
Formarea poporului român și a lim-
bii române i-a preocupat pe
cărturari,   de la cronicari ai evului
mediu românesc și european   la is-
toricii moderni și cei contemporani.
Aspectele abordate parțial sau într-
o mai mare măsură de aceștia au
fost cele legate de spațiul și
împrejurările istorice în care a avut
loc etnogeneza românească. Pen-

tru Anonymus, cleric și notar al
regelui Bela al III-lea al Ungariei

(1148-1196),  în a sa Gesta Hungarorum, datată aproximativ
la sfârșitul secolului al XII-lea, românii sunt descendenții
romanității din întreg arealul carpato-pannonic, arătând că, la
venirea lor în Câmpia Pannonică, maghiarii găsesc o
populație mixtă, compusă din slavi, bulgari și vlahi. Tot el
menționează că domnia o avea aici un anume blac cu numele
Gelu. Spusele cronicarului anonim sunt confirmate spre

sfârșitul secolului al XIII-lea de Simon de Kéza, unul dintre
cei mai importanți cronicari maghiari din timpul domniei lui
Ladislau al IV-lea (1272-1290), care  menționează în Gesta
Hunnorum et Hungarorum, prezența românilor în Pannonia
ca  păstori și coloni ai romanilor chiar în perioada de
dominație a spațiului pannonic de către huni. Szamosközi
István, umanist și istoric maghiar, autor al unei colecții de
inscripții romane din Dacia și al unei Istorii a Ungariei,
nefinalizată, susține în lucrarea sa din anul 1593
descendența românilor din vechii coloniști romani, arătând că
ei înșiși își zic romani, iar limba lor trădează originea latină1.
Martin Opitz, profesor la Academia din Alba-Iulia, erudit
dascăl și poet german, secretar și istoriograf al regelui
Vladislav al IV-lea Vasa, al Poloniei (1632-1648), în a sa
Dacia Antiqua, face referiri clare cu privire la limba și datinile
românilor. Un istoric și cărturar maghiar din secolul al XVIII-
lea, Huszti András, în lucrarea sa Vechea și noua Dacie,
apărută la Viena în 1791, îi amintește pe români ca urmași ai
geților și ai vechilor colonii romane.
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Prin calitățile
lui de man-
ager, prin
acțiunile lui in-

sistente și prin
deosebita sa seriozitate și spontanei-
tate, afacerile noului trust al lui John
Davison Rockefeller prosperă. Încă
din 1886, beneficiile anuale se ridicau
la 15 milioane de dolari, raportate la
un capital de 70 de milioane de dolari,
ceea ce însemna un randament de
21%. Considerabil. Cu atât mai mult

cu cât prețul petrolului fusese și era
stabil. În „Standard Oil” originar,
partea în acțiuni a lui John R. fusese
de 66%. Oricum, acum ea era mai
mare. Cu ritmul de lucru, de acțiune al
lui Rockefeller, Andrews se obișnuia
greu: „de ce să ne mai agităm atât cât
suntem deja atât de bogați?” O idee
care lui John R. nu-i prea plăcea. An-
drews, deci, se va retrage din afacere
în schimbul a 1 milion de dolari bani
cheș. Ceea ce a mulțumit ambele
părți.

OMuL CARE A CREAT O
PREsTIGIOAsă DINAsTIE

JOhN DAvIsON ROCKEfELLER
(1839 – 1937) (III)

- CuM sE fAC AvERILE îN sTATELE
uNITE - 
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Ca în fiecare an, săptămâna
care include și ziua de 8
martie, este și săptămâna
Târgului de turism de la
Berlin, unde am avut bucu-
ria de a participa alături de
colegi și un student de la
Facultatea de Științe Eco-
nomice, de reprezentanți de

la Asociația Județeană de
Turism din Sibiu sau de la
câteva firme de turism sem-
nificative din Sibiu. Partici-
parea noastră a vizat și o
evenimentele desfășurate în
cadrul standului românesc
organizat cu ocazia acestui
important eveniment. Sibiul
a fost la înălțime prin
r e p r e z e n t a ț i a
”gastronomică” oferită de
bucătari care au pus în val-
oare produsele traduiționale
specifice zonei.

Dan POPEscu

REsTAuRANTELE
MIChELIN, O fATA
MORGANA PENTRu

GAsTRONOMIA
ROMâNEAsCă

Dr. Univ. Dr. Alexiu 
tatu, ulbs
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AsPECTE ALE ETNOGENEzEI ROMâNEșTI

ne-a părăsit zilele trecute, după
o lungă și grea suferință,
prof.univ.dr. d.H.c. dumitru cio-
coi-Pop, rector întemeietor al
ulbs. a plecat din această lume
și a intrat în legendă. un mare
om, un veritabil savant. a con-
struit mult și temeinic. un man-
ager excelent și un om de echipă.
Este primul și singurul care, prin
calitățile sale, a reușit să aducă
elitele academice americane la
sibiu. Și cât de numeroși profe-
sori sibieni au studiat, la fața
locului experiența americană. O
mare deschidere către lume și
universalitate: Germania, Marea
britanie, china etc. imens.
Printre foarte puținii d.H.c.
români ai unor universități amer-
icane. a dezvoltat logistica
universității noastre ș.a. am pier-
dut un mare profesor, un mare
conducător, un mare prieten de o
finețe și sensibilitate remarca-
bile. sincere condoleanțe familiei
greu încercate.
dumnezeu să-l odihnească în
pace

dan Popescu

IN MEMORIAM

Conf. Univ. Dr. Virgil
nicula, ulbs

ALINIEREA
PRACTICILOR

DE MARKETING
ONLINE

TENDINȚELOR
GLOBALE

Conf. Univ. Dr. Camelia
budac, ulbs

Ca urmare a faptului
că inovația e peste tot,
apare constant între-
barea ce urmează și
cum pot fi folosite
noile practici. Mai mult
decât atât, marketerii
se gândesc ce pot
face diferit păstrând
totuși identitatea de
brand dar integrând
componente ca video-
ul, VR-ul, email-ul și
mobile marketing-ul...

- continuare în pag. 2 -
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cât impact va mai avea Face-
book și cât vor crește alte plat-
forme.
Evoluția pieței obligă compani-
ile la o adaptare constantă a in-
strumentelor de marketing,
pentru ca bugetul alocat să nu
se dovedească a fii prea mare
comparativ cu obiectivele pro-
puse – profit, reacția publicului,
etc. Utilizatorii se adaptează din
ce în ce mai repede la noile
tehnologii ceea ce impune apli-
carea rapidă de noutăți tehno-
logice pentru ca această
evoluție să devină la rândul său
un avantaj competitiv.
Indiferent dacă vorbim despre
tendințe precum big data,
influențatori, marketing prin
conținut, publicitate nativă sau
personalizare, numitorul comun
este creșterea relevanței bran-
dului și a experienței de brand
în mediul online. Prin inter-
mediul noilor tehnologii, bran-
durile pot și trebuie să aducă
mai multă valoare consuma-
torului. Simpla valoare
intrinsecă a produselor și ser-
viciilor nu mai este suficientă.
Pentru a supraviețui, fiecare
brand trebuie să adopte progre-
sul tehnologic astfel încât să fie
capabil să ofere o relevanță
digitală specifică, prin inter-
mediul căreia să satisfacă
nevoile consumatorului într-un
mod superior.
Analizând și sintetizând princi-
palele tendințe în marketingul
online, la nivel global, concluzia
firească este că cei care vor
stabili trendurile sunt chiar
clienții. Satisfacția clienților este
indicatorul de performanță con-
siderat de marketeri, ceea ce
face ca între marketing, servicii
și vânzări să nu mai existe

