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espre momentul
aniversar al
Centenarului Marii
Uniri s-a vorbit deja

poate prea mult, dar desigur
insuficient de cuprinzător. Putem
înțelege măreția acestei șanse
istorice, secundele acelor ”ore
astrale”, aflând mai multe
amănunte, judecând evenimentele
mai lucizi, mai în surdină, dar cu
aceeași nedisimulată și mândră
bucurie. 
Am vrut să marcăm acest moment
adunând în aceste pagini gânduri,
mesaje, antreprenori și oameni
luminați ai țării, care să ne ajute pe
noi toți să ne recalibrăm, să ne
redescoperim, să înțelegem din ce
ecuație am fost și suntem parte.
Marea Unire consfințită la 1
Decembrie 1918 în sala Casinei din
Alba Iulia, unde a avut loc Adunarea
Națională, convocată de către
Marele Sfat Național Român, prin
Consiliul Național Român Central de
la Arad, eveniment la care au
participat 1.228 de deputați veniţi
din toate ţinuturile Transilvaniei, s-a
făcut prin votarea Rezoluției prin
care s-a pecetluit Unirea
Transilvaniei cu Regatul României.
La acel moment, Gheorghe Pop de
Băsești, președintele Partidului
Național Român, a declarat

Adunarea Națională de la Alba Iulia
„constituită și deschisă”, iar
militantul unionist, Vasile Goldiș, a
rostit cuvântarea solemnă, încheiată
cu un proiect de rezoluție al Unirii.
Proiectul de rezoluție a fost adoptat
cu ovații prelungite.  
A fost finalul nespus de dramatic al
unei epoci de recompunere a unei
Europe postbelice sleite, clipa
câștigată de românitate prin
neodihna unor mari bărbați de stat
care au înțeles importanța
momentului și au acționat la timp. 
Ceea ce se știe mai puțin este faptul
că nașterea României Mari a fost un
eveniment milimetric integrat
valului revoluţionar de renaştere
naţională a celor mai multe dintre
popoarele asuprite din țările
Europei centrale şi de est.
”Primăvara naţiunilor” nu a
schimbat pe veci doar destinul
României și al românilor uniți, ci și
soarta vecinilor noștri. Nu doar
România s-a trezit! 
* La 29 octombrie 1918, Adunarea

reprezentativă convocată la
Turčiansky Svätý Marti de Consiliul
Naţional Slovac a votat în
unanimitate independenţa şi
unirea Slovaciei cu Cehia;

* La 14 noiembrie, la Praga,
Adunarea Naţională consfinţea ca
act de voinţă al slovacilor şi cehilor

naşterea Republicii Cehoslovace,
cu Tomas Garrigue Masaryk în
funcţia de preşedinte;

* La 17 octombrie 1918,
reprezentanţii tuturor slavilor de
sud-vest (sârbi, croaţi, sloveni şi
bosnieci) alegeau la Zagreb –
Consiliul Naţional Iugoslav care a
numit guvernul provizoriu, a
proclamat Statul naţional
independent şi suveran al sârbilor,
croaţilor şi slovenilor;

* La 24 noiembrie Vecea (Adunarea
populară) a votat unirea noului stat
cu Serbia, urmată fiind de
skupstinile populare din Vojvodina
(25 noiembrie) şi Muntenegru (26
noiembrie), unirea devenind fapt
împlinit la 1 decembrie;

Și perdanții s-au repliat. La 30
octombrie 1918, asumându-şi
întreaga putere şi responsabilitate,
Adunarea Naţională Provizorie din
Austria a delegat Consiliul de Stat şi
a format noul guvern, încredinţând
mandatul lui Karl Renne iar la 12
noiembrie 1918 s-a proclamat
Republica Ungară, Consiliul Naţional
Ungar alegându-1 în funcţia de
preşedinte pe Károlyi Mihaly.

Concluzia este simplă: ne-am
născut, ca nație ”rotundă”,
împreună cu Europa, în același timp
cu Europa. 
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românia Mare, 
născută în același timp cu europa

Cristian Pavel,
senior editor
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e întreabă mulți ce i-a ținut
aproape pe români de-a
lungul istoriei, ce i-a adus
mereu împreună: obiceiurile,

tradițiile, nevoia de a rezista în fața
vicisitudinilor istorice, folclorul sau
limba? ar fi corect să spunem că limba
română este aceea care ne-a unit, în
primul rând, mereu și mereu?

Pentru aproape toate popoarele lumii, limba
este cel mai important element de
individualizare, de marcare a diferențelor față
de alții și, prin urmare, de identitate. Și la
români a fost și, sper, mai este așa. Ești român,
în primul rând, fiindcă vorbești românește,
comunici în același grai cu semenii tăi, care
învață de la mamele lor același cod prin care se
raportează la lume, la ceilalți. Coeziunea etnică
și apoi națională este, însă, mult mai complicată
decât această raportare simplă la un singur
element identitar. Felul de a fi francez, felul de a
fi german sau felul de a fi român includ în sine

întregi universuri de viață istorică, secole de
evoluție împreună, sedimentări de sentimente
greu de descifrat astăzi. Ne-au ținut împreună
mai întâi familiile noastre, mamele, tații, bunicii,
frații, unchii, verii, de la care am deprins primele
principii ale vieții, cu care am plâns și am râs,
am mâncat și am flămânzit, am muncit, am
mers la biserică, am jucat la horă, ne-am nuntit,
ne-am botezat, ne-am petrecut morții prin
slujbele de îngropăciune ... Dintre credințe, cea
mai importantă pentru noi a fost credința în
Dumnezeu și rânduirea sa prin biserica noastră
de rit bizantin. Ne-am creștinat în haină latină,
dar ne-am organizat biserica în formă bizantină
și bizantino-slavă. Ne-am identificat apoi,
firește, și prin numele de român (rumân), venit
de la Roma, prin origine, mai precis prin ideea
originii romane, prin tradiții și cutume etc. Ne-
au mai unit și munca (pornirea plugurilor,
recoltarea, oieritul pendulator etc.), atacurile
străinilor, dușmăniile unora dintre vecini. Multă
vreme, conștiința aceasta a românității noastre
a rămas pasivă, deoarece nu am trecut la

acțiune în numele ei, mulțumindu-ne să știm că
existăm. Din epoca modernă însă, cam de la
actele lui Mihai Viteazul încoace, solidaritatea
etnică medievală sau, mai exact, solidaritățile
etnice medievale (locale, pasive) se coagulează
în solidaritate națională modernă. Aceasta
devine activă, pentru că membrii națiunii nu
numai că știu că sunt români, dar și acționează
în consecință pentru binele grupului. Lupta de
emancipare națională și de formare a statului
unitar este un rezultat tocmai al existenței
acestei conștiințe naționale, care predispune la
acțiune și care se manifestă prin fapte. 

străinii întreabă adesea cum s-a păstrat,
aparent inexplicabil, acest teritoriu ca
insulă de latinitate într-o mare slavă în
jur? De ce nu scriem cu chirilice și noi,
ca bulgarii, rușii, sârbii etc.?

Da, se vorbește uneori despre noi, românii, ca
despre un „miracol” sau despre o „enigmă”. Și
nu întotdeauna cu admirație și cu bună
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”Dragostea de țară
se cultivă precum un ogor!”

La o lună de la celebrarea Marii Uniri, profesorul și academicianul Ioan Aurel Pop va împlini 64 de ani.
S-a născut în satul clujean Sântioana, comuna Țaga, lângă Gherla, a devenit doctor în istorie,
profesor universitar (din 1996) și rector al Universității Babeș-Bolyai din Cluj (din 2012), concomitent
membru titular (din 2010) și președinte (din 2018) al Academiei Române. Opera sa este axată pe
cercetarea istoriei medievale a românilor și a Europei Centrale și de Sud-Est. 
Este un fost elev și student eminent, vorbește fluent cinci limbi străine, iubește poezia, cântă cu
plăcere din folclor, merge mult pe jos și, mai presus de toate, își iubește ca nimeni altul țara. 
Căldura sa sufletească și harul inegalabil de dascăl răzbat osmotic atunci când îți vorbește. Te
trezești mai patriot și mai emoționat de fiecare dată când îl asculți, așa cum mi s-a întâmplat mie,
norocos să aștern în cele de mai jos un dialog memorabil.

interviu cu ioan aurel PoP, președintele academiei române
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credință. Unii pornesc de aici ca să
conteste chiar dreptul la existență
politică și statală a românilor în
anumite regiuni ale României.
„Miracolul” sau „enigma” nu se
referă, însă, atât la modul de formare
a românilor ca popor, cât la modul de
dăinuire aici, „în calea năvălitorilor”,
cum se spune. Românii s-au format
ca orice popor romanic, din mai
multe elemente etnice, dintre care
trei sunt mai importante, iar dintre
acestea trei, unul a fost hotărâtor,
anume elementul roman sau
latinofon. Prin acesta s-a produs
romanizarea și s-a născut latinitatea
postromană. Dar a explica în ce mod
s-a perpetuat aici, printre slavi și apoi
și printre maghiari, singurul
moștenitor al romanității orientale –
poporul român – este mult mai greu.
Italienii au fost lângă francezi, aceștia
lângă provensali, aceștia lângă
catalani, catalanii lângă spanioli,
spaniolii lângă portughezi etc. și au
format un conglomerat de latinitate,
s-au mai și bazat unii pe alții și au avut
cu toții latina medievală ca limbă de
cult, de cultură și de cancelariile, ceea
ce le-a fortificat romanitatea. Noi, în
această „mare slavă”, am ajuns
complet izolați de latinitatea etnică
occidentală și ne-am conservat totuși.
Chiar inexplicabil, nu este, totuși,
procesul, pentru că noi, românii,
reunim într-o sinteză latinitatea din
Dacia, Moesia și Pannonia, adică din
trei provincii foarte populate ale
Imperiului. Am pornit din cea mai
largă plămadă, am fost în vechime cel
mai numeros popor din sud-estul
Europei și suntem și acum în această
postură. Prin urmare, am avut o
anumită vigoare etnică și biologică,
care ne-a ajutat să dăinuim. De ce nu
mai scriem cu chirilice? Pentru că
slavonismul nu a fost la români un
fenomen etnic și etno-lingvistic, ci

unul cultural. Prin urmare, când s-a
desăvârșit poporul român, prin
secolele al IX-lea – al X-lea, slavii
etnici erau deja, în mare măsură,
asimilați. Poporul român nu a vorbit
slavonește niciodată, ci doar a avut ca
limbă a bisericii slavona sau slava
ecleziastică. Noi ne-am creștinat în
latinește, dar ne-am organizat
biserica prin raportare la modelul
bulgar, adică slav, după ce slavona
pătrunsese între limbile „sfinte”.
Toate popoarele europene au avut în
biserică altă limbă decât cea vorbită.
Slavona nu a fost la noi o limbă de
comunicare, ci una artificială a
cultului, a culturii și a cancelariilor,
adică a unei elite restrânse. După
abolirea sa și după trecerea la uzul
românei și în scris, am mai folosit o
vreme alfabetul chirilic (buchiile), dar
limba noastră romanică nu putea să
rămână la infinit îmbrăcată în haină
slavă. Era împotriva firii să fie așa și,
sub influența Școlii Ardelene la
început, am renunțat la buchii și am
trecut treptat la uzul literelor, ca toate
popoarele romanice. Alexandru Ioan
Cuza a pus capăt prin lege alfabetului
chirilic la noi.    

Care credeți că e cea mai
importantă realizare a poporului
român, ca nație, în acești 100 de
ani?

Este greu de spus! Ar putea fi
performanța de a ne păstra țara
numită România (chiar dacă nu
întreagă, ca la 1918), în pofida tuturor
asalturilor distructive, venite și dinspre
apus, dar mai ales din partea „marelui
vecin” de la est. La fel de importantă
va fi fost și scuturarea regimului de
dictatură în 1989, când am revenit la
valorile democratice occidentale, fapt
care ne-a netezit calea (anevoioasă)
spre NATO și Uniunea Europeană.   

s-a vorbit mult după Unire despre
„Dacia Mare”, care din păcate, a
rezistat doar două decenii. De ce
a dispărut acest nume sonor și
puternic din conștiința națională?

Dacia vine la noi din vechime, iar
ideologia națională revigorată
începând cu secolul al XVIII-lea, pe
ambii versanți ai Carpaților, cu marele
său accent din Transilvania, s-a numit
a „daco-românismului”. Dacia – dar
nu cea „barbară”, ci Dacia Romană – a
fost fermentul politic care ne-a
animat elitele din epoca redeșteptării
naționale. Motivul pentru care însă
țara se cheamă România și nu Dacia
este unul practic: poporul acesta nu s-
a numit niciodată pe sine „dacic”, ci
„roman”, sub forma „rumân” sau
„român”. În ciuda unor denumiri
regionale existente și azi (muntean,
oltean, ardelean, moldovean,
dobrogean, bănățean etc.), cea mai
generală formă de a ne chema pe noi
înșine, în toate timpurile, a fost aceea
venită de la Roma, prin moștenirea
latinității. Primii care au teoretizat
această idee-realitate au fost
cronicarii moldoveni (în primul rând
Miron Costin) și marele savant
Dimitrie Cantemir (primul cărturar
român de talie internațională,
recunoscut ca atare), încă înainte de
Școala Ardeleană. Iar dacă poporul se
cheamă „român”, era natural ca și
țara să se cheme „România”.     

Marea Unire de la 1918 a fost
precedată de unirea Basarabiei
cu țara-mamă, din primăvara
aceluiași an. De ce s-a trecut
foarte repede peste această
aniversare?

Nu știu dacă s-a trecut chiar repede!
Academia Română și Academia de
Științe a Moldovei au organizat –
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am revenit la
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democratice
occidentale, 

fapt care ne-a
netezit calea
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spre NATO 
și Uniunea
Europeană.
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pentru prima oară în istorie – la 27
martie 2018, o sesiune solemnă
comună la Chișinău, marcând
unitatea poporului român și dorința
de a fi împreună a celor două state
românești. Pentru mine, Marea Unire
nu înseamnă numai episodul decisiv
de la Alba Iulia, din 1 Decembrie 1918,
ci și actele similare de la Chișinău și
Cernăuți, din același an. Unirea
Basarabiei rămâne un fapt
fundamental al națiunii noastre, dar
celebrarea sa deplină se împiedică
încă de imixtiunile străine din
Republica Moldova, de conflictul legat
de Transnistria, de prezența trupelor
ruse pe teritoriul aflat în discuție, de
divizarea Basarabiei, ținutului Herța și
Bucovinei de către regimul sovietic,
de mass media rusofonă foarte activă
la est de Prut etc. Deși frângerea
României la 1940 și apoi la 1944
(1947) seamănă cu divizarea
Germaniei după Al Doilea Război
Mondial, reunificarea noastră nu s-a
putut produce încă. Particularitățile
geopolitice de aici sunt foarte diferite
de cele din spațiul Europei Centrale,
iar România, spre deosebire de
Germania, nu este o mare putere
politică și economică. Cu alte cuvinte,
nu ne este îngăduit nouă ceea ce îi
este îngăduit Germaniei! Asta nu
înseamnă că reunirea noastră nu este
legitimă sau că nu este posibilă.    

serbăm Marea Unire încă
neîntregiți, fiindcă românia are,
la un veac de la alba iulia, doar
238.397 km pătrați, cu 57.652 km
pătrați mai puțin decât la 1
Decembrie 1918. avem tăria să
ne aducem aminte asta? iertăm,
uităm sau și una, și alta?

Nu numai că nu uităm, dar avem chiar
datoria de a nu uita! Uitarea ar
echivala cu stingerea noastră ca

națiune, iar așa ceva nu se poate. A
uita înseamnă a muri pas cu pas, câte
puțin, cu fiecare an ce trece. Numai că
schimbările produse la noi și la est de
Prut în lungile decenii comuniste nu
pot fi șterse cu buretele, la fel cum nu
poate înceta – după cum ne-am dori
noi – politica imperială și dominatoare
a unor state vecine. Suntem obligați
de istorie și de Dumnezeu să nu
pierdem, însă, speranța și să lucrăm
pentru transpunerea în fapte a
speranței, așa cum au făcut românii la
1918. 

În anul 2001, când a fost ales
membru corespondent al
academiei române, la doar 46 de
ani, ați fost cel mai tânăr membru
al acestui for al elitei românești.
În anul 2010 ați fost ales membru
titular al academiei române. În
acest an ați devenit președintele
prestigiosului for. Ce ar trebui să
reprezinte academia pentru
români, care este rolul ei și în ce
împrejurări trebuie să i se audă
vocea?

Academia Română a fost gândită de
fondatorii săi ca un stâlp de temelie al
edificiului național și ea se află, de
peste un secol și jumătate, în serviciul
națiunii române. Academia a format
România Mare în sufletele românilor
înainte ca ea să existe oficial, pe harta
Europei. Încă de la înființare, în
Academie au intrat savanți români din
toate provinciile românești. În
consecință, Academia Română,
ajunsă între timp – în ciuda
vicisitudinilor – cel la important for de
consacrare intelectuală din țara
noastră, are datoria să militeze în
fiecare clipă pentru România, pentru
valorile sale, pentru destinul său
demn. Academia Română nu a fost
gândită numai ca o societate savantă

și erudită, cum își permiteau să fie
majoritatea academiilor europene, ci
a fost și o instituție luptătoare,
prezentă în Cetate, menită să dea
măsura lucrurilor, să pondereze
excesele, să arate calea de urmat
pentru națiune. 
Din păcate, Academia a fost
instrumentalizată de regimul

comunist, iar între anii 1974 și 1989 a
fost condamnată la dispariție. Nici în
aceste timpuri neașezate de după
dictatura comunistă, Academia nu
este prețuită la adevărata sa valoare și
nu este sprijinită așa cum s-ar cuveni.
Ba, unii se întreabă cum și de ce să fi
fost și să fie Academia în serviciul
națiunii române și de ce să fie socotită
instituție de interes național!
Asemenea poziții de disoluție a
corpului nostru național sunt
interesate și nu urmăresc altceva
decât compromiterea poporului
român, risipirea sa, dezorientarea sa. 
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Dintre credințe, cea mai
importantă pentru noi a
fost credința în Dumnezeu
și rânduirea sa prin
biserica noastră de rit
bizantin. Ne-am creștinat
în haină latină, dar ne-am
organizat biserica în formă
bizantină și bizantino-
slavă. Ne-am identificat
apoi, firește, și prin numele
de român (rumân), venit
de la Roma, prin origine,
mai precis prin ideea
originii romane, prin tradiții
și cutume etc.
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Academia, însă, nu este o frunză în
vânt, la cheremul detractorilor, ci este
o instituție solidă, care-și cunoaște
menirea și care-și îndeplinește rolul.
De aceea, vocea Academiei se aude și
trebuie să se audă în toate
împrejurările în care se află în joc
soarta națiunii, în care se periclitează
educația, credința, biserica,
cercetarea, creația spirituală,
sănătatea, ambientul natural și alte
domenii vitale. 

sunteți un adept al curentului
naționalist. De ce are acest
curent, în accepțiunea unora, o
conotație peiorativă?

