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“Aşa cum se ştie, definiţia stan-
dard a comportamentului raţional
(deci, şi a deciziei raţionale) este
adecvarea, în mod continuu şi
permanent, a mijloacelor la sco-
puri. 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.
Viitorul social nu vine, ci este
inventat. De altfel, totul în societate
este inventat, nu descoperit.

Noi am putut să privim mai de-
parte, pentru că am stat pe umerii
unor giganţi. Cum ar putea fi numiţi
altfel, creatorii de şcoală şi
deopotrivă, susţinătorii acesteia?

Începuturile învăţământului
economic la Sibiu le regăsim în
anul 1971, când a fost înfiinţată
Facultatea de Ştiinţe Economice
şi Administrative. În anul 1991,
profilul economic, 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 Sibiu,
remarcabil mentor şi conducător
de doctorat pentru mulţi actuali
profesori ai Facultăţii de Ştiinţe
Economice, eminenţii profesori
Ioan Cosmescu şi Ştefan Mârza,
din păcate, plecat prea devreme
dintre noi.

În prezent, Facultatea de ştiinţe
Economice, parte integrantă a
ULBS are 2407 de studenţi (din
totalul de 15081 studenţi ai ULBS).
Cele 6 programe de licenţă (Busi-
ness Administration; Economia
Comerţului, Turismului şi Ser-
viciilor; Management; Marketing;
Finanţe-Bănci; Contabilitate şi
Informatică de Gestiune), al 7-a,
anul acesta, Business Informatics,
5 programe de master (Adminis-
trarea Afacerilor în Turism şi
Servicii; Expertiză contabilă şi
audit; Finanţe; Master in Business
Management; Strategii şi Politici
de Management şi Marketing ale
Firmei) şi cele 4 domenii de doc-
torat (Economie, Finanţe, Mana-
gement, Cibernetică şi statistică
economică) formează o ofertă
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 interna-
ţionalizare 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 Uni-
versity of Salerno, Italia.

În acord cu misiunea, viziunea
şi obiectivele sale, Facultatea de
ştiinţe Economice se doreşte a fi

Cristina TĂNĂSESCU

urmare din pagina 1

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 anga-
jabilităţii absolvenţilor, prin asigu-
rarea unui învăţământ de calitate,
focalizat pe: orientare internaţională
- creşterea oportunităţilor pentru
studenţi şi cadre didactice de a
dobândi experienţă internaţională
prin participarea la mobilităţi,
evenimente, programe de studiu şi
cursuri oferite în limba engleză;
parteneriate şi cooperare cu mediul
de afaceri din regiune.

Pentru că universitatea este
principalul producător şi furnizor de
cunoştinţe şi cel mai propice mediu
de învăţare şi pentru că importanţa
universităţii în societate este data
de faptul că ea se ocupă de for-
marea şi modelarea resursei uma-
ne, acţiunile la nivelul facultăţii
noastre, în ultimii ani, au vizat mo-
dernizarea, adaptarea şi flexibili-
zarea programelor 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-profe-
sională a acestora, după absolvire.
În acest sens, este prioritară pentru
noi întărirea relaţiilor de colaborare
cu partenerii instituţionali actuali şi
lărgirea numărului acestora, im-
plicându-i în toate etapele pro-
cesului educaţional: analiza
nevoilor, proiectarea curriculum-
ului, participarea la actul edu-
caţional, practica de specialitate.

Proiectarea şi revizuirea perio-
dică 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 teoretico-fundamentale
să fie susţinute de către cadrul
didactic al facultăţii, 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 Sis-
teme ERP (Enterprise Resource
Planning) facultativă, disciplina An-
treprenoriat, disciplina Prelucrarea
datelor în SPSS (Statistical
Package for Social Science),
disciplina extracurriculară în par-
teneriat cu BearingPoint ce asigură
60 de licenţe de utilizator SAP.

Dragi prieteni, noi vom merge
înainte şi probabil ne vom
împiedica de ceva, poate când ne
aşteptăm mai puţin. Însă, n-am
auzit niciodată de cineva care să
se împiedice de ceva stând pe loc.

Suntem ceea ce facem în mod
repetat. Prin urmare, excelenţa nu
este un act, ci un obicei.

La acest ceas aniversar,
urarea consacrata Vivat,
crescat, floreat!, doresc să
devină un fapt împlinit!"
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Joi, 2 iunie 2022, comunitatea
academică a economiştilor a săr-
bătorit, alături de partenerii din
mediul de afaceri, 30 de ani de
învăţământ superior economic la
Sibiu. Gala aniversară a avut loc
la Symphony by the Lake, într-un
cadru festiv.

Fiind un moment de sărbătoare a
trei decenii de activitate, s-au adresat
mulţumiri celor care au contribuit la
acest parcurs. Prof. univ. dr. DHC Dan
Popescu, unul dintre cei trei fondatori
ai Facultăţii de Ştiinţe Economice,
fost prorector al ULBS şi fost decan
al Facultăţii de Ştiinţe, a rememorat
modul în care au fost puse bazele
acestei facultăţi, realizând un scurt
istoric al învăţământului superior
economic sibian. Alături de prof. univ.
dr. DHC Dan Popescu, profesor
emerit Ioan Cosmescu şi prof. univ.
dr. Ştefan Mârza (postmortem) au
primit câte o plachetă în semn de
recunoştinţă pentru contribuţia la
înfiinţarea şi dezvoltarea acestei
instituţii. S-au acordat distincţii şi
mulţumiri şi cadrelor didactice
pensionate, simţind alături de aceştia
emoţiile amintirilor din decursul
carierei lor. Evenimentul a continuat
cu prezentarea foştilor decani ai
Facultăţii de Ştiinţe Economice: prof.
univ. dr. Silviu Crişan (2002-2008),
prof. univ. dr. Carmen Comăniciu
(2008-2012), prof. univ. dr. Liviu Mihă-
escu (2012-2016), conf. univ. dr. Sil-
via Mărginean (2016-2020) şi prof.
univ. dr. habil. Cristina Tănăsescu
(2020 - prezent). Din partea mana-
gementului universităţii au vorbit
domnul prof. univ. dr. Andrei Terian
Dan, prorectorul responsabil de
cercetare, inovare şi internaţiona-
lizare şi domnul prof. univ. dr. ing.
Ioan Bondrea, preşedintele Sena-
tului ULBS.

În a doua parte a evenimentului a
urmat un moment de recunoaştere
şi apreciere din partea comunităţii,
prin reprezentanţii facultăţilor de profil
economic din toată ţara (prof. univ.
dr. habil. Marius Dan Gavriletea -
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-
Napoca, Facultatea de Business,
prof. univ. dr. Cristinel Constantin -
Universitatea Transilvania din Braşov,
Facultatea de Ştiinţe Economice şi
Administrarea Afacerilor, prof. univ.
dr. Dan Ioan Topor - Universitatea
"1 Decembrie 1918" din Alba Iulia,
prof. univ. dr. habil. Alexandra Horobeţ
- Academia de Studii Economice,
Facultatea de Relaţii Economice
Internaţionale, prof. univ. dr. Gabriela
Dobrotă - Universitatea "Constantin
Brâncuşi" din Târgu Jiu, conf. univ.
dr. Daniel Ştefan - Universitatea de
Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Teh-
nologie "George Emil Palade" din
Târgu Mureş, Facultatea de Econo-
mie şi Drept, conf. univ. dr. Dumitru
Iancu - Academia Forţelor Terestre
"Nicolae Bălcescu" din Sibiu, Facul-
tatea de Ştiinţe Economice şi Admi-
nistrative) şi partenerii educaţionali
din mediul de afaceri (Andrei Luca -
Employer Branding şi Communi-
cation Specialist în cadrul Conti-
nental Automotive Systems, Astrid
Cristine Ruja - director agenţie la
sucursala OTP Bank Cioran din
Sibiu, Mihai Balaban - CEO al
UNIMAT, Simona Budică - HR în
cadrul Marquardt Schaltsysteme
S.C.S., Katharina Bota - Head of
Operations pentru România şi Repu-
blica Cehă în cadrul BearingPoint şi
Lenuţa Matei - manager agenţie
UniCredit Bank Sibiu). Gala a fost
realizată cu sprijinul sponsorilor
Continental Automotive Systems,
UniCredit Bank, OTP Bank, UNIMAT
şi Marquardt.