granițe. Tehnologia permite
consumatorilor, mai mult decât
oricând, să interacționeze cu
brandul și să contribuie la
construcția lui, alături de alți
consumatori și de echipa de
marketing.
Tehnologia transformă călătoria
consumatorului dintr-o simplă
experiență la cumpărături într-
una personalizată și unică. As-
pecte precum inteligență
artificială, realitate virtuală &
augmentată și Internet of
Things sunt cele care vor aduce
un aport semnificativ
personalizării experienței de
cumpărare, în beneficiul con-
sumatorului. 
Consumatorii de azi au posibili-
tatea de a-și face cumpărăturile
oricând doresc, de pe orice dis-
pozitiv doresc. Ce este impor-
tant este ca brandul să fie
prezent oricând și oriunde își
vor face ei cumpărăturile.
Domeniul digital trebuie să fie
acum o parte din tot ceea ce se
întâmplă, online-ul și offline-ul
trebuie să fie complet integrate.
Companiile nu au nevoie
neapărată de o strategie
digitală, lucrul de care au ele cu
adevărat nevoie este să știe
cum să conecteze componenta
digitală la procesul complex
care le arată cum anume iau
consumatorii deciziile de
cumpărare.
Căutarea produselor dorite prin
motoarele de căutare, este
sursa principală de informare
online, atât pentru consumatorii
din online cât și pentru cei din
offline: aproximativ 68% dintre
consumatori folosesc căutările
pe Internet pentru a obține
informații atunci când doresc să
facă o achiziție (Consumer
Barometer, 2017). A devenit o
așteptare normală ca
informațiile despre branduri să
fie la un click distanță, utilizatorii
dorind acces imediat la detalii
despre produsele căutate 

Prin prelucrările complexe a
informațiilor cuprinse în marile
baze de date, companiile află o
grămadă de lucruri noi despre
clienți și preferințele lor, de-
venind din ce în ce mai bune la
țintirea publicului vizat şi la co-
municarea în modul cel mai efi-
cient cu consumatorii, în funcție
de obiceiurile lor de cumpărare
şi de căutare pe Internet. 
Datorită bazelor de date de
clienți, a proceselor prin care
pot fi prelucrate şi exploatate
precum şi datorită rețelelor de
socializare şi proceselor de
fabricație flexibile, din ce în ce
mai multe companii învață cum
să ofere produse și design-uri
adaptate la nevoile și
preferințele specifice fiecărui
client.
Rețelele sociale au schimbat
mult modul în care consumatorii
din lumea întreagă accesează
informația, comunicarea a de-
venit mult mai accesabilă iar
conținutul acesteia s-a modificat
în raport cu nevoile utilizatorilor,
dovedindu-se adevărate
experiențe centrate pe con-
sumator. Potrivit datelor
furnizate de Statista, rata de
penetrare a rețelelor sociale la
nivel global este din ce în ce
mai mare. Astfel, 71% din uti-
lizatorii de internet utilizează
rețele sociale în activitățile zil-
nice din mediul online și fac
acest lucru cu precădere de pe
telefoanele inteligente. Dispozi-
tivele mobile au adus posibilități
noi pentru rețelele sociale mo-
bile incluzând caracteristici de
localizare sau jocuri sociale.
Abundența de informații la care
e supus utilizatorul în mediul
online conduce marketerii către
soluții în social media, ca instru-
ment vital al strategiei de mar-
keting. Astfel, crește numărul de
canale social media cu potențial
de interes pentru consumatorul
român, prin intrarea în zona de
relevanță a platformelor Insta-

gram și Pinterest. În cadrul
strategiilor de social media,
aceste platforme vor deveni
parte din mix, alături de Face-
book, YouTube și în unele
cazuri LinkedIn. 
Conținutul video este din ce în
ce mai prezent (publicul arată
tot mai mult interes în această
zonă) și, cu mici excepții - sin-
gurul care generează angaja-
ment pozitiv în mod organic în
social media. Nu se mai
vorbește atât de video ca și
conținut, ci de experiența pe
care o oferă. Utilizatorul începe
să o descopere treptat, dintr-o
perspectivă subiectivă, el
simțind că trăiește momentul re-
spectiv. Fie că vorbim de video-
uri 360, Augmented Reality sau
Virtual Reality, în mod cert este
una din zonele cu cel mai mare
potențial de exploatare. Ca
strategie de marketing, eficiența
video-ului din ultimul timp, a
adus contribuții în special pen-
tru branding și engagement.
Video-ul ajută la mărirea ratei
de deschidere a emailurilor, la a
găsi mai ușor brandul pe mo-
toarele de căutare și la a îl
diferenția de concurență.
Crearea de conținut video, este
principala provocare ce
împiedică mai multe afaceri să
folosească acest tip de conținut,
și a reuși să-și depășească
concurența.
Content marketing-ul este o altă
tendință considerată de marke-
teri în ultimii ani, alături de
asumarea paradigmei prima
dată dispozitivul mobil. Faptul
că produsul spune o poveste
este mai relevant pentru con-
sumatorii care sunt din ce în ce
mai atenți la modul de
interacțiune cu un brand.
Relevanța digitală poate
îmbrăca multiple forme: de la o
mai bună înțelegere a con-
sumatorului, a nevoilor și a val-
orilor sale până la anticiparea și
adresarea acestor nevoi (big

data, personalizare), satisfac-
erea lor în condiții de accesibili-
tate sporită (mobilitate, UX) sau
chiar crearea unor nevoi noi
(big data, content marketing).
Atât pe piața locală, cât și la
nivel global, în ultimul timp se
observă tendința de a merge
spre zona de marketing prin
influențatori. Pe plan local, ul-
timii ani au permis dezvoltarea
unei astfel de nișe. Acești
influențatori provin fie din rândul
unor persoane cu vizibilitate din
zona de TV, ce au migrat și în
digital observând deschiderea
brandurilor în dezvoltarea
relațiilor și pe acest canal, dar și
dinspre vloggeri sau alte per-
soane care s-au afirmat și au
reușit să dezvolte în jurul lor
comunități. 
Într-un context în care
concurența vine din toate
părțile, cea mai bună metodă de
a câștiga atenția și încrederea
clienților este prin asociere cu
persoane sau branduri care
deja au reușit acest lucru.
Parteneriatele cu cei care au
deja o comunitate în jurul lor pot
rezulta în campanii foarte cre-
ative și extrem de eficiente.
Dezvoltarea conținutului video
și dorința de a personaliza cât
mai mult comunicarea vor crea
relații solide între branduri,
influențatori și comunitățile
acestora. Conținutul este ele-
mentul cel mai relevant pentru
marketing, dar contextul în care
este livrat a devenit mai impor-
tant ca niciodată. 
Viitorul sună promițător, cu
multe noutăți de care ar fi indi-
cat a se ține cont în planul unei
strategii de marketing online.
Atâta timp cât nevoia publicului
e cea care contează și se va
livra informația care este de
maxim interes pentru el, cu
siguranță se vor obține rezul-
tatele dorite de la o campanie
de marketing online.