Sunt un adept al dragostei de țară și
de neam, pentru că acesta este rostul
nostru de români. Altminteri ne făcea
Dumnezeu germani, americani sau
chinezi! Dar noi suntem – printr-un
dat al sorții – români și trebuie să ne
dăruim acestui destin. Astăzi este, de
multe ori, demonizată națiunea, pe
motiv că în numele ei s-ar fi produs
războaie. Iar naționalismul este
confundat cu șovinismul și xenofobia. 
Este drept că și termenul de
naționalism a dobândit mai recent
sens peiorativ – ca și cum ar fi un
stigmat – deși, până nu demult
naționalismul însemna dragostea
pentru propria națiune, fără nicio
răsfrângere restrictivă asupra altor
națiuni. Este drept că există multe
conflicte pornite din cauze naționale
sau care au ca pretext apărarea
națiunilor, dar războaie s-au produs și
în numele iubirii, al libertății, al
democrației, al familiei, al credinței
sau al bisericii și chiar al
universalismului. Nu trebuie
confundată cauza unui cataclism cu
efectul său! 
Națiunile sunt doar forme de
solidaritate umană ca atâtea altele, iar

ele trebuie prețuite, organizate și
rânduite bine, fiindcă oamenii sunt
ființe sociale și nu pot trăi decât în
grup. O formă de comunitate umană
cu existență legitimă și organică este și
națiunea. Națiunile nu s-au creat prin
legi sau prin decrete ale guvernanților
și nici nu pot fi desființate prin
asemenea măsuri administrative. Cei
care condamnă națiunile de plano sunt
ori amăgiți, ori mânați de interese
oculte. Iar națiunile – cum se vede – se
răzbună pe asemenea forțări ale notei
și ies sau reies în prim plan, se izolează,
introduc politici protecționiste etc.
Politica antinațională naște monștri și
se întoarce împotriva globaliștilor de
pripas, pentru că Europa viitorului este
încă o Europă a națiunilor, menite să
trăiască împreună, în armonie. Cum și
de ce să credem că, dacă nu reușim să
facem din Europa o patrie a națiunilor,
vom face una a regiunilor sau una a
indivizilor izolați? Marile coeziuni se
fac din coeziuni mai mici, iar coeziunile
care domină astăzi Europa sunt cele
naționale.    

De ce credeți că proliferează la
această oră în europa ideile
iliberale și mișcările extremiste? 

Aceste mișcări nefirești proliferează
pentru că nu ne-am priceput să facem
lumea mai bună, nu am vrut, ne-am
lăsat ispitiți de falși profeți și am căzut
în eroare. Oamenii nu pot decide prin
decrete și legi decât în chestiuni
omenești, or noi, în semeția noastră,
am crezut că putem dirija universul.
Globalizarea făcută prin distrugerea
națiunilor s-a dovedit nu numai o
iluzie, dar chiar o catastrofă care s-a
întors împotriva noastră. Ideea
aceasta năstrușnică se poate compara
cu dorința de a face o pădure fără
copaci! Libertatea individului nu se
poate înfăptui împotriva libertății

naționale și nici nu se poate
transforma în liber arbitru. Dacă nu
așezăm la baza noii Europe unite
valorile care au consacrat existența
continentului, care i-au dat conținut și
rost, atunci degeaba ne zbatem. Pe de
altă parte, întotdeauna, în perioade de
criză, profeții de pripas au îndemnat la
excese. După Primul Război Mondial, a
urmat o profundă criză din care unii au
crezut că pot ieși prin regimuri
totalitare de extrema stângă sau de
extrema dreaptă. Ambele s-au dovedit
a fi soluții falimentare, care au costat
enorm omenirea. Liberalismul merge
mână în mână cu democrația, pe când
iliberalismul conduce spre autocrație,
spre regimuri dictatoriale. Se poate ca
democrația clasică să fi obosit și să
aibă nevoie de primeniri și de adaptări,
dar „democrația străzii” – numită
eufemistic „democrație participativă”
sau „democrație directă” (chiar și
Ceaușescu uza acest concept) – poate
ajunge un mijloc sigur de naștere a
autoritarismului. Mișcările extremiste
se nasc din dezamăgiri și, câteodată,
chiar din intenții bune, numai că și
iadul este pavat cu bune intenții. La
noi, însă, tendințele iliberale (mult mai
puternice prin alte țări) vin și din
guvernarea defectuoasă, din
neîncrederea în liderii politici
nepregătiți, modești, orgolioși,
corupți, inculți, fără experiență și fără
expertiză. Soluția: ridicarea unei clase
politice inteligente, experte, cinstite,
culte și responsabile. 

trăim vremuri extrem de tulburi
din perspectivă politică și
economică, atât la nivel global,
cât și european, regional sau
intern. Cum ar trebui să tăiem
valul, să rezistăm și să
redescoperim speranța într-o
normalitate pe care nu o mai
găsim nicicum?
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Din păcate, istoricii nu pot prevedea
viitorul, cum cred unii, acordându-ne
un statut mult prea generos. Dar
așezarea noastră ar trebui să vină, în
primul rând, printr-o educație
corectă, decentă, verificată de istorie,
predictivă, cu privirea ațintită spre
viitor. 
Dacă decidem să ne trăim doar clipa
(Carpe diem!), greșim iremediabil și
ne îndreptăm spre autodistrugere.
Educația se face prin familie și prin
școala de toate gradele, se face azi de-
a lungul întregii vieți. Dacă nu vom
acorda educației locul cuvenit –
inclusiv printr-un buget potrivit – vom
contribui la reculul lumii noastre, la
îngroparea valorilor care ne-au
consacrat, la risipirea acestei țări. 
Pentru o educație bună, este nevoie
de familie trainică, de părinți
responsabili și preocupați de copiii
lor, de bunici, de frați și de surori. Eu
știu că s-a schimbat lumea, dar nu
înțeleg de ce, la vârsta copilăriei
românilor, sunt mai potrivite Star
Trek, Frăția inelelor sau Harry Potter?
De ce nu se mai potrivesc – în anii
fanteziilor și ai fantasmelor – Prâslea
cel Voinic, Făt Frumos, Ileana
Cosânzeana, Împăratul Roșu sau
Harap Alb? Cu ce au păcătuit toate
aceste personaje fantastice și ireale –
la fel de ireale ca și cele aduse acum
de aiurea – încât sunt acum puse la
index, ca anumite opere de pe
vremea Inchiziției. Să fie repudiate
numai pentru că sunt românești? 
În școală, nu încetăm să
„experimentăm” după metode tot
mai năstrușnice și să căutăm an de an,
ca lideri, să tot tăiem din bugetul
educației. Compromiterea educației a
condus și la compromiterea elitelor
țării. S-au impus false elite politice și
chiar intelectuale uneori, care ne
orientează pe căi greșite, ne amăgesc
și ne ispitesc, ne dezorientează și ne

îndepărtează de realele valori. 
Sănătatea fizică a unei națiuni se
conservă printr-un sistem medical
performant, iar sănătatea spirituală și
morală prin educație și credință, prin
școală și biserică. Am experimentat
decenii întregi ateismul de model
moscovit și am ajuns complet
dezorientați, trestii în bătaia vântului.
După căderea dictaturii, în loc să ne
venim în fire și să ne luăm pe seamă,
am ajuns în alte extreme. 
Nu ne rămâne decât să ne revenim, să
ne redresăm, să construim, în loc să
demolăm și să învățăm. Romanii
spuneau că „noi nu învățăm pentru
școală, ci pentru viață”. Și câtă
dreptate aveau! Iar ai noștri, ne
ocupau mințile necoapte cu ideea că
dacă „ai carte, ai parte”. Chiar dacă azi
falșii profeți arată ritos că te poți
îmbogăți prin fraudă, hoție și
minciună, școala are datoria să cultive
încrederea în forța cunoașterii și
comunicării dintre oameni, în rolul
minții și al inteligenței omenești, în
rolul major al culturii generale, în
nevoia specializării prin dăruire
profesională, în simțul datoriei. 
Dacă nu mai există dragoste de țară,
cum să ne chivernisim bine țara? Or,
nu ne naștem cu dragostea de țară în
suflete, pentru că dragostea de țară se
cultivă, precum un ogor. Degeaba este
ogorul fertil dacă rămâne necultivat!
Iubirea Cetății în care trăim se obține
anevoios, prin pregătire îndelungată și
sistematică, la orele de limba și
literatura română (nu de „limbă și
comunicare”), de istoria românilor și
universală (nu de „istorie”), de
geografia României și de geografie
generală (nu doar de „geografie”), de
etnografie românească, de teologie
românească, de drept românesc etc.
Altfel, lucrăm degeaba. România nu
poate fi condusă bine de oameni
neutri, care nu simt nimic atunci când

văd Voronețul, care se plictisesc de
muzica noastră populară, care nu au
urechea formată pentru hore și care
nu știu că Sadoveanu a scris „Frații
Jderi”. Iar sistemul nostru de educație
face tot mai puține pentru aceste
lucruri.   
Țara aceasta – ca toate țările – nu
există de la sine, ci trebuie mereu
ocrotită, îngrijită și primenită. Ca să

facem asta, trebuie să o iubim, iar ca
să o iubim trebuie să o avem inoculată
în suflete, de la mama și de la tata, de
la bunica și bunicul, de la dăscăliță și
de la dascăl. Iar a iubi țara înseamnă a
iubi binele tău și al aproapelui tău,
oricât de departe s-ar afla acesta. Prin
urmare, dragostea de România nu ne
poate face decât buni cetățeni ai
lumii, altruiști și generoși.  

Mihai săndoiu
Cristian Pavel
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Dacă decidem să ne trăim
doar clipa (Carpe diem!),
greșim iremediabil și ne
îndreptăm spre
autodistrugere. Educația
se face prin familie și prin
școala de toate gradele,
se face azi de-a lungul
întregii vieți. Dacă nu vom
acorda educației locul
cuvenit – inclusiv printr-un
buget potrivit – vom
contribui la reculul lumii
noastre, la îngroparea
valorilor care ne-au
consacrat, la risipirea
acestei țări. 
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iStorie ROMÂNIA CENTENARĂ

Cadrul istoric și geopolitic
Statul modern român și-a constituit primul
nucleu de bază prin Unirea Principatelor
Române, în 1859. Rădăcinile lui doctrinare și
instituționale se află în conexiune cu
evenimentele care au afirmat o identitate
națională românească, la sfârșitul sec.al XVIII-
lea și prima jumătate a veacului următor.
Revoluția română de la 1848 a propus o
desprindere definitivă de formula statală
fanariotă și îndreptarea spre modelul
occidental, îndeosebi cel francez. Reformele lui
A.I.Cuza și cele următoare au căutat o
sincronizare cu Europa și o adaptare la
necesitățile specifice națiunii române, într-un
ritm și o extensie care au depins mult de
asimilarea unei culturi politice democratice
moderne de către elita politică de la București.
Acest nucleu modern statal a tins, cum era
firesc, spre desăvârșirea statului-națiune, fiind
un adevărat magnet pentru părțile națiunii
române aflate în componența imperiilor
învecinate, cel țarist, habsburgic, otoman. De
aceea, mișcările naționale românești din

provinciile respective au evoluat accelerat, în
primele două decenii ale sec.al XX-lea, dinspre
aspirația recunoașterii individualității naționale
și autoguvernare, către autodeterminare
națională și unirea cu Regatul României.
Războaiele Balcanice și Primul Război Mondial
au zguduit din temelii Imperiile Țarist, Austro-
Ungar și Otoman. Iar Europa de Sud-Est și
Centrală au urcat spre vârful interesului
statelor occidentale din cauza intențiilor
Marilor Puteri ale epocii de a reconfigura
geopolitica și geostrategia continentului. Într-
un asemenea context, diplomația și armata
statului român au jucat un rol foarte important
(1914-1918) în sensibilizarea Cancelariilor
europene cu dezideratul românesc de
continuare a procesului desăvârșirii statului-
națiune România. Anii 1917-1918 au fost
definitorii pentru deciziile majore ale realizării
Marii Uniri. De la semnalele trimise de
Memoriul intelectualilor și politicienilor
basarabeni și Corpul voluntarilor români
ardeleni și bucovineni din Rusia, prin
Manifestul de la Darnița, în 1917, continuând
cu acțiunile diplomatice și militare ale

României, liderii politici ai românilor din toate
teritoriile locuite de aceștia au pregătit cu
inteligență, abilitate și determinare marile
momente ale anului 1918 –Chișinău, 27
martie; Cernăuți, 28 noiembrie; Alba Iulia, 1
decembrie-care au dus la crearea României
Mari.
Deciziile luate în Basarabia, Bucovina și
Transilvania de unire cu România s-au bazat pe
susținere și vot popular ale românilor
majoritari din respectivele provincii, în
conformitate cu legislațiile și capacitățile
administrative care operau atunci în acele
teritorii. Multe din grupurile etnice minoritare
s-au asociat deciziilor românilor de a se uni cu
Regatul României, iar acelor minorități care nu
au agreat decizia amintită li s-a garantat
libertate de manifestare a caracteristicilor lor
culturale, fiind îndemnați să participe la viața
politică și socială a statului român. Aici trebuie
să amintim că principiul autodeterminării
naționale, formarea și/sau desăvârșirea
constituirii statului-națiune, în aceeași
perioadă, au avut aplicare în întreaga Europă
Central-Sud-Estică (Polonia, Cehoslovacia,

statul-națiune românia 
la Centenar

Procesul formării statelor moderne, începând din sec. al XVIII-lea, a avut
o puternică amprentă europeană. Tot în Europa, statele moderne s-au
constituit ca state-națiune. De aceea, demarcarea teritorială a acestor
state a fost însoțită de componenta externă și crearea unui sistem al
relațiilor internaționale. Iar în ceea ce privește dimensiunea internă s-a
realizat o centralizare a puterii și autorității. Identificarea între stat
(instituție/proces de guvernare) și națiune (popor localizat într-un
anumit teritoriu), a dus la ceea ce s-a numit STATUL-NAȚIUNE, un actor
fundamental al evoluției istoriei moderne și contemporane.

de Profesor univ. dr. vasile PUȘCaȘ
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Austria, Ungaria, România, Iugoslavia
etc.), arie în care nu era posibilă o
suprapunere totală a identității etnice
cu statul-națiune. Minorități etnice au
continuat să existe și în noile sau
desăvârșitele state-națiune, dar
discrepanțele anterioare între
majoritate-minoritate, precum în
fostul Imperiu Austro-Ungar (în părțile
guvernate de Viena și Budapesta,
după 1867, populațiile de etnie
germano-austriacă și maghiară nu
ajungeau la 50%), s-au diminuat foarte
tare, dând șansa realizării unui
echilibru în politicile naționalităților
din zonă. De menționat este că
aspirațiile popoarelor respective au
fost să constituie organizări statale
moderne pe baze naționale,
exceptând elita politică din Ungaria
care dorea un stat argumentat de
teritorialitatea coroanei Sf.Ștefan.

statul-națiune 
în 1918 
Statul-națiune, așa cum era înțeles
în1918, nu înemna că încorpora doar
un grup etno-național omogen, fiind
suficient ca populația majoritară din
acel stat să constituie o comunitate și
să aibă dorința de a trăi într-o
comuniune bazată pe o relație
acceptată de drepturi și obligații. Fiind
recunoscut, prin sistemul de Tratate
de la Paris (1919-1920), ca principalul
actor al sistemului internațional de
după Primul Război Mondial, statul-
națiune și-a etalat modernitatea prin
câteva caracteristici precum
guvernarea, coeziunea națională și
economia. Guvernarea trebuia să se
realizeze printr-un sistem de norme
constituit pe baza unui set
instituțional, administrativ, politic,
militar etc. sancționat de ordinea de
drept. În statul-națiune, poporul
dovedește un ridicat grad de coeziune

națională care-i susține relaționarea
stat-națiune-societate. Iar aspectul
economic este important în statul-
națiune deoarece acesta trebuie ca,
prin economia națională, să realizeze
mijloacele de întreținere a națiunii și
să-i sprijine reproducerea și
continuitatea.
Încă din 1917,o bună parte a elitei
politice din Vechea Românie a susținut
că statul român avea nevoie de
reforme profunde pentru a putea face
provocărilor războiului, dar mai ales
epocii postbelice. Primul-ministru
I.I.C.Brătianu, în primăvara anului
1917, anticipând radicalismul politic și
social care urma să se extindă dinspre

revoluția rusească, i-a propus regelui
Ferdinand să accepte inițierea
reformelor electorală și agrară în
România. Nicolae Iorga a descifrat
această orientare politică drept o
necesitate și datorie a statului de a se
moderniza. Dar marele istoric a
interpretat corect gestul elitei politice

românești care părea să înțeleagă
faptul că statul român postbelic nu
mai putea rămâne doar expresia
interesului unei singure clase sociale
dominatoare, ci trebuia să arate că
servește pe toți românii. De altfel,
Iorga a insistat asupra faptului că
generației României postbelice i se
cerea să-și dedice „preocuparea cea
mai mare” reformării statului român. 
Este indiscutabil faptul că aceste
discuții despre reformele pe care
trebuia să le realizeze statul român
postbelic au fost printre motivațiile
interne care au încurajat și accelerat
procesul autodeterminării naționale în
provinciile românești din afara Vechii
Românii, la sfârșitul Primului Război
Mondial. Totodată, au îndemnat liderii
mișcărilor naționale românești să
dirijeze sentimentul și acțiunea
națiunii române spre unirea teritoriilor
în care trăiau cu Vechiul Regat,
desăvârșind formarea statului-națiune
România. Actele Unirii, prin care
românii din Basarabia, Bucovina și
Transilvania au formulat decizia de
unire cu România, cuprindeau și un set
de principii și solicitări referitoare la
reforma statului-națiune România
Mare, la calea economică, socială și
politică pe care sperau că va evolua o
Românie Nouă. Acele puncte specifice
din rezoluțiile de unire a provinciilor
menționate nu însemnau
condiționalități însoțitoare ale Marii
Uniri din 1918, ci sugestii și așteptări
ale românilor din toate provinciile Țării
despre felul în care să se dezvolte
statul român pentru a mulțumi pe toți
cetățenii săi.    

