextul
dezvoltării socio-economice a
comunităților rurale, cu efecte
benefice asupra turismului local.
Fără o dezvoltare generală a in-
frastructurii și facilități turistice, nu
se poate vorbi despre un turism
competitiv în microregiuni sau
localități.
Alte evenimente care se vor
desfășura în acest an sunt
reprezentate de: Expoziție de
artă fotografică, Casa Teutsch,
Jürgen van Buer: „Credința
fortificată - Cetățile bisericești ale
sașilor din
Transi lvania” ,15.03.2019;
Muzeul ASTRA vernisează
expoziția Saloanele ASTREI 5+3
- Ediția a VI-a, la Casa Artelor,
până în 03.02.2019; Expoziția
dedicată omului diplomat Vasile
Stoica, născut în localitatea
Avrig, la Casa Albastră, Sala
Multimedia în perioada
23.01.2019 - 24.02.2019; “Poftiți
la șezătoare!”, Rășinari, Muzeul
etnografic, 24.01.2019; “Fuga
Lolelor” – Agnita, strada
principală, 27.01.2019; 25 de
grădinari vor organiza primul
Târg „Seminţe de primăvară”,
Sibiu, la  Biblioteca ASTRA,
09.02.2019; “Transilvanian
Brunch” - Bradu, Chirpăr, Hos-
man, Săcădate, 13.04.2019 -
03.11.2019; Ediția a treia a festi-
valului de film european al Sibiu-
lui “FILM Festival”, 17.04.2019 -
21.04.2019; Festivalul de folclor
„Mândre plaiuri boicene”, Boiţa,
05.05.2019; Sibiu Jazz Festival,
Sibiu, 16.05.2019 - 19.05.2019;
Festivalul “Tradiţii culinare pe
Târnave”, Moșna, 31.05.2019 -
02.06.2019; Festivalul
Internaţional de Teatru de la

Sibiu, 14.06.2019 - 23.06.2019;
Festivalul „Marţian Negrea”, or-
ganizat în comuna sit UNESCO
Valea Viilor, în pertioada
29.06.2019 - 30.06.2019;
Asociaţia HID - Centrul Cultural
Maghiar din Sibiu organizează o
nouă ediţie a evenimentului
Zilele Hungarikum, la Sibiu, în
Muzeul în aer liber din Dumbrava
Sibiului, 04.07.2019 -
07.07.2019; Festivalul Național
„Bujorul de munte”, Gura Râului,
în centrul localității și la baraj,
06.07.2019 - 07.07.2019; ART-
Mania Festival este o platformă
dedicată promovării tuturor
formelor de expresie artistică,
Sibiu, Piața Mare, 26.07.2019 -
27.07.2019; “Redbull Romani-
acs”, Sibiu, 30.07.2019 -
03.08.2019; Festivalul „Sus pe
muntele din Jina”, Jina, Platoul
de la ieşirea înspre Şugag,
03.08.2019 - 04.08.2019; Raliul
Sibiului, județul Sibiu, 15.08.2019
- 17.08.2019; într-unul  dintre
cele mai frumoase sate ale
României se organizează  “Fes-
tivalul Brânzei şi al Ţuicii”,
Răşinari, Curmătura Ştezii,
24.08.2019 - 25.08.2019; Eveni-
mentul “Focus in the Park”, are
ca piesă centrală muzica
alternativă, muzica jazz și muz-
ica contemporană, Sibiu, Parcul
Sub Arini, 29.08.2019 -

01.09.2019; “Târgul Olarilor”,
Sibiu, Piaţa Mare, 31.08.2019 -
01.09.2019; Transilvania
Gastronomică – Food Culture
Festival, Sibiu, luna septembrie;
Festivalul Verzei, Moşna, în cen-
trul localităţii; a 25-a ediție a Fes-
tivalului Internațional “Astra Film”
Sibiu începe oficial luni 14 oc-
tombrie; festivalul cultural
maghiar Ars HUNGARICA,
Sibiu, 09.11.2019 - 17.11.2019;
Întâlnirea “Cetelor de juni” are loc
la Sălişte, în Piaţa Junilor, în data
de 28.12.2019; o noapte la
hotelul de gheață de la Bâlea
Lac; Ziua universală a iei şi a
portului popular,  Ediția a VI-a,
luna iunie; Sărbătoarea boului cu
sânzâiene, Topârcea, în luna
iunie; Sărbătoarea oierilor la
Tilişca în luna august, de Sfânta
Maria, Festivalul Recoltei în luna
octombrie, la Mediaș și Târnava;
Festivalul Național al Datinilor și
Obiceiurilor de Iarnă, Noul
Român, Centrul Cultural Memo-
rial „Dr. Gheorghe Telea-Bologa”
în luna decembrie; Tradițiile din
vatra satului, în viu grai, la Mar-
pod.
În urma cunoașterii tipurilor de
evenimente gastronomice
preferate de turiștii care vizitează
regiunea Sibiu ca și a motivului
alegerii unei destinații de vacanță
pe baza gradului de satisfacție,