Conf. Univ. Dr. Camelia 
budac, ulbs



urmare din pagina 1

Istoricul și universitarul
Makkai László în Istoria
Transilvaniei, 1946, admite
informațiile lui Anonymus
dintr-o primă versiune a
Gestei Hungarorum, fiind de
acord cu acestea.2 Lauren-
tius Toppeltinus (1640-
1670), unul dintre cei mai
importanți și reprezentativi
istorici sași, în lucrarea sa
Origines et occasus Trans-
sylvanorum, publicată la
Lyon în anul 1667, susține
originea romană a românilor,
aceștia fiind urmașii
coloniștilor aduși de
împăratul Traian în Dacia,
limba lor este limba vechilor
romani.3 Johann Tröster,
cărturar și om de cultură
sas, vorbește, și el, cu argu-
mente istorice, în Das Alt
und Neu Teutsche Dacia,
publicată în anul 1666 la
Nürnberg, despre latinitatea
poporului și a limbii române.4

Istoricul și etnologul maghiar
Benkö Jozsef (1740-1814),
în Transilvania sive magnus
Transilvaniae principatus,
apărută la Viena în anul
1778, afirmă că o bună parte
din romani a părăsit Dacia,
dar că o parte a lor împreună
cu populația autohtonă au
rămas pe loc. Un alt cărturar

cunoscut, Michael Lebrecht,
scriitor și pedagog (1757-
1807), în Geschichte der
aborigienen dacischen
Völker in Abendunterhaltun-
gen, apărută în anul 1791 la
Sibiu, menționează că
românii ca urmași ai ro-
manilor sunt ,,cei mai vechi
locuitori ai acestor regiuni”.
Edward Gibbon, specialist în
istoria antichității romane,
arată în The History of the
Decline and Fall of the
Roman Empire, 1776-1778,
că după retragerea
administrației și stăpânirii ro-
mane din Dacia, aici rămâne
,,o parte însemnată din
locuitorii ei, care mai mare
groază aveau de emigrare
decât de stăpânitorul got”.
Acestor istorici, cărturari și
oameni de cultură străini5 li
se adaugă afirmațiile mitro-
politului cărturar sîrb, Ștefan
Stratimirovici și slovacului
Paul Joseph Schafarik
(1795-1861), istoric, etno-
graf și renumit slavist, care,
într-o lucrare publicată la
Leipzig în anul 1844,
menționa: ,,valahii de la nord
și de la sud de fluviu au toți
aceeași origine” și sunt
rezultatul amestecului
,,tracilor și geto-dacilor cu
romanii”. 
Continuitatea populației
daco-romane pe teritoriul
fostei provincii romane, for-

marea poporului și a limbii
române în spațiul carpato-
danubiano-pontic au fost
negate de istorici străini, cu
,,argumente” și motivații de
cele mai multe ori de ordin
politic. Franz Joseph Sulzer
în Geschichte das
transalpinischen Daciens,
publicată la Viena în anii
1781-17826, este de părere
că Dacia a fost părăsită,
românii nu-și au originea în
coloniștii romani și s-au for-
mat ca popor în Peninsula
Balcanică, de unde vin la
nord de Dunăre la sfârșitul
secolului al XIII-lea7 și re-
spectiv după marea invazie
tătară din anul 1241 și deci
după venirea ungurilor în
Ardeal. I.C. Eder  reia ideile
lui Sulzer, iar Bolla Márton
susține că românii sunt de
origine bulgară. I.Chr. Engel,
într-o lucrare apărută la
Viena, 1794 și  Halle 1797
susține că venirea românilor
în nordul Dunării s-a produs
în secolul al IX-lea. Cel care
încearcă să ,,argumenteze”
că etnogeneza românească
s-a  produs în sudul  Dunării
este Robert Rösler, care în
Romänische Studien, lucrare
publicată la Viena în 1871,
este de părere că dacii au
fost distruși ca popor,
vechea toponimie dacică a
dispărut, Dacia nu a putut fi
romanizată în 165 de ani,

toți locuitorii au părăsit
Dacia în timpul împăratului
Aurelian, poporul român și
limba română s-au format în
sudul Dunării, românii sunt
un popor de păstori nomazi,
nu există izvoare istorice de-
spre românii de la nord de
Dunăre anterior secolului al
XIII-lea. 
Ideea exterminării dacilor ar
fi un caz unic în istoria
universală ori inscripțiile
atestă  conviețuirea dintre
dacii învinși și coloniștii
aduși ex toto orbe Romano,
după cum arată Eutropius în
Breviarum ab Urbe condita.
,,Secătuirea” Daciei de
bărbați, vehiculată de unii is-
torici străini este contrazisă
de înrolarea în armata
romană a multor tineri daci.
Este de remarcat în acest
sens că, împăratul Traian
înființează ala I Ulpia Daco-
rum, atestată în Cappadocia
până în secolul IV, cohors I
Ulpia Dacorum, staționară la
Claudiana în Siria, atestată
și după anul 300. În timpul
lui Hadrian este înființată co-
hors I Aelia Dacorum pentru
provincia romană Britannia,
în timp ce alte formațiuni mil-
itare formate din daci
staționează în Numidia,
Mesopotamia, Italia
Noricum, Pannonia, în
această din urmă provincie
fiind atestate cohors II Au-

gusta Dacorum și cohors II
Aurelia Dacorum. Cohorte
alcătuite din daci sunt
prezente și într-o zonă mai
apropiată, cum este provin-
cia Moesia Inferior, unde în
garnizoana Civitas Monta-
nensium staționa cohors
Gemina Dacorum Gordina.
Trebuie, de asemenea,
reținut că trupe auxiliare for-
mate din tineri daci, sunt at-
estate epigrafic la Cumidava
(Rîșnov), Drobeta (Turnu
Severin), Praetorium etc.8

Toponimia dacică este
prezentă după cucerirea Da-
ciei, denumiri ca Apulum,
Buteridava, Capidava, Dro-
beta etc, la care se adaugă
toponimele anterioare
cuceririi romane, ca Altium,
Berzobis, Carsium, Durosto-
rum și care sunt recognosci-
bile în toponimia ulterioară:
Oltina, Berzovia, Hârșova,
Dârstor. Hidronimia vorbește
și ea de la sine: Dunăre
(Danubius), Olt (Alutus),
Mureș (Maris), Someș
(Samus), ca și onomastica
dacică – antroponime ca De-
cebalus, Mucapor, Ro-
manus9 , fără să fie foarte
numeroase, se regăsesc
totuși în multe din inscripțiile
descoperite la Germisara,
Histria și în alte așezări
daco-romane.10
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Mediul de afaceri, însă, deve-
nea mereu mai complicat. Mod-
elul de trust al lui John R. a fost
copiat în multe din celelalte
activități de producție: whisky,
zahăr, tabac, nutrețuri, fabri-
carea cuielor etc. În asemenea
condiții, Congresul american va
vota, în vara anului 1890,
faimoasa lege Sherman, pro-
hibind toate înțelegerile desti-
nate să diminueze efectele
concurenței. Iar pe baza aces-
tei legi, Curtea supremă din
Ohio a ordonat lichidarea
trustului petrolier al lui Rocke-
feller... Am urmărid, de altfel,
cum, în decursul activităților
sale, John R. urmărea  să afle
acele posibilități, căi, tehnici
care să-l ducă la profit, la
câștig. De multe ori, în funcție
de ce făcea el și de ce făceau
alții, legile se modificau
urmărind să obtureze o cale
sau alta. Și atunci John R. și
ceilalți mari întreprinzători se
străduiau să afle, mereu, alte și
alte posibilități. Se realiza astfel
un progres evident în sistemul
de management macroeco-
nomic. Sunt considerații care se
verifică și în tot ceea ce
urmează.