Calea de evoluție 
post-1918
Unirea Basarabiei, Bucovinei și
Transilvania cu Vechea Românie a fost
un eveniment istoric prin care s-a
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concretizat idealul națiunii române de
a aparține și a se dezvolta în cadrele
aceleiași structuri organizaționale:
statul-națiune România. Acele
deziderate specifice din Actele Unirii
(1918) au generat o dezbatere elevată
și cu multă substanță a elitei
intelectuale și politice din România
primilor ani post-Unire. Căci Marea
Unire a însemnat asocierea benevolă
la România a unor populații care
aveau simțăminte naționale comune
puternice, dar și culturi politice,
administrative și democratice foarte
diferențiate. România Mare a inclus și
un procent apreciabil de minorități
etnice, dar chiar și românii nou-intrați
în statul român post-1918 proveneau
din mediile cultural-politice ale
imperiilor din care s-au desprins, fiind
impregnați de mentalitățile acestora.
Ca atare, era justificată întrebarea
fundamentală adresată elitei
românești postbelice: „Pe ce cale
evoluăm” (C.Rădulescu-Motru). Iar
răspunsul a venit în cele mai
valoroase studii și dezbateri pe care
le-a înregistrat vreodată cultura
politică și democratică românească
de până atunci: volume de analiză
politică, socială, economică, proiecte
legislative și constituționale deosebit
de interesante, articole și dialoguri
publice referitoare la identitatea
culturală și statală etc. Toate acestea
au constituit o premisă și expertiză
pentru a se realiza construcția unui
stat modern, care să elimine
defectele constatate pînă atunci, să
fie capabil a servi interesele
cetățenilor români în epoca
postbelică, făcînd din România Mare
o „casă bună” nu doar pentru o
grupare din Vechea România, ci
pentru toți cetățenii români cuprinși
în hotarele statului-națiune România.
I.I.C.Brătianu l-a convins însă și pe
regele Ferdinand, din 1922, că

aranjamentele construcției României
Mari nu trebuiau obținute prin
negocieri integratoare și reforme
consistente, ci prin transpunerea
caracteristicilor fanariote-centraliste
ale Vechii Românii. Ceea ce a trenat
asupra evoluțiilor statale ale
României în perioada
interbelică, având efecte
asupra ansamblului
procesului de dezvoltare
social-economică a societății
românești.
Statul-națiune România
aspira să-și aibă suportul într-
o națiune română cu o
coeziune solidă, o identitate
precizată nu doar de
caracteristici istorice, ci cu
deosebire de performanțe
prezente și viitoare culturale,
economice și sociale care să o
înscrie sincronic în mersul
civilizației Europei
Occidentale. Atât în 1918 cît și
în anii următori, o bună parte
a elitei românești a insistat asupra
necesității integrării naționale a
corpurilor națiunii din Vechea
Românie și noile provincii ale țării. Și
nu este vorba doar despre lideri
însemnați, precum Iuliu Maniu sau
Pantelimon Halippa, ci și de
comunitățile locale ale românilor din
aceste regiuni. Spre exemplu, în 1919,
intelectualii și politicienii din orașul
Orăștie afirmau că unirea politico-
statală din 1918 era doar o etapă spre
„desăvârșirea unirii” națiunii române.
Și iată ce înțelegeau atunci românii
din Orăștie prin „unitate națională
desăvârșită”: ”Și dacă unirea
pământului românesc într-un singur
tot și strîngerea tuturor românilor sub
una și singură oblăduire românească
a fost împlinirea unui vis, desăvârșirea
acestei uniri are să fie rodul vredniciei
noastre și atunci numai vom putea

zice cu adevărat și cu fruntea sus că
da, generația aceasta a fost vrednică
de marea menire pe care destinul
poporului nostru a adus-o pe umerii
lui”. Dar alegerile din martie 1922,
actul încoronării, în toamna aceluiași
an, și adoptarea Constituției din 1923,
în afara unei Adunări Constituante și
cu dominanțe puternice doar ale
Partidului Liberal, au introdus în
procesul integrării naționale valențe
non-coezive („provincialism”,
”regionalism”, ”autonomism” etc.)
care au viciat întregul sistem politic și
democratic din România interbelică.
În ceea ce privește evoluția stării
economiei naționale din România,
dezbaterile duse de europeniști,
tradiționaliști/autohtoniști și cea de-a
treia cale, după exprimarea istoricului
Keith Hitchins, au avut efecte nu doar
în planul doctrinelor economice și
statale, ci și al opțiunilor de politică
internă și externă a României
postbelice. Aspectul socio-economic
configurat de predominanța
economică agrară și populația
majoritară rurală/țărănescă a
României a generat aprige dispute
referitoare la strategiile de dezvoltare
a țării. Pe de altă parte, aportul noilor
provincii unite cu România la
acumularea de resurse naturale și
capacități industriale a pus problema
gestionării diversificării și eficientizării
tuturor surselor contributoare la
sporirea avuției naționale, dar și a
distribuției acesteia în interiorul
societății românești. Ștefan Zeletin și
Mihail Manoilescu au avertizat că
România Mare nu putea rămâne doar
în faza capitalismului comercial sau a
economiei agrare, ci trebuia să treacă
la faza industrială. Ei considerau că
națiunea română trebuia să
dovedească abilitatea de a consolida
statul-națiune prin dezvoltare
economică, valorificând atât bogățiile
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solului și subsolului, cât și energiile națiunii. Ei,
dar și alți economiști și politicieni din acea
epocă, solicitau statului român o mai activă
implicare în politicile economice ale țării
pentru a se realiza o unificare a economiei
naționale, o întregire a pieței interne,dar și o
puternică dezvoltare a forțelor de producție
pe tot teritoriul național. În 1923, Mihail
Manoilescu propunea ca statul român să
urmeze o adevărată politică a producției
naționale, iar valorificarea resurselor naturale
să fie realizată cu maximă productivitate și
rentabilitate. Câțiva ani mai târziu, același
Manoilescu a elaborat o concepție foarte
coerentă despre industrializare, prioritățile
economiei naționale, criteriile eficienței și
rentabilității, rolul statului în promovarea
intereselor sale fundamentale de întreținere a
unui standard rezonabil de nivel al traiului
națiunii ca și pentru a se menține în
competiția europeană și internațională.
Propunând să fie acordată atenție maximă
forțelor naționale de producție, același autor
adăuga necesitatea de a fi avute în vedere și
comerțul exterior, nu doar piața internă. Anul
1938 a marcat un vârf al capacității producției
naționale în România interbelică, dar lipsa
voinței elitei economice și politice de a depăși
faza monopolurilor deținute de un număr
restrâns de beneficiari, a făcut din România un
tărâm al discrepanțelor socio-economice
scandaloase care au erodat și mai mult
coeziunea corpului națiunii române și
funcționalitatea adecvată a statului-națiune.
Iar anul 1940 a consemnat căderea
eșafodajului României Mari, liderii politici ai
vremii neavând capacitatea mobilizării națiunii
române pentru apărarea construcției statului-
națiune pe care l-a realizat Generația Marii
Uniri de la 1918.
Centralismul etatist nu a întărit statul-națiune
România nici după 1940 și nici după Al Doilea
Război Mondial. Instalarea regimului comunist
a amplificat rolul mecanismelor statale de
comandă, fără a se mai ține cont de
componentele de bază ale comuniunii națiunii
române. Statul a devenit “stat socialist”,
națiunea s-a numit „națiune socialistă”, iar

economia națională a luat expresia
„economiei socialiste”. La începutul anilor 60
ai secolului trecut, a fost readusă în discuție
ideea națională de inspirație istoristă, dar
numai pentru a susține atributele ideologiei
epocii în efortul de mobilizare a societății
românești pentru programe autoritative de
modernizare economică sau sprijinire a
liderilor politici comuniști în disputele cu
Moscova sau alte state comuniste din zonă.
Nu s-a dorit realizarea unei adevărate integrări
a națiunii române, fiind propusă
omogenizarea socială. Dovadă este faptul că
solidaritatea națiunii române s-a manifestat
doar în acțiunile de răsturnare a regimului lui
Nicolae Ceaușescu, imediat după ce s-a
împlinit acest deziderat arătându-se starea de
atomizare a societății românești căreia nu i s-a
mai prezentat un program imediat care să
ducă la realizarea coeziunii națiunii române.
Cele aproape trei decenii care au trecut de la
evenimentele din decembrie 1989 au
demonstrat că elita politică românească nu a
fost pregătită să susțină un proiect de țară
care să mobilizeze națiunea română pentru
adecvarea statului-națiune România la nevoile
cetățenilor ei și acomodarea cu sensurile
modernizatoare ale epocii. Trebuie să
conștientizăm că astăzi, la nivel european și
mondial, statul-națiune păstrează unele
caracteristici organizaționale și funcționale de
acum un secol, dar încorporează noi atribuții și
metode de operare în politicile interne și
internaționale. În primul rînd, guvernarea se
desfășoară pe mai multe niveluri și ține cont
tot mai mult de traseul propus chiar după
Primul Război Mondial, acela al îmbinării
naționalului cu supranaționalul, dezvoltând
palierul suveranității externe, dar și cu
subnaționalul, implicând localul în procesul
decizional statal. Națiunea continuă a fi sursa
principală a identității colective, dar și a
drepturilor și obligațiilor cetățenești în cadrul
statului-națiune. Iar domeniul economiei își
menține rolul de generator al condițiilor
întreținerii comunității naționale, însă
operează masiv în rețelele trasfrontaliere ale
piețelor regionale și globale.

Contemporaneitatea
statului-națiune
Așa cum se vede din ansamblul evoluțiilor
statelor-națiune actuale, aceste entități sunt în
plin proces de transformare. Căci statele-
națiune vor continua să joace un rol însemnat
în deceniile care urmează. Pentru a face față
provocărilor sec. al XXI-lea, statul-națiune își
îmbunătățește performanțele guvernării,
relației  cu societatea și activitățile economico-
sociale printr-o suită de reforme care sunt
propuse de elita politică și societatea civilă.
Francis Fukuyama spunea, cu mai bine de un
deceniu în urmă, că una dintre cele mai
importante misiuni ale factorului politic
contemporan este de a gândi și regândi
permanent bazele instituționale și funcționale
ale statului. Iar acum, cînd celebrăm centenarul
desăvârșirii formării statului-națiune România,
sarcina principală a elitei politice și intelectuale
de la noi ar trebui să fie și asigurarea
modernității și eficienței statului-națiune,
adecvarea lui la necesitățile vremurilor pe care
le traversăm. Câteva gesturi, în acest sens, au
fost întreprinse la începutul anilor 90, din
secolul trecut, dar numai cât să se observe că s-
a schimbat un regim politic dictatorial. Pași
importanți au fost realizați în primii ani de după
2000, în cadrul procesului de pregătire a
aderării României la Uniunea Europeană și
NATO. Iar în ultimii 15 ani au fost doar mimate
câteva schimbări care să eficientizeze
funcționarea statului, dar numai cu motivație
partidistă și politicianistă, fără o strategie
coerentă de modernizare și întărire a statului-
națiune România. Motiv pentru care cred că un
obiectiv major al Generației Centenarului Marii
Uniri ar putea fi îndeplinirea proiectului de țară
asumat de Generația de la 1918, desigur
acomodat pretențiilor timpului nostru și
etapelor viitoare de evoluție. Cu atât mai mult
cu cât apartenența la Uniunea Europeană ne va
îndruma tot spre un management al statelor-
națiune care alcătuiesc organizația, pentru a
avea certitudinea că politicile europene
comune vor fi aplicate la nivel local, vor implica
cetățenii țării și ai Uniunii Europene.
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la sfârșitul Primului război
Mondial, configurația geopolitică
a europei Centrale și de est s-a
schimbat radical. Care au fost
atuurile româniei în obținerea
recunoașterii și acceptării
granițelor româniei Mari?

Atuul principal este că România la
vremea respectivă s-a așezat, cum s-ar
zice, pe cursul istoriei. Era pe valul
istoriei. De fapt, după Primul Război
Mondial, s-a instaurat, la nivelul
mentalității publice, a decidenților
politici, la nivelul ideilor politice, o
nouă viziune, anume aceea că lumea
trebuie să fie configurată în funcție de
un principiu devenit principal,
sacrosant, principiul naționalității.
Aceasta a fost încununarea celui de Al
Doilea Război Mondial la nivel politic,
diplomatic, juridic. Din punctul acesta
de vedere, România stătea foarte bine,

era în avangarda progresului. Acest
progresism istoric era apanajul statelor
precum România, care atunci când s-a
dus la conferințele de pace, cu toată
documentația necesară, s-a văzut
limpede că, de fapt, principiul
naționalităților este respectat, a fost
respectat, inclusiv decizia democratică,
atât cât se putea în acele momente,
respectiv că toate teritoriile s-au alipit
României. Acesta a fost argumentul
fundamental, principiul
naționalităților. Acesta era noua idee
forță, acesta era noul comandament
istoric. Ce a făcut Wilson, de pildă,
președintele american, n-a făcut decât
să ilustreze teoretic această nouă
realitate, această nouă configurație
politică și strategică. De asta,
principiile Wilsoniene au fost esențiale
pentru România. Pacea de după
Primul Război Mondial este un fel de
pax americană care s-a instalat

puternic în spațiul european și care a
rezistat în pofida războiului doi
mondial, pentru că după războiul doi
mondial practic au fost aceleași
configurații, mai mult sau mai puțin, cu
mici nuanțe teritoriale însemnate și
din punct de vedere al României, dar,
în esență, a fost aceeași configurație
geografică a Europei. Deci ăsta a fost
atuul, România nu a trebuit să
compenseze precum au încercat să
facă ungurii sau alți urmași ai
imperiilor, să compenseze la tratatele
de pace faptul că ei sunt în afara
principiului istoric sau în afara noului
val istoric, să compenseze cu tot soiul
de tertipuri sau alte strategii
diplomatice. România a fost pe val, a
fost momentul istoric al statului
național iar România a ilustrat acest
moment istoric al spațiului național
confirmând principiul naționalității în
toate teritoriile care ni s-au alăturat.
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noi nu avem conștiința a cât 
a plătit românia pentru reunificare 
și sacrificiul pe care l-a făcut

Atuul principal al României în obținerea recunoașterii și acceptării granițelor României Mari a fost acela că
România, la vremea respectivă, s-a așezat pe cursul istoriei, era pe valul istoriei, ne spune în acest extrem de
interesant interviu despre trecutul şi prezentul românilor, Dan Dungaciu. Făcând o comparaţie cu interbelicul
românesc, remarcă că astăzi România are mult mai multe garanții de securitate, și dacă ne uităm la nivelul
prosperității, stăm incomparabil mai bine. Iar clasa politică de azi se află în niște condiții de securitate,
economice, socio-economice mult mai bune decât a fost clasa politică de acum o sută de ani. Întrebarea este
ce face clasa politică de astăzi cu oportunitățile pe care le are, cum le folosește, care e proiectul României în
regiune, în afara regiunii și dincolo de ea?

interviu cu Prof. Univ. Dan Dungaciu
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Și totuși, după numai două
decenii, românia pierde o bună
parte din teritorii, unele
nerecuparate nici acum, iar unii
istorici spun că, deşi am câştigat
războaie, am pierdut Pacea. Ce se
schimbase, ce i-a lipsit româniei:
voința politică, clasa politică, un
conducător vizionar, patriot?

Nu are legătură cu România pierderea
păcii sau nu are legătură strict cu
România. Pierderea păcii a fost o
pierdere a Europei și a marilor puteri
europene, în primul rând. După primul
război mondial când Europa s-a
configurat, disputele care au început,
au avut de a face cu modul în care
învingătorii din Primul Război Mondial
s-au raportat la învinșii din Primul
Război Mondial. Asta a fost miza
principală, desigur totul pe un fundal de
criză majoră morală, politică a spațiului
european, așa cum spațiul european
nu a mai trăit niciodată. Efectele
Primului Război Mondial sunt mult mai
puternice, au fost mult mai profunde
chiar față de efectele celui de Al Doilea
Război Mondial, chiar dacă acesta a
avut grozăviile lui, numărul de morți
incontestabil mai mare decât al
Primului Război Mondial, care,
psihologic, asupra populației europene,
a fost devastator. Pentru prima oară,
asupra populației europene venea un
război total, un război care nu se mai
ducea doar cu armatele, în afara
centrelor urbane locuite și chiar în
orașe, război în care și civilii au fost
implicați, război care a devastat
ordinea politică anterioară, care a
devastat încrederea multor populații în
ceea ce se numește democrație și
parlamentarism. Un prim război
mondial care a început în continentul
cel mai civilizat, cu universitățile cele
mai performante, cu intelectualitatea
cea mai pregnantă. Deci, împotriva

tuturor acestor lucruri și a civilizației
care înflorea pe continentul european,
iată că a apărut un război devastator,
acest prim război mondial. Și populația
a simțit o descumpănire profundă, nu
întâmplător nemții scriau cărți de tipul
declinul occidentului. În momentul
respectiv, lumea nu mai paria pe
occident pentru că occidentul a fost
spațiul predilect pentru războiul
mondial. Descumpănirea nu a fost doar
una economică, doar una socială, ci a
fost realmente una existențială. Mai
adăugați aici faptul că Europa s-a
umplut de arme și ideea de om înarmat
sau chiar de asasinat, de oameni morți
pe stradă, nu mai era un șoc chiar atât
de mare pentru omul european, starea
de război sau de post-război s-a
prelungit o bucată de vreme. Și toate
acestea la un loc, această atmosferă,
plus un tip de gestiune cel puțin
discutabilă a înfrângerilor din primul
război mondial a declanșat ceea ce
spuneți, într-un fel, pierderea păcii. Dar
nu este o vină a României, nu aș pune-o
pe seama României din punctul acesta

de vedere, pentru că România sau alte
state din sud-estul Europei sau din zona
balcanică au jucat un rol minor în
această înfrângere prematură. A fost de
fapt o problemă europeană care nu a
putut să fie tranșată. Ce era să facă
România atunci când doi dictatori, unul
din Germania, altul din URSS, s-au
înțeles în acel odios pact Ribbentrop-
Molotov, în condițiile în care politica
britanică era efectiv una de liniștire în
care nu a înțeles nimeni ce se pregătea
în spațiul european. Deci, ce putea să
facă un stat precum România, precum
Polonia? A, că ar fi putut România,
precum a spus Nicolae Iorga în celebrul
Consiliu de Coroană, să lupte și să nu
cedeze fără luptă acele teritorii, în
pofida tuturor argumentelor raționale
sau militare că România, practic, nu
poate susține atâtea fronturi deschise
din toate părțile, asta e o discuție pe
care poți să o faci după atâția ani. Pe
termen lung, Iorga a avut dreptate,
pentru că pe termen lung orice teritoriu
pe care îl cedezi fără să tragi un foc de
armă, chiar cu conștiința clară că vei fi
înfrânt, e un teritoriu care nu se mai
împlântă în conștiința publică, în
conștiința populației. Când abandonezi
un asemenea teritoriu, teritoriul acela
nu se mai depune ca un strat în
memoria colectivă foarte pregnant.
Este, într-un fel, cazul Basarabiei de
astăzi, față de care România nu mai are
o conștință de sine atât de puternică
precum are cu Transilvania, ca să dau
un exemplu. Iorga a avut dreptate pe
termen lung, dar pe termen scurt,
discutând în termeni rezonabili, sigur că
României i-ar fi fost greu să înceapă un
război cu toată lumea. cu sorți de
izbândă foarte puțin favorabili. Nu
oamenii de stat ai României au fost
principalii vinovați în înfrângerea și
pierderea păcii. A fost o Europă care,
într-un fel relativ explicabil, nu  a reușit
să-și găsească foarte repede cadența
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după Primul Război Mondial, pentru că
Europa era devastată și economic, și
social, și politic, și mental, și existențial,
dacă vreți. Deloc întâmplător, toate
curentele acestea existențialiste,
pesimiste, dadaiste au început în
spațiul interbelicului european, pentru
că realmente Europa a fost întoarsă cu
roțile în sus după Primul Război
Mondial.

astăzi, românia face parte din
Uniunea europeană și are
parteneriate strategice care îi dau
o anumită siguranță și stabilitate
în regiune. Curând vom prelua și
președinția Consiliului Uniunii
europene. Care sunt temele de azi
ale româniei? Ce rol ar trebui să
își asume și unde ar trebui să se
plaseze românia în Uniunea
europeană, pe viitor?