Facultatea de Ştiinţe Economice
este o facultate "tânără", modernă şi
competitivă, care îşi propune să ofere
studenţilor, profesorilor şi comunităţii

un mediu de învăţare, predare şi
cercetare de înaltă calitate. Înce-
puturile învăţământului economic la
Sibiu le regăsim în anul 1991, atunci
când au fost puse bazele specializării
Turism şi Servicii. În prezent,
Facultatea de ştiinţe Economice,
parte integrantă a Universităţii
"Lucian Blaga" din Sibiu, numără
2400 de studenţi, dintre care 1600
la învăţământul de zi. Cele 7 pro-
grame de licenţă (Business Admi-
nistration; Business Informatics -
specializarea autorizată cf. H.C.
ARACIS 31.03.2022, în aşteptarea
completării H.G. privind aprobarea
nomenclatorului domeniilor şi al
specializărilor/programelor de studii
universitare 2022-2023; Conta-
bilitate şi Informatică de Gestiune;
Economia Comerţului, Turismului şi
Serviciilor; Finanţe-Bănci; Mana-
gement; Marketing), 5 programe de
masterat (Administrarea afacerilor în
turism şi servicii; Expertiză contabilă
şi audit; Finanţe; Master in Business
Management; Strategii şi politici de
management şi marketing ale fir-
mei) şi cele 4 domenii de doctorat
(Cibernetică şi statistică, Economie,
Finanţe, Management) formează o
ofertă educaţională diversă şi echili-
brată, care asigură facultăţii o poziţie
competitivă foarte bună în rândul
facultăţilor de profil din România.

"Dupã 30 de ani de
învãþãmânt superior
economic la Sibiu,
Facultatea de ªtiinþe
Economice - ULBS se
poziþioneazã în topul
celor mai bune facultãþi
în domeniul economic
din România, conform
ranking-urilor interna-
þionale. Aceastã recu-
noaºtere a valorii
învãþãmântului superior
economic din Sibiu este
rezultatul unei activitãþi
permanente de dez-
voltare ºi consolidare, la
care au participat - în
egalã mãsurã - studenþi,
absolvenþi, profesori,
parteneri instituþionali
ºi companii, dar ºi un
context favorabil de
management ºi admi-
nistrativ în cadrul
universitãþii noastre.
Acest fapt ne onoreazã
ºi ne responsabilizeazã
pentru a construi mai
departe istoria de
succes a Facultãþii de
ºtiinþe Economice.
Pentru cã suntem ceea
ce facem în mod repetat,
excelenþa nu este un
act, este un obicei.
Vivat, crescat, floreat,
Facultatea de ªtiinþe
Economice, Univer-
sitatea Lucian Blaga
din Sibiu!"

a declarat decanul facultăţii,
prof. univ. dr. habil.

Cristina Tănăsescu.
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Dan POPESCU
urmare din pagina 1

Am venit la Universitatea  din
Sibiu, fiind consilier expert în
Ministerul Transporturilor, direc-
tor al Grupului de Presă şi Editură
„Continent“, vreme de aproape
15 ani cercetător ştiinţific gradul
II la Institutul Central de Cercetări
Economice din Capitală precum
şi vreme de aproape 15 ani  pro-
fesor asociat la ASE Bucureşti -
mereu cu 2 norme, cursuri şi se-
minarii pe care le realizam după
amiaza, seara, sâmbăta etc.
Aveam doctoratul în „economie“
la ASE Bucureşti din 1978, în
specialitatea Istoria gândirii eco-
nomice şi doctrine economice
contemporane. Publicasem 4
volume „importante“ - menţionau
criticii - în domeniul evoluţiei
industriale a României şi a lumii,
o istorie a foametei în lume, în
domeniul evoluţiei unei lumi cu
lumini, cei dezvoltaţi, şi umbre,
cei mulţi rămaşi în urmă eco-
nomic cu consecinţele de rigoare,
publicasem mai multe studii
economice deosebite etc. Fuse-
sem solicitat de viitorii mei co-
legi, Ioan Cosmescu şi Ştefan
Mârza, ca împreună să punem
baze temeinice unui profil eco-
nomic necesar în cadrul universi-
tăţii sibiene. Proiectul era mai
mult decât tentant. Familia mă
sprijinea. Îmi plăcea, chiar iu-
beam Sibiul, deşi nu eram din
Sibiu, dar ca român sesizam, cu-
noşteam marile calităţi ale aces-
tei minunate urbe, de mare am-
plitudine şi tradiţie urbanistică,
culturală, de convieţuire frumoa-
să între mai multe etnii, cu tradiţii
multiseculare însemnate, multe
săseşti, cu rezonanţă deosebită
în istoria şi prezentul României.
Meleaguri binecuvântate de Dum-
nezeu şi cărora oameni de cali-
tate le-au dat şi le dădeau viaţă.

...Era locul potrivit pentru o
mare universitate, cu compo-
nente clasice, filologie, drept,
istorie, biologie, ştiinţe econo-
mice, matematici, sport etc. Cu
atât mai mult cu cât Sibiul avea o
experienţă însemnată în acest
sens, aici funcţionând mai mulţi
ani un învăţământ universitar de
calitate - printre care drept eco-
nomic şi administrativ cu cei doi
colegi ai mei amintiţi, dar şi cu un
decan harnic, Ion Vesa, şi care
scrisese cel puţin interesant în
domeniul revoluţiei tehnico-ştiin-
ţifice (mă refer doar la economie).
Era o bază de calitate de absol-
venţi ai unor licee cu renume în
întreaga ţară şi nu doar. Era un
centru intelectual şi publicistic de
marcă, referindu-mă   la preţioa-
sele „Tribuna“ şi revista „Transil-
vania“, condusă în urmă de
marele economist român George

Bariţiu şi unde colaboram.
Venind aici, alături de cei doi

deosebiţi colegi  profesorii Ştefan
Mârza şi Ioan Cosmescu (din
păcate colegul şi prietenul Ştefan
Mârza a plecat relativ repede din-
tre noi), am încercat din toată ini-
ma să personalizez şi identific în
mod superior Sibiul, universi-
tatea, în speţă profilul economic,
în concertul românesc şi euro-
pean de idei şi învăţare în plină
efervescenţă. Iniţiind un ciclu de
importante conferinţe susţinute în
faţa studenţilor de personalităţi
ale anilor 1991-1992, din întreg
spectrul politic şi economic, ca
de pildă deputatul liberal şi
excelentul cărturar Dan Amedeu
Lăzărescu, pe urmă deputatul
naţional ţărănist creştin şi democrat
Ion Raţiu, figură proeminentă a
exilului românesc dar şi a Ardealului
şi României, care a avut licenţa în
economie la Cambridge, condus
de Joan Robinson, asistenta tot
celebrului dar în eternitate John
Maynard Keynes. Pe urmă profe-
sorul Vasile Gionea, preşedintele
Curţii Constituţionale, ing.dr. Paul
Teodoru, ministrul Transporturilor,
care a ţinut, cu examen, vreme de
un semestru, un curs - „Eficienţa
economică în transporturi“ - la pro-
filul nostru economic - atunci doar
o grupă de 32 studenţi în specia-
lizarea „Turism - Servicii“. Primul
ministru de atunci, ec. Nicolae
Văcăroiu, fost coleg cu mine vreme
de peste 5 ani în CSP, deputatul
liberal arhitect Dinu Patriciu. Ulte-
rior, primul ministru din acea vreme,
Teodor Stolojan, coleg de facultate
cu mine, precum şi Guvernatorul
Băncii Naţionale, ec. Mugur Isă-
rescu, ani de zile colegi la Institutul
de Cercetări, etc. Toţi au răspuns
cum trebuie solicitărilor mele,
prestând lucrări demne de tot
interesul, stârnind o vie admiraţie
la studenţi şi colegi. Deveneau
astfel Universitatea, profilul eco-
nomic în speţă, un amvon cu rever-
beraţii de dezbateri, de idei inte-
resante, contribuind şi pe această
cale la educaţia profesională a
studenţilor, nu doar viitorii eco-
nomişti.

...Profilul economic s-a conso-
lidat şi dezvoltat în timp. Iar pro-
blema care se punea la un moment
dat era aprobarea ministrului
Educaţiei de a da examenul de
licenţă la Sibiu, la noi, şi nu în altă
parte. Deşi eram „tineri“, aveam
parametri calitativi necesari foarte
bine realizaţi. Printr-o pregătire
adecvată a situaţiei - am fost
prodecan şi decan al Facultăţii de
Ştiinţe de care „ţinea“ profilul eco-
nomic, cu persuasiune s-a reuşit
şi acest fapt. M-au ajutat în măsura
posibilului şi oficial, susţinându-ne
cauza, doi consilieri ai ministrului
Educaţiei, ec. Nicu Lapa, cu care
am jucat rugbi (adversari) înce-

pând de la juniori, mulţi, mulţi ani,
şi ing. electronist Andrei Cazacu,
prieten de tinereţe, fratele istoricului
Matei Cazacu, de la „Europa Li-
beră“, feciorii preotului Cazacu de
la Biserica Boteanu din Bucureşti.