Ce a făcut, dar, Rocke-
feller? În principiu, fiecare certi-
ficat din cadrul trustului său a
fost rambursat din perspectiva
fracțiunilor de acțiuni aferente
fiecăreia din cele 19 societăți
care constituiau trustul. Deci lu-
crurile puteau trena. Acționarii,
fiecare potrivit reprezentativității
sale, continuau să primească
dividende mari plătite de trust.
Însă aceste venituri nu puteau fi
taxate deoarece, oficial, trustul
nu exista. Rezultatul? După 5
ani de la ordinul de lichidare,
trustul continua să funcționeze.
A ieșit scandal, iar opinia
publică americană a cerut
reparații. S-a aflat, însă, un nou
„adăpost legal”. Cu precădere,
mulțumită legislatorilor din New-
Jersey. Ei au votat o lege
permițând unei societăți încor-
porate în statul respectiv să
posede și să gestioneze acțiuni
ale unor societăți înregistrate
oriunde. Se va naște astfel, în
iunie 1899, societatea „Stan-
dard Oil of New-Jersey”, veri-
tabil holding ce controla
capitalurile a 30 de societăți sta-
bilite atât în SUA cât și în afara
lor. Rockefeller este
președintele Consiliului de
Administrație, el singur fiind tit-
ularul unei treimi din capitalul
social, treime valorând circa
110 milioane de dolari. Nu
puțini spuneau că este o cifră
destul de depărtată de realitate
dacă se ținea cont de faptul că
beneficiul brut anual atingea
atunci 64 milioane de dolari. Iar
peste 10 ani se va ridica la 116
milioane. 

Din nou aceleași pre-
siuni asupra trusturilor. În 1911,
președintele Theodor Roo-
sevelt va provoca disoluția și a
lui „Standard Oil of New-Jer-
sey”. Din „cenușă” au ieșit circa
o duzină de societăți mai mici
cu nume diverse: „Socony Vac-
uum”, „Mobil Oil”, „Amoco”,
“Sophiro”, „Esso” etc. Printre
acestea, „Standard Oil of New-
Jersey” va rămâne cea mai
puternică moștenitoare, cu un
capital de 285 milioane de

dolari. O „solidaritate reziduală”
va continua să existe în sensul
unor înțelegeri tacite în ce
privea zonele de influență. John
R. mai avea doar un rol de ob-
servator, cu atât mai mult cu cât
la 60 de ani se simțea obosit și
aspira la o existență mai puțin
hărțuitoare. Direcțiunea în toate
aceste privințe era asigurată de
un mic comitet executiv prezidat
de unul dintre cei mai vechi
asociați, comitet în care își afla
locul și fiul său John Davison
Rockefeller Jr.

În mod paradoxal,
totuși, deși seniorul se
retrăsese, cam din acel timp și
până în 1914 presa și opinia
publică s-au dezlănțuit, aproape
feroce, împotriva lui John R. El
era reprezentat ca incarnația
capitalismului opresor, ca sin-
istrul manipulator al puterii
oculte a banilor asupra politicii,
ca geniul răufăcător al
monopolurilor exploatatoare.
Caricaturile presei îl desenau
deopotrivă. Erau totuși vorbe,
doar vorbe. Omul și-a văzut de
treabă înainte. Desigur, mulți îl
prezentau ca „omul cel mai
bogat din lume”. Niciodată mil-
iardar, însă, la valoarea dolaru-
lui de atunci. Averea lui
Rockefeller era constituită
esențial din valori mobiliare, val-
ori supuse fluctuațiilor pieței.
Firmele respective, erau, însă,
ca „o stropitoare binefăcătoare”
pentru întreaga economie
americană. Dividendele
activității petroliere erau atât de
considerabile, încât, încă din
1890, „Standard Oil of New-Jer-
sey” reprezenta o trezorerie de
rezervă în valori ale altor între-
prinderi, mai ales din domeniul
căilor ferate. Cu o putere
financiară la azimut, „Standard
Oil of New-Jersey” iriga astfel
întreaga economie americană.
Nu mai era vorba doar de
„vorbe” acum, ci de fapte, de
multe și imense fapte concrete.
Remarcate și acestea.

...John va investi în

mine de fier, în liniile de cale
ferată ale lui „Union Pacific”.
Deasemenea, în domeniul
asigurărilor, în ce privește
telegrafia, iluminatul electric,
considerabil benzinele etc.
John R., în pofida vârstei lui
avansate, supraveghea prin in-
termediul Bursei toate aceste
plasamente. El afirma: „Capac-
itatea de a face bani este un dar
de la Dumnezeu. Un dar ce tre-
buie dezvoltat și utilizat cel mai
mult posibil spre a face bine
umanității. Având acest dar de
la Dumnezeu, eu cred că este
de datoria mea să fac bani, din
ce în ce mai mulți bani. Și să
mă folosesc de acești bani pen-
tru binele altor oameni, așa cum
îmi dictează conștiința mea”. În
altă parte afirmând că „dacă
satisfacerea senzuală egoistă
își află limitele în capacitatea
corpului uman și a
convențiunilor sociale,
satisfacțiile pe care ți le oferă
puterea de a ajuta pe alții nu
cunosc astfel de limite”. Sunt
cuvinte acoperite de gesturi re-
marcabile care spun mult de-
spre caracterul acestui imens
întreprinzător și om remarcabil.
În postură de fidel credincios
baptist, beneficiarii ajutoarelor,
donațiilor sale erau mai ales
colegiile de învățământ, spi-
talele, azilele de bătrâni, misiu-
nile baptiste din străinătate,
societățile de binefacere. O
donație importantă în acea
vreme a fost destinată tinerei
Universități din Chicago, de
șase sute de mii de dolari,
donație care a fost, apoi, dese-
ori repetată la valori mai înalte.

...Primul Război Mon-
dial a reprezentat, pentru imag-
inea lui Rockefeller, o veritabilă
reconfirmare. În bine. Mulți oa-
meni puternici – și de la
învingători, dar și de la învinși –
au realizat că industria
petrolieră americană și
europeană în care John R.
avea partea lui, prin organi-
zarea sa remarcabilă, prin

performanțele sale tehnologice
a reprezentat un factor esențial
în victoria câștigată de către
avioane, tancuri, transportul cu
automobile etc. Nu întâmplător,
dar ținând seama și de partici-
parea lui la efortul financiar al
națiunii, de donațiile sale con-
sistente pentru Crucea Roșie,
pentru Belgia, pentru alte țări,
regele Albert și cardinalul
Mercier, într-o călătorie în
Statele Unite, l-au vizitat per-
sonal pe Rockefeller. De altfel,
se făceau din ce în ce mai mult
simțite activitățile de binefacere
ale Fundației Rockefeller, cu
striațiuni în numeroase țări,
fundație dirijată, coordonată de
John D. Rockefeller Jr. S-au
vădit astfel contribuții esențiale
la reconstrucția unor regiuni eu-
ropene devastate de război.
Deasemenea, au fost finanțate
instituții de studiu în domeniul
social, economic, managerial
etc. Au fost, mereu, astfel, sute
și sute de milioane de dolari...