Aici este o chestiune pe care o
înțelegem mai bine prin comparație.
Dacă ne comparăm cu interbelicul
românesc, România stă mult mai bine
în termeni de securitate, în termeni de
garanția zilei de mâine, pentru că
spațiul interbelic al Europei funcționa
fără garanții de securitate, de fapt.
Astăzi avem mult mai multe garanții de
securitate, și la nivelul prosperității,
dacă ne uităm, stăm incomparabil mai
bine. România interbelică a fost o
Românie care s-a reunificat și a plătit
pentru reunificare cifre colosale. Noi nu
avem încă conștiința a cât a plătit
România pentru reunificare și sacrificiul
pe care România l-a făcut. Românii și-
au plătit Unirea, și au plătit-o scump.
Nu vorbesc de sacrificii umane sau
materiale în timpul războiului. După
război, produsul intern brut pe cap de
locuitor în Transilvania și vechiul Regat
era relativ asemănător, la fel în
Bucovina și Banat care s-au alipit, era
undeva pe la 1420 de dolari, dar

Basarabia venea cu un PIB pe cap de
locuitor cam la 1000 de dolari. În
vechiul Regat, România era un fel de
tigru economic al sud-estului Europei,
era un stat mai bogat în termeni de
produs pe cap de locuitor și decât
Polonia, decât fosta Iugoslavie, decât
Grecia, decât Bulgaria, decât foarte
multe alte state din zonă. Odată cu
Unirea, România cade economic,
pentru că a avut, în primul rând, de
plătit Basarabia. Decalajul economic
între România și Basarabia a fost
enorm și a grevat asupra prosperității
României. Abia în 37, dacă ne uităm pe
cifrele economice, o să vedem cum
România începe, după 20 de ani să își
revină, și începe decolarea. Deci
România, în perioada interbelică, a
început să decoleze, ar fi putut să-și
fructifice Unirea abia la momentul
începerii celui de Al Doilea Război
Mondial. Practic, nu și-a fructificat-o
niciodată. Cam 20 de ani îți trebuie ca
să te pui în ordine după o unire sau o
reunire. Uitați-vă și la cazul german. Și
germanilor le-au trebuit 20 de ani ca să
își pună în ordine unificarea lor și după
acești 20 de ani, Germania a devenit
campion indiscutabil economic și politic
al Europei. Dacă e să ne uităm la
perioada interbelică și la zilele noastre,
trebuie să vedem ce au putut să facă
oamenii aceia politici în condițiile
respective. Când Marghiloman, într-o
perioadă de criză profundă a României,
aduce Basarabia acasă, după o
înțelegere unică în istoria României
poate, între el și Brătianu: „dacă
Puterile Centrale tu, dacă Antanta eu”,
așa i-a spus Brătianu lui Marghiloman.
Și a fost înțelegerea clasei politice,
uluitoare la vremea respectivă.
Marghiloman a ieșit în prim plan când
au venit Puterile Centrale și în acel
context înfiorător de complicat a adus
Basarabia acasă. A venit rândul lui
Brătianu să preia conducerea

orchestrei iar în perioada interbelică,
niciodată Marghiloman nu a fost, în
pofida acuzelor politice care i s-au adus,
judecat pentru trădare, pentru că
Brătianu, conform înțelegerii inițiale, a
blocat orice demers de tipul ăsta. Deci,
revenind astăzi, problema comparației
se pune astfel: ce face clasa politică de
astăzi cu oportunitățile pe care le are?
Cum le folosește? Pentru că suntem în
NATO, suntem în Uniunea Europeană,
dar care e ponderea, care e proiectul
României în regiune, în afara regiunii și
dincolo de ea, având aceste garanții de
care spuneați dvs., pe care nu le-am
mai avut niciodată. Că România va
deține președinția Consiliului UE, asta e
o poveste, îmi pare rău să o spun,
umflată cu pompa într-un mod excesiv
de către cei care vor gestiona acest
proces, tocmai ca să pară că tribuna pe
care se urcă este una foarte impozantă,
dar și de opozanții lor, în speranța că cei
care vor gestiona procesul vor cădea de
pe tribună, căderea fiind deci de foarte
sus. În realitate, este un proces
administrativ, o consecință logică a
aderării României la Uniunea
Europeană, o sarcină, dacă vreți,
birocratică pe care o are fiecare
membru al Uniunii Europene atunci
când îi vine timpul. Iei niște dosare ale
Uniunii Europene și le duci mai departe
pentru viitoarea președinție care va
face același lucru. Cum te miști în acest
interval, dacă ești competitiv din punct
de vedere tehnic și dacă mai reușești să
pui și tu niște tușe pe acolo, e foarte
bine, dar, în general, președințiile de
tipul ăsta prin zona noastră capătă o
notă de trecere dacă nu fac gafe foarte
mari. Așa va fi și cazul României, nu este
ceva atât de extraordinar. Clasa politică
din România trebuie judecată în funcție
de proiectele pe care și le dă ea. Lui
Marghiloman nimeni nu i-a trasat
sarcina, nu a fost o sarcină birocratică,
administrativă, să aducă Basarabia
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acasă. Au făcut-o politicienii de atunci
în niște condiții extrem de critice.
Unirea nu i-au dat-o lui Brătianu sau lui
Vaida Voivod sau lui Maniu sau reginei
Maria sau regelui Ferdinand. Nu a fost
o temă dată din afară, a fost o temă pe
care clasa politică și-a dat-o și a
îndeplinit-o. Nu putem compara acele
proiecte ale României interbelice cu
proiectul de tip președinția Consiliului
Uniunii Europene pentru că fac parte
din categorii diferite. Președinția ni s-a
dat din afară, este o somație externă
dacă vreți, nu e o somație internă, pe
când Unirea a fost o somație internă.
Care e somația internă a clasei politice
de astăzi? Asta este marea întrebare!
Clasă politică care se află în niște
condiții de securitate, economice,
socio-economice mult mai bune decât
a fost clasa politică de acum o sută de
ani. Aici se măsoară capacitatea unei
clase politice, în această oglindă. Ori din
această perspectivă, din păcate,
România, pe plan extern, deși este cea
mai consistentă, economic vorbind, din
regiune, nu reușește să-și fructifice
acest potențial. Uitați-vă la capacitatea
de extindere, de expansiune
economică a României, de expansiune
identitară a României. Toate lucrurile
acestea sunt cu frâna de mână trasă. Și
dacă ne uităm la vecinii noștri din
Republica Moldova, vedem că nici
acolo practic nu există o expansiune
economică și nici una cu efect identitar,
adică Chișinăul, oficial, nu face nici o
sărbătoare ca să celebreze Centenarul.
Constatăm câtă lipsă de anvergură are
Bucureștiul în acest moment. Uitați-vă
la Balcanii de vest! Care este prezența
României acolo? Uitați-vă la un stat
precum Ungaria în Balcanii de vest
unde domnul Victor Orban aproape
constant participă la evenimente și taie
panglici inaugurând proiecte
economice concrete acolo. Care sunt
acele proiecte economice concrete ale

României pe Balcanii de vest sau în
zona din imediata vecinătate? Care
sunt marile companii sau marii
campioni regionali ai României care să
se ducă în jurul României să
construiască centuri de investiții
economice românești? Acestea din
păcate nu există, ori aceasta este
măsura cu care trebuie judecate
performanțele clasei politice de astăzi,
asta este măsura proiectului pe care
clasa politică ar trebui să-l aibă. Din
păcate, vorba lui Caragiale: „E sublim,
dar lipsește cu desăvârșire!” 

sunteți președintele Fundației
Universitare a Mării negre. Care
credeți că este miza Mării negre
pentru românia? avem
capacitatea politică de a profita de
dimensiunile acestei mize? Și
care ar trebui să fie implicarea și
rolul româniei în inițiativa celor
trei Mări?

E o temă extrem de complicată aceasta
cu Marea Neagră. Cu Marea Neagră
lucrurile au stat așa, începând cu
perioada interbelică. Avem o viziune
titulesciană, pe care Titulescu a
susținut-o inclusiv la Conferința de la
Montreux în 1936. În viziunea lui
Titulescu, Marea Neagră este o mare a
riveranilor, deci trebuie controlată de
cei care îi sunt riverani. Altă viziune,
care  a fost în epocă, dar nu a apucat să
capete substanță discursivă sau
substanță la baza unei politici a fost cea
a lui Gheorghe Brătianu, ținută într-un
curs al acestuia, de altfel primul curs din
lume dedicat Mării Negre ținut la
Universitate București în 40, care
vorbește despre Marea Neagră de fapt
dar având relație cu URSS-ul și spune că
Marea Neagră este un punct strategic,
vorbind implicit despre Crimeea.
Vorbește despre Marea Neagră ca un
pericol pentru stabilitatea europeană

din pricina existenței URSS-ului care va
constitui de aici înainte o enormă
primejdie pentru continentul
european. Deci el face un apel pentru
Marea Neagră în care să se implice mari
puteri care să compenseze ceea ce
URSS-ul face sau va dori să facă. Sigur,
pe atunci, Turcia nu era ce este astăzi,
în termeni militari sau strategici. Acea
viziune a lui Brătianu nu a avut nici
public și nici capacitate de a deveni vreo
politică. Dar este foarte interesant că
după 1900, mai exact 1925-1927, când
se dă drumul unei strategii Marea
Neagră și apoi după anul 2000 când se
ajunge la Marea Neagră odată cu
extinderea, în 2004-2007, când
România se integrează în NATO și
familia europeană iar ulterior spațiul
euro-antlatic vede marea Neagră, cele
două viziuni au revenit. Ce faci cu
Marea Neagră? Este riveranier sau este
un loc care trebuie să se constituie în
punct de plecare a unei noi extinderi?
Adică regiunea de extins a Mării Negre
să devină NATO și să devină Uniunea
Europeană. Din păcate, constatăm
astăzi, după alte zile, inclusiv după
Summit-ul NATO de la București din
2008 că, de fapt, Marea Neagră este un
punct de stație, este o frontieră între
două spații strategice, fără să mai existe
imboldul unei extinderi. Ne place sau
nu ne place, Federația Rusă a câștigat
bătălia, nimeni la nivel occidental nu
mai discută despre extindere sau
integrare în NATO și Uniunea
Europeană. Pentru o generație, trebuie
să înțelegem că vom fi stat de frontieră.
Lucru care reiese foarte clar din reacția
occcidentalilor, în 2008 față de Georgia,
în 2014 față de Ucraina, care sunt state
importante, state partenere dar pentru
care nimeni nu va face un război. Ceea
ce rușii au înțeles. Suntem într-o zonă
care rămâne închisă iar România va
trebui să-și gândească politicile de
apărare, culturale, economice,
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identitare, ca stat de frontieră. Una
este când ești în mijlocul Europei, alta
când ești la frontiera NATO și a Uniunii
Europene. România trebuie, și nu a
reușit din păcate, să facă flancul sudic
egal cu flancul estic. În viziunea
Atlanticului de Nord, statele baltice
sunt într-o protecție militară mai
consistentă, mai aplicată decât suntem
noi în flancul estic la Marea Neagră.
Prezența militară occidentală în spațiul
baltic este mai consistentă decât în
România. România are pe câmpie, să
zicem așa, câteva avantaje, dar, din
păcate nu au fost umplute cu conținut.
România trebuie să spună partenerilor
noștri că flancul sudic este la fel de
important ca și flancul estic. Nu văd o
Românie expansivă și capabilă să își
asume Marea Neagră dincolo de
retorică, se vorbea de autostrăzi, de
investiții, dar nu s-a întâmplat nimic.
Marea Neagră nu mai este acum un
vecin prietenos al României, ci un
potențial pericol, mai ales datorită
Rusiei, cere vine într-o proximitate
dificilă în relația cu România, după
ocupația din Crimeea și datorită
prezenței ei în Ucraina și Republica
Moldova, Rusia făcând eforturi de a le
menține în siajul ei prin așa numita
soluționare a conflictelor înghețate din
Transnistria și din Donbast, soluție care
va presupune federalizare sau statut
special care, prin consecință, va duce la
un control și al Republicii Moldova și al
Ucrainei de către Federația Rusă.
În ceea ce privește proiectul celor Trei
Mări, nu cred că a mai auzit cineva o
dezbatere sau un comentariu despre
proiectele pe care România le-a
propus în acest forum, dintre care cel
mai proeminent era cel privind
conducta BRUA, care de fapt nu are
nici o legătură cu Marea Neagră.
Sunt proiecte care nu știm în ce stadiu
se află și nici dacă pot fi îndeplinite în
condițiile în care statele care fac parte

din această organizație nu au foarte
multe lucruri în comun, ci au foarte
multe animozități care sunt cu greu
ținute în frâu. Nu știu cum vor cădea
de acord în condițiile în care nici
strategia la Dunăre nu este clară,
pentru că Dunărea nu își îndeplinește
astăzi rolul de principală cale maritimă
fluvială în spațiul european.
Dimeniunea economică a regiunii celor
Trei Mări, din perspectiva mea, nu și-a
dat roadele și nu am văzut obiective,
cel puțin din partea României, care să
o individualizeze.

spuneați undeva că generația
politică actuală riscă să fie cea
care a ratat Centenarul și că
marcarea, în 2020, a 100 de ani de
la semnarea tratatului de la
trianon ar putea găsi românia
nepregătită. vă mențineți aceste
opinii?

Am publicat recent o cercetare,
„Românul centenar”, în care am
încercat să evaluăm atitudinea
românilor față de Centenar în mod
comparativ pe regiuni istorice, inclusiv
Basarabia. Concluzia este că
Centenarul nu a avut loc nici
emoțional, nici concret, pentru
populația României, în pofida faptului
că majoritatea românilor din România,
dar doar 20% din Republica Moldova,
știu că Centenarul înseamnă Unirea
românilor de la 1 decembrie.
Centenarul era un eveniment, și în
acest sens politicienii l-au ratat, care ar
fi putut să reîntărească interesul și
încrederea românilor în România.
Pentru că noi suntem în 2018, la sfârșit
de Centenar, în cea mai grea situație în
care România a fost, nu din
perspectivă economică ci din
perspectiva percepției pe care românii
o au față de România. Câteva date:
70% dintre români cred că România

merge într-o direcție economică
greșită, 70% cred că economic o
ducem prost, doar 20% consideră
foarte importantă și importantă
implicarea lor politică, dar 64%
consideră situația propriei familii ca
bună și foarte bună. Deci, românii spun
că România merge prost, nu are nici o
șansă să meargă bine dar lor le merge
bine, și nu vor să se implice în politică
societară, ceea ce arată un model
asemănător cu cel din vremea
comunismului în care populația își
vedea exclusiv de propriile interese, de
mașina proprie, apartamentul propriu,
bunăstarea personală, nu o interesa ce
se întâmplă cu țara în care trăia pentru
că nu se mai simte atașată de ea.
Diferența este că acum ne putem
trimite copiii la studii în străinătate.
Deci criza profundă în care ne aflăm
este datorată faptului că populația nu
mai crede în România, nu mai vede un
viitor pentru români și copiii lor în
România, practic consideră că România
e pierdută, că nu sunt șanse de
redresare și că e un teritoriu pentru
care nu merită să te implici, să te
sacrifici pentru că e condamnată la
eșecuri. Interesul pentru spațiul politic
este de vreo 20-22% și o să vedem asta
inclusiv la euro-parlamentare când
participarea va fi extrem de redusă.
Populația nu mai este interesată să
contribuie cu nimic la eventuala
prosperitate a țării, să se implice
politic, societar, spre deosebire de
americani care vor să se implice într-un
procent de 77%. Americanii cred în
America iar românii nu mai cred în
România. Soluția în România poate
veni de la un mesaj din afara politicului
de mainstream, care să resuscite
interesul pentru agenda publică.
Recapacitarea populației s-a făcut în
occident prin apariția unor partide
politice noi, unor figuri politice noi,
unor mesaje noi, unor agende noi. Așa
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ceva trebuie și în România, iar
Centenarul ar fi fost un moment foarte
bun pentru politicieni de a restârni,
reaprinde interesul românilor pentru
România. Din păcate, l-au ratat. Când
nu te mai interesează nimic din jurul și
din comunitatea din care faci parte,
evident că acea comunittae merge
spre disoluție. Tot ce s-a petrecut cu
Centenarul arată că noi nu suntem
pregătiți pentru Trianon. Trianonul va
fi un soi de trezire, de remember pe
care Budapesta ni-l va rosti, ni-l va
murmura de fiecare dată ca să ne
aducem aminte că Centenarul nu s-a
terminat. Ungaria trăiește în cu totul
alte condiții societare. Angajamentul
ungurilor, care poate să fie într-o formă
și patetică și amuzantă și dramatică și
periculoasă, față de Ungaria este
major. Statul maghiar funcționează, are
eficacitate, care sigur poate suna prost
din perspectiva unei ortodoxii
europene dure și pure. Victor Orban
este eficient, clasa politică maghiară
este eficace la Bruxelles, fondurile
europene intră în Ungaria, investițiile
vin în Ungaria. Această eficiență și-o va
pune și în slujba internaționalizării
chestiunii Trianonului. Cum va
reacționa o Românie sătulă de propria
istorie în fața unor asemenea provocări
care vor veni inevitabil? Cred că
România va reacționa extrem de prost.