...Era doar un început al planu-
rilor noastre cu bătaie lungă. Învă-
ţământul  - desigur, nu doar cel
economic - se face însă împletit cu
cercetarea. Iar o coordonată de
seamă în acest sens putea fi,
trebuia să fie o Conferinţă ştiinţifică
Internaţională, cadru propice în
care noi, dar şi colegi importanţi
de la mari universităţi şi profile
economice din ţară şi străinătate,
să ne prezentăm şi să dezbatem
rodul muncii noastre de cercetare,
îmbogăţindu-se şi astfel orizontul
cursurilor şi seminariilor. Zis şi

făcut. În 1995 a avut loc prima
această Conferinţă, programul ei,
ambiţios pentru acel timp, fiind
definitivat şi bătut pe calculator în
casă la profesorul Mârza, de către
fiul său Bogdan Mârza, astăzi
distins profesor, cu Pompei Sava,
astăzi un excelent specialist eco-
nomist în domeniul concurenţei şi
fiu al fostului decan de la „Inginerie“
profesorul Sava, absolvenţi ai
noştri. Am realizat atunci peste 80%
din program, ceea ce nu a fost
deloc rău. Astăzi, numărăm circa
30 de astfel de conferinţe, printre
care o ediţie organizată împreună
cu ASEM - Chişinău şi Institutul de
Cercetări Economice, altele în ca-
drul unui mare program „Tempus“,
beneficiind, deseori, de fonduri
europene pentru tipărirea cărţilor,
alte ediţii ca pre-congrese la marile
Congrese Internaţionale de Eco-
nomie şi Istorie Economică din
Argentina - Buenos Aires, Spania -
Madrid etc. Au participat la Confe-
rinţele Facultăţii noastre de Ştiinţe
Economice majoritatea membrilor
secţiei de profil a Academiei Ro-
mâne, printre care academicienii
N.N. Constantinescu, Aurel Iancu,
Iulian Văcărel,  Albu, dar şi profe-
sorii Nicolae Belli, George Marin,
Sorica Sava, Corneliu Russu,
Paraschiv Vagu etc. La fel la
conferinţe - părintele academician
Mircea Păcurariu - dar şi în comisii
de doctorat profesorii Vasile C.
Nechita, Viorel Cornescu, Vasile
Işan, Tiberiu Brăilean, Mircea
Ciumara, Ion Pohoaţă, Ion Ignat,
Toader Ionescu, Valeriu Ioan Franc,
Constantin Ciutacu, Postelnicu
senior, Constantin Popescu, Cora-
lia Angelescu, Emil Dinga, şi mulţi,
mulţi alţii. Se lucra bine la Sibiu,

precum ai noştri pe alte universităţi.
Pe urmă personalităţi economice
din afară, din Germania, Franţa,
Italia, Marea Britanie, Statele Unite,
Republica Irlanda, Belgia, Spania,
Turcia, China, Japonia, Ucraina,
cadru mult diversificat şi amplificat
de actualii remarcabili colegi, prin
„Săptămâna Economică Interna-
ţională“ organizată de Facultate. Să
mai spun că prin anii 1970-1980
eu aveam comunicări la sesiunile
ştiinţifice ale ASE Bucureşti, ale
Institutului de Cercetări Econo-
mice, ale Academiei Române. Dar
prima participare a noastră la
universitatea sibiană, în ţară, în
numele profilului economic, a fost
la Iaşi, la “Cuza” împreună cu
colegii Nicolae Petria şi Nicolaie
Hoanţă, eu având comunicarea
“Populaţia va distruge omul?”. Pe
urmă, la UBB Cluj-Napoca şi tot ce
a urmat. Să fie limpede: toate aces-
tea - şi ce mai urmează - nu s-au
împlinit şi nu se împlinesc doar de
către 1-2-3 persoane. Ci a fost şi
este contabilizat astfel efortul
fiecărui coleg în scopul unui pro-
gres consistent şi vizibil al profitului
economic şi, ulterior, al Facultăţii
de Ştiinţe Economice de la uni-
versitatea sibiană.

În 1995, prin primăvară, am
obţinut eu aprobarea de la Comisia
de resort a Ministerului Educaţiei,
conducerea de doctorat în „econo-
mie“, iar apoi colegii mei prof. dr.
Ioan Bogdan şi Ştefan Mârza pentru
„management“. Astfel că am putut
constitui la universitate şi pentru
profilul şi Facultatea de economie
un Centru de conducere de doc-
torat pentru economişti. Cadru în

continuare în pag. 8
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care şi-au ridicat nivelul de pre-
gătire numeroşi colegi mai tineri
ai noştri, de certă perspectivă. Cu
mine, de exemplu, şi-au dat docto-
ratul în „economie“ peste 25 de
colegi mai tineri, devenind ulterior
ei înşişi conferenţiari, profesori,
conducători de doctorat, decani,
prodecani ai Facultăţii, prorectori
ai universităţii etc., precum doam-
nele Cristina Tănăsescu, Livia Ilie,
Silvia Mărginean sau colegii Lucian
Belaşcu, Răzvan Şerbu, Ilie Rotariu
şi alţii, nume deja de certă referinţă
în tabloul actual de valori româneşti
şi internaţionale. M-am referit la
mine, dar au fost mai mulţi pregătiţi
şi conduşi la doctorat şi de alţi
colegi - profesorii Ştefan Mârza,
Ioan Bogdan, Constantin Dima,
venerabilul profesor Ion Petrescu
specialistul în finanţe şi monedă
Mariana Negruş, de la UPB, afiliaţi
la Centrul sibian de conducere de
doctorat în economie. Alţi colegi au
condus şi conduc doctoranzi la
centre de profil de la alte univer-
sităţi, profesorul Nicolae Balteş etc.
Evident meritoriu. Profesorul Luigi
Dumitrescu, cu doctoratul în mar-
keting sub conducerea profesorului
Iacob Cătoiu, titularul, o perioadă,
al cursului de marketing, la noi, a
fost de asemenea prorector. Cu
mine şi-au finalizat doctoratul la
Sibiu şi doctoranzi cetăţeni ger-
mani dar şi din Republica Moldova,
eu având conducere de doctorat şi
la ASEM Chişinău. Am pregătit la
noi profesori pentru universităţi în
formare, de pildă „Valahia“ Târ-
govişte, universitatea înfiinţată de
I.C. Drăgan etc., dar şi pentru ASE
Bucureşti, Universitatea din Bucu-
reşti ş.a. Nu a fost şi nu este deloc
uşor. Stimularea, aplecarea insis-
tentă către colegii noştri mai tineri,
dar şi către studenţii merituoşi
pentru programe de studiu în străi-
nătate, stagii practice; participarea
meritorie la mari congrese mon-
diale de economie (sub egida IEHA
- International Economic History
Association, sub egida „Euroasian
Association in Business and
Economics“ etc.) au reprezentat o
importantă preocupare a noastră,
împlinind astfel o însemnată
valenţă a facultăţii. Dar deja se
depăşesc începuturile.

Tot la ULBS, împreună cu ASE
Bucureşti, absolvenţii primind o
diplomă românească şi una inter-
naţională, facilitând posibilitatea
ocupării unui loc de muncă în
cadrul UE, în spaţiul euroatlantic,
chiar în întreaga lume, a funcţionat
un remarcabil masterat interna-
ţional tip MBA. Iniţiase în acest sens
fostul Rector al Universităţii noastre
Dumitru Ciocoi Pop, cu un excelent
program româno-american, tip tot
MBA, de care au beneficiat mulţi
dintre noi. De altfel, la marile
Congrese Mondiale de Economie
şi Istorie Economică (Milano, 1994,

Madrid, 1998, Buenos Aires, 2002,
Helsinki, 2006, Utrecht (Olanda),
2009, Stellenbosch (Africa de Sud)
2012, Facultatea şi Universitatea
noastră au avut poziţii de excelenţă.
Tinerii noştri pot să ducă mai
departe astfel de împliniri, păstrând
ceea ce s-a câştigat.