Îi plăcea celebritatea,
pe care o dobândise de altfel. A
fost teribil de încântat când, pe
la începutul anilor 1930, a primit
o scrisoare, trimisă din Anglia, o
scrisoare pe care expeditorul
nu scrisese nici nume, nici
adresă, ci doar Statele Unite,
atașând o mică fotografie a lui
decupată dintr-un ziar... Am tre-
cut în revistă mai multe
secvențe din copilăria –
tinerețea sa și din activitatea lui
la anii maturității și ai senectuții.
În abnegația, munca, credința și
consistența sa, în perseverența
sa, în ce privește mintea sa atât
de bine organizată și
imaginativă – în toate acestea,
deci, avem explicația ascensiu-
nii sale atât de fulminante.
Dintr-un tânăr relativ obișnuit a
devenit, în timp, omul care își
culegea profituri în toată lumea.
Aproape fiecare lampă aprinsă
undeva și, ceva mai târziu,
aproape fiecare motor pus în
funcțiune au adăugat câte un
grăunte de beneficii pentru

„Standard Oil of New-Jersey”,
trust ale cărui venituri
internaționale aproape că
depășeau PNB-ul, am spune
astăzi, american. Acțiuni în
lege, la limita legii, în afara
legii? În lege și la limita legii. În
bună măsură, situația s-a
repetat și se repetă, 70-80 de
ani mai târziu, în informatică. Și
nu doar în informatică. Motiv de
reflecție, în fapt, pentru fiecare,
asupra a ceea ce am făcut și
facem...

Notă: Se împlinesc, iată,
aproape 30 de ani de când,
întâi revista „Continent” și apoi
„Grupul de Presă și Editură
Continent”, SRL, pe bază de
părți sociale, funcționează.
Sunt, iată, 30 de ani de când
eu, în calitate de Director, și
colegul Nicușor Eșanu, director
economic ne-am străduit să
ținem pe picioare și să facem să
progreseze o societate de acest
tip. Nu ne-a fost ușor. Odată cu
SRL părți sociale – am fost, în
principal, trei asociați, ne-am
luat efectiv soarta în propriile
mâini. Sigur, judecând după
principiile de conducere a unei
firme capitaliste, atunci când al
treilea asociat a avut pretenții
nejustificate la un venit imens,
am renunțat la el (1993). Nu
mai intru în detalii. Cu atât mai
mult cu cât, în acea vreme, eu,
câștigând concursul la Universi-
tate, în ianuarie 1992, și
deținând și funcția de consilier-
expert în Ministerul Transpor-
turilor, la București, tocmai
pentru a ne mai relaxa situația
financiară renunțasem la
salariul de manager la GPE
„Continent”. Cel de care ne-am
despărțit nu a plecat oricum, ci
cu o bună parte din părțile so-
ciale, cele care i se cuveneau.
Oricum, am mers înainte, dez-
voltând în continuare sectorul
comercial și pe cel editorial.
Sperăm să fie așa și mai de-
parte. La mulți ani! G.P.E. „Con-
tinent”!

Dan POPEscu
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Durabilitatea turismului în as-
pectele sale economice, so-
ciale și de mediu a reprezentat
axa ITB Berlin 2019, unul dintre
cele mai mari târguri de turism
din lume, care s-a desfășurat la
Berlin în perioada 6 -10 martie,
cu participarea a peste 180 de
țări și peste 110.000 vizitatori
profesioniști, peste 5.000 de
jurnaliști din 80 de țări și circa
450 de bloggeri  acreditați, care
au venit să vadă standurile a
aproximativ 10.000 de
expozanți. Schimbările climat-
ice, masificarea și izbucnirea
fobiei pentru turism, repectarea
mediului și distribuirea benefici-
ilor economice ale acestei in-
dustrii sunt câteva dintre
principalele subiecte care au
fost abordate în seminariile și
conferințele derulate la acest
prestigios târg de turism.
„ITB Berlin demonstrează încă
o dată că formatul analogic al
târgului poate fi mai reușit decât
oricând în era digitală. Per-
cepem în avans tendințele sec-
torului și adaptăm formatele
noastre”, a asigurat
președintele târgului din Berlin,
Christian Göke, la prezentarea
ITB 2019 în cadrul conferinței
de presă de deschidere. 
Întâlnirea care, conform organi-
zatorilor, generează aproxima-
tiv 7.000 de milioane de euro,
cu numere de participare simi-
lare cu cele de anul trecut, este
considerată drept referință pen-
tru o industrie-cheie pentru
multe țări.
Potrivit Organizației Mondiale a
Turismului (UNWTO), anul tre-
cut s-au înregistrat peste 1.400
de milioane de călători
internaționali (+6%), iar indus-
tria a generat venituri globale
din exporturi de 1.600 milioane
de dolari (1.400 milioane de
euro), comparabile cu cele din
sectorul petrolului sau al auto-
mobilelor.
Durabilitatea este percepută ca
o axă transversală a târgului, cu
o creștere a ofertei de turism

ecologic și un număr semnifica-
tiv de mese rotunde și
prezentări privind impactul tur-
ismului de masă (am remarcat
faptul că turismul de croazieră
devine tot mai accesibil pentru
un număr mare de vizitatori) și
efectele reciproce dintre turism
și încălzirea globală.
Impactul în creștere al tehnolo-
giei în sectorul turistic a fost viz-
ibil în cadrul târgului, care a pus
accentul pe zona segmentului
Tehnologie, pe excursii și
activități care se regăsesc în
aplicații pentru această indus-
trie a realității virtuale și a
realității augmentate. În plus, a
fost organizată o sesiune de-
spre eTravel, la care au partici-
pat mari companii și firme
emergente sau „start-up-uri”.
Târgul a inclus, de asemenea,
creșterea turismului medical,
care are un mare potențial eco-
nomic, în opinia expertilor ITB,
dedicând etajul unui pavilion
pentru această specialitate.
Alte segmente ale sectorului
turistic care au fost incluse în
întâlnirea de la Berlin sunt tur-
ismul de afaceri și MICE (meet-
ings, incentives, congress and
events) și oferta specializată
pentru colectivul LGTBI, pre-
cum și problema transversală a
mobilității, în transformarea
rapidă cu boom-ul economiei
partajate, apariția conducerii
autonome și asumarea
progresivă a conștiinței de
mediu.
În ultimele două zile, târgul a
fost deschis publicului nespe-
cializat, o oportunitate de care
anul trecut au profitat peste
50.000 de persoane pentru a
vizita pavilioanele ITB.
De la gastronomia locală la
restaurantele cu stele Michelin
este o cale lungă și din păcate,
deocamdată,  în țara noastră
nu există nici un restaurant care
să fi obținut măcar o stea
Michelin. Dar cu “ce se
mănâncă Michelin”? Ghidul
Michelin s-a născut din ideea
de a recomanda cele mai bune
locuri de vizitat din întreaga
lume; astfel, în anul 1900 se
lansează prima ediție a ghidu-
lui Michelin din aceasta serie,

intocmit de frații Michelin care
la acea vreme își  încercau tal-
entele antreprenoriale în indus-
tria automobilistică; acest ghid
era oferit gratuit clienților la
achiziționarea oricărui set de
anvelope, furnizând informații
practice, destinate șoferilor, de-
spre locuri cu mâncare și locuri
de dormit, precum și alte
informații: hărți, instrucțiuni de
schimbare a roților, localizarea
service-urilor auto, a
benzinăriilor etc.
Sistemul notării cu stele a fost
introdus în 1926, iar în 1933 a
fost adoptat formatul de maxi-
mum 3 stele, utilizat până în
prezent. O atracție (fie ea
restaurant, monument istoric
sau altceva) este notată cu o
stea atunci când criticii Miche-
lin consideră că merită vizitată
de către turiștii care au un itin-
erariu ce poate cuprinde și
acea destinație sau acel obiec-
tiv se află în apropierea traseu-
lui ales. Două stele sugerează
că merită chiar să te abați de la
drumul tău pentru a vizita locul,
iar calificativul absolut, de trei
stele, desemnează o atracție
atât de impresionantă, încât
merită să planifici o întreagă
călătorie numai pentru a ajunge
acolo.
Există două versiuni diferite ale
Ghidului Michelin: Ghidul Roșu
și Ghidul Verde. Primul este cel
mai cunoscut, fiind axat pe cele
mai bune hoteluri și restaurante
din Europa. De cealaltă parte,
Ghidul Verde se concentrează
mai mult pe obiective de turism,
dar recomandă  și diverse lo-
caluri sau magazine care pot fi
vizitate în cadrul unui sejur.
Ghidul Michelin cuprinde și
publicații anexă precum Ghid
Voyageur Pratique (pentru
călătorii independenți), Ghid
Gourmand (cele mai bune
locații culinare), Ghid Escapade
(iesiri scurte) și Ghid Coup de
Coeur (hoteluri de calitate).
Indiferent de ghid sau de
destinaţie, stelele sunt întot-
deauna acordate în conformi-
tate cu aceleaşi criterii Michelin:
impresia pe care i-a făcut-o viz-
itatorului la sosire, renumele sit-
ului, patrimoniul său cultural,