Uitându-ne în jur şi încercând o
comparaţie cu generaţiile trecute,
nu se poate să nu vedem
diferenţe enorme în ceea ce
priveşte valorile împărtăşite,
responsabilităţi asumate,
atitudinile şi convingerile
patriotice. Ce este de făcut pentru
ca generaţiile ce vin din urmă să
înţeleagă mesajul şi sacrificiul
generaţiei Marii Uniri? Şi să
înţeleagă cum trebuie să mergem
înainte!

Nu ai cum să reclupezi românii la
România pe formula clasică în care
credem noi și anume că pleacă un
partid politic, vine celălalt și lucrurile
vor merge bine. Nu! Din păcate, clasa
politică, astăzi, în România, este într-o
buclă. Nu mai contează dacă se
schimbă profilul acestei clase politice
pentru că populația nu mai percepe că
această clasă politică ar reuși să-i
stârnească interesul față de România,
într-un mod în care să pună și
angajamentele populației la lucru, și la
lucru nu doar în slujba propriilor
interese ci și în slujba acestei
comunității. Din păcate, nici un partid
politic, la putere sau nu, nu a avut un
mesaj coerent despre Centenar. Nici
unul nu abordează problemele
identitare, toate cred că problema
identitară este un substrat, este o
problemă de subsol, o problemă ce va
dispărea odată ce se vor rezolva
problemele socio-economice. Adică
marxismul cel mai pur. Ceea ce este
fals. 
Pentru că problema identitară va fi
problema care va desena, care deja
redesenează geografia politică a
spațiului euro-atlantic. Chestiunea
identitară va fi un element pe care va
trebui să îl înțelegem ca să înțelegem
multe din evoluțiile politice care sunt
sau care vor veni. Criza europeană,
Trump, Brexit, Rusia, toate aceste
lucruri au în spate un element
identitar. Nu un element economic
strict, ci un element identitar, forjat,
filtrat de discursul politic, care se
amestecă cu criza economică, cu
migrația, cu terorismul, cu islamul. Ori
politicienii din România nu abordează
sub nici o formă această chestiune
identitară. Cum să te aștepți ca ei să
vină cu ceva care să schimbe radical
situația? Cum văd ei să angajeze tinerii
în spațiul acesta de a comunica în
această conversație? Conexiunea cu

elita interbelică nu s-a făcut cu ocazia
acestui Centenar și aceasta este încă o
vină a clasei politice. La nivelul
proiecțiilor interne, a somațiilor
interne, cele venite pentru că clasa
politică românească le-a dorit și le-a
implementat, nu cele venite din
exterior care s-au dat ca sarcină de
implementare clasei politice
românești, la acest nivel clasa politică
este complet corijentă.  Nu a reușit să
ne convingă cu nimic de soiul ăsta, tot
ce se discută sunt proiecte de ordin
extern, inclusiv Președinția Consiliului
Uniunii Europene.

Ce însemnatate are pentru
românia și pentru poporul român
realizarea, în acest an al
Centenarului, a Catedralei
Mântuirii neamului?

Catedrala Mântuirii Neamului se vede
mare nu numai pentru că este mare
dar și pentru că vedem un pustiu al
realizărilor de Centenar în jurul ei. De
exemplu, nimeni nu a reușit să facă o
statuie a lui Woodrow Wilson, o
Columnă a lui Traian, fie și în replică, în
Piața Victoriei, de pildă, care să
ilustreze internațional apartenența
României la Europa, la latinitate,
pentru că limba latină a fost prima
instituție europeană. În acest pustiu,
Catedrala apare mare, impozantă și
singura construcție temeinică. Și
biserica apare drept singurul actor
care a reușit să lase ceva pentru
posteritate care să poată fi pipăit,
văzut. Prezența Catedralei este și un
lucru pozitiv dar este și un vot de
blam pentru neputința altora, pentru
lipsa de acțiune și de proiecte a clasei
politice apropo de Centenarul
român.

Georgeta Clinca 
Mihai săndoiu

  &&''""''$
��&&%%''%%��&&''!!##

'''#!&("(�&$($�&(%(#% 

“Catedrala
Mântuirii

Neamului se
vede mare nu

numai pentru că
este mare dar și
pentru că vedem

un pustiu al
realizărilor 

de Centenar 
în jurul ei.”

iStorie ROMÂNIA CENTENARĂ





28

m scris o carte despre
aceşti întemeietori ai
României Mari („Oamenii
Unirii”, ed. Trinitas,

Bucureşti), iar sentimentul cu care am
rămas în urma cercetărilor făcute este
acela că am călătorit într-o lume
complet diferită de cea de astăzi: o
lume în care exista onoare, cuvânt
respectat, demnitate, loialitate, respect
faţă de adversarul politic, credinţă în
Dumnezeu, conştiinţa împlinirii datoriei
faţă de ţară. Acest cuvânt, „Ţara”, nu
era unul prea mare, îl purtau cu toţii în
sinele profund. Doreau să fie la
guvernare, luptau pentru asta, dar când
ajungeau, făceau cu adevărat  politică,
adică organizau ţara, se îngrijeau de legi
potrivite, aveau în vedere binele
obştesc. 
Erau bogaţi, erau moşieri, făcuseră
aproape toţi studii la Paris, Viena,
Budapesta, Berlin. Aveau doctorate în
diverse specializări, se întorceau acasă
şi deveneau fondatori în domeniile lor,
contribuiau la progresul naţiunii.
Cunoşteau mersul Europei şi erau în

pas cu vremurile. N-o să prelungesc
ideea, se vor găsi cârcotaşi care să
spună că am o înţelegere romantică
asupra lucrurilor. Eu ştiu însă că zecile
de cărţi pe care le-am citit nu pot să
mintă. Oamenii care au militat cu fapta
şi cuvântul pentru România Mare ar
trebui să ne lumineze drumul în acest
secol XXI.
Dacă ar fi să-mi pun o dorinţă de
Centenar, aşa cum se face de Revelion,
atunci îmi doresc să nu mai aud vreun
român că spune în derâdere
„Românica” sau că românii sunt un
popor de hoţi. 
Român era Ionel Brătianu, cel care a
negociat soarta României pe picior de
egalitate cu Clemenceau la Conferinţa
de Pace din 1919; un „bun român” a
fost Regele Ferdinand, când a purtat
ţara în război contra celor de un sânge
cu el, ştiind că numai astfel toţi românii
puteau să se adune într-o singură ţară;
româncă a devenit Regina Maria, care
a îngrijit soldaţii răniţi şi bolnavi de tifos
şi a pledat cauza României în faţa mai-
marilor lumii în 1919; român a fost
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ionel Brătianu, cel mai reprezentativ
dintre făuritorii româniei Mari
Succesiunea de evenimente care au marcat în mod atât de fericit destinul românilor în 1918 pot fi
aflate din tratate de istorie, dar într-un mod mai plăcut, din volumele de memorii, jurnale şi însemnări
ale unor participanţi direcţi. La asemenea surse am apelat şi eu, la care am adăugat şi cărţile
„serioase” de istorie pentru a afla cine şi cum au fost acei oameni care au realizat Marea Unire. Am
căutat să înţeleg cum de a fost posibil miracolul, în ciuda disensiunilor care au existat între ei nu de
puţine ori. Am aflat că dincolo de slăbiciuni omeneşti, de orgolii şi de patimi politice, această
generaţie de aur a pus mai presus de orice visul pe care fiecare îl avea întipărit în codul genetic:
unirea fraţilor între aceleaşi hotare. 
Unul dintre artizanii marelui act și al recunoașterii Unirii în lume a fost o figură istorică care merită
redescoperită: Ion I. C. Brătianu, cel despre care am rememorat esențialul.

A
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Take Ionescu, cel admirat de marii
politicieni ai lumii pentru convingerile
sale; ce să mai spunem de Nicolae
Filipescu, care nu vorbea despre
Ardeal fără să plângă?; român până în
măduvă era Nicolae Iorga, care la Iaşi,
în decembrie 1916, când speranţele
tuturor erau la pământ, el, rostind un
vibrant discurs (trimis sub formă
tipărită pe front) i-a convins pe ostaşi
să lupte cu nădejde. 
Vasile Goldiş, Iuliu Maniu, Aurel Lazăr,
Ilie Lazăr, Vasile Lucaciu, Ştefan Cicio-
Pop, Alexandru Vaida-Voevod,
Alexandru Marghiloman, Alexandru
Averescu, Eremia Grigorescu, Iancu
Flondor, Ion Pelivan, Elena Alistar,
Pantelimon Halippa sunt alte nume
dintre cele care ar trebui să fie
încrustate în carnea noastră. Şi sunt
atât de mulţi cei care au făcut ca
România să devină Mare! Dar ştiţi de
ce nu aţi auzit de unii dintre ei şi de
mulţi alţii pe care nu i-am scris aici?
Pentru că a avut grijă orânduirea
comunistă să le şteargă din cărţile de
istorie. Au ştiut bolşevicii, de exemplu,
ca de numele savantului Gheorghe I.
Brătianu să lipească o etichetă
mincinoasă: „fascist”, „hitlerist”. El,
care luptase în amândouă războaiele,
care fusese rănit, care scrisese tratate
despre istoria românilor, care
combătuse neadevărurile profesorului
său de la Sorbona, Ferdinand Lot, cu
privire la originile poporului român.
Citiţi doar două dintre cărţile lui: „O
enigmă şi un miracol: poporul român”
şi „Cuvinte către români” şi veţi
înţelege moștenirea al familiei sale. 
Efortul de a citi cărţi despre fiecare în
parte ar fi mare, însă o vizită la
Memorialul de la Sighet ar edifica pe
oricine că aproape toţi unioniştii care
se aflau în viaţă în anul 1950 au fost
duşi în închisori. Unii au murit acolo.
Frumoasă răsplată! Să nu ne mirăm: şi
noi îi condamnăm astăzi, dar la uitare.   

ionel Brătianu,  
cel care a visat 
”o românie unind 
la sine pe toţi fiii săi”

Ion I. C. Brătianu (1864–1927),
cunoscut drept Ionel Brătianu, este
poate cel mai reprezentativ dintre
făuritorii României Mari. A dominat
viaţa politică românească vreme de
aproape două decenii, începând cu
1909. A fost de cinci ori preşedintele
Consiliului de minştri (prim-minstru),
de două ori ministrul Apărării
naţionale, de trei ori ministrul
Afacerilor de externe, de două ori
ministru de Interne. Cel mai important
rol l-a avut când, din funcţia de prim-
ministru, a negociat condiţiile intrării
în Primul Război Mondial a Regatului
României, iar când după realizarea
Marii Uniri, a pledat la Conferinţa de
Pace de la Paris din 1919 pentru
recunoaşterea Unirii şi a tuturor
revendicărilor cerute în Convenţia
militară prin care ţara intrase în
război. În timpul guvernării sale, s-a

consolidat statul unitar român,
România a primit o nouă Constituţie
(1923) şi au fost legiferate legea
agrară şi legea electorală.     
Ionel Brătianu s-a născut la 20 august
1864, a absolvit Colegiul „Sfântul
Sava” din Bucureşti, iar apoi, la Paris,
a sudiat la Şcoala de Drumuri şi
Poduri, devenind inginer specialist în
construcţia căilor ferate. A fost
căsătorit cu Eliza Ştirbei, cu care nu a
avut copii. Unicul său fiu, Gheorghe I.
Brătianu, este rezultatul primei
căsătorii, cu Maria Moruzi-Cuza,
văduva unuia din cei doi băieţi ai
Domnitorului Alexandru Ioan Cuza,
făuritorul Unirii Principatelor
Române. Viaţa lui Ionel Brătianu s-a
confundat cu cea a Partidului Naţional
Liberal, pe care l-a condus 18 ani. A
fost cel mai mare om de stat al vremii
sale, iar realizările din vremea cât a
fost prim-ministru sunt greu de
egalat. La vârsta de 33 de ani, Ionel
Brătianu a fost numit ministrul
Lucrărilor Publice, iar la 45 a devenit
şeful Partidului Liberal şi preşedintele
Consiliului de Miniştri. 
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regele Ferdinand 
a urmat drumul ales 
de Brătianu
În vara lui 1914, după cum se ştie, a
izbucnit Primul Război Mondial.
Regele Carol I dorea intrarea ţării
noastre în război de partea Germaniei
şi Autro-Ungariei, însă Ionel Brătianu a
avut un rol primordial în temperarea
acestei dorinţe. La Consiliului de
Coroană din 3 august 1914, Carol I a
scos textul tratatului din 1883, ţinut
secret până atunci, potrivit căruia
Regatul României se afla în alianţă cu
Germania şi Austro-Ungaria. În afară
de P.P. Carp, toţi membrii Consiliului
de Coroană s-au pronunţat pentru
neutralitate. Brătianu a insistat asupra
ideii că soarta românilor de peste
munţi şi „idealul naţional al
românismului sunt chestiuni pe care
nici un guvern nu le poate nesocoti.”
Regele Carol I a trebuit să accepte
hotărârea participanţilor la Consiliu şi
în toamna aceea, a şi murit. Noul rege,
Ferdinand, depunea jurământ că va fi
„un bun român”. Influenţat de Regina
Maria, dar şi pentru că era o fire
timidă, Regele Ferdinand a urmat
drumul ales de Brătianu.   
Felul în care România a intrat în Primul
Război Mondial arată uriaşa abilitate a
lui Brătianu de a negocia condiţiile în
aşa fel încât ţara noastră să-şi
împlinească visul întregirii. Într-un
climat intern şi extern de mare
tensiune, când se dorea intrarea mai
curând a României în război, Brătianu
avea un calm proverbial. 
La 1 iunie 1915, prim-ministrul declara
unui jurnal străin: „România nu cere,
de fapt, decât o restitutio in integrum,
ea nu are ambiţia unor cuceriri aiurea.
România se ridică doar pentru
eliberarea fraţilor săi care
dintotdeauna au fost uniţi prin cele
mai strânse legături. Pentru pacea

viitoare a Europei, pentru stabilirea
noii ordini, este necesar deci ca
principiul naţionalităţilor să triumfe
pentru toate statele europene
interesate, deci şi pentru România. O
Românie unind la sine pe toţi fiii săi, pe
care vicisitudinile timpului i-a răpit, o
Românie puternică va fi o garanţie a
păcii şi  înţelegerii în Orient”.  

Brătianu: ”stăpân pe
dânsul, pe rege, 
pe noi toţi, pe soartă”

În iulie 1916, generalul M.V. Alekseev,
şeful Statului major al armatei ruse, şi
generalul Joseph Joffre, comandantul
şef al Armatei franceze, au cerut
Guvernului român intrarea în război,
„acum ori niciodată!”. 
În ziua de 27 iulie 1916 Guvernul
român a prezentat Antantei punctele
sale de vedere: România declara război
numai Austro-Ungariei; cerea dreptul
ca România să alipească teritoriile
locuite de români aflate sub dominaţie
austro-ungară; cerea asigurări că aliaţii
nu vor semna pacea până când nu se
vor atinge obiectivele vizate de
România; garanţia asupra integrităţii
teritoriale a Regatului României;
drepturi egale la Conferinţa de pace;
primirea ritmică a armamentului şi a
muniţiei de război. 
La 17 august 1916, în casa lui Vintilă
Brătinau, fratele prim-ministrului, în
cel mai mare secret, s-a semnat
Convenţia militară de intrare în război
a României, consfinţindu-se astfel
angajarea României alături de Aliaţi. 
Brătianu era mulţumit, ştiind că a făcut
exact ceea ce trebuia pentru a pune
bazele României Mari. Văzându-l în
acele zile, Nicolae Iorga avea să noteze
că Ion I.C. Brătianu era, „mândru şi
rece, avea înfăţişarea sigură care se
potriveşte cu o astfel de stare de spirit.

Nici o întrebare, nici o îndoială.
Niciodată n-a părut mai stăpân: pe
dânsul, pe rege, pe noi toţi, pe soartă”.   
„Chiar dacă ar fi să fim bătuţi, totuşi,
prin faptul că patru dintre cele mai
mari puteri ale lumii au recunoscut
temeinicia revendicărilor noastre
naţionale şi au sfinţit printr-un act
solemn hotarele etnice ale românilor
de peste Carpaţi, cauza românismului
va face un pas înainte mai mare şi mai
însemnat decât oricând”, afirma Ion
I.C. Brătianu la Consiliul de Coroană
ţinut la Cotroceni cu ocazia intrării în
război a României.
Aşadar, la 27 august 1916, Regatul
României a declarat război Austro-
Ungariei, interesele noastre fiind:
eliberarea românilor din Transilvania şi
Bucovina şi unirea tuturor românilor
într-un singur stat. 
Chiar în prima noapte de după intrarea
în război, armata română a pornit lupta
de eliberare a fraţilor din Transilvania şi
Bucovina, dar situaţia frontului nostru
s-a deteriorat rapid în faţa puternicelor
trupe germane şi austro-ungare,
precum şi a atacului dinspre sud al
bulgarilor şi turcilor. Ajutorul promis de
Antanta a fost insuficient. Am pierdut
atunci bătălia de la Turtucaia. Situaţia
grea i se reproşa prim-ministrului, care
era şi el foarte dezamăgit şi frământat
sufleteşte. Brătianu, în acord cu Regele
Ferdinand, a cerut formarea unui
guvern de uniune naţională. Astfel, în
ziua de 11 decembrie 1916, Take
Ionescu a devenit vicepreşedinte al
Consiliului de miniştri. 
Sub forţa numerică a trupelor inamice,
ai noştri s-au retras. În octombrie 1916,
germanii invadau Oltenia şi Câmpia
Română şi, simultan, altă grupare
germană înainta pe la Zimnicea spre
Bucureşti. La sfârşitul lui noiembrie –
începutul lui decembrie, Familia Regală,
suita, membrii guvernului, oamenii
politici, întreaga pleiadă a familiilor
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importante s-au refugiat la Iaşi. Capitala
a fost ocupată. La Bucureşti, au rămas
câţiva oameni politici cu vederi filo-
germane, în primul rând, Alexandru
Marghiloman şi Constantin Stere.  
La prima şedinţă a Parlamentului, la
Iaşi, Brătianu a spus că are încredere în
izbânda armatei noastre şi că jertfa nu
va fi inutilă.  