care au rezultat în urma
cercetărilor efectuate (lucrări
prezentate de specialiști de la
Universitatea “Lucian Blaga“ la
conferințele de profil), adminis-
tratorii pensiunilor turistice rurale
și agroturistice trebuie să se im-
plice mai activ prin diversificarea
ofertei de servicii turistice de
masă, prin conceperea de noi
produse turistice care să încor-
poreze rețetele tradiționale rein-
terpretate, însoțite de o poveste
a locului și sursei de materie
primă. Aceste inițiative
generează o dezvoltare
sustenabilă prin evidențierea
interferențelor culturale și gastro-
nomice care și-au pus amprenta
identitară asupra locurilor. Din
păcate, între cercetările efectu-
ate în mediul universitar și dis-
eminarea rezultatelor în rândul
actorilor locali implicați în
activitățile de turism (proprietari
de structuri de primire cu
funcțiune de cazare, alimentație
și agrement, agenții de turism,
producători locali, asociații de
profil ș.a.), nu există acel liant
care să unească cele două părți,
în sensul valorificării acestora.
Acest liant ar trebui creat și pus
în aplicare de organismele pub-
lice centrale și locale în scopul
dezvoltării durabile a județului
Sibiu.

Conf. Univ. Dr. Virgil 
nicula, ulbs
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Alegerea la 5 ianuarie a lui
Alexandru Ioan Cuza ca domn al
Moldovei este certificată de un
document aflat în Adunarea
electivă a Moldovei şi care
menţionează: ,,Principatele Unite
Moldova şi Valahia. Act de
alegerea Domnului de către
Adunarea electivă a Moldovei,
anul 1859, luna ghenarie în 5 zile,
în a 6-a seanţă a Adunării şi
anume în a noua zi după în-
trunirea sa, procedîndu-se la
alegerea Domnului în conformi-
tate cu art. 12 şi 13 din Convenţia
subscrisă la Paris întte Înalta
Poartă Otomană şi Puterile
garante driturilor Principatelor
unite Moldova şi Valahia, s-au
ales cu majoritate de
patruzecişiopt glasuri pre um-
nealui colonelul Alecu I. Cuza ,
Domn stăpânitor Moldaviei. De-
spre care s-au făcut acest act de
alegere subscris de Adunare şi
care s-au dat odată ocărmuirea
ţării în mîinile Înălţimei Sale Alec-
sandru Ion Cuza, Domn stăpînitor
la Moldaviei”.      Un alt document
în legătură cu alegerea lui Cuza
ca domn al Moldovei este un
pergament, pe care apar
semnăturile celor 49 de deputaţi,
urmate de un proces-verbal cu
următorul conţinut: ,,Astăzi una
mie opt sute cincizecişinouă,
ghenarie în 5 zile, în al şasile
şedinţă, dumnealor membrii
Adunării elective a Moldovei, în
număr de patruzăci şi nouă faţă la
oara douăsprăzăci, păşind în con-
formitate cu Convenţia şi potrivit
instrucţiilor pentru alegerea dom-
nului, au ales de Domn stăpînitor
ţării voturile, abţiindu-se dum-
nealui candidatul în mărginirea
instrucţiilor, de a lua parte la votu”.
De remarcat, printre semnături, se
observă cea a lui Vasile Alecsan-
dri şi a lui Mihail Kogălniceanu.
Documente emise de Ministerul
de Interne în ultima decadă a lunii
ianuarie a anului 1859 fac dovada
stării de spirit a unor locuitori din
judeţele Ilfov şi Dâmboviţa – am-
intim ordinul prin care se dispunea
colonelului Boteanu să cerceteze
în satele plasei Mostiştea, cu de-