comoditatea şi confortul oferit
vizitatorului, autenticitatea şi
farmecul său, calitatea servici-
ilor de primire, precum şi de alţi
factori.
Există însă un Ghid Verde pen-
tru România, lansat de Miche-
lin, care cuprinde o listă
detaliată a obiectivelor turistice
care trebuie vizitate măcar o
dată în viață. Acestea sunt
etichetate cu un anumit număr
de stele, sugerând turiștilor cât
efort merită depus pentru a
ajunge în acea destinație. Vari-
anta lansată recent, cea de-a
doua ediție a Ghidului Verde
Michelin pentru România, a fost
publicată la opt ani după
tipărirea primei ediții și cuprinde
o serie de destinații noi față de
prima ediție: Valea Marei și
Valea Maramureșului (3 stele);
Parcul Național Retezat (2
stele); Castrul Porolisum (2
stele); Ulpia Traiana (2 stele);
Salina Turda (2 stele); Cascada
Bigăr (2 stele). Muzeul Astra
din Dumbrava Sibiului este re-
comandat turiștilor din toată
lumea, fiind notat cu 3 stele în
ediția tipărită a Ghidului Miche-
lin din acrest an.
Restaurantele cu stele Michelin
sunt restaurantele care oferă
adevărate experiențe culinare,
opere de artă gastronomică cu
care marii chefs vor încerca să
trezească fiecare simț al
clienților care le trec pragul și al
căror ghid complet este publicat
și revizuit anual de către cele-
bra companie franceză.
Anul 1936 este începutul care
marchează acordarea de stele
Michelin, întreg procesul
reprezentand practic o modali-
tate de a clasifica restaurantele
în funcție de calitate, creativi-
tate, măiestria bucătarului, ra-
port calitate-preț, respectarea
standardelor culinare și atenția
pe detaliu a tot ceea ce
înseamnă produsul finit - într-o
expresie, cum arată și care
este gustul felului de mâncare
din farfuria care ajunge în fața
clientului.
Michelin acordă aceste stele cu
ajutorul unei întregi „armate” de
inspectori care călătoresc „sub
acoperire”, ca anonimi, în în-

treaga lume. Rapoartele lor
sunt foarte complexe, aceștia
examinând detalii precum cali-
tatea și aspectul florilor de pe
masă, prezentarea și calitatea
preparatelor, tehnica de gătire
folosită de bucătar, gradul de
coacere, atractivitatea localului
precum și dacă restaurantul
dispune de servicii de parcare
sau alte facilități tipice pentru
cei care călătoresc.
Procesul este însă unul foarte
laborios: înainte de primirea
primei stele Michelin, restau-
rantul primește nu mai puțin de
4 vizite naționale. Restaurant
cu o stea Michelin  înseamnă
că restaurantul este foarte bun;
a doua stea Michelin este acor-
data după 10 vizite ale inspec-
torilor  francezi (restaurant care
are un meniu excepțional,
merită să faci un popas în dru-
mul tău), iar a 3-a stea Michelin
este acordată numai după con-
trolul  inopinat și detaliat al in-
spectorilor internaționali
(restaurant cu un meniu
excepțional, merită să
călătorești și doar pentru el).
Nu a durat mult timp până ca
Michelin să devină un sistem
de referință în întreaga lume. În
2005 a fost publicat primul ghid
pentru Statele Unite, concentrat
pe New York, în 2007 a apărut
primul ghid pentru Tokyo,
Japonia, iar în 2012 ghidul
Michelin puncta 23 de țări de pe
3 continente, cu peste 45.000
de adrese de restaurante.
Paul Bocuse, cel care a intro-
dus „la nouvelle cuisine” în
Franța și cel care premiază an
de an cei mai buni bucătari din
lume, a spus despre ghidul
Michelin că este „singurul ghid
care contează”, iar frenezia
care apare în perioada
publicării acestuia este
comparată cu cea a decernării
premiilor Oscar.
Deși pasiunea pentru mâncare
a plecat din Franța, cele mai
multe restaurant cu stele
Michelin le deține în prezent
Tokyo.  Pe locul 2 este Parisul,
pe locul 3 Kyoto, pe locul 4 New
York, iar pe locul 5 Honk Kong.

România nu este pe
listă, însă pentru cine își
dorește să încerce o experiență
de stele Michelin, Budapesta,
Milano, Bruxelles, Paris sau
Atena sunt cele mai apropiate
destinații. 
La întrebarea de ce nu sunt
restaurante cu stele Michelin în
România , argumentul multor
chefs de top este că nu este
posibil să găsești cele mai bune
produse tot timpul anului, iar
criteriul prospețimii și diversității
preparatelor este unul definito-
riu. Un alt motiv ar fi că românii
încă nu au o cultură
gastronomică elaborată, nefiind
dispuși să plătească sume
destul de ridicate pentru o
porție minusculă de mâncare
(ei mergând mai mult pe prin-
cipul „all inclusive” – mâncare la
discreție, dacă se poate farfuria
cu vârf și cât mai mult dezmăț
culinar).
O altă problemă este cea a pa-
tronilor de restaurante care vor
sa facă bani din afacere și să
obțină un profit imediat, nu pe
termen lung, motiv pentru care,
majoritatea restaurantelor din
străinătate care sunt clasificate
pe stele Michelin sunt ale
bucătarilor, care se dedică în
totalitate artei culinare.

Conf. Univ. Dr. Virgil 
nicula, ulbs

- continuare în pagina 8 -
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Cât despre ipoteza că pe-
rioada de 165 de ani a fost
insuficientă pentru ro-
manizare, trebuie spus că în
alte teritorii cucerite de ro-
mani acest proces s-a
desfășurat în perioade de
timp variind între un secol și
un secol și jumătate – este
cazul Galiei și cel al His-
paniei.  Precizând că nici un
izvor străin  nu atestă o
migrație românescă la nord
de Dunăre nici în secolul IX
și nici în secolul XIII, putem
concluziona că ideile lui
Sulzer ca și teoria lui Rösler
au slujit mai degrabă unor
interese politice decât
adevărului istoric. În spri-
jinul celor afirmate mai sus
vin autori ca Dio Cassius,
Rufius Festus, Ammianus
Marcellinus, Zosimos, Ior-
danes etc., care în lucrările
lor vorbesc despre continui-
tatea unei simbioze daco-ro-
mane în nordul Dunării până

