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“Caracterul îi dă
omului libertatea

interioară”.
 Titu Liviu Maiorescu
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Paula COTARCEA

Yukon Gold
Explorer's Passport

sau cum sã dezvolþi
turismul cultural, aproape

de marginea lumii….
Cristina

TĂNĂSESCU
Decanul Facult[ţii de
Ştiinţe Economice

a ULBS

sursa: tribuna

"...Omul este mai presus de
orice. Mai presus chiar de

întregul univers."
                        Octavian GOGA
Avem uneori sentimentul că trăim într-o

lume total nouă. O lume integrată. O lume
globală. Se modifică economiile, viaţa şi
conştiinţa oamenilor, cutumele lor,
aspiraţiile lor. De multe ori, graniţele nu
mai sunt cele ale regiunilor lor native, cele
ale ţărilor lor native. Ci se iau în calcul
"frontierele" continentelor, ale Terrei, ale
Cosmosului, ale neantului dacă ele există.

Lect. univ. dr.
Doris Louise

POPESCU, ULBS

continuare în pag. 6,7

L-am cunoscut pe domnul profesor univ.
dr. Vasile Glăvan în perioada în care a susţinut
cursuri la noi la Facultatea de Ştiinţe Eco-
nomice şi era director la Institutul Naţional
de Cercetare şi Dezvoltare în Turism
(INCDT), care funcţiona pe lângă Ministerul
Turismului. Era prin 1996...având preocupări
comune, ne-am împrietenit repede şi aceas-
tă relaţie a durat până în luna noiembrie a
acestui an, când a părăsit această lume, deşi
ar mai fi avut multe de aşternut pe hârtie.
Doctor în geografie, expert în turism, având o
bogată experienţă ca cercetător ştiinţific şi
profesor universitar la Facultatea de Geo-
grafie din Bucureşti, Universitatea Româno -
Americană sau Universitatea Creştină
"Dimitrie Cantemir", referent oficial în peste

In memoriam 35 comisii de acordare a titlului de doctor
(inclusiv la mine), Domnia Sa este  autorul a
peste 80 de studii şi proiecte în domeniul
turismului, a  numeroase cărţi de specialitate,
publicate la edituri prestigioase, printre care:
Geografia turismului, Potenţialul turistic şi
valorificarea sa, Resursele turistice pe Terra,
Turism rural. Agroturism.Turism durabil.
Ecoturism, Munţii Locvei, Amenajarea turistică
a teritoriului ş.a. Am avut onoarea de a fi coautor
la câteva cărţi şi manuale de turism: Agent de
turism - Ghid de turism, Agenţia de tu-
rism.Tehnica operaţiunilor de turism, Sistemul
informaţional în turism. Cartea România
turistică a primit premiul "Cartea care zideşte",
decernat anual de Asociaţia Jurnaliştilor şi
Scriitorilor de Turism din România (AJTR). Ca
şi colegi în cadrul asociaţiei, ne leagă multe
amintiri din timpul "Călătoriilor AJTR - la
românii din jurul României", organizate la

Chişinău, Cetatea Albă, Cernăuţi, Balcic,
Valea Timocului sau Gyula, fiind încântaţi cu
toţii de comentariile sale ca ghid profesionist.

A fost un Mare Om, un prieten al Sibiului,
de la care am avut multe de învăţat.

Drum bun în galaxia turismului, Domnule
Profesor!

Virgil NICULA

Revista “EUROECONOMIA XXI”
o puteţi găsi la adresa:

https://infosibiu.eu/economie/

Dorel
Morândău
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"Ce este
toleranþa?
Este consecinþa
umanitãþii.
Cu toþii suntem
caracterizaþi
de slãbiciuni
ºi erori; sã ne
iertãm reciproc
pentru acest
lucru - aceasta
este cea dintâi
lege a naturii."

 VOLTAIRE
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Paul LUCIAN
urmare din pagina 1

Implementarea proiectelor din
reprezintă un domeniu fundamental
al politicilor radicale româneşti,
deoarece se desfăşoară după
declanşarea pandemiei de COVID
19 în anul 2020 şi a actualei crizei
energetice, care afectează în mod
deosebit Europa.

Proiectele includ toate sectoarele
economiei naţionale, în scopul
obţinerii unei creşteri a nivelului de
trai al populaţiei. Proiectele sunt
întocmite pentru a susţine reformele
şi investiţiile necesare României, dar
şi pentru a a mări încrederea
populaţiei în sectorul public.

Comisia Europeanã
 a aprobat PNRR
al României, care

valoreazã 29,2 mld.
euro, împãrþit în

 granturi ºi
 împrumuturi.

Din aceºti bani,
41% sunt alocaþi
pentru investiþii

ºi reforme privind
mediul ºi tranziþia

verde, iar 11%
pentru digitalizarea

României.

Primul proiect este intitulat:
sisteme de apă şi canalizare, în
valoare de 1, 88 mld Euro.

Conform acestui proiect se vor
construi 1630 km de reţele de apă,
deoarece mai sunt încă sate şi
comune, care nu au apă potabilă şi
reţele de canalizare. Astfel, vor fi
conectate 88.000 de gospodării şi
reţeaua de apa potabilă şi canalizare
se va extinde pe o suprfaţă de
2470 km.

Proiectul Împăduriri şi protejarea
diversităţii este susţinut financiar din-
tr-un buget total de 1, 37 mld Euro.

Defrişări masive de păduri şi
distrugerea habitatelor naturale au
efecte directe asupra schimbărilor
climatice, manifestate prin veri
secetoase şi ploi abundente la nivelul
întregii Europe.

În România se vor planta 45.000
hectare de pădure şi 2900 de
habitate de pajişti reconstruite
ecologic.  Împădurirea şi protejarea
diversităţii au drept urmare, prote-
jarea naturii şi a animalelor sălba-
tice, prevenindu-se totodată alune-

cări de teren tot mai frecvente în
România.

Proiectul "Managementul deşeu-
rilor este finanţat cu 1, 2 mld Euro.
Acest proiect este unul foarte
complex, deoarece presupune mai
multe operaţiuni şi anume: colec-
tare, sortare, transport şi depozitare.
Deşeurile urmează să fie colectate
din toate activităţile umane, respectiv
construcţii şi demolări, deşeuri
menajere, deşeuri de la operatori
economici etc.

S-a propus ca până în anul 2025,
gradul de reciclare să fie 55%. În
acest proces complex sunt avute în
vedere şi deşeurile cu regim special
şi anume cele toxice şi periculoase,
în conformitate cu normele
europene în domeniu.

Proiectul cel mai bine finanţat este
Transportul cu 7, 62 mld Euro. Refor-
mele care promovează transportul
sustenabil include decarbonizarea
transportului rutier, impozitarea
ecologică, stimulente pentru vehicule
cu emisii de carbon zero şi  trans-
portul modal. Transportul modal
înseamnă înlocuirea transportului
rutier cu transportul feroviar şi
transportul pe apă.

Implementarea proiectului va
începe prin alocarea a 3, 1 mld Euro
pentru autostrăzi, respectiv pentru A7,
A8, A1 şi A3 şi cu 3, 9 mld Euro pentru
căi ferate şi trenuri. Proiectul susţine
şi mobilitatea urbană cu 1, 2 mld
Euro, iar metroul Bucureşti şi Cluj cu
suma de 600 de mil Euro.

Acest proiect este în concordanţă
cu tranziţia verde, considerată o
provocare comună, prin intermediul
căruia se vor construi 434 km de
autostrăzi, 52 de staţii electrice, 110
km de cale ferată  electrificată, 206
km de cale ferată cu un sistem
modern de centralizare, 311 km cale
ferată modernizată şi  7 km de reţea
nouă de metrou.

Aceste investiţii prevăzute în
proiecte au rolul de a îmbunătăţi
condiţiile de viaţă zilnice.

Sectorului
transporturi i se

va aloca o treime
din banii europeni,
care revin României
din bugetul PNRR.

Proiectul referitor la sectorul
transporturi mai prevede reforme şi
investiţii pentru a susţine tranziţia
verde, prin plantarea a 625 de
hectare de perdele forestiere, care
au rolul de a evita calamităţi naturale
în acest sector.

Proiectul mai prevede înnoirea
parcului de maşini cu 200.000 de

maşini noi până în anul 2026.
Un alt proiect important inclus în

PNRR este Fondul pentru Valul
Renovării, pentru care s-au alocat 2,
2 mld. Euro, în următoarii 5 ani, adică
2021-2026. Conform proiectului se
va proceda la reabilitarea energetică
a 1000 -1500 de blocuri şi 2000 de
clădiri publice.