”sunt clipe în viaţa
unui neam când
fericirea este atât de
mare, că răscumpără
veacuri întregi 
de dureri”
Momentul fericit al Unirii de la 1
decembrie 1918 a sosit, iar
Transilvania s-a unit cu Ţara-Mamă,
după ce, cu câteva zile înainte, şi
Bucovina se unise. La recepţia dată în
cinstea Unirii, Ionel Brătianu le spunea
membrilor delegaţiei din Transilvania
care aduseseră la Bucureşti rezoluţia
Unirii: „De o mie de ani vă aşteptăm şi
aţi venit ca să nu ne mai despărţim
niciodată! Sunt clipe în viaţa unui
neam când fericirea este atât de mare,
că răscumpără veacuri întregi de
dureri. Bucuria noastră nu e bucuria
unei singure generaţii, ea e sfânta
cutremurare de fericire a întregului
popor românesc, care de sute şi sute
de ani a stat sub urgia soartei celei mai
cumplite fără a pierde credinţa lui
nestrămutată în această zi ce ne
uneşte şi care trebuia să vie, care nu se
putea să nu vie”.  
La 18 ianuarie 1919, a început, la Paris,
Conferinţa de Pace care trebuia să
reglementeze problemele
internaţionale de după Primul Război
Mondial. Şeful delegaţiei române care
mergea la lucrările conferinţei a fost,
desigur, Ion I. C. Brătianu. În amintirile
sale politice, I. G. Duca a consemnat

vorbele prim-ministrului referitoare la
aceasta: „Să ştiţi că voi lupta la Paris
pentru aplicarea integrală a tratatului
din 1916. Sunt aproape sigur că Aliaţii
nu ne vor da tot Banatul, dar puţin îmi
pasă, nu mă duc acolo pentru succese
vremelnice, vreau, oricare ar fi
hotărârile de azi, să menţin pentru
viitor neştirbită, fie măcar pe cale de
solemnă protestare, integralitatea
drepturilor noastre etnice. Ceea ce a
făcut tata cu Basarabia la Berlin, voi
face eu acum la Paris cu revendicările
noastre spre Apus. Chiar dacă Ţara nu
mă va înţelege şi nu mă va aproba azi,
am credinţa că odată va da dreptate
atitudinii mele.” 

războiul notelor 
între Guvernul român 
și Consiliul suprem 
de la Paris

Deşi Convenţia militară din 17 august
1916 prevedea că România se va
bucura de aceleaşi drepturi cu Aliaţii la

Paris, ţara noastră era considerată în
rândul statelor cu „interese limitate”. 
Brătianu a prezentat la Conferinţă, în
numele delegaţiei României, un
memoriu în care argumenta
necesitatea recunoaşterii Unirii
Basarabiei, Bucovieni şi Transilvaniei cu
Patria-Mamă. La 1 februarie 1919, el a
soliciat să expună în faţa Consiliului
suprem punctul de vedere al României.
La intrarea în sală, liderul conferinţei şi
al consiliului suprem, George
Clemenceau, care era şi prim-ministrul
Franţei, i-a ieşit înainte lui Brătianu,
„insistând să nu mai ridice chestiunea
tratatelor din 1916, care l-ar indispune
pe preşedintele Statelor Unite şi
rugându-l să se mărginească la
expunerea revendicărilor teritoriale ale
României pentru care fusese invitat”. 
Brătianu însă nu a ţinut seama de
aceste recomandări şi a făcut o largă
referire la obligaţiile asumate de
România faţă de Aliaţi, a adus
numeroase argumente istorice,
lingvistice şi geografice pentru a
susţine legitimitatea unirii Basarabiei,
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Bucovinei, Transilvaniei şi Bantului cu
Regatul României. Interesant este că
David Loyd George l-a rugat să indice
pe hartă Bucovina.
La 19 februarie, Ion I. C. Brătianu şi
Alexandru Vaida-Voievod au fost
invitaţi la comisia teritorială în legătură
cu Banatul. Deşi argumentele lui Ionel
Brătianu au dovedit apartenenţa
întregului Banat la România, comisia a
împărţit provincia între România şi
Regatul Sârbo-Croato-Sloven. 
Următorul tratat, cel cu Austria, marile
puteri îl elaboraseră fără consultarea
statelor interesate. Brătianu a luat
iniţiativa formării unei acţiuni de
solidarizare a statelor mici, cerând
dreptul de a examina textul acestui
tratat. Ca urmare, li s-a prezentat un
rezumat al acestuia. Dar a doua zi acel
text fusese modificat, iar statele mici
nu au avut acces la el. 
La 2 iulie 1919, Ionel Brătianu s-a
retras de la Conferinţă, proclamând în
ţară „politica de rezistenţă”, iar din
acel moment, între Guvernul român şi
Consiliul suprem de la Paris a început
„războiul notelor” din care nu au lipsit
ameninţări asupra României pentru a
semna Tratatul cu Austria. 
Faţă de refuzul prim-ministrului
nostru, Consiliul Suprem a decis
încheierea Tratatului la 10 septembrie
1919, punând România în faţa faptului
împlinit. 
României i s-a recunoscut Marea
Unire din 1918. Şi, cum cum scria I.G.
Duca în amintirile sale politice, chiar
dacă Brătianu era „omul care aducea
în geanta lui tratatul internaţional care
recunoaştea graniţele României
întregite”, totuşi, la Bucureşti era privit
şi primit cu ostilitate de adversarii
politici, care îi reproşau intransigenţa
din cadrul Conferinţei. Brătianu se
întorcea cu conştiinţa că a luptat cu
demnitate pentru România şi mai ştia
şi că în politică recunoştinţa este o

floare rară. El s-a adresat atunci
parlamentarilor cu aceste cuvinte:
„Sunteţi, domnilor, reprezentanţii
unui popor care este mândru şi poate
fi mândru de trecutul său, şi care
trebuie să aibă mare încredere în
viitorul său. Nu scădeţi rolul pe care el
trebuie să-l aibă în lume; fiţi cât de
modeşti pentru persoana dvs., nu fiţi
modeşti pentru poporul pe care îl
reprezentaţi”. 

”Țărilor mici le sunt
sortiţi oameni mari”
Iar dacă opiniile românilor cu privire la
personalitatea lui Ion I. C. Brătianu pot
fi subiective, credem că rândurile scrise
de diplomatul francez care a fost
contele de Saint-Aulaire pot fi
convingătoare: „Brătianu, un vechi
elev al Şcolii politehnice din Paris şi
foarte familiarizat cu literatura
noastră, se exprima într-o franceză
foarte curată, cu un amestec de

supleţe şi autoritate. Partizanii noştri
cei mai zeloşi îi reproşau un exces de
prudenţă şi prevesteau că, întrucât
dorea să aibă toţi sorţii de partea lui, se
hotăra prea târziu. Blondel îl numea
«cămătar de timp». Se pricepea foarte
bine să câştige timp fără să-şi sâcâie
adversarul. Viitorul apropiat mă va face
să descopăr înaltele calităţi care fac din
el unul dintre cei mai mari oameni de
stat ai generaţiei sale, mai mare decât
«cei trei mari»: Wilson, Lloyd George şi
Clémenceau. Nimic mai firesc: ţărilor
mici le sunt sortiţi oameni mari.” 

Daniela Şontică
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Daniela Șontică este poetă și jurnalistă la ziarul “Lumina” și
“Radio Trinitas”. În 2018 a fost preocupată în mod constant de
aducerea în actualitate a făuritorilor Marii Unirii prin studii,
articole și rubrici radiofonice. A scris, de asemena, scenariul
radiofonic „Ziua cea mare”, după „Însemnările din războiul
României Mari” de dr. Vasile Bianu, difuzat la Radio România
Cultural, în premieră, duminică, 2 decembrie 2018.

La 18
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a început, la

Paris, Conferinţa
de Pace care

trebuia să
reglementeze
problemele

internaţionale de
după Primul

Război Mondial.
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În 1918, marile puteri victorioase,
hotărâseră, în sensul drumului
anevoios către corectitudine, să
împartă destrămatul Imperiu Austro-
Ungar, după criteriile populaţiilor
majoritare; aveau loc recensăminte,
se făcuseră hărţi ale tuturor
provinciilor imperiale după
naţionalităţi, se pregătea înfiinţarea
de noi ţări şi stabilirea de noi frontiere.
Ungaria înaintase Parisului hărţi ale
Transilvaniei, în care, zona montană,
platourile locuite numai de români
(Maramureş, Oaş, Haţeg, Lăpuş,
Apuseni, Năsăud ș.a.) apăreau ca
pustii. Într-o primă variantă, populaţia
maghiară, cu aglomerarea sa în zona
urbană (acolo unde românilor le era
interzis să se aşeze), se insinua ca fiind
majoritară. Rămâne meritul unor
misiuni de geografi francezi, de a fi
bătut, la pas, cărările din Transilvania,
de a fi inventariat şi anunţat existenţa
unor numeroase comunităţi
românești, acolo unde hărţile
maghiare marcaseră pete albe; a

reprezentat maniera determinantă
prin care marile puteri de la Trianon
au decis ca Transilvania să revină
României. Misiunile alcătuite din
geografi francezi au fost conduse de
Robert Ficheux (12 august 1898, Saint-
Omer - 1 august 2005, Aubagne). 
Într-un text scris de etnologul,
maestrul în arta culinară, publicistul și
scriitorul Radu Anton Roman, în urma
cu mai bine de un deceniu, se
lămurește de ce îi suntem toți, pe veci
datori lui Robert Ficheux: “Cine crede
că Marea Unire s-a datorat numai
Adunării Românești de la Alba-Iulia
din decembrie 1918 și intelectualității
Greco-Catolice, are o viziune
patriotic-idilică asupra istoriei. Marile
puteri victorioase, hotarâseră, destul
de corect, să împartă înfrântul
Imperiu Austro-Ungar, dupa criteriile
populației majoritare.
Aveau loc recensăminte, se făcuseră
hărți ale tuturor provinciilor imperiale
după naționalități, se pregăteau
înființarea de noi țări și frontiere.

Ungaria înaintase Parisului, unde
aveau loc negocierile, hărți ale
Transilvaniei, în care, zona Montană,
platourile locuite numai de români din
Maramureș, Oaș, Hațeg, Lăpuș,
Apuseni, Năsăud,
etc. apăreau ca și pustii, fiind dincolo
de așa-numita creastă militară, ce se
vedea din văile accesibile.
Într-o primă variantă, populația
maghiară, aglomerată în orașe (acolo
unde românilor le era interzis să se
așeze) și în satele de câmpie, apărea
ca majoritară în Ardeal, cu
consecințele ce ar fi urmat de aici.
Este meritul unor misiuni de geografi
francezi, de a fi urcat pe toate cărările
transilvane și de a fi inventariat și
anunțat existența unor numeroase
comunități române, acolo unde
hărțile maghiare marcaseră pete albe,
lucru ce a contribuit determinant la
decizia marilor puteri de la Trianon
(prin care Transilvania a revenit
României).”
Iată ce mai scria regretatul Radu Anton
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robert Ficheux – geograful care 
a dăruit istorie româniei

E timpul să rememorăm câteva repere, descoperite în presa
românească a timpului, despre un mare prieten al României, o
personalitate dedicată cauzei românilor. Robert Ficheux a fost unul
dintre cei mai de seamă geografi francezi contemporani și un foarte
bun vorbitor de limbă română. A fost, alaturi de celebrul lingvist suedez
Alf Lombard, unul dintre cei mai mari iubitori ai țării noastre, de când
existăm ca stat.
Acestui om, cvasicunoscut marelui public, România și românii îi
datorează enorm de mult. Practic, lui Robert Ficheux îi datorăm mult,
foarte mult, pentru Marea Unire de acum 100 de ani, din 1918 și pentru
existența țării noastre între frontierele de azi. 

120
de ani de la 
a naștererea

Robert Ficheux
am aniversat 
anul acesta.

de iosif PoP
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Roman: “Dacă n-ar fi existat
profesorul Ficheux, azi Transilvania ar
fi fost pamânt unguresc. Omul acesta
făcuse și dăruise istorie și geografie
României”. O Românie care, din
nefericire, l-a uitat de tot, după
trecerea la cele veșnice, săvârșită
acum 13 ani. 
N-am auzit nicăieri să se organizeze,
până deunăzi, la Cluj Napoca, vreun
simpozion sau o adunare în memoria
sa.
Acum, cu prilejul aniverasării a 120 ani
de la naștere și 13 ani de la moarte,
propun să aducem modestul nostru
omagiu personalității lui Robert
Ficheux, să împărtășim și altora cine a
fost și cât de mult bine ne-a făcut, cu
speranța că anii care vor veni, și poate
generațiile de după noi, îl vor așeza în

locul ce i se cuvine în istoria modernă a
României.
Cred că merită rememorată și o parte a
discursului lui Robert Ficheux susținut la
București, în anul 1991, la jubileul de
125 de ani al Academiei Române:
“Domnilor, rogu-vă, îngăduiți acestui
moț francez să vă mulțumească
călduros pentru această primire
amicală și să vă urez viață îndelungată,
activă și rodnică. Urez scumpei noastre
Românii, pe care o iubim cu toții, un
viitor puternic, demn de trecutul ei,
deseori tragic, dar mereu glorios”.
Astăzi, Robert Ficheux se odihnește în
cimitirul Montparnasse din Paris, alături
de Brâncuși, Eugen Ionescu, Emil
Cioran, ca un frate bun și care a dedicat
o viață întreagă cauzei oamenilor și cu
deosebire românilor.
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„De ce în România?
Pentru că, dintre
surorile noastre

latine, ea ne este
cea mai dragă din
pricina tristului său
destin în mijlocul

națiunilor maghiară,
slave și turcă, 

ce au încercuit-o,
au jinduit-o 

și au îmbucătățit-o
și dominat-o 
fără milă.”

Robert Ficheux 

Din bogata sa biografie a profesorului Ficheux

lStudii superioare la Universitatea din Sorbona, fiind licențiat în istorie și
geografie (1919-1920).

lMembru corespondent străin (1 iunie 1948) și membru de onoare din
străinatate (9 martie 1991) al Academiei Române.

lTeza de doctorat a fost susținută cu un subiect privitor la studiul
geomorfologic al întregului masiv al Munților Apuseni.

lA revenit în România în anul 1932, devenind secretar general al
Institutului Francez din București (până în 1935), apoi al Misiunii
Universitare Franceze în România.

l În 1935, la recomandarea lui Emil Racoviță, a fost numit succesor a lui
George Vâlsan la Universitatea din Cluj-Napoca, unde a predat
geografia fizică, până în 1938, când s-a întors în Franța.

lA avut un rol decisiv în reanimarea contactelor instituţionale dintre
geografii francezi şi români, prin organizarea colocviilor periodice
bilaterale, unde era o prezenţă activă, dorită; acestea au constituit
pentru geografii români, în acele vremuri (anii ’70 ai secolului al XX-lea),
adevărate ferestre deschise spre progresele din geografia occidentală

l În perioada obscurantismului totalitar din România, a menţinut trează
conştiinţa românilor din regiunea pariziană, prin conferinţele ţinute la
Fundaţia Culturală Regele Carol I şi la Casa Română din Paris.

l Între 1927-1996 a publicat nu mai puțin de 27 de cărți, referitoare toate
la România și s-a întors mereu în România ca la a doua țară mamă.

lA fost distins cu Ordinul Serviciul Credincios în grad de Mare Ofițer, de
catre președintele Emil Constantinescu, în 1997.

lOmagierea profesorului Robert Ficheux la împlinirea venerabilei vârste
de 100 de ani a prilejuit, la 17 octombrie 1998, o manifestare la care
Societatea de Geografie din Paris (cea mai veche din lume) şi-a unit
eforturile cu Ambasada României din Franţa.

lA primit însemnele de comandor al ordinului les Palmes Académiques,
cea mai înaltă distincţie acordată în Franţa unui slujitor al
învăţământului public.

lDouă dintre cărțile lui Robert Ficheux dau și astăzi dureri de cap
extremiștilor: ”Moții”, apărută în 1942 și “ Romănia și minoritățile
entice în Transilvania”, apărută în 1990.



roMÂNia RELAȚII DIPLOMATICE

36

cum 100 de ani, ca
efect al noii
configurații regionale
instituite după Primul

război Mondial, Polonia, în
sfârșit, se reîntregește ca stat
independent după mai bine de
123 de ani de secesiuni și ajunge,
ca structură statală, să se
învecineze cu românia Mare,
născută la 1 decembrie 2018 la
albă-iulia. Două momente
cruciale, care marchează
Centenarul Marii Uniri şi
Centenarul independenţei
poloneze. Ce înseamnă pentru
poporul polonez această
aniversare și cum ați caracteriza
relaţiile diplomatice româno-
polone, care vor împlini 100 de
ani anul viitor?