Încă un fapt important. Din iniţiativa
sibiană, a mea, alături de doi profesori
de la ASE Bucureşti, respectiv Rec-
torul Paul Bran şi prorectorul Viorel
Lefter, la care s-a afiliat entuziast
Rectorul ASE nou ales, prof. Ion Gh.
Roşca, în spaţiul nostru, la Căprăreţ,
în 2004, s-au pus bazele atât de
necesarei Asociaţii a Facultăţilor de
Economie din România, societate
profesională de ridicată competenţă
care apără şi coordonează interesele
respective deopotrivă apreciind, după
merit, cadre didactice importante, cu
titlul, printre altele, de „profesor eme-
rit“ sau chiar cu titlul cel mai înalt ştiinţi-
fico-profesional, de „Membru de
onoare AFER“. Avem astfel de realizări
la Sibiu.

Amploarea şi calitatea remar-
cabile pe care o au astăzi Facultatea
de Ştiinţe Economice a ULBS,
performanţele înalte ale colegilor
mai tineri, chiar iniţiativa organizării
unor asemenea manifestări „Re-
member“, ne oferă nu doar speranţe,
ci şi certitudini în ce priveşte viitorul
frumos al Facultăţii de Ştiinţe
Economice a ULBS. Acum sunt
sărbătorite, analizate, trei decenii. La
mult, mult mai multe!

Desigur, se pot spune lucruri
frumoase despre revistele în cola-

borare cu facultatea, ale facultăţii etc.
Despre efortul depus de conducere,
practic de toate cadrele didactice ale
facultăţii în constituirea şi finalizarea
noului şi frumosului sediu al
Facultăţii de Ştiinţe Economice,
cadru în care prof. univ. dr. Emanoil
Muscalu, atunci Director general
administrativ al ULBS, a avut un rol
important etc. De asemenea, ne-a
sprijinit puternic, ec. Marian Cărăuş,
Contabil şef al ULBS şi, o perioadă,
Director General economic în
Ministerul Educaţiei. Dar ne oprim
aici, deşi mai sunt de spus şi de
amintit. Nu înainte însă de a arăta că
performanţele noastre nu puteau, nu
pot fi realizate fără sprijinul şi con-
tribuţia însemnate ale conducerii
ULBS, eu referindu-mă la cei doi
Rectori cu care am lucrat şi colaborat
şi ca prorector, anume prof. univ. dr.
H.C. Dumitru Ciocoi Pop şi prof. univ.
dr. H.C. Constantin Oprean, oameni
de vocaţie de construcţie şi dezvoltare
universitară, cu mare capabilitate şi
spirit de previziune şi devotaţi învăţă-
mântului superior sibian. Este un
drum pe care merg - din câte ştiu -
domnii Rectori ce au urmat, anume
prof. univ. dr. Ioan Bondrea şi, iată,
în prezent, prof. univ. dr. hab.
Sorin Radu.

...Este o aniversare, sărbătoare
academică, a întregii comunităţi aca-
demice sibiene şi nu doar, care ne
împlineşte pe toţi, care am fost, pe
cei care sunt în actualitate. Totodată,
pe cei ce vor urma. În fapt studenţii
noştri cărora le-am dedicat şi le
dedicăm din inimă întregul nostru
efort. Tradiţiile se construiesc de îna-
intaşi. Avem tradiţii... Mai mulţi dintre
cei amintiţi nu mai sunt. Îi amintim

Căprăreţ, prof Paul Bran fost Rector ASE Bucureşti

cu recunoştinţă. Alţii sunt, unii se află
încă în activitate, lor şi celor ce sunt,
celor ce vin, le dorim sănătate şi
multe împliniri pe toate planurile.

P.S. La această aniversare, un
gând deosebit pentru veritabilul om
de cultură, scriitorul, excelentul
ziarist tribunist Nani Dobra, cel care
prezintă revista sibiană bilunară de
economie „Euroeconomia XXI“, cu
productele profesorilor sibieni
economişti, în paginile cotidianului
său. A simţit şi simte cu noi. Mulţu-
mim, Nani. De asemenea, pentru
colegii ce îngrijesc „Revista Eco-
nomică“, lb. engleză, 4 numere pe
an, publicaţie apreciată şi afară, în
baza de date internaţionale. Au şi
aceste publicaţii aproape 3 decenii
de apariţie. Gânduri bune pentru
colega Paula Cotarcea, secretar
general de redacţie la „Euroeco-
nomia XXI“, care, prin logica, cul-
tura, ştiinţa şi priceperea ei înno-
bilează publicaţia.
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Clişee - Căprăreţ
(2004), locul în care
au fost puse bazele
Asociaţiei Facultăţilor
de Economie
din România

Fotografie cu cititorii „Euroeconomia XXI“
Linia I la o echipă de rugbi de

oldboys? Nicidecum. 8 iunie 2022.
Revederea cvasi „anuală“ a trei
prieteni serbată la Bucureşti, la
„Adagio“, „Trattoria“ de pe Ştirbei
Vodă, vizavi de Conservatorul de
muzică. De la stânga: remarcabilul
inginer Ionică Crăciuneanu, de o
jumătate de veac în Germania,
Savist, acum pensionar, dar ani şi
ani cu o frumoasă firmă de cons-
trucţii-instalaţii; ing. Nobi Copelman,
colegul meu încă de la grădiniţă („Sf.
Elefterie“, Cotroceni), pe urmă
„Cantemirist“, tot de vreo jumătate
de veac în Israel, Tel-Aviv, patron de
prestigioasă firmă, încă în activitatea
de proiectare, cu excelente rezultate;
ec. Dan Popescu. Şi Nobi şi eu,
printre altele, am fost jucători împă-
timiţi cu balonul oval. Nobi: Petrol-
Chimie, Progresul, Olimpia, ştiinţa
Cluj, Proiectantul. Eu: Progresul,
Cetatea Bucur, Flacăra Roş ie,
Olimpia, Proiectantul, Aeronautica.
Lipsesc din fotografie medic st. Doru
Dăbuleanu, Toronto,  ec. Marius
Iorga (nu reuşim să dăm de el),
prof.dr. matematician la Institutul de
Matematică din Bucureşti şi apoi la
Universitatea din Hamburg Ştefan
(Dodo) Cruceanu  (din păcate dece-
dat de vreo 3 ani), medic st. Doru
Dumitriu (Germania).

Prof. Ion G. Roşca,
Rector ASE Bucureşti

Dan Popescu

Prof. dr. Ioan Mihai,
Rector U.V. Timişoara
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Agenţia oficială chineză Xinhua,
citată de Courier international,
consideră Italia drept "o punte între
civilizaţ iile răsăritene şi cele
occidentale”. Totodată, Beijing-ul
doreşte, de asemenea, să facă din
portul italian Trieste unul dintre
punctele esenţ iale pentru noul
Drum al Mătăsii. În ciuda avertis-
mentelor din partea Casei Albe şi a
partenerilor europeni, Camera
Deputaţ ilor din Italia a votat în
favoarea acordului. Până la sfârşitul
anului 2020 un nou terminal urma
să se deschidă la sud de portul
Trieste, care a sărbătorit 300 de ani
de la acordarea de către împăratul
Carol al VI-lea de Habsburg, a
statutului de port liber – cea ce i-a
asigurat două secole de prospe-
ritate, până la primul război mon-
dial. Desigur, secolul al XX-lea a fost
mult mai puţin favorabil portului de
la Adriatica, dar în ultimii ani, se
simte o adevărată renaştere, iar noul
terminal naval este cel mai elocvent
simbol al acestei reveniri. De la
Pirelli la AC Milan, Italia a “salutat”
multe investiţii chineze în ultimii ani.
Dar, cu  noul drum al mătăsii, pers-
pectiva este diferită, deoarece cel
puţin la fel de importantă ca eco-
nomia este şi geopolitica, notează
Le Monde. Investiţiile chineze în
Portugalia sunt de asemenea im-
portante, iar includerea Portugaliei
în strategia economică transcon-
tinentală a Chinei provoacă, odată
în plus, nelinişti în Europa.