Proiectul este axat pe asigurarea
tranziţiei verzi şi a tranziţiei digitale,
prin îmbunătăţirea eficienţei ener-
getice a clădirilor până la îmbu-
nătăţirea conectivităţii şi a compe-
tenţelor digitale. O altă măsură
prevăzută în acest proiect se refeeră
la eliminarea treptată a producţiei de
energie electrică, pe baza de
cărbune şi lignit până în anul 2032.

Energia reprezintă un sector
important din punct de vedere
economic, inclus într-un proiect
finanţat cu 62 mld. Euro. Măsurile
prevăzute în acest proiect prevăd
nevoia de a limita încălzirea globală.
UE susţine obiectivul general de a
reduce cu 55% emisiile de dioxid de
carbon până în anul 2030. Proiectul
prevede investiţii de 400 de km de
reţea de distribuţie a gazului metan
şi investiţii în reţele, care distribuie
alte gaze cu emisii scăzute de CO2.
O altă măsură are drept scop
mărirea capacităţii de stocare a
energiei electrice la cel puţin 200
MWh. Considerăm că aceste măsuri
sunt insuficiente  şi finanţarea prea
mică, deoarece România se
confruntă cu o mare criză energetică.
Pentru a satisface necesarul de
energie la nivel naţional, sunt
necesare mai multe surse de
energie. La Conferinţa ONU pentru
schimbările climatice organizată în
Scoţia (COP26), în acest an, sunt
prevăzute transformări tehnologice
la nivel global, dar şi opţiuni
strategice ale celor care participă. În

prezent, în România se produce
energie şi din surse regenerabile.

Energia regenerabilă este o
soluţie bună, dar fiindcă este
subvenţionată de stat, depinde de
factori imprevizibili:  intensitatea
vântului, frecvenţa zilelor însorite,
influenţa secetei asupra nivelului
apei în bazinele hidrologice etc. În
acest context, trebuie concepute
mijloace de stocare a energiei
regenerabile. La Conferinţa COP26
s-au făcut presiuni asupra decarbo-
nizării planetei, respectiv renunţarea,
cât mai repede posibil la sursele de
energie bazate pe cărbune.

Multe state europene doresc să
atingă ţinta de emisii de carbon zero,
cu orice preţ fără a lua în calcul
deficitul de energie electrică şi
termică, pentru care nu sunt în
prezent soluţii, respectiv alte surse
alternative. Considerăm că o soluţie
posibilă o constituie energia nu-
cleară, obţinută cu ajutorul reac-
toarelor nucleare modulare consi-
derate o realizare a tehnologiilor de
vârf. Aceste soluţii nu sunt apreciate
de toţi liderii de pe glob. Pentru
realizarea acestui obiect este
necesară cooperarea globală pentru
energie nucleară, numai în acest
mod este posibilă limitarea încălzirii
globale.

Pentru proiectul nr.7, intitulat Cloud
guvernamental şi teme publice
digitale, sunt alocaţi 1, 89 mld Euro,
urmând a fi puse în practică urmă-
toarelor măsuri: legarea ministerelor
într-o singură reţea, introducerea
cărţii de identitate electronică pentru
8, 5 milioane de cetăţeni, instruirea
a 300.000 de funcţionari publici în
sistemul digital, 790 de sate vor
beneficia de internet de mare viteză.

Digitalizarea administraţiei publice
şi a întreprinderilor constă în
îmbunătăţirea conectivităţii şi a
securităţii cibernetice, a compe-
tenţelor digitale şi dezvoltarea
sistemelor integrate în mai toate
sectoarele economice. De aseme-
nea, proiectul prevede măsuri pentru
îmbunătăţirea eficacităţii sistemului
judiciar, în vederea combaterii
corupţiei, precum şi măsuri de
sprijinire a IMM - urilor şi de
îmbunătăţire a mediului de afaceri.

Proiectul România
educatã considerã cã

 mãsurile de
 digitalizare a

 educaþiei conduc
la dezvoltarea

competenþelor în
 rândul elevilor
ºi profesorilor.

În acelaşi timp se urmăreşte mo-
dernizarea laboratoarelor şcolare şi

se are în vedere înfiinţarea de
laboratoare inteligente.

În proiect este
 prevãzutã

participarea
 României la

un proiect
multinaþional
în domeniul

 microelectronicii
la nivel european.

Reformele din domeniul educaţiei
şi al locurilor de muncă contribuie la
formarea unei pieţe a forţei de mun-
că mai puternice, care influenţează
în mod pozitiv creşterea economică.

Datorită forţei de muncă bine
calificată şi reducerii abandonului
şcolar, economia trebuie să fie mai
rezilientă la eventuale şocuri, iar
populaţia mai adaptabilă la modele
economice de dezvoltare, aflate în
permanentă schimbare.

Pentru realizarea acestui proiect,
UE va aloca suma de 3, 6 mld Euro.
Măsurile preconizate sunt:

- construirea a 50 de şcoli noi,
75.000 de săli de clasă dotate cu
mobilier, 20.000 de locuri de rela-
xare şi lectură, 1800 de microbuze
verzi pentru transportul elevilor de la
sate la oraşe. De asemenea
învăţământul preşcolar va fi susţinut
prin înfiinţarea a 140 de creşe şi 10
centre de învăţământ dual. O
măsură importantă o reprezintă cele
1175 SMART LAB -uri,  care contribuie
la pregătirea tinerilor pentru cele mai
diverse meserii, susţinând astfel o
creştere economică reală.

Din PNRR au fost respinse câteva
proiecte. Cel mai discutat proiect,
susţinut de autorităţile române este
proiectul irigaţii pentru agricultură,
deoarece fără irigaţii, zona Bără-
ganului se transformă în deşert. Acest
proiect necesita 2 mld de Euro, bani
care ar putea să fie alocaţi din cele
două fonduri ale Politicii Agricole Co-
mune Fondul European de Garan-
tare Agricolă şi Fondul European
Agricol pentru Dezvoltare Rurală.

Comisia Europeană a cerut
autorităţii române, dovezi că acest
proiect de irigaţii nu prejudiciază
mediul înconjurător, respectiv situaţia
bazinelor de apă.

Apreciem că, prejudiciul adus
mediului înconjurător este nesem-
nificativ în comparaţie cu beneficiile
aduse României, prin susţinerea
agriculturii. Autorităţile române
trebuiau să depună dovezi oferite de
specialişti, că irigaţiile nu prejudi-
ciază mediul înconjurător, pentru a
evita eliminarea proiectului irigaţiilor
din PNRR. Un argument favorabil
este faptul că în condiţiile schim-
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 După 30 de ani de învăţământ
superior economic la Sibiu, Facul-
tatea de Ştiinţe Economice din
cadrul Universităţii "Lucian Blaga"
din Sibiu se poziţionează în topul
celor mai bune facultăţi în domeniul
economic din România, conform
ranking-urilor internaţionale. Această
recunoaştere a valorii învăţământului
superior economic din Sibiu este
rezultatul unei activităţi permanente
de dezvoltare şi consolidare, la care
au participat - în egală măsură -
studenţi, absolvenţi, profesori, parte-
neri instituţionali şi companii, dar şi
un context favorabil de management
şi administrativ în cadrul universităţii
noastre. Acest fapt ne onorează şi
ne responsabilizează pentru a con-
strui mai departe istoria de succes a
Facultăţii de Ştiinţe Economice.

Parte integrantă a universităţii,
Facultatea de Ştiinţe Economice
este o facultate tânără, care prin
studenţii, cadrele didactice şi resur-
sele sale contribuie semnificativ la
atingerea obiectivelor strategice ale
ULBS. Începuturile învăţământului
economic la Sibiu le regăsim în anul
1971, când a fost înfiinţată Facultatea
de Ştiinţe Economice şi Adminis-
trative. În anul 1991, profilul econo-
mic, desfiinţat la jumătatea anilor 80,
revine în oferta educaţională a
universităţii prin specializarea
Turism şi Servicii, organizată în
cadrul Facultăţii de Ştiinţe. Acest
minunat proiect intelectual nu ar fi
văzut "lumina zilei" fără pasiunea,
implicarea şi susţinerea a trei mari
profesori: Dan Popescu - creator de
şcoală economică superioară la Si-
biu, remarcabil mentor şi conducător
de doctorat pentru mulţi actuali pro-
fesori ai Facultăţii de Ştiinţe Econo-
mice, Ioan Cosmescu, deosebit
iniţiator şi dascăl şi valorosul dascăl
Ştefan Mârza plecat mult prea
repede dintre noi. Pentru a omagia
fondatorii facultăţii, lansăm un con-
curs dedicat elevilor de liceu ce va
purta numele "Ştefan Mârza", în
amintirea distinsului profesor de
contabilitate. În structura actuală,
Facultatea de Ştiinţe Economice
este înfiinţată în anul 2002 şi func-
ţionează ca facultate independentă
în cadrul Universităţii "Lucian Blaga"
din Sibiu.