osebire în satul Izvorani, dacă se
face propagandă printre săteni să
vină sub diferite pretexte la
Bucureşti, să-i aresteze pe agita-
tori, iar corespondenţa fie ea
privată sau oficială să fie
expediată la minister; la 21 ian-
uarie 1859, administraţia judeţului
Dâmboviţa raporta Ministerului de
Interne dublarea gărzilor săteşti
pe timp de zi şi de noapte şi lim-
itarea plecării locuitorilor spre
Capitală: o săptămână mai târziu,
în 28 ianuarie colonelul I. Cor-
nescu raporta ministrului de in-
terne nou instalat, Nicolae
Golescu, despre ordinul primit în
20 ianuarie de la Minister şi de la
conducerea judeţului Ilfov, referi-
tor la concentrarea în perioada
21-26 ianuarie, a unui număr de
dorobanţi în Capitală; în 10 aprilie
1859 sătenii Mircea Mălăeru, fost
deputat în Divanul ad-hoc  şi
Ştefan Vasiliu au depus la Minis-
terul de Interne o declaraţie în
care arată că în 17 ianuarie 1859
au fost arestaţi, duşi la Fierbinţi,
de unde au fugit,  administratorul
moşiei lui I. Creţulescu şi cu
dorobanţii le-au jefuit casele şi le-
au furat bani şi acte.
Alegerea lui Alexandru Ioan Cuza
ca domn al Ţării Româneşti este
ilustrată de procesul verbal care
avea următorul conţinut: ,,Princi-
patele Unite. Adunarea electivă a
Ţării Româneşti. Astăzi sîmbătă
24 ianuarie, Adunarea electivă
procedând la votul pentru
alegerea Domnului său, rezultatul
a fost că cu unanimitate s-a ales
Alecsandru Ioan I Cuza, Domnul
actual al Moldovei şi s-a procla-
mat Domn şi al Ţării Româneşti.
S-a constatat acest rezultat sub
iscăliturile prezidenţii şi secre-
tariatului”.  Trebuie menţionat aici
şi documentul care conţine dis-
cursul lui Vasile Boerescu, depu-
tat în Adunarea electivă a Ţării
Româneşti, rostit cu acest prilej. 
Cu referire la actul Unirii de la 24
ianuarie 1859existü mai multe
documente: actul  cu semnăturile
deputaţilor, prin care Adunarea
electivă a Ţării Româneşti aduce
la cunoştinţa sultanului Abdul
Megid I, alegerea lui Alexandru
Ioan Cuza; telegrama din 25 ian-
uarie 1859, prin care Cuza
răspunde preşedintelui Adunării
elective că ,,primeşte cu mândrie
şi recunoştinţă de a fi domn al

Ţării Româneşti, precum este
domn al Moldovei”, cea a lui
Vasile Alecsandri, ministru de ex-
terne al Moldovei, care printr-o
conversaţie telegrafică cu mitro-
politul Nifon, preşedintele Adunării
elective, se interesa dacă şi
Căimăcămia Ţării Româneşti a
trecut sub ordinele lui Cuza şi
dacă s-a constituit deputăţia care
să plece la Iaşi pentru a-i aduce la
cunoştinţă lui Cuza vestea alegerii
sale; telegrama din aceeaşi zi prin
care domnitorul îl înştiinţează pe
mitropolit că i-anumit pe cei doi
logofeţi, Ioan A. Filipescu şi Nico-
lae Golescu să preia de la
Căimăcămie, conducerea ţării, să
formeze un guvern provizoriu,
avându-l ca preşedinte pe Ioan A.
Filipescu şi ministru de interne pe
Golescu.

Documente importante
redactate după data de 24 ian-
uarie 1859 dezvăluie mai multe
aspecte:  intervenţia lui Cuza pe
lângă Puterile garante, prin care
cere recunoaşterea Unirii şi dubla
sa alegere; ,,lipsit de ambiţie
personală şi nedorind alta decât
binele Ţării mele aşa precum ea îl
înţelege şi îl cere, nu am trebuinţă
de a declara că voi fi totdauna
gata de a mă întoarce la viaţa
privată şi că nu voi considera re-
tragerea mea ca un sacrificiu
dacă marile puteri luînd în băgare
de seamă dorinţele legitime a unei
naţii ce aspiră a se desvolta şi
care vede dinaintea sa  de-
schizându-se calea unui viitor, ar
consfinţi prin a lor hotărâre o
combinaţie ce pe această naţie ar
îndeplini toate speranţele sale”.
Această intervenţie este făcută
cunoscută de Cuza, prin două
două documente, celor două
Camere elective din Moldova şi
Ţara Românească. La rândul ei
Adunarea electivă aŢării
Româneşti, prin actul de
mulţumire din 26 ianuarie 1859,
adresat Puterilor suzerane şi
garante, arată că acestea ,,au
consacrat din nou şi plasat sub
puternica lor garanţie prin
Convenţia din 19 august vechile
noastre capitulaţii şi ne-au asigu-
rat astfel deplinul exerciţiu a tu-
turor drepturilor ce decurg
dintrînsele”. Alături de acestea
mai amintim: documentul din 28
ianuarie prin care Adunarea
electivă a Moldovei felicită pe