„Portugalia este un punct
important de conexiune între
Drumul terestru al mătăsii şi cel
maritim”, a declarat preşedintele
chinez într-un interviu acordat presei
portugheze. Reamintim că acest
„drum al mătăsii” se înscrie într-un
ansmablu de infrastructuri pe care
China  doreşte să le creeze în Asia,
Africa şi Europa, un proiect, care,
după cum notează Agenţia France
Presse, suscită diviziuni în Europa.
Unele ţări din Europa de Est sau de
Sud (precum Grecia) s-au asociat
deja proiectului, dar capitalele
Europei de Vest rămân prudente.
Parisul şi Berlinul au tras de altfel
semnale de alarmă şi consideră că
europenii trebuie să impună un
cadru legal astfel încât investiţiile
chineze să poată fi controlate.
Printre acordurile semnate de
preşedintele chinez şi de omologul
său portughez se numără şi unul
de includere a portului Sines din
sud-vestul Portugaliei în „noul drum
al mătăsii”. China controlează
capitalul mai multor mari grupuri
portugheze, cum ar fi cel de
distribuţie a electricităţii (EDP –
Energias de Portugal), sau prima
bancă privată a ţării, BCP. În urmă
cu zece ani, China ocupa locul 28
în rândurile partenerilor comerciali
ai Portugaliei, iar în 2019 ocupa
locul 11. Numărul de containere
transportate din China spre Europa

a crescut în fiecare an. Transportul
de containere către Finlanda din
China, prin Kazahstan şi înapoi se
realizează întrun timp de 4 ori mai
scurt decât transportul maritim. În
general, până în 2020, circa 8% din
marfa comercializată între China şi
Uniunea Europeană trecea pe noul
Drum al Mătăsii, volum care
reprezintă aproximativ 50 miliarde
de dolari. De-a lungul acestuia, au
fost create deja peste 80 de zone
de cooperare comercială şi
economică, creându-se peste 200
de mii de locuri de muncă.  Viteza
este principalul atu competitiv al
transportului rutier faţă de cel
maritim, cel puţin până la creşterea
preţului la combustibil, odată cu
declanşarea războiului din Ucraina.
În pofida transporturilor maritime
tradiţionale relativ ieftine de marfă,
partea continentală a Noului Drum
al Mătăsii care traversează teritoriul
Kazahstanului, va oferi ţării kazahe
avantaje importante. Potrivit datelor
specialiştilor din Kazahstan, livrarea
pe calea ferată a diferitelor bunuri
din China, către Europa, durează în
medie 15-16 zile, în timp ce livrarea
pe cale maritimă durează de 2-2,5
ori mai mult. La rândul său, Ka-
zahstan - ul a contribuit în mod
concret la crearea Noului Drum al
Mătăsii. A fost finalizată construcţia
părţii kazahe a coridorului de tranzit
internaţional Europa de Vest -
China, unde ţării kazahe îi revin
2.787 din cei 8.445 kilometri ai
întregii autostrăzi. Se preconizează
că în viitor, bunuri cântărind peste
30 de milioane de tone vor fi
transportate pe acest coridor în
fiecare an. În plus, în anul 2018 în
regiunea Zhambyl a Kazahstanului
a fost dat în exploatare tronsonul
rutier Almaty - Taşkent - Termez, ca
parte a proiectului "Europa de Vest
- China Occidentală" (lungime - 80
km). Avantajul-cheie al Noului Drum
al Mătăsii îl constituie rutele terestre
care leagă Asia de ţările medite-
raneene. Potrivit calculelor specia-
liştilor, ruta terestră cu o lungime de
11.000 km, care leagă China de UE,
oferă o alternativă atrăgătoare faţă
de transportul aerian şi maritim. În
prezent, expeditorii de mărfuri din
Asia spre Europa au la dispoziţie
doar două opţiuni pentru a-şi livra
bunurile în Occident: ruta maritimă
fiind mai ieftină, dar lentă (pe ocean)
sau cea aeriană mai rapidă, dar
mult mai scumpă. China dispune
de cale ferată de mare viteză cu un
kilometraj de peste 22.000 km şi
autostrăzi de peste 130.000 km,
investiţiile străine directe acumulate
fiind de mai mult de 1,2 trilioane
USD. De exemplu, este nevoie de
18 zile pentru a livra un transport
din China către Marea Britanie pe
calea ferată, în timp ce transportul
pe partea maritimă a Drumului
Mătăsii durează 35 de zile. Dacă
produsele perisabile trebuie livrate
către Europa pe calea aerului, restul
bunurilor se livrează pe calea ferată,
care permite orice opţiune de
umplere a containerelor. Trebuie

remarcat faptul că Lituania a luat
deja măsuri concrete, pentru a
benefecia de tranzitul mărfurilor pe
acest coridor. Astfel, trenul de
containere din această ţară, care
leagă Europa şi China,  prin Ka-
zahstan şi face legătura dintre 9 ţări
de la ţările asiatice la Belgia, este
unic prin faptul că bunurile din
China ajung la punctul de destinaţie
în termen de 10 zile, faţă de calea
maritimă, unde ar dura 40 de zile.
În anii următori, numărul trenurilor
din China către Europa ar trebui să
se tripleze şi o parte dintre aceste
transporturi ar trebui să treacă prin
Lituania, iar autorităţile din
Kazahstan şi China şi-au exprimat
sprijinul faţă de acest proiect.

Pentru a creşte traficul de marfă,
există o oportunitate reală de a
organiza transporturile din
Kazahstan spre Europa prin Marea
Caspică şi Marea Neagră, folosind
facilităţile oferite de porturile kazahe
Aktau şi Kuryk, portul azer Baku,
portul georgian Batumi şi portul
românesc Constanţa. Din punct de
vedere logistic, acest lucru se poate
organiza destul de simplu, pentru
că transportul în containere este
mobil şi manipularea în port nu
reprezintă o problemă. Desigur,
porturile sunt şi aşa destul de
aglomerate, dar funcţiile lor pot fi
extinse rapid, experţii afirmând că
nu va fi necesară construirea unor
structuri gigantice noi. Prin urmare,
bătălia pentru tranzit, precum şi
bătălia pentru investiţii, sunt în plină
desfăşurare în lume. În general, în
ultimii 5 ani, valoarea bunurilor
comercializate între ţările aflate de-
a lungul rutelor de tranzit din Asia
către Europa, care trec prin
Kazahstan, s-a ridicat la peste 5
trilioane de dolari. Pe linia de cale
ferată din China spre Europa, care
tranzitează Kazahstan, Rusia şi
Belarus, a trecut cel de-al 1000 tren
de marfă încă din anul 2018, un tren
jubiliar format din 41 de containere,
care  a făcut de la graniţa kazaho-
chineză până la graniţa dintre Rusia
şi Polonia mai puţin de 6 zile.  În
toată această perioadă, el a fost
verificat numai de două vămi:
kazaho-chineză şi ruso-poloneză.

Astfel, poziţia centrală pe ruta China
- UE transformă Kazahstan-ul într-
un loc ideal pentru crearea unei
pieţe de servicii de transport 
(închiriere de material rulant, soluţii
logistice şi transport de măr-
furi). Operaţiunile de tranzit gene-
rează cele mai multe venituri şi este
de aşteptat ca acest sector să devină
o sursă importantă de venit pentru
Kazahstan. Şi dacă căile ferate sunt
utilizate ca rute de tranzit, generând
venituri pentru companiile de
logistică din Kazahstan, căile auto
sunt folosite în cea mai mare parte
de economia internă a ţării şi de
comerţul frontalier cu China şi cu
ţările din Asia Centrală.

 În condiţiile actuale ale conflic-
tului militar ruso – ucrainean, acest
coridor va fi exploatat cu siguranţă
şi mai mult de Rusia şi partenerii
săi comerciali, în special de Belarus
şi China. De exemplu, trenul de
marfă Chongqing (un mare
municipiu din China) - staţia
Alashankou (oraş - port la frontiera
chino –mongolă) - Duisburg (Ger-
mania) care trece prin Kazahstan şi
denumit "Noul Drum al Mătăsii",
reduce timpul de livrare a bunurilor
de la 45 de zile pe mare până la 12
zile pe uscat. Funcţionarea rutei
internaţionale de containere
Chongqing - Duisburg contribuie la
intensificarea cooperării economice
şi a contactelor comerciale din Eu-
rasia, oferind servicii sigure şi con-
venabile ţărilor aflate de-a lungul
rutei.  Implementarea cu succes a
părţii terestre a Noului Drum al
Mătăsii este benefică, atât pentru
Kazahstan, cât şi pentru celelalte ţări
de tranzit.  În acest sens, partici-
parea ţărilor est - europene la
proiectele "Belts and Ways" are o
importanţă deosebită. Astfel,
Polonia a devenit una dintre cele
mai importante legături ale
traseului. În iunie 2015 a fost lansată
ruta feroviară Harbin-Hamburg care
traversează teritoriul Federaţiei
Ruse şi al Poloniei. Datorită acestui
fapt, s-a reuşit scurtarea perioadei
de livrare a bunurilor către Europa
cu până la 15 zile, de două ori mai
rapid decât dacă s-ar utiliza
transportul maritim.“şosele şi şine
de mii de kilometri între Asia şi
Europa, porturi şi aeroporturi, uzine
electrice, gazoducte şi centre de
logistică în Pakistan şi Polonia:
China vrea să investească 900 de
miliarde de dolari în "Noul Drum al
Mătăsii". O nouă infrastructură ur-
mează să conecteze ţările asiatice,
africane şi europene care se află
între China şi "lumea veche".
Proiectul mamut, care poartă
numele "One Belt, One Road",
promovat de liderul chinez  încă din
2013, a câştigat teren  între timp. E
cel mai mare program de dezvol-
tare la nivel mondial după planul
Marshall, prin care Statele Unite au
sprijinit reconstrucţia Europei de
Vest după cel de-al Doilea Război