În acord cu misiunea, viziunea şi
obiectivele sale, Facultatea de Ştiinţe
Economice se doreşte a fi o facultate
modernă, competitivă, orientată
către nevoile studenţilor, cadrelor
didactice şi ale comunităţii.

În activitatea didactică obiectivul
principal îl constituie menţinerea
nivelului actual ridicat al angaja-
bilităţii absolvenţilor, prin asigurarea
unui învăţământ de calitate, focalizat
pe: orientare internaţională - creş-
terea oportunităţilor pentru studenţi
şi cadre didactice de a dobândi
experienţă internaţională prin parti-
ciparea la mobilităţi, evenimente,
programe de studiu şi cursuri oferite
în limba engleză; parteneriate şi
cooperare cu mediul de afaceri din
regiune. În prezent, Facultatea de
Ştiinţe Economice are 2407 de
studenţi (din totalul de 15081 studenţi
ai ULBS). Cele 6 programe de li-
cenţă (Business Administration;

Cristina TĂNĂSESCU
urmare din pagina 1

Economia Comerţului, Turismului şi
Serviciilor; Management; Marketing;
Finanţe-Bănci; Contabilitate şi
Informatică de Gestiune), 5 progra-
me de master (Administrarea Afa-
cerilor în Turism şi Servicii; Expertiză
contabilă şi audit; Management
financiar şi bancar internaţional;
Master in Business Management;
Strategii şi Politici de Management
şi Marketing ale Firmei) şi cele 4
domenii de doctorat (Economie,
Finanţe, Management, Cibernetică
şi statistică economică) formează o
oferta educaţională diversă şi
echilibrată care asigură facultăţii o
poziţie competitivă foarte bună în
rândul facultăţilor de profil din
România. Programul de studii de
licenţă Administrarea afacerilor (în
limba engleză) şi programul de
master în limba engleză fac parte din
strategia de dezvoltare şi internaţio-
nalizare a ULBS oferind un avantaj
competitiv net superior în oferta
educaţională a pieţei de programe
de studiu în domeniul economic:
obţinerea unei diplome comune de
către studenţi prin parteneriatul
încheiat cu University of Applied
Sciences Wurzburg - Schweinfurt,
Germania şi University of Salerno,
Italia.

Dezvoltarea şi consolidarea pro-
gramelor în limba engleză prezintă
o serie de oportunităţi şi anume:
creează premisele pentru dezvol-
tarea colaborărilor cu universităţile
din străinătate care se pot concretiza
în programe de schimburi de
experienţă şi mobilităţi ale cadrelor
didactice ale facultăţii în cadrul
acestor universităţi, precum şi a
cadrelor didactice din universităţile
partenere în cadrul facultăţii noastre,
dezvoltarea unor programe de studii
de tip double degree; sporesc
şansele de a atrage studenţi străini
care pot alege să studieze în cadrul
facultăţii noastre;  sporesc şansele
de a atrage studenţi incoming care
doresc să studieze în cadrul acestui
program prin intermediul progra-
mului ERASMUS. Strategia de
internaţionalizare a facultăţii este
prioritară  - Facultatea de Ştiinţe
Economice este iniţiator al proiec-
tului "săptămâna internaţională" la
ULBS, la momentul actual FSE fiind
partener în cadrul unui larg număr
de reţele internaţionale academice,
partener în consorţii internaţionale
şi are active peste 80 de parteneriate
cu  universităţi din străinătate.

Aşadar, în ultimii ani, la nivelul FSE,
acţiunile aferente procesului
educaţional au vizat continuarea
actualizării şi consolidării progra-
melor de studii existente, precum şi
construcţia unor noi programe edu-
caţionale. Pe de altă parte, orien-
tarea FSE vizează şi modernizarea,
adaptarea şi flexibilizarea progra-
melor de studii, ţinând cont de
nevoile studenţilor, cerinţele pieţei
muncii, standardele naţionale şi
internaţionale, astfel încât procesul
educaţional să formeze competenţe
definitorii pentru cariera profesională
a studenţilor facilitând inserţia socio-
profesională a acestora, după ab-
solvire. În acest sens, este prioritară
pentru noi întărirea relaţiilor de
colaborare cu partenerii instituţionali

actuali şi lărgirea numărului aces-
tora, implicându-i în toate etapele
procesului educaţional: analiza
nevoilor, proiectarea curriculum-ului,
participarea la actul educaţional,
practica de specialitate. Acordurile
încheiate cu partenerii din mediul de
business, dar şi organisme profe-
sionale şi instituţii publice asigură
stagii de practică pentru toti studenţii
programelor noastre de studiu.

Proiectarea şi revizuirea periodică
a programelor de studii are loc cu
implicarea  reprezentanţilor mediului
academic, inclusiv studenţi, precum
şi ai mediului de afaceri. Ne dorim
promovarea unei noi abordări a
cursurilor, de tip colaborativ între
cadrele didactice ale FSE şi
reprezentanţii mediului economic şi
de afaceri, astfel:  elementele teore-
tico-fundamentale să fie susţinute de
către cadrul didactic al FSE, iar
partea empirică, studiile de caz să
fie exemplificate de către parteneri
din mediul economic şi de afaceri,
cu accent pe specificul activităţii
prestate în cadrul organizaţiilor din
care aceştia provin. În plus, pentru a
ne apropia mai mult de cerinţele
pieţei muncii şi a dezvolta şi zona de
soft skills a studenţilor nostri, am
introdus discipline facultative de
limbi străine, o disciplină Sisteme
ERP (Enterprise Resource Plan-
ning) facultativă, disciplina Antre-
prenoriat, disciplina Prelucrarea
datelor în SPSS (Statistical Package
for Social Science), disciplina
extracurriculară în parteneriat cu
BearingPoint ce asigură 60 de
licenţe de utilizator SAP. Pentru
dezvoltarea competenţelor antrepre-
noriale ale studenţilor şi absolven-
ţilor, în ultimii 5 ani s-au desfăşurat o
serie de activităţi sub umbrela
EduHub, entitatea care din 2017
funcţionează ca Societatea Antre-
prenorială Studenţească (SAS) a
ULBS în cadrul căreia aportul şi
implicarea cadrelor didactice si ale
studenţilor de la facultatea noastră
sunt extrem de importante.

Colaborarea studenţi-profesori
înseamnă, înainte de toate, un
parteneriat solid şi corect. Mai în-
seamnă, apoi, un dialog permanent
şi deschis, cu accent pe respectul
reciproc. Nu în ultimul rând, ea în-
seamnă şi cultivarea unui compor-
tament onest, în care profesorul
devine cu adevărat model uman şi
profesional pentru student, iar
studentul se constituie într-o sursă
de inspiraţie pentru profesor,
stimulând şi motivând cadrul didactic
în atingerea excelenţei.

Alături de activitatea didactică,
cercetarea ştiinţifică reprezintă una
dintre menirile fundamentale ale
oricărei universităţi şi este gene-
ratoare incontestabilă de prestigiu
real la nivel internaţional. Totodată,
cercetarea constituie criteriul cel mai
important (în multe ţări singurul)
pentru evaluarea performanţelor
academice ale cadrelor didactice (în
vederea angajării sau promovării),

pentru rankingurile internaţionale,
dar şi pentru finanţarea suplimentară
pe criterii de calitate. În activitatea de
cercetare obiectivul principal în ca-
drul facultăţii noastre este creşterea
vizibilităţii rezultatelor cercetării prin
proiecte şi publicaţii relevante la nivel
internaţional şi naţional. Activitatea
de cercetare ştiinţifică a facultăţii este
realizată atât în cadrul Centrului de
Cercetări Economice (prin organi-
zarea regulată a Seminarului de
Logică şi Metodologie a Cunoaşterii
Economice "Nicholas Georgescu-
Roegen" în parteneriat cu Centrul de
Cercetări Financiare şi Monetare
"Victor Slăvescu" al Academiei
Române) cât şi independent sau în
echipe de către cele 54 de cadre
didactice titulare, împreună cu
doctoranzii şi colaboratorii. Preocu-
pările acoperă o arie largă de
probleme, de la competitivitate,
creştere economică şi dezvoltare
durabilă, la social media şi piaţa
energiei, turism, integrare europea-
nă, globalizare şi finanţe interna-
ţionale, politici macroeconomice,
contabilitate, marketing sau mana-
gementul afacerilor. Facultatea este
recunoscută la nivel naţional pentru
rolul său în diseminarea rezultatelor
cercetării, prin organizarea anuală
începând cu 1995 a conferinţei
economice internaţionale IECS
(International Economic Conference
of Sibiu) şi publicarea a trei jurnale
ştiinţifice indexate în baze de date
internaţionale (Revista Economica,
Studies in Business and Economics,
Management of Sustainable Deve-
lopment). În al 30-lea an de existenţă
al învăţământului superior economic
în Sibiu, facultatea noastră a
organizat şi Conferinţa ştiinţifică
Anuală a Economiştilor Români din
Mediul Academic din Străinătate -
ERMAS, o conferinţă ştiinţifică cu
frecvenţa anuală a cercetătorilor
economişti români (sau cunoscători
ai limbii române). Sfera partici-
panţilor cuprinde în principal
economişti români afiliaţi unor
universităţi străine / instituţii de
cercetare din afara ţării, precum şi
colegi ai acestora care activează în
România. Iniţiative similare au fost
implementate cu regularitate în alte
ţări europene cum ar fi Franţa,
Germania, Grecia sau Ungaria.