Cuza pentru alegerea sa şi în
Ţara Românească şi îi solicită
acestuia convocarea Camerelor
celor două ţări la Focşani şi, din
aceeaşi zi, adresa de felicitare
trimisă de mitropolitul Sofronie,
preşedintele Adunării elective a
Moldovei, împreună cu deputaţii
acesteia, către Adunarea electivă
a Ţării Româneşti, prin care se
comunică şi faptul că s-a trimis o
delegaţie formată din Mihail
Kogălniceanu şi Alexandru Con-
stantin Mavrocordat ca ,,să fie
către Adunarea electivă din
Bucureşti interpreţii frăţeştii noas-
tre iubiri”; mesajul lui Cuza din10
februarie 1859, în care domnitorul
mulţumeşte Adunării elective a
Ţării Româneşti pentru alegerea
sa, arătând că deviza lui ,,este şi
va fi binele principatelor Unite în
toate şi înainte de toate”. În 17
martie 1859 Adunarea electivă a
Ţării Româneşti, în şedinţa sa,
răspunde la mesajul adus de
către delegaţia moldovenească:
,,vom aştepta cu confienţă
înţălepta iniţiativă a Domnului spre
a întări legăturile noastre şi a
serba dimpreună cu toţii întâlnirea
noastră la Focşani”.

Arhivele Naţionale
păstrează şi documente cu
telegrame de felicitare, prin care
locuitori din Turnu Măgurele şi Bîr-
lad  şi-au exprimat sentimentele
de bucurie: ,,Plini dar de o vie
recunoştinţă către onor.
reprezentanţi ai naţiei, adevăraţi
patrioţi români, venim prin-
aceasta a exprima că bucuria
noastră este fără margini”; ,,acea
înştiinţare ... a revărsat în inimile
noastre bucuria cea mai
desăvârşită, pentru că prin a
voastră ajutorinţă, după atâtea
nenorocite secoli ce s-au strecu-
rat asupra capetelor noastre, am
izbutit a face ca să reînvie
amorţita Romînie”.

Obţinerea din partea lui
Alexandru Ioan Cuza a
recunoaşterii definitive din partea
Porţii, cu o singură capitală, o
singură Cameră şi un singur min-
ister la Bucureşti apare în mai
multe documente. Este vorba de
mesajul domnitorului, citit în 3 de-
cembrie 1861, în şedinţa
Camerei, în care arată că ,,după
trei ani de silinţi neîntrerupte sun-
tem astădată bine întemeiaţi a
crede că Unirea este în fine

dobândită pentru noi” şi aduce la
cunoştinţă firmanul de
recunoaştere definitivă din partea
sultanului. Acelaşi mesaj va fi
transmis şi către Adunarea
electivă a Moldovei adăugându-
se şi recunoaşterea din partea
Marilor puteri garante. 

Deosebit de important
este documentul care conţine
mesajul lui Cuza din 24 ianuarie
1862, în şedinţa solemnă a celor
două Camere, care arată că mar-
ile puteri au recunoscut unirea
adunărilor şi a ministerelor ambe-
lor Principate, că guvernul depune
spre apobare actul referitor la
modificările care trebuiesc aduse
Convenţiei din 19 august 1858.
Tot acum domnul Unirii cere
deputaţilor să renunţe la
dezbinările din trecut pentru a nu
compromite Unirea şi le comunică
principalele reforme care
urmează să se înceapă: unifi-
carea administraţiilor celor două
ţări, descentralizarea
administrativă, organizarea minis-
terelor, separarea puterii adminis-
trative de cea judecătorească,
legea rurală, organizarea
învăţământului etc. Ca urmare
putem aminti şi documentele care
vorbesc despre activitatea
Comisiei Centrale de la Focşani şi
reformele înfăptuite în timpul dom-
niei lui Cuza.                          

Sfârşitul dom-
niei şi perioada care a urmat sunt
ilustrate de actul de abdicare a lui
Cuza, semnat de acesta la 11
februarie 1866, o scrisoare a sa
din exil, de la Paris, datată 3 feb-
ruarie 1869, adresată mitropolitu-
lui, în care îşi exprimă decepţia
pentru înlăturarea sa de la tron, în
condiţiile, în care nu a avut alt ţel
decât binele Ţării şi dorinţa de a
se reîntoarce la Ruginoasa din
cauza mijloacelor băneşti insufi-
ciente. 
Cu  scrisoarea din Piatra Neamţ a
Doamnei Elena Cuza din 17 sep-
tembrie 1908, în care îşi exprimă
recunoştinţa faţă de ridicarea aici
a unui  monument dedicat memo-
riei lui Alexandru Ioan Cuza,
încheiem prezentarea unei părţi a
documentelor aflate în fondurile şi
colecţiile Arhivelor Naţionale ale
României, având convingerea că
ele fac odată în plus,  mai bine
înţeleasă personalitatea şi epoca
domnitorului Unirii de la 1859.
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