Mondial.  Proiectul nu e o reînviere
romantică a uneia dintre cele mai
vechi rute comerciale din lume, ci o
expresie a ambiţiilor geopolitice şi
economice ale Chinei, care ar
putea depăşi SUA în topul celor mai
mari puteri economice mondiale.
Noile rute de pe ”Drumul mătăsii”,
acest imens plan chinezesc de
investiţii în infrastructura din afara
frontierelor Chinei, sunt puse sub
semnul întrebării, pe măsură ce
ţările implicate reclamă dificultăţile
pe care le întâmpină în crearea unui
"plan de salvare” pentru susţinerea
propriilor economii, cât şi pentru
rambursarea împrumuturilor ma-
sive acordate de guvernul chinez.
Noile rute, ale căror proiecte au fost
lansate încă de acum 10 ani, au
determinat China să investească
mai mult de 450 miliarde de dolari
în aproape 140 de ţări din Asia,
Europa, America de Sud sau Africa.
Promisiunea este aceeaşi: Beijing-
ul împrumută bani partenerilor săi
în vederea construirii unei
infrastructuri de bază – căi ferate,
rute, porturi, fabrici – iar partenerii
deschid calea întreprinderilor chi-
neze pentru a intra pe respectivele
pieţe. Numai că pandemia a
eclipsat practic acest proiect sau cel
puţin l-a întârziat. Beijing-ul este
prins la mijloc între două imperative:
să-şi susţină economia pusă la
încercare într-un mod sever de criza
sanitară, „ceea ce rămâne prio-
ritatea sa numărul 1”, aşa cum
menţionează pentru France 24,
directoarea Institutului de cercetare
a economiei chineze (Idrec), şi
totodată, să vină în ajutorul "prie-
tenilor” de pe „Drumul mătăsii”,
cărora superputerea asiatică le-a
promis „luna de pe cer” în schimbul
sprijinului acordat acestui program
de investiţii masive. Proiectele care
vizează calea ferată ce asigură
legătura între China şi Malaezia şi
trenurile de mare viteză din
Thailanda, finanţate de Beijing, “au
fost puse în aşteptare”, subliniază
departamentul de cercetare de la
agenţia de rating de credit Fitch într-
un raport publicat, consacrat
impactului coronavirusului asupra
„rutelor de pe Drumul Mătăsii”.

Confom specialistei franceze în
domeniul economiei chineze, China
dispune din fericire încă de mijloace
pentru a face acest „şpagat” financiar.
Datorită poziţiei sale geografice,
România are un potenţial semnifi-
cativ din punct de vedere al tranzitului
şi al transportului şi poate juca un rol
important în dezvoltarea Noului
Drum al Mătăsii. Rămâne de văzut
în ce măsură politicul va influenţa
economicul şi dacă proiectele avute
în vedere se vor derula de –a lungul
rutelor comerciale tradiţionale, sau
vor fi nevoite să facă unele ocoliri,
pentru a evita ţările aflate în conflicte
sau care nu mai sunt agreate ca
parteneri.

Surse bibliografice: adevărul.ro,
Historia.ro, dw.com
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Problemele din sectorul aviaţiei
europene adaugă presiuni supli-
mentare în ceea ce se preconizează
şi aşa a fi un sezon aglomerat. Lipsa
de personal în momentele cheie ale
zilei, cum ar fi controalele de secu-
ritate şi paşapoarte sau livrarea
bagajelor, şi ameninţarea cu greve
ale salraiaţilor, aceştia cerând salarii
şi condiţii de muncă mai bune, vor
pune în pericol vacanţele de vară din
acest an a zeci de mii de pasageri.
“Companiile aeriene, afectate de o
scădere a călătoriilor în timpul
pandemiei, se confruntă cu o vară
agitată, cu tarife mai mari pentru a
compensa costurile  combustibilului,
iar managerii aeroporturilor din
Europa nu au rezolvat încă problema
de resurse umane care persisită şi
sunt nevoiţi să reducă capacitatea
de operare. Multe dintre companiile
care au dorit să reangajeze o mare
parte din angajaţii disponibilizaţi în
ultimii doi ani, nu reuşesc acest
lucru. Unul dintre motive este că mulţi
foşti angajaţi din aviaţie, în special
personalul de sol, au preferat să se
reorienteze profesional într-un alt
sector, cu mai multă stabilitate şi cu
o remuneraţie mai bună. Echipajul
de cabină al Ryanair din Spania a
anunţat o perioadă de grevă între 24
iunie şi 2 iulie. Sindicatul piloţilor Air
France şi filiala low-cost Transavia,
au făcut un anunţ de grevă pentru
sâmbătă, 25 iunie, pentru a denunţa
lipsa de personal care are ca rezultat
„oboseala prelungită şi riscuri de
securitate”. 

Aproximativ o mie de piloţi SAS din
Danemarca, Norvegia şi Suedia se
gândesc să intre în grevă de la
sfârşitul lunii iunie, care coincide cu
o grevă a lucrătorilor de la aeroportul
francez Charles de Gaulle, care va
afecta capacitatea principalului
aeroport francez, dar şi unul dintre
cele cinci cele mai importante hub-
uri europene. Piloţii şi echipajul de
cabină ai Brussels Airlines au anunţat
o grevă de trei zile, pe 23 - 25 iunie,
care coincide cu începerea vacanţei
de vară. În Regatul Unit, vacanţele
de vară ar putea fi din nou afectate
de grevele personalului de cabină
de la British Airways şi Ryanair,
convocate de sindicatul Unite.
Aeroporturile din Dublin şi Heathrow
angajează inspectori, în timp ce
aeroportul Amsterdam Schiphol,
care creşte salariile, a luat decizia
de a limita numărul de pasageri: în
iulie  vor fi doar 67.500 de plecări
zilnice, iar în august, 72.500, ceea
ce va avea ca rezultat mii de anulări
de zboruri. Anticipând ce s-ar putea
întâmpla, Lufthansa şi filiala sa
Eurowings vor anula peste 1.000 de
zboruri în iulie, reducând cu 5%
capacitatea planificată pentru week-
end, din cauza lipsei de personal. În
ultimele zile, din cauza haosului de
pe aeroportul Amsterdam Schiphol,
conducerea a fost nevoită să
suspende sute de zboruri la hub-ul
său, iar Transavia, filiala low-cost a
grupului Air France-KLM, a anunţat
că îşi va reduce programul de vară
cu aproximativ 500 de zboruri din
cauza problemei deficitului de
personal.  La rândul său, EasyJet şi-
a retras flota de la baza de la
Aeroportul Brandenburg din Berlin
(BER) şi a anunţat că anulează
aproximativ 12 zboruri zilnice, de la
1iulie până pe 31 august. Dar să

Evoluþii pe piaþa lanþurilor hoteliere internaþionale (I)
 Industria turismului ar trebui sã profite de recenta crizã pentru a se gândi la modul

de îmbunãtãþire a experienþei clienþilor. Dupã pandemie a urmat rãzboiul din
Ucraina, acum asistãm la greva muncitorilor din transporturi ºi la lipsa de personal
invocatã de sectorul aerian ºi de HORECA. Oare ce va mai urma?

“Cãlãtoriile – te lasã fãrã cuvinte,
apoi te transformã în povestitor” .