 În cadrul facultăţii noastre este
inaugurat cu ocazia celor 30 de ani
de învăţământ economic sibian, un
laborator de cercetare la care să aibă
acces cadrele didactice, doctoranzii
şi studenţii, dotat cu acces la cele
mai importante baze de date cu
informaţii despre companii şi pieţe
(Thomson Reuters Eikon) şi două
programe statistice e-Views si Stata,
conferind astfel infrastructura
informaţională necesară creşterii
nivelului calitativ al cercetării ştiinţifice
derulate în cadrul facultăţii.

Trăim împreună, azi, o situaţie
neobişnuită, dificilă, pe care o putem
depăşi numai prin înţelegerea clară

şi asumarea rolului fiecărei părţi
implicate, cât şi printr-o implicare şi
dialog constructiv permanent între
membrii comunităţii academice.
Educaţia online pare să nu mai
reprezinte o măsură "de avarie", pe
termen scurt, în contextul evoluţiilor
actuale, iar implicit aşteptările tuturor
de la universităţi sunt altele. Nu mai
vorbim strict de măsuri punctuale
care să asigure o continuitate a
procesului educaţional, ci de nece-
sitatea unei strategii de ansamblu a
universităţilor despre cum pot oferi
educaţie online de calitate, cu
resurse adaptate şi utilizate eficient
şi personal format în această
direcţie.

În acest moment de stres global,
instituţional şi personal indus de
pandemie şi efectele ei  în plan
economic, social, studenţii au nevoie
de un loc în care să se conecteze ,
iar emoţiile lor să fie validate.
Experienţele de învăţare trebuie să
pună accent pe bunăstarea
emoţională  - ca fiind centrală - să
ajute studenţii să traverseze sisteme
complexe în perioadele haotice, să
construiască încredere relaţională şi
să privească flexibilitatea pedago-
gică ca pe o poziţie etică. Pe măsură
ce ne dezvoltăm pedagogia pentru
aceste timpuri noi, trebuie să ne
asigurăm că întâlnirile noastre cu
studenţii devin spaţii creative,
propice pentru învăţare, colaborare
şi inovaţie.

Aşa cum se ştie,
definiţia standard a
comportamentului
raţional (deci, şi a
deciziei raţionale) este
adecvarea, în mod
continuu şi permanent,
a mijloacelor la scopuri.
Dar, dacă am proceda
conform acestui tip de
raţionalitate, atunci
niciodată nu am putea
atinge scopuri care
depăşesc mijloacele.
Faptul că ţinta îşi
creează propria resursă
trebuie acceptat ca unul
care este intrinsec
naturii umane. Iar orice
proiect intellectual nu
va putea fi elucidat
decât cu participarea
atomică a fiecăruia
dintre noi. Viitorul social
nu vine, ci este
inventat. De altfel, totul
în societate este
inventat, nu descoperit.
Cu această viziune,
VIVAT, CRESCAT,
FLOREAT Facultatea de
Ştiinţe Economice!
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Dan POPESCU

urmare din pagina 1

1. Alte "tuneluri", alte "luminiţe",
cele care se întrevăd în ele. Oare
acest univers atât de modificat
faţă de cel chiar din a doua
jumătate a secolului trecut, dar
atât de asemănător, totuşi, în
senzaţiile noastre de bine şi de
rău, de cald şi frig, de foamete şi
saţietate, de sărăcie şi bogăţie,
de egoism şi generozitate, de
morală ş i antimorală, de
dezvoltare şi înapoiere ne-a luat
oare prin surprindere? Nici vorbă.
De pildă, m-am ocupat, adesea,
de mai multe etape ale glo-
balizării: a) Imperiul Roman; b)
Revoluţiile industriale; c) Re-
voluţia tehnico-ştiinţifică în curs
debutând cu cibernetizarea şi
informatizarea generală, nano-
tehnologiile, dezvoltarea "curată"
etc. Globalizarea "venea". Am
devenit şi devenim uşor-uşor
cetăţeni ai lumii, ai Europei,
fireşte, rămânând, deopotrivă,
cetăţeni ai unei sau altei ţări,
conservând interese specifice,
aspiraţii, idealuri specifice.

2. Un factor motor în acest
sens l-a constituit industria-
lizarea, revoluţiile industriale,
debutând, potrivit celor mai uzuale
accepţii, spre 1750 în Anglia.
Procesul a fost şi este complex.
Vom trece, în timp, de la între-
prinderi şi consorţiile regionale la
marile consorţii globale, mult
dincolo şi de limitele stricte ale
industriei ca atare, în sens clasic.
Spre sensul amplu, modern şi
postmodern. Probleme de piaţă,
de pieţe, de cerere, ofertă, de
resurse, abordate toate acestea
şi dintr-o perspectivă mult mai
largă etc. Sunt chestiuni de bani,
de afaceri nemiloase şi nu de
sentimente. Deşi, nu arareori,
lumea lipsită de morală socială
de un fel sau altul, ispitită, aiurită,
s-a prăbuşit. Cu multe sacrificiu
de sânge, cu tristeţi, cu durere,
cu milioane de morţi, schimbată
cu un cost greu, deloc evoluţie.
Este bine, este rău? Este o între-
bare de detaliu, cu răspunsuri de
detaliu. Nu prea ai cum să te opui.
Aşa a mers şi merge lumea. Dar
ai, însă, cum să te pregăteşti, să
previi. Să foloseşti, să profiţi

chiar. Să ai şi tu avantaje. Nu doar
politicienii sunt implicaţi astfel, ci,
poate mai mult decât ei, decât
militarii ca atare, specialiştii de
un fel sau altul.. Au mai multă
valoare socială. Desigur, dacă
sunt ascultaţi. Din păcate, nu
peste tot însă, nu prea sunt.
Politicieni de mucava, oameni
fără realizări profesionale
deosebite, îi afectează. Dar nu ne
vom referi cu precădere la astfel
de probleme complicate, versa-
tile, cameleonice de multe ori,
penibile, ci la altele. Anume, cum
pe fondul revoluţiilor industriale,
integrând, deci, economicul în
totalitate, dar şi socialul, s-a
trecut de la consorţii regionale,
la mari consorţii globale? Şi ce
urmează oare, o revenire, repliere
spre naţional, sau o adâncire
continuă a trăsăturilor acestui
amplu tablou în devenire, cu
geneză, totuşi,  milenară? Nu
avem cum să epuizăm, ci vom
avea în vedere secvenţe, frag-
mente, succinte evocări.