Aniversarea de anul acesta a 100 de
ani de la redobândirea independenței
Poloniei este un moment extrem de

important în istoria Poloniei. După
cum știți foarte bine, Polonia și-a
început existența ca stat suveran în
anul 966 odată cu trecerea sa la
creștinism și primul nostru rege a fost
încoronat în 1025. Odinioară eram o
mare putere central-europeană, între
secolele XV și XVII, dar la sfârșitul
secolului al XVIII-lea, în 1795 ne-am
pierdut suveranitatea, și aceasta a fost
o mare tragedie națională. Nu am fost
prezenți în cursul secolului al XIX-lea
ca stat independent. După cum
spunea cineva, o națiune care nu are
un stat, nu are de ales. Poporul
polonez a dorit întotdeauna să poată
face alegeri și ne-am dorit să ne
modelăm propriul destin, să avem
propriul nostru stat. Iar acest lucru a
fost posibil numai atunci când  marile
puteri care au decis să divizeze Polonia
în secolul al XVIII-lea au ajuns să se
războiască între ele. Merită să ne
amintim că poporul polonez nu a fost
de acord niciodată, și nu a acceptat

această divizare, au existat insurecții,
lupte în 1831, în 1848,  în 1863. Așadar
acestea au fost datele din istoria
noastră care ne-au marcat prezentul și
care ne-au modelat, de asemenea,
caracterul și au modelat caracterul
statului nostru.
În ceea ce privește relațiile româno-
poloneze, acești 100 de ani care au
trecut au reprezentat o istorie comună
de relații bune, de prietenie și de
destin comun, aș spune. Polonia și
România au avut o graniță comună
înainte de cel de-al Doilea Război
Mondial, și datorită acestui lucru, am
avut posibilitatea ca, în timpul
perioadei negre a invaziei Germaniei și
Rusiei din 1939, să putem salva multe
vieți și să salvăm rezervele băncii
noastre naționale, astfel încât să ne
putem găsi existența în afara Poloniei
noastre, iar acest fapt este foarte bine
întipărit în mintea polonezilor. Este
foarte bine cunoscut că, ambele
noastre popoare, au avut nenorocul să
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avem o relație de 100 de ani 
de cooperare, de prietenie, de înțelegere

Am avut deosebita plăcere de a sta de vorbă cu, aceasta a fost impresia pe care mi-a lăsat-o, un prieten al
României, cu un vechi vecin cu care ne înțelegem bine, ne sprijinim reciproc, ne întristăm și ne bucurăm
împreună. Ambasadorul Poloniei la București, domnul Marcin Wilczek, este un diplomat care muncește
pentru că este de părere că lucrurile se pot îmbunătăți și că vor fi mai bune. Este prin excelență o fire
optimistă, pentru că, așa cum singur ne-a mărturixit, „nu există niciun serviciu diplomatic în lume care să
angajeze pesimiști”. Excelența Sa crede că Polonia și România vor lucra în continuare mână în mână și este
optimist în privința viitorului țărilor noastre pentru că este sigur că suntem capabili, din punct de vedere
intelectual și din orice alt punct de vedere, să trecem peste această perioadă dificilă și să pregătim un loc de
cinste pentru copiii și nepoții noștri. 

interviu cu e.s. Marcin Wilczek, ambasadorul Poloniei la București
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se afle de partea dreaptă a Cortinei de
Fier. Avem, așadar, o experiență
specifică, ca națiuni și ca state în a fi
eliminate din miezul politicii
europene. Apoi am avut, de
asemenea, experiența de a asista la
căderea Uniunii Sovietice comuniste și
am început să ne remodelăm și să ne
reconstruim națiunile și statele în
cadrul UE și al NATO. Acesta este
motivul pentru care avem o relație de
100 de ani de cooperare, de prietenie,
de înțelegere, și acesta este și motivul
pentru care avem acum deja 10 ani de
parteneriat strategic între țările
noastre, iar acesta este, de asemenea,
un alt element al blocului nostru de
relații. 

nu este ceva obișnuit să avem
relații bune, mă refer, în general,
pentru o perioadă atât de
îndelungată. Care credeți că sunt
motivele relațiilor noastre de
durată româno-poloneze?

Cred, în primul rând, faptul că suntem
două țări mari în această parte a
Europei, Polonia are în jur de 40 de
milioane de locuitori, România
jumătate din această cifră, ceea ce
reprezintă o putere considerabilă,
putere demografică și putere
economică. Evident, faptul că Polonia
este situată mai către partea centrală
și de nord a Europei în timp ce
România a fost concentrată mai mult

asupra Mării Negre și mai la sud în
această perioadă și de asemenea,
faptul că, într-un fel, suntem
complementare și ne confruntăm cu
aceleași amenințări și aceasta este
situația chiar și actualmente. 

ați spus: dacă ai un stat, ai de
ales. Puteți explica această
afirmație?

Cred că dacă ai posibilitatea de a fi o
națiune independentă ca stat, poți face
alegeri în mod democratic, așa cum o
facem acum și poți să-ți modelezi
viitorul și să-ți modelezi prezentul. Așa
stau lucrurile, vreau să spun, deși am
fost suverani, în tot acest timp, nu am
avut posibilitatea să ne alăturăm
procesului de integrare europeană,
deoarece acesta a avut loc departe de
noi, iar noi nu aveam libertate și
democrație la momentul respectiv.
Acest lucru s-a schimbat după 1989 și
1990 atunci când, în sfârșit, vocea
poporului și instaurarea libertății și
democrației și a instituțiilor
democratice au permis sau i-au
reconectat pe cei care au condus țări și
state cu voința poporului.

românia şi Polonia sunt parteneri
esenţiali ai alianței nord-atlantice
în ceea ce privește consolidarea
securităţii regionale şi euro-
atlantice mai ales în contextul
noilor provocări din regiunea sud-
estică a europei. Ce ne puteți
spune despre cooperarea
bilaterală în cadrul Parteneriatului
strategic la aproape un deceniu
de la semnarea lui?

Ei bine, atunci când Președintele,
regretatul Președinte Kaczyński și
Președintele Băsescu au semnat
parteneriatul strategic în 2009, cred că
multe lucruri păreau mult mai pozitive
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și mai optimiste aș putea spune, deci
nimeni nu ar fi putut să prevadă Brexit-
ul, situația securității în regiune era
stabilă, relațiile transatlantice și
legătura transatlantică erau ceva mai
mult decât evidente și mai sigure ca
niciodată. UE nu se confrunta cu
semnele de întrebare cu care se
confruntă după zece ani, dar cred că
acest parteneriat strategic a funcționat
foarte bine, funcționează foarte bine și
demonstrează încă o dată că ne
consolidează poziția față de alți
parteneri, adică este bine, că de atunci
am dezvoltat alte formate pe care le
dezvoltăm și le folosim cu succes, ca
Formatul București B9, pe probleme
de securitate, „Inițiativa celor Trei
Mări” găzduită de Polonia și de
Președinția României de două ori deja,
construind infrastructură și legături
economice de la nord la sud. Acum ne
confruntăm cu amenințări de la est,
care nu existau la vremea respectivă și
care nu existau înainte de Crimeea,
așadar, iarăși, gândim la fel în ceea ce
privește amenințările din afară, în
această parte a Europei, dar și în
întreaga Europă. N-aș spune că acestea
sunt amenințări numai la adresa
noastră, acestea sunt amenințări cu
care se confruntă Europa, și Europa
Occidentală de asemenea, din care
facem parte. Așadar cred că acest
acord și parteneriat strategic a servit și
continuă să servească. 

atât în Polonia, cât și în românia,
problema reformelor în justiţie și a
statului de drept provoacă
îngrijorări atât opoziţiei politice,
cât şi Comisiei europene. Cum se
văd din Polonia aceste reforme şi
luările de poziţie pe această temă?

Problema reformei sistemului judiciar
a fost unul din principalele subiecte ale
campaniei în alegerile din Polonia, iar

guvernul actual a câștigat alegerile
luptând pe acest mandat. Credem că în
general, organizarea sistemului judiciar
este o problemă care ține de fiecare
stat membru. Am oferit explicații
complete la îndoielile Comisiei în
fiecare etapă, am fost mai mult decât
fericiți să explicăm toate problemele
legate de reformele noastre, după cum
știți, probabil, subiectul a fost înaintat
de Comisie la Curtea Europeană de
Justiție a Uniunii Europene, și prin
decizia preliminară a Curții de Justiție
ni s-a solicitat să oprim anumite
elemente ale acestei reforme a justiției
și am făcut acest lucru, în special
problema vârstei de pensionare a
judecătorilor, care a fost cea mai mare
problemă pentru Comisia Europeană.
Deci cred că prin discuții și prin
negocieri, dar și prin actele Curții și ale
Parlamentului Polonez, cred că ne
apropiem de o înțelegere. Ce putem
face ca stat membru individual se va
face deoarece guvernul are mandatul
democratic să realizeze această
reformă, dar lucrurile care nu sunt
considerate legale din punct de vedere
a aquis-ului european și al statului de
drept nu se vor face.

Putem spune că românia şi
Polonia sunt lideri regionali şi
contribuie de o manieră influentă
la procesele decizionale care
privesc europa Centrală şi de
est? sunt ele recunoscute ca
atare în cadrul Uniunii europene?

Este foarte greu să spui despre cineva
că este lider. Poți să devii lider într-un
fel ca urmare a autorității economice,
demografice, morale. Cred că suntem
cele mai mari țări din Europa Centrală,
Europa Centrală și de Sud. Poate acest
lucru se datorează faptului că avem cel
mai mare număr de locuitori,
economiile cu cea mai mare pondere,

că avem acces la două mări și cu putere
politică și economică și de altă natură.
Dacă suntem sau nu lideri, vreau să
spun, acesta este un aspect care
rămâne de văzut în 5, 10, 15 ani.
Bineînțeles, suntem țări mari, cu un
număr mare de locuitori în UE, un
număr mare de forțe armate în NATO,
avem ceva de spus, avem discuțiile
noastre foarte specifice, și pur și simplu
le exprimăm și, desigur, fiind în UE și
fiind în NATO, suntem în cadrul a două
organizații importante care ne
modelează faptele.

Polonia este un partener
comercial important pentru
românia, unde există aproape o
mie de firme poloneze, cu un
capital investit de circa o jumătate
de miliard de euro, iar valoarea
schimburilor comerciale dintre
românia şi Polonia a depăşit
pentru prima dată cifra de cinci
miliarde de euro. Cum vedeți în
continuare dezvoltarea relațiilor
economice?

Cred că suntem pe un făgaș bun, cred
că după o perioadă, imediat după ce
am aderat la UE, eram mult mai
concentrați asupra dezvoltării relațiilor
cu marii jucători occidentali, ei își
aduceau capitalul propriu, am primit
acces la piețele lor, așadar aceasta a
fost perioada preliminară, prima
perioadă a noastră în calitate de
membru. Apoi am început să ne
maturizăm și să ne dezvoltăm relațiile
cu partenerii noștri tradiționali, iar
extinderea companiilor poloneze și
sunt sigur că și a companiilor românești
va asigura o prezență poloneză și mai
puternică în România și o prezență
românească în Polonia. Vedem în
prezent acest lucru. Iar recent putem
vedea că o companie românească își
deschide un sediu în Poznan de
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exemplu, creând 100 de locuri de
muncă, că investitori polonezi
cumpără un lanț de magazine din
România. Din nou, acestea sunt
informații din ultima săptămână. Iar,
după cum am menționat, „Inițiativa
celor Trei Mări” care are rolul de a
realiza o mai bună legătură între țările
de la Marea Baltică la Marea Adriatică
și Marea Neagră, ceea ce înseamnă că
va exista un factor multiplicator pentru
această cooperare economică, dacă îți
poți aduce cu ușurință mărfurile din
Polonia în România și din România în
Polonia, Slovacia, Republica Cehă și
țările baltice, acest lucru se va dezvolta
în mod natural, deci cred că avem un
viitor bun. În afară de asta, avem
contacte de la om la om care se
dezvoltă, polonezi care vin în  număr
foarte mare în România, românii
călătoresc și ei în Polonia, așadar
legăturile dintre orașe, dintre
universități se dezvoltă, deci aceasta
este o bază pentru viitoarea dezvoltare
economică. După cum am spus,
Polonia are investiții de o jumătate de
miliard de euro în România, dar sunt
sigur că și România va începe în curând
să investească în Polonia și în alte țări,
ceea ce se întâmplă și vedem acest
lucru în prezent. 

De foarte multe ori, în discuțiile
din românia privind perioada de
tranziție, Polonia este dată de
exemplu. Cum ați reușit aceste
rezultate foarte bune, după care
românia încă tânjește, și mă refer
la absorbția fondurilor europene,
la infrastructură, la calitatea vieții
șamd. Care este secretul
polonez?

Nu cred că există un anumit secret
polonez specific. Sunt confruntat cu
această întrebare foarte des atunci
când călătoresc prin România, deci

răspunsul meu ar trebui să fie
consecvent și mai mult sau mai puțin
același de fiecare dată. Am răspuns la
această întrebare. Cred că primul lucru
pe care am decis să-l facem la sfârșitul
anilor 1990, chiar înainte de a intra în
UE a fost să restaurăm o mai mare
parte a structurii inițiale a
administrației țării. Am avut 49 de
voievodate mici ca și județele pe care le
aveți aici și de la 49 am ajuns la 16. Deci
am putut crea 16 regiuni puternice cu
administrație puternică care au fost,
atunci când am aderat la UE, pregătite
să colaboreze cu Bruxelles. Așadar, a
trebuit să creăm, de fapt, 16 echipe de
oameni care se ocupau și se ocupă cu
fondurile europene, cu birocrația
europeană, care au putut lua contact,

care au putut acumula experiență, care
au putut canaliza fondurile pentru
educație și așa mai departe și să se
formeze în această privință. Așadar, în
Polonia 40% din fondurile europene
sunt cheltuite direct în regiuni, nu trec
prin ministere, avem planuri, iar apoi
execuția planurilor ține de
administrația voievodatelor. Cred că
acesta a fost cel mai important factor.
Bineînțeles, am investit mult în
capacitatea administrativă și de
asemenea în planuri, adică în primul
rând, am vrut să știm sigur ce vrem.
Atunci când știi ce vrei, vreau să spun,
este ușor. Și cred că a mai existat un
factor care ne-a ajutat să organizăm
întreaga mașinărie care funcționează în
prezent. Cred că a fost Campionatul

PIAȚA FINANCIARĂ - ediție specială, decembrie 2018

40%
din fondurile

europene sunt
cheltuite în

Polonia direct în
regiuni, nu trec
prin ministere.



40

European de Fotbal din 2012 organizat
împreună cu Ucraina la momentul
respectiv și cred că faptul că ne-am
confruntat cu obiectivul de a avea mii
de oameni din toată lumea, astfel că a
trebuit să construim stadioane, a
trebuit să construim, sau să renovăm
stații de tren, să planificăm
infrastructura, să facem acest efort, a
fost de asemenea un exercițiu foarte
important. Bineînțeles, nu totul a avut
loc ca la carte, dar am avut multe de
învățat din această experiență iar acest
lucru ne-a determinat să facem câteva
corecții ca să punem lucrurile pe roate.
Acesta este, mai mult sau mai puțin
secretul, 

ați călătorit mult prin românia și
ați întâlnit mulți oameni de afaceri
locali. Cum vi se pare țara
noastră, ce v-a plăcut sau ce vă
place în mod special?

Într-adevăr, călătoresc mult și o fac cu
satisfacție și cu multă bucurie. Prima
descoperire este că aveți o țară foarte
frumoasă și mare, ceea ce este poate o
banalitate, dar acest lucru este ceva ce
nu este foarte evident pentru cineva
care nu cunoaște România foarte bine.
Aveți un popor foarte bine educat care
este pasionat de țara sa, ceea ce este
bine și, deci, întrebarea este cum să
folosești acest entuziasm și acest
patriotism pentru binele tuturor.
Aceasta este sarcina principală pentru
fiecare țară.

Cum vedeți Polonia în viitorii, nu
știu dacă este posibil, viitorii 100
de ani? Dar Uniunea europeană
în aceste vremuri de fragilitate?

Știți, nu există niciun serviciu
diplomatic în lume care să angajeze
pesimiști. Deci un diplomat este prin

excelență cineva care muncește pentru
că este de părere că lucrurile se pot
îmbunătăți și vor fi mai bune, deci nici
eu nu sunt o excepție. Cred că Europa,
Uniunea Europeană, Polonia au trecut
prin atât de multe situații dificile și
situații fragile în trecutul lor, în istoria
lor, încât problemele actuale cu care
ne-am putea confrunta, la drept
vorbind, dacă privim în urmă, nu sunt
foarte grave și sunt sigur că suntem
capabili, din punct de vedere
intelectual și din orice alt punct de
vedere, să trecem peste această
perioadă dificilă și să pregătim un loc
de cinste pentru copiii și nepoții noștri.
Sunt sigur că Polonia și România vor
lucra pentru acest obiectiv mână în
mână și sunt optimist în privința
viitorului țărilor noastre.
Hai să rămânem împreună!

Mihai săndoiu 
Georgeta Clinca
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Bnr și BvB, o istorie care îşi întinde
rădăcinile dincolo de Marea Unire
Banca Naţională a României este una dintre cele mai vechi instituţii financiare din România. 
Dincolo de importanţa sa ce nu mai trebuie reliefată, iată care ar fi cele mai importante etape ale
dezvoltării sale pe parcursul a mai mult de un secol, aşa cum reiese din arhivele proprii.

a o jumătate de secol
după apariţia primului
proiect de înfiinţare a
unei bănci naţionale, la

17/29 aprilie 1880, a fost publicată, în
“Monitorul Oficial” nr. 90, Legea
pentru înfiinţarea unei bănci de scont
şi circulaţiune. Lua astfel fiinţă Banca
Naţională a României, instituţie de
credit, care deţinea privilegiul
exclusiv de a emite bancnote.
Capitalul băncii era în întregime
românesc şi aparţinea în proporţie de
o treime statului şi două treimi
particularilor.
Până la declanşarea Primului Război
Mondial, Banca Naţională a României
s-a implicat în susţinerea dezvoltării
economiei naţionale, prin volumul
creditelor acordate şi nivelul redus al
taxei scontului. De asemenea, alături
de guvernul român, a contribuit în
anii 1890-1892 la elaborarea legilor
care au consacrat schimbarea
etalonului monetar, prin renunţarea
la bimetalism în favoarea
monometalismului aur. Între 1900 şi
1925, statul s-a retras dintre
acţionarii băncii, fapt pentru care
BNR a devenit o instituţie particulară
privilegiată, dar care avea aceleaşi
responsabilităţi naţionale.
În timpul Războiului de Reîntregire,
BNR a susţinut financiar efortul de

război al guvernului român. Evoluţia
evenimentelor militare a obligat
Administraţia centrală a BNR să
plece în refugiu la Iaşi şi să accepte
transferul tezaurului său la Moscova,
fără ca acesta să mai poată fi
recuperat.
În timpul Primului Război Mondial
dar şi al Marii Uniri, pe care o
sărbătorim îna cest an, Guvernator al
BNR a fost Ioan G. Bibicescu, cel care
lucra în acestă instituţie din 1895 şi
care şi-a început cariera ca ziarist. 
Imediat după 1918, BNR a trebuit să
răspundă altor provocări, printre
care: criza economică postbelică,
restabilirea convertibilităţii leului,
unificarea monetară şi extinderea
reţelei sale de sucursale şi agenţii la
nivelul întregii ţări. După revenirea
statului între acţionarii săi (1925),
BNR a fost implicată în proiectul
stabilizării monetare din 1929, în
controlul comerţului cu aur şi devize,
precum şi în acţiunile de conversiune
a datoriilor agricole şi în organizarea
şi reglementarea comerţului de
bancă începând din 1934.
În anii celui de-Al Doilea Război
Mondial, BNR a susţinut guvernul în
cheltuielile provocate de acţiunile
militare, luând, în acelaşi timp,
măsuri pentru a stăvili inflaţia şi a-şi
salva tezaurul propriu.