în secolul VI d. Hr. Putem
adăuga de asemenea și
câteva izvoare scrise, cum
ar fi însemnarea de la Sfân-
tul Munte Athos, păstrată la
Mânăstirea Castamonitu
(Costamonitu), care
amintește un episod întâm-
plat probabil între anii 726-
780: ,,în zilele împăraților
iconoclaști, grupuri de pe
ambele maluri ale Dunării,
folosindu-se de anarhia tim-
pului, așa numiții ,,richini” și
mai ales vlaho-richini”
veniră în Imperiu cu femeile
și copiii lor, fiincă nu era ni-
meni care să li se
împotrivească și să lupte cu
ei”.  O veche cronică turcă,
Ogüzname, amintește o
,,țară a vlahilor”, Ulak ili, și
pe locuitorii acesteia,
,,vlahii”, Ulakes, în lupta îm-
potriva unui val de migratori
asiatici. Opere ale ge-
ografilor armeni amintesc
pentru secolul IX o țară
necunoscută ,,ce-i zic
Balak” (Valahia). Pentru
secolul X, cărturarul arab
Mutahhar al-Magdisi
amintește și el în opera lui,

pe la anul 996, pe vlahi, iar
scrisori și tratate ale
împăraților bizantini
confirmă și ele, prezența
românilor la sfârșitul mileni-
ului I în spațiul carpato-
danubiano-pontic.
Și dacă la cele de mai sus
reiterăm contribuțiile consis-
tente cunoscute ale
corifeilor Școlii Ardelene –
Samuil Micu, Gheorghe
Șincai, Petru Maior, Ioan
Budai-Deleanu, ale istori-
cilor Daniel Philippide, Dion-
isie Fotino,   Bogdan
Petriceicu Hașdeu, Alexan-
dru D. Xenopol, Alexandru
Philippide, Ștefan Meteș,
Constantin C. Giurescu, ca
să amintim doar o parte din-
tre cei care au demonstrat
pe bază de izvoare scrise și
mărturii arheologice conti-
nuitatea daco-romană și
originea latină a românilor,
credem că orice om de bună
credință înțelege că etno-
geneza românească este
parte integrantă a etno-
genezei popoarelor eu-
ropene neolatine, că geneza
etnică românească face

parte dintr-un amplu și com-
plex proces general conti-
nental.

referințe:
1. Ulterior, la începutul sec-
olului al XVII-lea,
Szamosközi István își
retractează afirmațiile, fiind
de părere că românii nu pot
fi urmașii coloniștilor aduși
de Traian în Dacia, pentru
că împăratul Gallienus (253-
268) ar fi mutat populația
Daciei romane la sud de
Dunăre. El este, de altfel,
primul istoric maghiar care
contestă continuitatea
românilor în Dacia.
2. Ca și Szamosközi István,
Makkai László revine asupra
afirmațiilor sale, fiind ulte-
rior de părere că lucrarea lui
Anonymus nu poate fi
considerată o sursă de
informații serioasă.
3. Laurentius Toppeltinus
susține, între altele, și că
sașii ar fi urmașii dacilor!
4. Johann Tröster susține și
el că sașii se trag din daci și
goți!
5. Considerăm că afirmațiile

lor, făcute înainte de
apariția conceptului de
națiune, nu pot fi consider-
ate decât tendențioase.
6. Apariția ei a fost un
răspuns dat ca urmare a
lucrării lui Samuil Micu-
Klein, De origine Daco-Ro-
manorum.
7. Această ultimă aserțiune
este contrazisă de izvoare
istorice străine pe care le
vom aminti mai jos.
8. Nu credem că trebuie ui-
tate aici nici răscoalele
dacilor liberi.
9. Sub numele Romanus
este evident că se ascund
mulți dintre dacii învinși
care își vor continua viața în
noua provincie romană. 
10. Sunt de amintit și
cazurile lui Iulius Dizzace de
la Troesmis, Daizus Como-
zoi de la Tropaeum, ale
copiilor lui Valerius Marcus,
aflat la Durostorum:
Decibalis, Seiciperis, Mu-
mutzis cu surorile lor,
Macaria și Matidia, al lui Lu-
cius Iulius Iulianus care și-a
adăugat cognomenul Run-
dacio etc.

Dr. Alexiu tatu

rOMa: cOluMna lui traian
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Există diverse topuri ale  restau-
rantelor cu stele Michelin din
Europa. Se remarcă restauran-
tul Plaza Athenee - restaurant 3
stele Michelin, din Paris, Franța,
unde gătește chef  Alain
Ducasse. Acesta oferă
experiențe gastronomice greu
de refuzat, o autentică bucătărie
franceză elaborată și servită, în
preparatele gătite folosindu-se
cele mai inedite și proaspete in-
grediente, cu un meniu destul
de piperat care ajunge, în
medie, la 210 euro/persoană.  
Dacă există un superstar în ma-
terie de gastronomie, acesta
este cu siguranță Alain
Ducasse. La 56 de ani, el este
considerat părintele bucătariei
franceze și simbolul conceptului
de haute cuisine. Cei mai buni
bucătari de pe planetă au
învățat secretele meseriei direct
de la el. Are in total 21 stele
Michelin, 23 restaurante și un
contract cu Agenția Spațiala
Europeană ca să creeze mân-
care pentru misiunile pe Marte.
Cariera sa de peste 40 de ani
este construită pe un principiu
deloc pretențios - sloganul lui în
bucătărie este „simplu, sănătos
și bun”. Este cel mai apreciat,
dar nu ezită să-și dezvaluie se-
cretele, din contra: Alain
Ducasse are propria școală de
bucătari, în care îi învață pe cei
care aspiră la o carieră în
domeniu tot ce trebuie să știe.
Iar asta pentru că Alain
Ducasse crede în educarea
publicului, care nu se poate
face decât învățând de la cei
mai buni din domeniu. Ca drept
dovadă, cei mai mulți dintre
bucătarii de top au învațat chiar
de la el secretele meseriei. 
Pentru Alain Ducasse, 2012 a
fost un an cu totul deosebit. S-
au împlinit 25 de ani de când a
fost numit Chef la restaurantul
Louis XV, situat în incinta cele-
brului Hotel de Paris din Monte
Carlo. Restaurantul i-a adus
faima mondiala, iar asta pentru
că a reușit să-l transforme în
primul restaurant cu 3 stele
Michelin din lume.

În Monte Carlo, restaurantul
Louis XV este ”Haute cuisine of
taste”, un simbol al bunului gust
și al fanteziilor culinare. Localul
este recunoscut pentru auten-
ticitatea și eleganța
mâncărurilor combinate atent.
Crama, ce contine peste
400.000 de sticle, este par-
adisul iubitorilor de vin. 
Într-o cameră elegantă și
luminoasă, cu accente aurii,
decorată luxos în stilul Grand
Siècle, toate ceasurile sunt
oprite pe ora 12, ca un semn ca
în acest palat al plăcerii timpul
nu are importanță. La aniver-
sare, sute de chefs veniți din
toate colțurile lumii – Statele
Unite, China, Japonia și de
peste tot din Franța, au strâns
laolaltă undeva la 300 stele
Michelin și l-au sărbătorit pe
Alain Ducasse în cel mai ex-
travagant mod cu putință.  A
fost o cină cum nu s-a mai
văzut, dar pe deplin meritată de
Alain Ducasse. Liderul gas-
tronomiei franceze a avut și in-
vitati pe masură, pe membrii
familiei regale din Monaco.
Prințul Albert și soția lui,
Prințesa Charlene, precum și
fiica lui Grace Kelly, Prințesa
Caroline, au ținut un toast în
cinstea lui Alain Ducasse.
Mâncarea servită celor 400 de
persoane invitate a fost din in-
grediente locale, dar cât se
poate de rafinată: „baby”
legume tăiate foarte subțiri, cu o
precizie maximă, servite în pa-
hare de cristal, caviar
chinezesc, anghinare și trufe
albe. Supa de pește din pește-
scorpion, dorada, calamari și
caracatiță. Pentru desert, o spe-
cialitate cu mere și gutui sal-
batic, înghețată făcută din
cremă de lapte de văcuță din
regiune,  bomboane de
ciocolată. Toate, acompaniate
cu o selecție foarte rafinată de
băuturi – șampanie Dom
Perignon Rose din 1995
(niciodată scoasă la vânzare),
Cheval Blanc 2004 și Chateau
d’Yquem din 1988.
Alain Ducasse consideră că
amestecul bucătăriilor creeaza
doar confuzii „Fusion is confu-
sion” și susține că tradițiile
franceze rămân fundamentale
pentru Haute Cuisine în în-