3. S-a afirmat de multe ori - şi
pe bună dreptate - că Marea
Britanie a fost "leagănul Revoluţiei
Industriale". Acea industrializare
rapidă - dezvoltarea accentuată
a industriei, în anii 1780-1850, cu
efecte multiplicatoare de un fel
sau altul în toate sectoarele
economiei şi statului. Bumbacul
şi prelucrarea lui, utilizarea huilei
şi mecanizarea, iniţial cu abur, şi-
au pus puternic pecetea pe efigia
- economică dar nu doar - a
Imperiului Britanic. Printre altele,
aici s-a construit prima reţea
feroviară din lume, feroviarul
făcând apoi o veritabilă "explozie"
pe întreg mapamondul. Aici şi în
Statele Unite care aveau o
imensă reţea de transport fluvial,
aburul, vapoarele cu abur, cu
elice au înlocuit rapid vasele cu
pânze. Cu efecte salutare. Aici,
dar nu doar, după 1880, pornind
de la multele avansuri tehnolo-
gice din Anglia, dar şi din Franţa,
din Germania, din Italia, îşi face,
la început cu timiditate, apariţia
"zeul automobil". Aviaţia, cam tot
în această zonă la care se
adaugă spre cinstea ei România,
se vădeşte şi ea afirmată încetul
cu încetul. Şi altele şi altele. Mai
rar ca puterea în sine să creeze,
să stimuleze dezvoltarea. A avut

şi alte ţinte, foarte strict pămân-
tene. Dar este sigur că dezvol-
tarea în dinamică generează şi
putere economică şi putere
politică, care, de altfel, s-au
îmbinat şi se îmbină finalmente.
Vezi cele două foste mari imperii
coloniale, Spania şi Portugalia:
ce erau în secolul XVI, XVII şi ce
au devenit acestea spre 1880?
Excepţie, iată, Rusia, mai ales
agrară şi strict pravoslavnică sub
ţari, comparativ cu URSS-ul
industrializat sub Lenin, Stalin şi
apoi. Ce era Anglia iniţial, atunci,
şi ce a devenit Imperiul Britanic
spre finele secolului XIX?
Diferenţe enorme.

Câteva cifre în sensul celor
menţionate sunt edificatoare
pentru Anglia şi apoi Imperiul
Britanic. Iată, producţia de fontă
a britanicilor era de 69 mii tone
între 1781 şi 1790. A ajuns la 700
mii tone între 1830-1834. Dar la
8300 mii tone între 1880 şi 1884.
A crescut, dar, pe intervalul amin-
tit, de peste 100 de ori. Au şi sta-
tisticile relevanţa lor. Un detaliu,
dar câtă semnificaţie are: mine
de fier, de cărbune, metalurgia,
transporturile, urbanizarea, popu-
laţia etc... Din perspectiva dez-
voltării meşteşugurilor, a dez-
voltării capitaliste, transformări s-
au petrecut în agricultura en-
gleză. Benefice, în fapt, pentru
progresul industrial, chiar dacă,
de multe ori, producând şi sufe-
rinţe şi lacrimi...

Încă din secolul XVI, marii
proprietari de pământuri îşi

expulzau ţăranii pentru a exploata
pământurile lor, în mai mare
măsură, în mod capitalist: ţăranii
mai ales nu proprietari, ci plătiţi
cu ziua. Iar aceşti expulzaţi rurali
mergeau la oraş alimentând întâi
meşteşugurile, manufacturile şi
apoi, în relativ scurt timp, industria
în formare. Nu erau puţini. Între
1500 şi 1750, scrie cercetătorul
şi profesorul francez Fabrice
Bensimon, în Anglia mâna de
lucru agricolă din totalul mâinii de
lucru a scăzut de la 70% la 35%.
Au început să se impună, tot mai
decis, intensitatea, creşterea
animalelor, devenite mereu mai
multe, produsele respective.
Totodată, intensiv, vacile dădeau
mai mult lapte iar oile mai multă
lână. Recoltele, obţinute cu mai
puţini oameni, erau totuşi, mereu
mai mari: îngrăşăminte, drenaje,
tehnici de lucru îmbunătăţite,
suprafeţe mari ş.a. O veritabilă
"revoluţie agricolă" a fost atunci,
care "a alimentat" sănătatea
populaţiei şi speranţa ei de viaţă.

Recensămintele şi statisticile
arată astfel că, dacă în 1760,
Marea Britanie număra 7 milioane
de locuitori, de 3 ori mai puţin
decât Franţa, ea va avea 16
milioane în 1831, pe urmă 41
milioane în 1911. Cam cât Franţa,
care, însă, începuse şi ea să
urce. Fără a pune la socoteală
emigraţia către Statele Unite şi
către colonii, care nu izbutea să
diminueze asemenea creşteri.
Populaţia, în amplificare ca număr
şi calitate, contribuia la dezvol-
tarea industriei. Iar, la rândul ei,
dezvoltarea industrială, prin
colectivităţile ei, urbanizările ei,
resursele ei, şcoala ei, contribuia
la creşterea pe mai departe a
populaţiei. Şi cantitativ, dar şi
calitativ.

4. ...În mai toate economiile
unde proliferează industria se
parcurge etapa de la întreprinderi
ca atare, chiar puternice, spre
consorţii. Constituite pe relaţii de
producţie, de aprovizionare, de
tehnicitate, de asigurare cu forţă
de muncă, de înglobare, integrare
a unor activităţi auxiliare etc.
Dezvoltate pe axul unor întreprin-
deri cu o distinctă identitate
proprie, oraşele vor purta pecetea
astfel: bumbacul pentru Man-
chester, dantele pentru Nottin-
gham, lâna pentru Norwich,
cărbune şi oţel la Newcastle,
construcţia navală la Plymouth,

la Portsmouth etc., oraşe care
veritabil progresează. Sunt în
acest sens, în interiorul Marii Bri-
tanii, migraţii masive de populaţie.
De asemenea, în cadrul acestor
deja consorţii, funcţie de criterii
de eficienţă şi profit, se dezvoltă
legături pe întregul teritoriu
britanic. N-ajunge. Cerinţele pieţii
impun mari importuri din afară,
schimburi cu exteriorul.

5. Desigur, se vădiseră iniţial
condiţii superioare care definiseră
esenţial mai multe din centrele
de dezvoltare, urbane amintite şi
progresul lor. Nu este prima oară
când ne referim astfel. Abundenţa
cărbunelui în Anglia. Existenţa
unor zăcăminte de fier. Şi, mai
ales, deja  inteligenţă, universităţi
cu deschideri ample către viaţa
economică. Manufacturi de di-
mensiuni lesne de transformat
apoi în fabrici, uzine. Pe urmă,
poziţia Angliei cu deschideri spre
lume: la început le contenise,
ulterior i-au folosit. O armată şi
o flotă excelent dotate şi pre-
gătite. Posibilităţi astfel de a nu
doar accesa, ci şi domina "noua
lume", de a obţine, inclusiv sau
cu precădere, cu forţa ceea ce
avea nevoie, ceea ce dorea de
acolo.

În asemenea circumstanţe,
supremaţia navală şi importurile
din America şi nu doar sunt cru-
ciale în constituirea unor con-
sorţii, britanice iniţial, şi interna-
ţionale, pe urmă. Niciodată agri-
cultura britanică nu ar fi putut să
producă bumbac, zahăr, chiar
lemn cât era nevoie, n-ar fi putut
să producă atâta carne, grâu sau
legume potrivit necesităţilor, dacă
nu le-ar fi luat din America, din
India, din Australia etc. În fapt, de
oriunde reuşea să se impună
astfel. Vezi, de exemplu, şi petrol
din România, când a avut ne-
voie... O ţară precum China, care
spre 1800 nu era mai puţin avan-
sată, din mai multe puncte de
vedere, în comparaţie cu atunci
state din Europa Occidentală, dar
care nu avea un imperiu şi nu
putea să utilizeze resursele altor
regiuni ale lumii, nu a putut - şi
nici nu avea cum - să se afirme
precum Marea Britanie, devenită,
iată, prima mare putere indus-
trială a lumii. Vezi şi invazia cu
opiu de către Anglia, a Chinei, cu
celebrele războaie, etc. Com-
parabil în secolul XVIII, deja în
1900 nivelul de viaţă în Anglia
vizavi cu cel din China devenise
de 8 ori superior, cu toate
minusurile sale, unele grave.Concedii de odihnă
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Este o concluzie desprinsă, la
întreagă această evoluţie, de
celebrul profesor american de
economie şi istorie economică
Kenneth Pomeranz, într-o lu-
crare şi ea celebră "Marea
Divergenţă", apărută în anul 2000.
Geopolitică. Dar, o geopolitică
care susţine extinderea în lume
- sau, dimpotrivă, uneori sco-
borârea la alţii pe situaţii inferioare
- a unor state astăzi dezvoltate
economic, a întreprinderilor lor,
devenite, cum am arătat, mari
consorţii internaţionale - consorţii
ce nu vor ridica niciodată cuvântul
împotriva statelor, economiilor
"mamă". O geopolitică având la
origine şi resurse proprii de un
fel sau altul. O geopolitică ce a
avut şi are rolul ei hotărâtor. Nu
întâmplător, marele geograf
român, profesorul Simion Mehe-
dinţi, un fin analist şi cunoscător
al unor asemenea procese,
evoluţii,  referindu-se la soarta,
evoluţia României, afirma: "Istoria
României este geografia ei"...Nu
ai cum să nu-i dai dreptate. Şi
nu doar pentru România, ci în
lume. Tot în acest cadru se
vădesc aşa-numitele conflicte
asimetrice, de tip David şi Goliat,
compensate de partea slabă cu
mijloace de opunere necon-
venţionale, adesea criminale. De
aici o componentă a teroris-
mului? Cred că da.