Ibn Battuta

revenim la optimismul legat de va-
canţele mult aşteptate şi să analizăm
o serie de studii de specialitate cu
referire la viitorul apropiat al turis-
mului. În prezent, în contextul în care
aproape toate restricţiile au fost
ridicate la nivel global, lucrurile încep
să revină treptat, la normalitatea pe
care o ştiam şi o aşteptam cu toţii.
Dar efectele pandemiei au generat
transformări majore, de lungă
durată, care au setat noi direcţii şi
trenduri de urmat, atât pentru
jucătorii din domeniu, hotelieri, pro-
prietari de pensiuni şi touroperatori,
cât şi pentru turişti. În plus, redre-
sarea mult aşteptată a turismului a
avut de suferit şi de pe urma
declanşării războiului împotriva
Ucrainei, care, aşa cum era de
aşteptat, a generat o îngrijorare
semnificativă peste tot în lume, şi în
special în spaţiul Europei Centrale
şi de Est. Potrivit unui raport realizat
de Szallas Group, care are în
portofoliu 12 platforme hoteliere în
Centrul şi Estul Europei, inclusiv
Travelminit.ro din România, şi de
NielsenIQ, industria este acum pe o
pantă ascendentă şi înregistrează o
creştere a cererii foarte mare. Deşi
criza Ucrainei nu pare a se apropia
de sfârşit, impactul ei nu se resimte
prea mult la nivelul cifrelor din
turismul intern şi regional. Studii
recente  ale Expedia Group şi
Wakefield Research, subliniază că
după ce a trăit doi ani o pandemie,
populaţia va acorda mai multă
importanţă ca niciodată călătoriilor
şi timpului liber în 2022. Acest interes
mai mare pentru călătorii se traduce
în cifre: 81% doresc să se bucure de
cel puţin o vacanţă în primele şase
luni ale anului 2022, 54% plănuiesc
să cheltuiască mai mult pe călătorii
şi 59% sunt dispuşi să plătească mai
mult pentru o călătorie durabilă.
Potrivit studiului, în 2022 va exista o
creştere a călătoriilor  pentru bu-
năstarea personală, în condiţiile în
care pandemia a determinat popu-
laţia să reflecteze asupra importanţei
de a petrece mai mult timp cu
familia. Sectorul turismului este pe
cale să experimenteze un an plin,
deoarece oamenii vor să călăto-
rească cu un scop anume, să acorde
mai multă pondere vacanţelor şi să
investească mai mult în experienţe
unice, în timp ce ameninţarea
COVID persistă,  chiar dacă în forme
mai uşoare. Una dintre schimbările
pe care le-a adus COVID-19 este
angajamentul călătorilor faţă de o
mai mare responsabilitate şi
conştientizare socială în călătoriile
lor, cu o preocupare mai mare pentru
sustenabilitate. Astfel, 59% dintre cei
chestionaţi sunt dispuşi să plătească
mai mult pentru călătorii durabile, iar
49% manifiestă o preferinţă pentru
destinaţiile mai puţin aglomerate
pentru a reduce efectele turismului
de masă.

O altă schimbare pe care a adus -
o pandemia, cu referire la tele-
muncă,  indică faptul că există dorinţa
de a folosi mai bine timpul liber şi de
a îmbina, uneori, munca şi timpul
liber în rândul călătorilor: iar 56%
dintre cei care lucrează de la distanţă
plănuiesc să-şi prelungească durata
călătoriei de afaceri pentru a petrece
câteva zile de vacanţă. Companiile
de călătorii care prioritizează
siguranţa şi bunăstarea clienţilor,

comunicarea transparentă, ca soluţii
inovatoare, vor fi câştigătorii clari pe
măsură ce industria trece de la o
situaţie de urgenţă la una cu o
revenire şi o creştere a cererii. Potrivit
raportului Mobility Market Outlook
elaborat de Statista, sectorul
turismului la nivel mondial va atinge
o cifră de afaceri de 637 de miliarde
de dolari (590 de miliarde de euro)
în 2022, ceea ce indică o proiecţie
de creştere anuală de 48%. Pe
segmente, cea mai mare creştere o
va avea industria de croazieră, cu o
creştere de 180%, urmată de
sectorul hotelier, cu 57%.  Afacerea
hotelieră este prezentată ca cel mai
important segment pentru prezent şi
viitor,  depăşind atât cazarea la
particulari (pensiuni, camere în
regim hotelier etc.), cât şi achiziţio-
narea de pachete turistice prin
agenţii de turism. În patru ani, în
2026, proiecţia raportului Statista
sugerează că sectorul turismului îşi
va creşte cifra de afaceri la aproape
950 de miliarde de dolari (aproxi-
mativ 880 de miliarde de euro),
sectorul hotelier captând cel mai
mare procent din beneficiile
economice. Raportul analizează
care va fi impactul invaziei Ucrainei
de către Rusia asupra sectorului
turistic la nivel global şi prezintă

argumente pentru diferitele cifre
gestionate de industrie. Astfel, potrivit
unei analize a Organizaţiei Aviaţiei
Civile (ICAO), în afară de COVID,
evenimentele care au afectat cel mai
mult aviaţia au fost izbucnirea bulei
Dotcom în 2000 şi atacurile teroriste
din 11 septembrie 2001. Dar, după
scăderea cu 1% anual a numărului
de pasageri în 2001 şi 2002, clienţii
s-au întors, depăşind nivelurile
ambelor crize.

Conform datelor OMT, în 2019,
Rusia şi Ucraina au reprezentat
împreună 3% din cheltuielile turistice
pentru călătoriile internaţionale.
Presupunând că războiul nu se
extinde în alte regiuni, este puţin
probabil ca acesta  să aibă un impact
semnificativ asupra turismului la nivel
global, dar ar putea influenţa pieţe
specifice, precum Cipru sau Turcia.
În Cipru,  turismul rusesc a repre-
zentat în jur de 25% din vizitatorii
internaţionali, astfel că pierderea sa
din acest an va avea un impact
asupra PIB-ului de peste 2%. La
rândul său, Ministerul Turismului
din Turcia precizează că 4,5  mili-
oane de turişti ruşi şi două milioane
de ucraineni au vizitat ţara anul trecut,
împreună  reprezentând 30% dintre
turiştii străini, dar spre deosebire de

Cipru, guvernul turc nu a impus încă
sancţiuni Rusiei, aşa că nu este clar
cum Turcia va fi afectată de război.
Pe de altă parte, raportul reaminteşte
rezultatele raportului Statista care
relevă cum, în ciuda acestei
crize, peste 62% dintre germani
plănuiesc să facă cel puţin o călă-
torie în următoarele douăsprezece
luni. Centrul de studii CESAE
Business & Tourism School, ca şi
specialiştii de la Amadeus, susţin că
în 2022, ar putea fi recuperat volumul
de turişti anterior pandemiei, şi că
sectorul va fi revitalizat datorită a
cinci tendinţe care rezultă din re-
zervări: excursii cu prietenii, realizarea
„călătoriei unei vieţi”, turism mai activ
şi durabil, reactivarea MICE (turismul
de afaceri) şi a călătoriilor inspirate
din filme şi seriale. Amadeus a
identificat că mulţi oameni şi-au dat
seama că „nu există timp mai bun
decât prezentul pentru a face călă-
toria vieţii lor” şi că există o „creştere
semnificativă” a căutărilor pentru
destinaţii care oferă experienţe epice,
cum ar fi cele pentru Tanzania, de
exemplu, care au înregistrat o
creştere de 36 %,  pentru oraşe ca
Lima şi Cusco (langa Machu Picchu)
cu aproape 50% mai mult, iar
zborurile către Petra, unde s-a filmat

continuare în pag. 12
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Indiana Jones, au crescut cu
22%: „fie că visul este de a face în
sfârşit înconjurul lumii sau de a face
acea călătorie la distanţă pentru a
vizita rudele de pe alt continent, în
2022 mulţi oameni vor rezerva în
sfârşit acele călătorii semnificative”
(evisionturism.ro). Regatul Unit a
înregistrat o explozie a rezervărilor de
vacanţe de grup în urma relaxării
restricţiilor, în special pentru Can-
cun (Mexic) şi Cartagena (Colum-
bia), destinaţii foarte populare în
rândul grupurilor de prieteni, iar
pentru Las Vegas au crescut cu 61%,
în timp ce  Barcelona şi Ibiza au
înregistrat o creştere sănătoasă de
două cifre.

O altă tendinţă este interesul
oamenilor de a-şi echilibra preocu-
pările de mediu şi sociale cu pasiu-
nea pentru călătorii. Un sondaj recent
comandat de Amadeus a relevat
ca două treimi dintre consumatori
consideră călătoriile durabile o
prioritate, iar 37% dintre respondenţi
consideră că oportunităţile pentru
călători de a se implica în conserva-
rea destinaţiilor vor ajuta sectorul să
fie mai sustenabil pe termen lung:
”odată cu creşterea ecoturismului,
activităţile de destinaţie cu orga-
nizaţiile locale de bază, oportunităţile
de voluntariat şi compensarea emi-
siilor de carbon vor creşte în popu-
laritate şi în acest an şi în anii
următori” (evisionturism.ro).