treaga lume. În viziunea lui,
modernismul în gastronomie îl
reprezinta sănătatea: mai
puține grăsimi, mai puțină sare,
mai multe produse locale și de
sezon, mai puțină carne și mai
mult pește, lucruri demonstrate
și în meniul de la cina de 3 stele
Michelin.
Restaurantul La Dame de Pic,

Paris, Franța: Anne-Sophie Pic,
marea doamnă a bucătăriei
franceze, a deschis  primul său
restaurant dorind să ofere o
adevarată experiență
senzorială tuturor celor care-i
trec pragul: mâncarea ei trebuie
privită, mirosită, gustată și abia
apoi mâncată. Așa că ea a lu-
crat cu un parfumier, astfel încât
mirosurile să trezească clienților
amintiri din copilărie.
Restaurantul Geranium –3 stele
Michelin. Copenhaga, Dane-
marca: este unul dintre cele mai
neobișnuite restaurante cu 3
stele Michelin din Europa; este
situat la etajul 8 al stadionului
național de fotbal din Copen-
haga și oferă cele mai spectac-
uloase vederi panoramice
asupra parcului. Cine îi trece
pragul este surprins de toată at-
mosfera creată și de modul în
care chefs de aici îmbina cele
mai inovative tehnici de gatit cu
cele mai bune ingrediente or-
ganice, pentru a crea cele mai
fine și echilibrate preparate. 
Restaurantul La Pergola –3
stele Michelin. Roma, Italia:
este situat deasupra orașului
etern, cu o priveliște
încântătoare, în cadrul unei
grădini cu vedere panoramică.
Are o bucătărie mediteraneană
condusa de Chef Heinz Beck,
un maestru aflat într-o continuă
căutare a ingredientelor de cea
mai bună calitate și oferind
clienților preparate inovative la
cel mai înalt nivel al gas-
tronomiei de tip gourmet.
Restaurantul DriverXo – 3 stele
Michelin. Madrid, Spania: prop-
une o călătorie a gusturilor
alături de cel mai nonconformist
bucătar, Chef Dabid Muniz,
pentru care prezentarea
preparatelor sale înseamnă
totul și care poate întrece op-
erele celor mai renumiți artiști.
Cei care doresc să pășească
într-o lume a senzațiilor și să

guste preparate din bucătăria
internaționala, pot rezerva un
city break la Madrid, astfel încât
să poată vizita numeroasele
obiective turistice și să își
încânte simțurile cu cele mai
fine și inovative preparate cre-
ate de chef Dabid Muniz.
Restaurantul Bord’Eau –3 stele
Michelin, Amsterdam, Olanda:
este restaurantul hotelului De
L’Europe din Amsterdam, situat
pe raul Amstel, ce oferă o
impresionantă vedere asupra
orașului; cele mai rafinate in-
grediente combinate cu cele
mai exclusiviste vinuri din în-
treaga lume crează oaspeților o
experiență a gustului greu de
uitat. Pentru 48 un prânz de
euro/persoană și 128
euro/persoană pentru cină,
simțurile sunt încantate în unul
din cele mai bune restaurante
cu stele Michelin din lume.
Restaurantul Moments - 2 stele
Michelin, Barcelona, Spania:
continuă să câștige noi premii și
noi adepți datorită bucătăriei
creative, proaspete și
sănătoase, inspirată din cultura
culinară catalană. Gestionat de
Chef Carme Ruscalleda și fiul
sau Raul Balaman, restaurantul
oferă una din cele mai frumoase
experiențe gastronomice din
Barcelona. După ce a câștigat
în total 7 stele Michelin pentru
restaurantele din Tokyo și
Spania, Chef Ruscalleda a de-
venit unul dintre cei mai renumiți
bucătari din Spania. Decorat de
designeri în nuanțe aurii și chih-
limbar, Moments crează o
atmosferă relaxantă și o
experiență de neuitat.
Restaurantul Steirereck - 2 stele
Michelin, Viena, Austria: este
situat in centrul Vienei și oferă
un loc de relaxare și festin gas-
tronomic în cel mai frumos loc
din oraș, după părerea multora.
Sub atenta supraveghere a lui
Chef Heinz Reitbauer, restau-
rantul oferă două meniuri: unul
de șase feluri contra sumei de
142 euro/persoană și un altul de
șapte preparate, contra sumei
de 152 de euro/persoană.
Restaurantul Fischers Fritz - 2
stele Michelin, Berlin, Germa-
nia: situat in inima Berlinului, în
apropiere de Piața Gendarmen-
markt, este ideal pentru cu-

plurile de îndrăgostiți care
doresc să ia masa la lumina
lumânării, într-un cadru primitor.
Cu o atmosferă romantică,
restaurantul propune o fuziune
a bucătăriei germane și a celei
franceze sub atenta supraveg-
here a Chef Christian Lohse. 
Restaurantul La Degustation
Bohême Bourgeoise - 1 stea
Michelin,  Praga, Cehia: este
situat într-o clădire istorică din
capitala celor „1000 de turnuri”,
oferind oaspeților săi preparate
inspirate din bucătăria cehă
tradiționala, inovatoare și plină
de arome. Clienții pot alege un
meniu de șase feluri contra
sumei de 93 de euro/persoană.
Restaurantul Senses - 1 stea
Michelin, Varșovia, Polonia: se
află într-o clădire istorică din
centrul Varșoviei si este condus
sub atenta supraveghere a
Chef Andrea Camastra care
propune o serie de preparate
atent selectate ce îmbină
aromele tradiționale cu cele
moderne ale bucătăriei
poloneze. Clienții pot opta pen-
tru unul din meniurile de de-
gustare, incluzând șapte
preparate, cu arome clasice;
prețul unui astfel de meniu este
de 90 de euro/persoană.
Acestea sunt doar cateva din
numeroasele restaurante cu
stele Michelin cotate ca fiind
cele  mai bune din Europa; de-
sigur, am omis numeroase
restaurante care își găsesc cu
siguranță locul în alte topuri:
Noma (Copenhaga), Dinner
(Londra), Piazza Duomo (Italia),
The Ledburry (Londra), Le
Chateaubriand (Paris), Ven-
dome (Germania), Schloss
Schauenstein (Elveția) și multe
altele, pe care le vom prezenta
în numărul viitor al acestei
publicații.
Celebrele restaurante cu stele
Michelin sunt cele care oferă
adevărate experiențe culinare,
pe care, cu siguranță, nu le veți
putea întâlni în altă parte. Merită
să vizitați măcar o dată un astfel
de restaurant, deoarece veți
rămâne surprinși de veritabilele
opere de artă gastronomică cu
care marii chefs vor încerca să
vă trezească și să vă răsfețe
fiecare simț. 
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