6. Revenind - iată detalii -, este
drept, Marea Britanie a abolit
comerţul cu negri ce ajungeau în
sclavie - mai ales în Sudul Sta-
telor Unite - în 1807. Dar această
sclavie colonială a avut un rol
important în industrializarea ei.
Pe de o parte, exploatarea la
care era supusă populaţ ia
lucrătoare din colonii. Producţie
mai multă... Şi nu este vorba doar
de India care "gemea" realmente
şi sub apăsarea atât de nocivă a
sistemului indigen al castelor. Ci
şi de colonii din Africa, din
Australia etc. Pe de altă parte,
prin transportul şi comercia-
lizarea sclavilor s-au realizat
acumulări însemnate de capital.
Tot K. Pomeranz arată că, în
cursul celor mii şi mii de tran-
sporturi engleze de sclavi, au fost
prinşi, duşi în sclavie şi exploataţi
crunt apoi peste 3 milioane de
negri, ceea ce înseamnă un sfert
din totalul comerţului de sclavi
transatlantic. Banii realizaţi în
acest comerţ şi în economia
plantaţilor din Caraibe etc., de
către armatori, proprietarii
plantaţiilor, bancheri, au fost
repatriaţi alimentând dezvoltarea
economică şi comercială din
secolul XVIII. Desigur, în primul
rând ne gândim în Anglia.

În mod paradoxal sau nu,
abolirea sclaviei în 1833 a
contribuit la elanul industrial
amintit din 1830-1840 şi mai
apoi. S-a calculat că au fost circa
20 milioane de livre - o sumă
imensă, circa 40%din bugetul de
stat  englez - acordate de Parla-
ment proprietarilor care "au
pierdut" sclavii, pe întreg teritoriul
britanic. Sunt bani - capitaluri -
investiţi apoi în sectoarele cele
mai dinamice din economie. Aşa
că şi astfel consorţiile britanice
s-au putut extinde şi au putut

investi în toată lumea. Spre
profitul lor, normal. Nu mai erau
demult consorţii regionale. Ce am
putea adăuga? Un fapt la care ne-
am referit deseori. Coloniile
dependente total, dar şi protec-
toratele şi dominioanele, nu doar
vor exporta aproape pe nimic în
metropolă, ci aceasta, limitând
drastic producţia de tip industrial
în colonii - de pildă, celor ame-
ricane, le era interzis să fabrice
chiar şi potcoave - vor importa pe
scară mare produsele englezeşti.
Cu precădere englezeşti. Cum
scriu mai mulţi cercetători ai
economiei Imperiului Britanic,
printre care şi francezul André
Maurois, acesta, Imperiul
colonial, nu era doar o resursă a
dezvoltării metropolei, ci şi un
mare debuşeu al ei. Tradiţionala
producţie meşteşugărească de
bumbac din India, de exemplu, va
suferi rigorile competiţiei cu
producţia respectivă britanică, de
o productivitate mai ridicată.
Neprotejată, aproape "va cădea".
Iar mulţi indieni vor muri de foame.
şi nu doar cu bumbacul s-a
petrecut astfel. Sunt doar câteva
elemente care relevă rolul esenţial
al Imperiului în industrializarea
britanică. Dar în Franţa? Aceleaşi
procese, poate mai mult sau mai
puţin diferite ca formă, dar relativ
identice în conţinut. Germania
este şi ea în joc pe o parte
însemnată a istoriei. şi mai sunt.

7. ...Chiar dacă acum s-a mo-
dificat tabelul politic al lumii, din
perspectiva statelor indepen-
dente politic, în alte privinţe nu s-
a prea realizat mare lucru.
Modelul se vădeşte în actualitate.
Doar că stofele, confecţiile şi alte
produse fără un grad mare de
tehnicitate se produc acum, cu
preţuri derizorii, cu precădere în
statele fostei "Lumi a Treia" -
rămâne oare astfel? - în vreme
ce producţiile determinante, de
tehnici de vârf şi care asigură
"controlul", au fost şi sunt "re-
zervate" economiilor statelor
dezvoltate. Şi cine are de pierdut
şi cine are de câştigat? Oricum,
este greu de presupus că
decalajul economic în economiile
mai slabe, doar dezirabil orientate
spre parametrii industriali cât de
cât calitativi, se va putea reduce
astfel. Nu se va putea. Fără in-
vestiţii necesare, fără un învă-

ţământ performant, infrastructuri
şi suprastructuri aferente, fără
calificarea ca atare a forţei de
muncă, fără o societate orga-
nizată pe asemenea baze etc...
Este o constatare. Aici nu se vor
putea produce mulţi, mulţi ani de
acum încolo maşini, utilaje
nucleare, miniere, instalaţii de
industrie chimică etc. Sunt şi
excepţii, de exemplu unele zone
din India, pe urmă, iată, imensul
decolaj al Chinei spre primul loc
la producţia industrială din lume;
dar aceste state au beneficiat şi
beneficiază de condiţii economice
şi politice speciale, de un efort
propriu imens etc.

De altfel, să ne amintim de
banii cei mulţi irosiţi de ONU cu
celebrele sale "decenii de
dezvoltare": primul, al doilea, al
treilea, din anii 1950, 1960 ş.a.
De pildă, s-au construit, aiurea,
afirmă mulţi specialişti, aero-
porturi ultramoderne în Africa, cu
aparatură la sol şi de control
pentru zborurile de înaltă
tehnicitate, dar fără specialişti
autohtoni capabili să folosească
asemenea tehnici, fără companii
aeriene parţial sau integral
autohtone, şi, foarte important,
fără nevoi de piaţă ca atare, fără
o structură de transporturi şi
economică corespunzătoare etc.
În câţiva ani, asemenea aero-
porturi, dar şi alte obiective de
acest tip, cu toate ultradotările lor,
cu tot personalul lor, au intrat
într-o veritabilă ruină. S-au

produs numeroase accidente,
nemaiputând fi folosite. Bani
"aruncaţ i pe fereastră".
Actualmente lucrurile s-au mai
îndreptat, dar nu foarte mult.

8. Ş i atunci? Întrebarea
rămâne: cât efort propriu, câtă
"protecţie", şi cât ajutor din afară?
Ea este acută, întrebarea, cu atât
mai mult cu cât, am arătat în mai
multe rânduri, cu mult peste 3
miliarde de oameni, de pe
întreaga Terră, trăiesc astăzi în
sărăcie lucie. Cam fără şanse şi
fără speranţe, naţionale sau nu.
Deci, exod masiv de oameni, mai
ales spre Vest, de multe ori în
fostele metropole. De aici insta-
bilităţi politice importante, de-
zechilibre, epidemii şi pandemii
cu costuri şi efecte generale
dintre cele mai grave. Rupturi
nemijlocite de civilizaţie chiar de
la un cartier la altul. Mizerie,
revolte, ciocniri violente, sânge,
omoruri. Apoi, terorism la scară
înaltă etc. Oricum, confruntările
de interese de tot felul sunt
imense. Enclavizarea nu este de
fel o soluţie. Nu are cum. Rămân
altele, printre care, pe un loc de
seamă, mari şi multiple eforturi
pentru propria dezvoltare. La faţa
locului. Aici este piatra un-
ghiulară. Este ca în pictură: se
pictează, rece, peisajul, sau se
caută să se exprime sufletele
oamenilor? Pictura valoroasă prin
asta a trăit şi trăieşte. Desigur,
dificil, dar, se pare, este singura