Amadeus recomandă călătorilor
să adauge „elementele intenţionate
în vacanţele lor” şi să lucreze la
reconstruirea comunităţilor, ca parte
a călătoriei lor sau să acorde
prioritate turismului comunitar pentru
a se asigura că, cheltuielile lor merg
direct către oamenii şi locurile pe
care le vizitează. Experţii din seg-
mentul MICE asigură că 2022 este
un punct de cotitură şi va marca
începutul reactivării călătoriilor de
business. Datele Amadeus confirmă
că patru din cinci călători de business
sunt dispuşi să urce într-un avion
pentru a participa la evenimente, cu
condiţia ca măsurile de securitate să
fie în vigoare. În acest an, cheltuielile
pentru călătoriile de business vor fi
de aproximativ 66% din nivelul de
înainte de pandemie. O altă schim-
bare se referă la creşterea consu-
mului de streaming. După atâtea luni
fără a putea călători şi rezumându -
se la a viziona seriale sau filme,
consumatorii şi-au găsit „muza lor
călătoare” pe canalul preferat.
Influenţa audiovizualului în alegerea
destinaţiilor nu este nouă, dar s-a
amplificat. Companiile de turism au
posibilitatea de a anticipa intenţiile
de călătorie ale consumatoriilor,
pentru a face ca visele lor de călă-
torie să fie realizabile. La sfârşitul
anului 2019, gigantul chinez de
turism Fosun International extinde
brandul Thomas Cook în Europa
pentru prima dată de la relansarea
acestuia ca OTA, preluând  brandul
în procesul de lichidare a opera-
torului de turism pentru 13 milioane
de euro. După intrarea pe piaţa
britanică, acesta va opera în ţările de
Jos şi  Belgia, iar Germania se află
în centrul atenţiei pe termen lung.
Destinaţiile pe care le va oferi includ
locaţii populare mediteraneene,
cum ar fi Spania, Turcia şi Grecia,
precum şi locurile preferate de city -
break, cum ar fi Londra, Paris, Roma
şi Barcelona. Noul Thomas Cook se
pregăteşte să concureze cu OTA-
urile din Europa şi  „va fi mai degrabă
o platformă de lifestyle decât o
agenţie online”. După opinia spe-
cialiştilor acestui  mare touroperator,
activitatea turistică revine la nivel

global, astfel, trei din 10 persoane
(29%) plănuiesc o „călătorie epică”
pentru a recupera timpul pierdut.
COVID-19 a transformat consu-
matorul şi acum, acesta preferă să
evite contactul fizic cu personalul
hotelului sau alţi oaspeţi şi să
trăiască o experienţă de autoservire
extinsă. Potrivit studiului Oracle Hos-
pitality, realizat în urma chestionării
a 5.266 de consumatori şi 633 de
directori de hotel din Statele Unite,
Regatul Unit, Germania, Franţa,
Australia, Japonia, Singapore,
Brazilia şi Mexic,  turiştii sunt din ce în
ce mai puţin sociali, 92% nu doresc
să fie în preajma altor persoane în
timp ce stau într-un hotel şi 73%
recunosc că probabil  vor rămâne în
unităţi care oferă tehnologie care
minimizează contactul cu personalul
şi alţi oaspeţi. 

Noul călător doreşte să-şi folo-
sească mobilul pentru a-şi gestiona
experienţa hotelieră, dar nu doar
pentru activităţi de check-in şi check-
out; 77% sunt interesaţi să folosească
mesageria automată sau chatbot-uri
pentru solicitarile de servicii clienţi în
hoteluri şi 49% caută plăţi contac-
tless: 43% dintre oaspeţi doresc
comenzi activate prin voce pentru
toate facilităţile din camera de hotel
(lumini, perdele, încuietori, etc.) şi
25% doresc comenzi care reglează
automat temperatura, iluminarea
ş.a. Raportul Oracle Hospitality
subliniază că această nouă cerere
pentru experienţa fără contact este
deosebit de utilă în această perioadă
afectată de deficit de personal
hotelier: 65% dintre directorii
hotelieri consultaţi au indicat că „în-
corporarea de noi tehnologii pentru
personal este ceea ce descrie cel
mai bine strategia lor de a depăşi
deficitul de forţă de muncă şi de a
atrage noi talente” (evisionturism.ro).
Potrivit rezultatelor unui sondaj
realizat de IPK International pen-
tru ITB Berlin pe 18 pieţe, există
o creştere reînnoită în intenţiile de
călătorie ale europenilor. De fapt,
80% dintre cei chestionaţi din în-
treaga lume plănuiesc călătorii inter-
naţionale pentru următoarele 12
luni, cu accent pe turismul de soare
şi plajă, dar şi city - break-uri şi
vacanţe apropiate de natură. Intenţia
europenilor de a călători în
străinătate este de aproape 90% din
nivelul pre-COVID, în timp ce în
America este in jur de 70 % şi în Asia
aproape de 60%, cu o tendinţă
ascedentă în ultimele luni. Europenii
preferă în mod clar destinaţiile de
pe propriul continent pentru acest
sezon, Spania conducând cla-
samentul înaintea Italiei, Germaniei,
Franţei şi Greciei. Destinaţiile prefe-
rate din America sunt Statele Unite
ale Americii, Canada şi Mexic. În Asia,
ei intenţionează, de asemenea, să
viziteze ţări cum ar fi Japonia, Coreea
de Sud, Vietnam şi China. Ca şi
înainte de pandemie, accentul
continuă să fie pe vacanţele de soare
şi plajă (63%), urmate de city - break-
uri şi circuite.

În ceea ce priveşte vacanţele
legate de natură, interesul continuă
peste nivelurile pre-COVID, iar în
ultimele luni cererea de croaziere a
crescut, de asemenea, în întreaga
lume. La nivel mondial, segmentul
călătorilor internaţionali este deja
vaccinat sau recuperat într-un
procent ridicat de peste 90%. Cu
toate acestea, există încă îngrijorări
considerabile cu privire la rata de
infectare. Presupunând o rată ridi-
cată de vaccinare în rândul călătorilor
internaţionali, împreună cu dorinţa
de a accepta măsuri rezonabile de
călătorie legate de coronavirus în
viitor, o redresare internaţională inte-

grală este posibilă anul acesta, cel
puţin din partea manifestării cererii.
Industria turismului este în continuă
mişcare, dovadă stau numeroasele
proiecte de investiţii finalizate sau
aflate în derulare. În prezent, există
aproape 2,5 milioane de camere de
hotel în faza de dezvoltare în întreaga
lume, fie în planificare, fie în
construcţie, potrivit celor mai recente
date din primul trimestru ale STR.
Dintre cele patru regiuni ale lumii,
America şi Asia-Pacific sunt cele care
înregistrează o creştere susţinută a
activităţii hoteliere. China, Statele
Unite, Germania şi Arabia Saudită
sunt printre ţările cu cele mai multe
camere în construcţie. Potrivit STR,
în prezent sunt 594.344 de camere
sub contract de dezvoltare în Europa,
patru din zece camere (41%) fiind
deja în construcţie. Conform TUI

Group, care tocmai şi-a prezentat TUI
Global Hotel Awards 2022, premiile
succesoare ale TUI Holly Awards. cel
mai bun hotel din lume se află în
Rhodos.

Până în 2019, TUI a prezentat TUI
Holly Awards, cu care recunoş-
tea cele mai bune 100 de hoteluri
de vacanţă din lume, premii care din
ianuarie 2020, înainte de începerea
pandemiei, au fost înlocuite cu TUI
Global Hotel Awards. În ceea ce
priveşte hotelurile premiate ale TUI,
acestea sunt următoarele, pe
categorii: Cel mai bun hotel din lume
- Lindos Blu Luxury Hotel & Suites,
din Rhodos; Sutenabilitate - câşti-
gătorii sunt Riu Festival şi Riu San
Francisco, ambele din Mallorca, în
plus, touroperatorul face o menţiune
specială pentru Creta Maris Beach

Resort din Creta; Fundaţia TUI Care
-  Blue Diamond Resort, Punta Cana
Hotel Group, în Republica Domi-
nicană; Cel mai bun hotel de distanţă
lungă - o recunoaştere care a revenit
pentru Robinson Noonu, din
Maldive; Cel mai bun hotel din estul
Mediteranei - Lindos Blu Luxury Hotel
& Suites, din Rhodos; Cel mai bun
hotel din vestul Mediteranei -un
premiu şi pentru o unitate spaniolă,
Seaside Grand Hotel Residencia din
Gran Canaria; Cel mai bun hotel pe
uscat - Robinson Amadé, din Austria;
Cel mai bun hotel pentru TUI Belgia
- Riu Palace Melonera din Gran
Canaria; Cel mai bun hotel TUI ţările
de Jos - Time to Smile Meraki, din
Lesbos; Cel mai bun club TUI Franţa
- Marmara Zorbas Beach în Kos;

(va urma)