soluţie pentru o lume cât de cât
stabilă. Şi consorţiile însă se pot
adapta, cu greu însă, astfel. Şi
aici sunt dificultăţi, nu neapărat
admisibile în general, ci de admis.
Se pot pierde bani, putere,
influenţe. Greu. Oricum, munca,
munca de calitate, pentru care
trebuie să te "baţi", rămâne
esenţială. Te-a scos şi te scoate
la liman.  Crizele au efecte mai
grele, ele se vădesc mai grave,
mult mai grave, în ţările, în
economiile mai puţin dezvoltate,
decalate. Aici se plăteşte o notă
mai mare. Inclusiv în statele care
şi-au cam bătut joc de dez-
voltarea lor, demantelându-şi
industriile proprii câte erau,
agricultura, în state şi economii
cu infrastructuri anacronice. Nu
ş i-au repus "pe picioare"
asemenea coordonate. În state
care şi-au cam bătut joc de
învăţământ, de social, de păduri,
de cultura proprie, de mediu etc.
Toate acestea în beneficiul unor
escroci îmbogăţiţi peste noapte,
interni dar şi externi. Devenind
aceste state, economii, mari
importatori dar fără a avea
resursele necesare în scopul
susţinerii acestor importuri.
Devenind astfel dependente
masiv de bănci şi nu doar de
bănci... Situaţii grav amplificate
de pandemiile de acum ce le
continuă pe cele din secolul
trecut şi de mai înainte. De multe
ori se afirmă "Lumea la răscruce".
Este, veritabil, "la răscruce!"
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Canada reprezintă unul dintre
cele mai întinse state ale lumii,
vastitatea ţinuturilor sale fiind
dublată de o considerabilă
prezenţă a unor impresionante
peisaje naturale, istorice şi
culturale. Caracterul ofertant al
provinciilor şi teritoriilor canadiene
atrage în număr mare turiştii,
Canada numărându-se printre
cele mai vizitate destinaţii, la nivel
mondial (locul 18, potrivit
UNWTO, World Tourism Baro-
meter, Statistical Annex, 2021),
cu un sector turistic care îşi
aduce o contribuţie la PIB de
circa 1,9 %- 2,4 %, generând între
3,7 %-4,5 % din totalul locurilor
de muncă (Statistics Canada,
septembrie 2020).

Unul dintre cele mai
emblematice teritorii

ale Canadei este
constituit de Yukon.

Situat în partea de nord-vest,
Yukon se învecinează la vest cu
statul Alaska, la est cu Teritoriile
de nord-vest, iar la sud cu
provincia Columbia Britanică.
ţinutul Yukon este renumit pentru
unicitatea şi frumuseţea pei-
sajelor sale naturale, pentru
biodiversitatea speciilor adăpos-
tite, nu în ultimul rând, pentru
ineditul vestigiilor sale de ordin
cultural. Istoria Yukon-ului este
veche şi bogată, primele semne
de locuire datând aici din
perioada glaciaţiunilor. Printre
altele, Yukon-ul îş i leagă
indisolubil numele de cultura
Primelor Naţiuni, dar şi de celebra
Goană după aur (Klondike Gold
Rush: 1866-1869).

În ciuda potenţialului său
impresionant, dezvoltarea turis-
mului rămâne pentru Yukon o
provocare constantă, acest
teritoriu fiind perceput de mulţi
vizitatori drept o destinaţie de
tranzit, respectiv o oprire de
scurtă durată, în drumul către o
mai ofertantă Alaska. Principala
dificultate constă deci în atra-
gerea turiştilor şi în furnizarea
către aceştia a unor experienţe
autentice, calitative, suficient de

revelatoare pentru a-i convinge să
investească timp în a descoperi
atracţiile destinaţiei şi a le
alimenta curiozitatea, interesul
pentru o cunoaştere mai profundă
a bogăţiilor zonei.

Ca răspuns la imperativul creş-
terii fluxului turistic, specialiştii
din domeniul cultural, turistic,
marketing, alte organizaţii de
profil, dar şi comunităţile, prin
efortul lor concertat, au dat naş-
tere unor programe de dezvoltare
concretizate, printre altele, într-o
diversă ofertă turistică. O parte a
ofertei valorifică potenţialul natural
al teritoriului (ciclism, canotaj,
plimbări cu barca, curse de sănii
trase de câini, camping). Nenu-
mărate alte activităţi, trasee şi
evenimente se centrează însă pe
valorificarea vastului patrimoniu
cultural, pe promovarea acelui
"spirit al locului" care face din
Yukon un spaţiu distinct, diferit
de orice altă destinaţie.

Unul dintre produsele cele mai
inovative din această categorie,
care încă de la implementare s-
a bucurat de un real succes în
rândul turiştilor, este Yukon Gold
Explorer's Passport. De fapt, la
originea acestui program de
marketing regăsim două con-
cursuri mai vechi, pe teme de
patrimoniu. Primul dintre con-
cursuri, Yukon Passport, admi-
nistrat de Direcţia generală a
serviciilor culturale, avea ca
obiectiv o mai bună cunoaştere
a muzeelor din Yukon. Cel de-al
doilea concurs, Yukon Adventure,
organizat de Direcţia generală a
turismului, urmărea promovarea
unor atracţii turistice, definitorii
sub aspect cultural şi patri-
monial. Cu începere din 2009,
cele două programe au fost
reunite sub emblema unui nou
produs: concursul Yukon Gold
Explorer's Passport. Scopul
declarat al acestuia era cel de "a
încuraja vizitatorii să exploreze,

să descopere şi să experimen-
teze moştenirea artistică, patri-
monială şi culturală" specifică
teritoriului. (Elaine Taylor,
Ministerul Turismului şi Culturii,
Canada. News Release Yukon
Government: Yukon Gold Ex-
plorer's Passport is Getting
Bigger and Better than Ever).

Rezultatele inţiativei au fost
imediate şi pozitive, printre
principalele beneficii create de
acest nou program numărându-
se: o experinţă mult mai simplă,
mai accesibilă pentru turişti,
creşterea eficacităţii acţiunilor
publicitare şi promoţionale,
reducerea costurilor, dar şi inten-
sificarea participării la program
(Denny Kobayashi, responsabil
principal de marketing Tourism
Yukon). Toate acestea în deplină
concordanţă cu principiile turis-
mului cultural canadian, printre
care regăsim: caracterul autentic
al experienţei vizitatorului; pro-
movarea unui turism sustenabil,
care să asigure integritatea
resursei patrimoniale; crearea
unui parteneriat solid între
sectorul cultural/patrimonial şi
cel turistic, cu beneficii pentru
ambele părţi implicate (Canadian
Tourism Commission).

Programul se desfăşoară în
perioada estivală, debutând în
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luna iunie şi încheindu-se la final
de august, odată cu desemnarea
câştigătorilor. Toţi cei înscrişi au
posibilitatea ca, vizitând cele 36
de atracţii patrimoniale incluse în
concurs (dispersate pe întreg
teritoriul), să îşi ştampileze
paşaportul, în felul acesta
calificându-se automat pentru
tragerea la sorţi a celor trei premii
în valoare de o uncie troy de aur
de Klondike, echivalentul a cca.
2.000 de dolari.

Construit pe o schemă simplă,
dar oferind turiştilor o experienţă
complexă: descoperirea vechiu-
lui teritoriu al Beringiei, a istoriei
autostrăzii spre Alaska, a minelor
şi a drumului spre celebrul aur
din Klondike, Yukon Gold Explo-
rer's Passport a devenit rapid
principalul instrument de pro-
movare a turismului cultural în
regiune, nu doar participarea la
concurs cunoscând un trend
ascendent, dar şi deschiderea
manifestată pentru muzee, centre
de interpretare, alte centre
culturale şi patrimoniale (din cei

circa 300.000 de turişti înregistraţi
anual în Yukon, o treime sunt
interesaţi de turismul cultural).

O mare parte din atracţiile
culturale sunt concentrate în
Whitehorse, capitala Yukon-ului.
Regăsim aici: Muzeul Căilor
Ferate Copperbelt şi al Minelor,
Centrul Cultural Kwanlin Dün,
Muzeul Old Log Church, Situl
Naţional Istoric Klondike, Centrul
Intepretativ Beringia, Muzeul
Transporturilor. Cultura Primelor
Naţiuni poate fi descoperită şi în
regiunea Klondike (Centrul
Interpretativ Tagé Cho Hudan,
Centrul Cultural Danoja Zho), în
regiunea de Nord (Centrul John
Tizya), regiunea Teslin (Centrul
Patrimonial Teslin Tlingit),
respectiv în regiunea Campbell
(Centru Interpretativ Regional).
Contactul cu populaţiile locale,
descoperirea istoriei, a modului
lor de viaţă reprezintă practic una
dintre experienţele cu cel mai
mare impact asupra turiştilor.
Departe de a fi simpli observatori,
turiştii au oportunitatea deosebită

a unei înţelegeri profunde a
culturilor indigene, demers
facilitat de contactul nemijlocit cu
reprezentanţii comunităţilor
vizitate.

Spiritul locului este întregit de
Centrul Northen Lights (dedicat
aurorelor boreale), Muzeul
George Johnston, Muzeul Jack
London, Muzeul Minelor din
Keno, Casa Binet, Muzeul de
Istorie Kluane, Complexul Istoric
Naţional Dawson. (Heritage
Yukon. Step in to our story. Yu-
kon Heritage Attractions,
Guidebook).

Pentru moment, ideea paşa-
portului şi introducerea recom-
pensei s-a dovedit eficace, fapt
reflectat în creşterea numărului
de vizitatori şi a veniturilor înregis-
trate de siturile implicate în
concurs. Pe termen lung, rămâne
însă de văzut cum acest program
va reuşi să răspundă în con-
tinuare misiunii sale, pe o piaţă
extrem de concurenţială şi în
condiţiile unor nevoi tot mai
diverse şi complexe ale turiştilor
cărora li se adresează. Deocam-
dată, programul se reinventează,
cu începere din 2022, concursul
urmând a deveni în întregime
digital, fiind anunţate de ase-
menea ş i alte modificări
(www.travelyoukon.com). Cert
este că, desi provocările sunt
mari, oportunităţile sunt pe
măsură, potenţialul Yukon-ului
fiind impresionant şi pregătit să
răspundă unor cerinţe multiple:
"there's something for everyone"
(Youkon Heritage Attractions).

1.Kluane Museum of Natural History.
Sursa: https://www.heritageyukon.ca

2.Campbell Region Interpretive Center.
Sursa: https://www.heritageyukon.ca

3.Dawson City Museum. Sursa: https:/
/www.heritageyukon.ca

4.Our Ancestors House. Sursa: https:/
/www.heritageyukon.ca

5.Tagé Cho Hudan Interpretive Center.
Sursa: https://www.heritageyukon.ca

6. Harta Yukon. Sursa: Internet
7.Yukon Gold Explorer's Passport.

Sursa: Internet)
8. Sursa: www.travelyoukon.com
9. Sursa: www.travelyoukon.com
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Paula COTARCEA

Suntem în preajma sărbătorilor
de iarnă şi, iată-ne din nou trăgând
linie şi privind în urmă la ceea ce
ne-am propus şi ceea ce am
realizat. Ca de fiecare dată în
această perioadă, auzim foarte des
"să fim mai buni, mai toleranţi".

Conform DEX, toleranţa (lat.:
tolerare = a suporta) este un ter-
men social, etic şi religios aplicabil
unei colectivităţi sau individ, care
defineşte respectul libertăţii altuia,
al modului său de gândire şi de
comportare, precum şi al opiniilor
sale de orice natură (politice, reli-
gioase etc.). Noţiunea de "tole-
ranţă" a apărut la începutul secolului
al XVI-lea, în strânsă legătură cu
gândirea umanistă, întruchipată în
persoana lui Erasmus din Rotter-
dam, în efortul său de combatere
a fanatismului religios.

 Suntem diferiţi, asta e clar, nu
suntem perfecţi, însă, pentru a
convieţui ne este atât de necesar
un element extrem de important
al inteligenţei emoţionale şi anume,
toleranţa. Să fii mai bun nu
înseamnă să fii mai tolerant ci
presupune că te iubeşti şi te
respecţi îndeajuns încât să-l poţi
iubi şi respecta şi pe cel de lângă

tine. Nu cred că este posibil să
convieţuieşti alături de o persoană
care nu tolerează nimic. Cât de
tolerant poţi fi însă, atunci când
întâlneşti o persoană extrem de
arogantă şi care judecă pe toată
lumea? Vorbim aici de acel tip de
personalitate a cărei mască în-
cearcă să ascundă, cât se poate

de bine, complexul de supe-
rioritate. Pentru a fi tolerant este
nevoie de înţelegere iar înţelegerea
presupune inteligenţă, empatie,
conştientizare. E greu  deoarece
necesită, în primul rând, educaţie
dar şi timp. Relaţiile solide şi valo-
roase se clădesc în timp, cu res-
pect, înţelegere şi toleranţă. În

primul rând trebuie să fim toleranţi
cu propria persoană, să ne accep-
tăm micile greşeli sau imperfecţiuni
de orice natură şi să reuşim să
trăim cu ele. Dacă nu ne putem
accepta pe noi, ca persoane
imperfecte atunci cum i-am putea
accepta pe cei din jurul nostru?
Acumulând frustrări, nesimţindu-ne
bine cu noi înşine, încărcaţi de
emoţii negative şi neîmpliniri
afective nu vom reuşi să fim toleranţi
cu cei alături de care convieţuim.
În timp ajungem să ne schimbăm
comportamentul şi sentimentele.
Comunicarea, acest fundament al
relaţiilor umane, doar prin inter-
mediul ei ajungem să-i înţelegem
pe cei din jur, să transmitem emoţii,
sentimente şi informaţii. Tolerăm.
Până când? Până când simţim că
gândurile, comportamentul, încep
să se schimbe. Din acel moment
începem să comunicăm despre
ceea ce ne deranjează. Cred că
fiecare dintre noi am avut ocazia
ca măcar o dată în viaţă să întâlnim
o persoană cu care deşi am în-
cercat să comunicăm şi să expli-
căm ceea ce ne deranjează ne-
am lovit de o stâncă. Rezultatul?
Nicio reacţie din partea interlo-

cutorului, nici măcar un cuvânt. Şi
totuşi, ne-am lovit de o piatră. Am
continuat să fim toleranţi, am mers
pe ideea "lasă că trece" şi am
ajuns până în punctul în care
toleranţa noastră a ajuns la zero.
Din acel moment îţi dai seama că
celălalt nu o să-şi schimbe atitu-
dinea, fie pentru că nu vrea, sau
poate nu-l interesează, fie pentru
că nu poate. Încerci să-i înţelegi
comportamentul dar cel mai
important lucru care îţi rămâne de
făcut este să te schimbi tu. De ce?
Fiindcă pentru a trăi în societate
cele mai de preţ comori rămân
solidaritatea, toleranţa, libertatea şi
egalitatea. Încercăm să ne ajutăm
reciproc, admitem că există per-
soane care trăiesc şi gândesc
diferit. Însă, dacă celălalt atentează
la adresa valorilor tale sau dacă la
toleranţa ta celălalt îţi răspunde cu
intoleranţă nu cred că se mai poate
vorbi de libertate şi egalitate.

Atât toleranţa cât şi intoleranţa
le găsim începând încă de la jocul
din grădiniţă până la jocul marilor
puteri, în familii, grupuri, popoare
sau religii.

Ziua Internaţională a Toleranţei
(16 noiembrie) este o sărbătoare
anuală declarată de Organizaţia
Naţiunilor Unite în 1995 pentru ca
oamenii să conştientizeze perico-
lele intoleranţei. Tot atunci au fost
identificate nu mai puţin de 16 tra-
tate, convenţii, declaraţii şi reco-
mandări, toate legate de nevoia de
toleranţă.

"În conformitate cu respectarea
drepturilor omului, a practica
toleranţa nu înseamnă nici a tolera
nedreptatea socială, nici a renunţa
la propriile convingeri, nici a face
concesii în această privinţă. Ea
semnifică acceptarea faptului că
fiinţele umane, care se carac-
terizează natural prin diversitatea
aspectului lor fizic, prin situaţia lor,
felul de exprimare, comportamente
şi prin valorile lor, au dreptul de
a trăi în pace şi de a fi cele
care sunt." (art. 1.4)

Sursa: wikipedia, reginamaria.ro,
gandestesanatos.ro
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bărilor climatice, zonele agricole
româneşti sunt tot mai mult afectate
de veri secetoase şi ploi torenţiale.

Cele 27 de state membre
ale UE benficiază de
fonduri de la Mecanismul
European de Redresare,
sub formă de granturi
şi împrumuturi.
 Guvernul fiecărei ţări şi-a întocmit

propriul plan national de redresare
şi rezilienţă, în funcţie de cerinţele
naţionale, respectând condiţiile
impuse, respectiv cel puţin 41% din
fonduri trebuie să fie utilizate pentru
obiective verzi ( reducerea gazelor
cu efect de seră) şi cel puţin 20%
pentru digitalizarea mai multor
sectoare ale economiei.

După decizia de punere în aplicare
a Consiliului UE, statul membru
poate solicita modificarea PNRR,
dar în condiţii excepţionale, din

motive obiective. În acest caz,
Comisia Europeană împreună cu
statul membru analizează cererea,
hotărăsc şi propun soluţii mai bune.

Precizăm că, în cazul
României, proiectul
privind irigaţiile
nu se renegociază.
În prezent, mai multe state mem-

bre au obţinut bani pentru proiecte
de investiţii şi anume: Letonia, Cipru,
Danemarca, Germania, Franţa,
Spania, Lituania, Italia, Belgia,
Luxemburg şi Portugalia.

Mai precizăm că, finanţarea este
condiţionată de rezultatele obţinute
în procesul de reformă şi investiţii.
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Marea Adunare Naþionalã de la
Alba Iulia, 1 decembrie 1918
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