Regimul comunist a impus etatizarea
BNR (1946) şi apoi reorganizarea sa,
potrivit noilor imperative politice. În
1948, BNR devenea Banca RPR –
Bancă de Stat, subordonată iniţial
Ministerului de Finanţe, iar din 1957,
Consiliului de Miniştri. În 1965,
titulatura băncii de emisiune s-a
transformat în Banca Naţională a
Republicii Socialiste România. În toţi
aceşti ani, Banca Naţională a
îndeplinit un rol important în
evoluţia sistemului monetar şi de
credit prin implicarea în realizarea
reformelor monetare din 1947 şi
1952, în planificarea circulaţiei
monetare, în controlul asupra
utilizării creditelor acordate etc.
Din 1990, BNR şi-a reluat titulatura
iniţială, implicându-se în tranziţia de
la economia centralizată la
economia de piaţă şi asumându-şi
funcţiile normale ale unei bănci
centrale, similare celor ale unor
bănci centrale din Europa şi din
lume, obiectivul său fundamental
fiind asigurarea şi menţinerea
stabilităţii preţurilor.
De-a lungul istoriei, BNR a fost
condusă de ilustre personalităţi ale
vremii. Iată cum arată lista celor 26
de Guvernatori, cu câteva elemente
de biografie, ce pot fi regăsite pe
siteul instituţiei.
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Ion I. Câmpineanu, fiul
patriotului Ion Câmpineanu, a fost
primul guvernator al BNR, fiind
instalat în funcție pe data de 15 iulie
1880, potrivit site-ului BNR. Ion I.
Câmpineanu a făcut primii pași în
organizarea instituției: subscrierea
capitalului social, organizarea
imprimeriei, confecţionarea
primelor bilete de bancă, a cecurilor,
a acţiunilor şi a sigiliului BNR,
precum și completarea schemei de
personal a instituţiei prin angajarea
unor absolvenţi ai şcolilor
comerciale. În mandatul său au fost
desemnați directorii sucursalelor, a
fost întocmit regulamentul interior
al BNR, a fost fixată taxa scontului şi
a lombardului și au fost deschise
conturile curente cu facultatea de
scont. Totodată, s-au stabilit relaţii
cu bănci din străinătate și s-au
încheiat convenţii prin care se
stabileau termenii colaborării cu
statul român.

Anton Carp, licențiat în Drept
la Paris, a avut o carieră legată de
BNR. După numirea sa în fruntea
instituției, pe 1 februarie 1881 și
până în 1914, el a fost de șase ori
guvernator prin delegație și
guvernator al BNR. Printre realizările
sale se numără: apariţia conturilor
curente pe depozite de titluri, aur,
argint şi monede straine, extinderea
reţelei de agenţii BNR la nivelul
Vechiului Regat, precum și
adoptarea măsurilor necesare
retragerii din circulaţie a biletelor
ipotecare.

Theodor Rosetti,
descendent al unei vechi familii
boiereşti, a făcut studii juridice la
Viena şi Paris, numărându-se printre
întemeietorii societăţii Junimea. Ca
membru al Partidului Conservator, a
fost de mai multe ori preşedinte al
Consiliului de Miniştri şi ministru. A
deţinut funcţia de guvernator al BNR

1 2

3

între anii 1890-1895. Theodor Rosetti
a desfăşurat şi a finalizat negocierile
cu statul român privind schimbarea
sistemului monetar şi introducerea
monometalismului aur. Tot el a
întocmit Regulamentul Casei de
Pensiuni şi Ajutoare a Funcţionarilor
BNR și a înfiinţat Banca Agricolă, cu
sprijinul Băncii Naţionale.

Theodor Ștefănescu a
urmat cursurile Şcolii comerciale din
Bucureşti și o mare parte a activităţii
sale a fost legată de catedra de
contabilitate din cadrul acesteia. A
îndeplinit provizoriu funcţia de
guvernator al BNR în perioada 1907-
1909, când Anton Carp a fost numit
Ministru al Agriculturii, Industriei,
Comerţului şi Domeniilor. În calitate
de guvernator, Theodor Ştefănescu
s-a preocupat de securizarea
biletelor BNR şi prevenirea falsificării.

Mihail C. Şutzu era inginer,
absolvent al Şcolii Centrale de Arte şi
Manufacturi din Paris, colecţionar de
monede şi antichităţi, preşedinte al
Societăţii Numismatice Române. În
calitate de guvernator al BNR,
funcţie deţinută între anii 1899-
1904, Mihail C. Şutzu a condus
negocierile cu Ministerul Finanţelor
în urma cărora au fost modificate
legea de organizare a băncii şi
statutele acesteia. Statul român a
retras participarea sa la capitalul
Băncii Naţionale a României, iar
privilegiul de emisiune al acesteia a
fost prelungit până în 1920
În cursul anului 1901, a participat la
încheierea unei noi convenţii între
statul român şi B.N.R. prin care
privilegiul de emisiune era prelungit
cu încă 10 ani, iar acoperirea în aur a
bancnotelor emise de bancă putea fi
redusă, în cazuri excepţionale, de la
40% la 33%.
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Ioan G. Bibicescu, având
studii juridice la Bucureşti şi Paris, a
fost guvernator al BNR între anii
1916-1921. În această perioadă, BNR
a sprijinit financiar statul pentru
susţinerea efortului militar al
armatei române. În toamna anului
1916, sediul central al Băncii a fost
evacuat la Iaşi, iar în decembrie
1916, sub ameninţarea ocupaţiei
străine, Tezaurul BNR a fost
transportat la Moscova. În august
1917, a doua parte a tezaurului a
fost evacuată la Moscova.
După încheierea războiului şi
realizarea Marii Unirii, Banca
Naţională a României și-a extins
activitatea la nivelul întregii ţări, s-a
implicat în procesul de unificare
monetară prin retragerea din
circulaţie a rublelor, coroanelor şi
bancnotelor emise de Banca Generală
în teritoriile ocupate de armatele
germane în timpul războiului.

Mihail Oromolu, licenţiat în
drept la Paris, a fost magistrat şi
succesiv membru al partidelor
Conservator, Conservator Democrat,
Naţional Liberal. A deţinut funcţia de
guvernator al BNR în perioada 1922-
1926. De activitatea sa în această
funcţie sunt legate recuperarea
depozitului în aur, deţinut de BNR la
Reichsbank, încheierea operaţiunilor
referitoare la lichidarea Băncii
Austro-Ungariei și încheierea
convenţiei pentru lichidarea datoriei
statului la banca centrală. În iunie
1925, statul român a redevenit
acţionar al BNR, participând cu 1/3
din capital.

Dimitrie Burillianu era
licențiat în drept și avea titlul de
diplomat al Înaltei Școli de Științe
Politice din Paris. A fost guvernator
al BNR în perioada 1927-1931.

Activitatea sa la conducerea
institutului de emisiune a fost
marcată de eforturile pentru
realizarea stabilizării monetare,
proces încheiat prin legea monetara
din 7 februarie 1929. Tot din
mandatul său, BNR participă la
capitalul Bancii Reglementelor
Internaționale.

Constantin Angelescu,
licențiat în drept al Universității din
București, a fost de mai multe ori
guvernator al BNR în cursul unor
perioade dificile: 09.03.1931-
10.06.1931, 27.11.1931-03.02.1934
și în 1944. Mandatele sale la
conducerea institutului de emisiune
au fost marcate de introducerea
monopolului BNR asupra comerțului
cu aur și devize, în condițiile crizei
economice, adăpostirea tezaurului
BNR la Mănăstirea Tismana, după
intrarea armatelor sovietice în vara
anului 1944.

Mihail Manoilescu,
absolvent cu titlul de inginer al Școlii
Naționale de Poduri și Șosele din
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București, a fost guvernator al BNR
în perioada 14.07.1931 –
27.11.1931. În această calitate, s-a
opus dorinței regelui Carol al II-lea
de a salva Banca Marmorosch-Blank
de la faliment prin intervenția BNR.
Această atitudine i-a adus
destituirea din funcție.

Grigore Dimitrescu,
doctor în drept, economie și finanțe
la Paris, a deținut funcția de
guvernator al Băncii Naționale a
României în perioada 03.02.1934 –
26.07.1935. În această epocă, prin
Legea pentru organizarea și
reglementarea comerțului de bancă,
a fost înființat Consiliul Superior
Bancar, dirijat de banca centrală.

Dumitru (Mitiţă)
Constantinescu, doctor în drept
şi ştiinţe economice la Paris, a
ocupat diverse funcţii publice, de la
cea de şef de cabinet la Ministrul
Industriei şi Comerţului, la cea de
ministru de Finanţe sau Economie
Naţională. A participat la Conferinţa
de Pace de la Paris (1946) în cadrul
delegaţiei României. În calitate de
guvernator al BNR în perioada
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23.09.1935-17.09.1940, numele său
este legat de: modificarea legii şi
statutelor BNR; susţinerea politicii
de creditare a activităţii economice
naţionale prin înfiinţarea unor
instituţii de credit specializat
precum Institutul Naţional de Credit
Agricol, Institutul Naţional de Credit
Meşteşugăresc, Institutul Naţinal de
Credit Aurifer şi Metalifer.

Alexandru Ottulescu,
licențiat în drept la Universitatea din
București, a fost multa vreme avocat
specializat în problemele financiar-
bancare. A deținut funcția de
guvernator al Băncii Naționale a
României în perioada 1940-1944.
Epoca a impus BNR măsuri
excepționale, printre care:
restrângerea activității în limita
noilor frontiere, finanțarea politicii
statului pentru românizarea
economiei, finanțarea cheltuielilor
generate de război; susținerea prin
credite a producției agricole prin
înființarea Caselor Țărănești de
Împrumut și Economie;
Precum și înlocuirea rublelor puse în
circulație de autoritățile sovietice în
Basarabia și Bucovina de Nord cu
bancnotele BNR.

Ion Lapedatu a absolvit
Școala Comercială Superioară din
Brașov și cursurile Universității din
Budapesta. A fost guvernator în
perioada 30.09.1944 – 14.03.1945.
Mandatul său poate fi caracterizat
prin continuarea susținerii efortului
de război al țării, îndeplinirea
obligațiilor rezultate din Convenția
de armistițiu, realizarea unificării
monetare, prin retragerea din
circulație a banilor de război emiși
de armata sovietică și creșterea
circulației monetare și devalorizarea
accentuată a leului.

Constantin Tătăranu,
doctor în drept la Paris și avocat, a
fost guvernator al BNR în perioada
14.03.1945 – 21.05.1946. A
demisionat din această funcție ca
urmare a opoziției sale față de
participarea partidului din care făcea
parte la constituirea Blocului
Partidelor Democratice. În calitate
de guvernator, acesta s-a confruntat
cu sporirea circulației monetare și
devalorizarea bancnotelor,
susținerea eforturilor statului pentru
achitarea obligațiilor asumate prin
Convenția de armistițiu și finanțarea
refacerii economiei naționale.

Tiberiu Moșoiu, doctor în
drept la Bruxelles și profesor
universitar, a facut politică liberală.
A fost guvernator al BNR în
intervalul 21.05.1946 – 08.11.1947.
În această perioadă au avut loc:
devalorizarea monedei naționale,
etatizarea BNR, pe 20 decembrie
1946, reforma monetară de pe 15
august 1947 și creditarea industriei.

Aurel Vijoli, licențiat al
Academiei de Înalte Studii
Comerciale și Industriale și doctor
în drept, a fost angajat în BNR din
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august 1923. De-a lungul timpului,
a deținut mai multe funcții,
ajungând guvernator în perioada
18.11.1947-05.03.1952, aplicând
politica Partidului Comunist
Român. Toate instituțiile de credit
au fost radiate din registrul
societăților bancare, ele putând fi
reînscrise pe baza unei noi
autorizații emisă de Curtea
Superioară Bancară, cu avizul BNR.
Au fost naționalizate Societatea
Națională de Credit Industrial, Casa
de Economii și Cecuri Poștale și
Casa de Depuneri și
Consemnațiuni. Pe 13 august 1948,
s-a dat Legea pentru dizolvarea și
lichidarea întreprinderilor bancare
și instituțiilor de credit. În același
an, Banca Națională a României a
devenit prin lege Banca de Stat a
Republicii Populare Române,
guvernatorul a devenit președinte,
fiind în același timp și adjunct al
ministrului Finanțelor. Pe 27
ianuarie 1952, s-a publicat
Hotărârea Consiliului de Miniștri
privind realizarea unei noi reforme
monetare. Conducerile Ministerului
de Finanțe și Băncii de Stat au fost
acuzate de sabotarea reformei
monetare, printre vinovați

1972
România a

devenit membru
al FMI.



numărându-se și Aurel Vijoli, demis
și ulterior arestat sub acuzația de
„sabotare a economiei naționale”.

Anton Moisescu a fost
preşedinte al Băncii Republicii
Populare Române – Bancă de Stat în
perioada 5 martie 1952 – 20 mai
1953.

Petre Bălăceanu a deținut
funcția de preşedinte al Băncii de
Stat a Republicii Populare Române în
două rânduri: 23 mai 1953 – 4
februarie 1956 și 27 martie – 4
noiembrie 1957.

Marin Lupu a fost la
conducerea Băncii de Stat a
Republicii Populare Române între 4
februarie 1956 – 27 martie 1957 și 4
noiembrie 1957 – 23 ianuarie 1959.

Coloman Maioreanu a
fost preşedinte cu delegaţie al Băncii
de Stat a Republicii Populare
Române între 23 ianuarie 1959 și 1
aprilie 1963.

Vasile Malinschi a fost
preşedinte al Băncii Republicii
Populare Române – Bancă de Stat şi
apoi guvernator al Băncii Naţionale a

Republicii Socialiste România în
perioada 1 ianuarie 1963 – 23
noiembrie 1977. România a devenit
membru al FMI în 1972. Alături de
Iugoslavia, România era singura ţară
din blocul comunist care colabora
cu BIRD şi FMI.

Vasile Răuță a fost
guvernator al Băncii Naţionale a
Republicii Socialiste România în
perioada 20 septembrie 1977 – 16
martie 1984.

Florea Dumitrescu a
deținut funcția de guvernator al
Băncii Naţionale a Republicii
Socialiste România între 16 martie
1984 și 17 martie 1989.

Decebal Urdea a fost
guvernator al Băncii Naţionale a
Republicii Socialiste România în
perioada 31 martie 1989 – 4
septembrie 1990.

Mugur Isărescu,
academician, absolvent al Facultăţii
de Comerţ Exterior, ASE Bucureşti,
este actualul preşedinte al
Consiliului de administraţie şi
guvernator al BNR începând cu data
de 4 septembrie 1990.
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BVB, o instituţie
financiară 
cu potenţial

O altă instituţie financiară
importantă pentru România, de-a
lungul istoriei, a fost Bursa de Valori.
Iniţial în ţara noastră, timp de peste
70 de ani, au funcţionat, după
modelul burselor occidentale,
bursele de mărfuri. În anul 1881 se
consemneză şi apariţia primei burse
de valori, urmare a adoptării Legii
asupra burselor. Importantul act
legislativ a fost realizată după model
francez şi a reglementat înfiinţarea,
prin decret regal, a burselor de valori
şi mărfuri.
Deschiderea bursei din Bucureşti a
avut loc la 1 decembrie 1882, în
clădirea Camerei de Comerţ din Str.
Doamnei. Monitorul Oficial al
României din decembrie 1882 a
publicat cotaţiile bursiere ale
primelor companii romaneşti
tranzacţionate. 
În anul 1904 apare o nouă lege a
bursei în care operaţiunile bursiere
sunt mai clar definite şi, ca o
consecinţă imediată, publicul larg
este tot mai convins de eficienta
plasamentelor în titluri de valoare.
Un alt pas important în evoluţie îl
reprezintă anul 1929 când apare
legea asupra bursei, cunoscută sub
numele de “Legea Madgearu”.
Aceasta a reprezentat unificarea
legislativă a regimului burselor din
România.
După încheierea crizei economice
1929 - 1933, odată cu refacerea
economică, “Bursa de efecte, acţiuni
şi schimb în Bucureşti”, cunoaşte şi
ea un curs ascendent, anul 1939
reprezentând apogeul perioadei
interbelice. La momentul anului
1939, se tranzacţionau 56 de titluri
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din domeniul bancar, al
transportului şi al asigurărilor.
Sfârşitul celui de-al II-lea război
mondial, cu întreaga turnură politică
pentru România, a însemnat şi
sfârşitul pieţei de capital şi al bursei
de valori. Punctul final pentru acest
sector economic extrem de dinamic
şi important a fost pus de procesul
naţionalizării economiei din 1948,
care a făcut ca prin instaurarea
proprietăţii de stat, să dispară
produsele specifice: acţiunile,
obligaţiunile corporatiste, titlurile de
stat autohtone şi externe.
Evenimentele din 1989, care au
schimbat organizarea politico-
economică a României, au readus în
vizor imperios necesitatea  reclădirii
pieţei de capital şi a instituţiilor
acesteia, printre care şi cea a Bursei
de Valori Bucureşti.După doi ani de
muncă asiduă a fost adoptată Legea
5 /1994 privind valorile mobiliare şi
bursele de valori. La 21 aprilie 1995
este reînfiinţată Bursa de Valori
Bucureşti, ca instituţie de interes
public iar la 20 noiembrie, în acelaşi
an, are loc prima şedinţă de
tranzacţionare, desfăşurată în
actuala clădire a BNR.
În 1997 sunt listate primele
companii de importanta naţională,
printre care Terapia Cluj Napoca,
Antibiotice Iaşi, Alro Slatina,
Policolor şi Automobile Dacia şi este
lansat primul indice al BVB, indicele
de referinţă BET. Doi ani mai târziu
intră la tranzacţionare cele cinci SIF
iar în 2001 se listează Petrom şi BRD.
Tot în acest an se tranzacţionează şi
primele două emisiuni de obligaţiuni
municipale postdecembriste:
Predeal şi Mangalia.
În 2002 BVB devine membru
corespondent al Federaţiei
Europene a Burselor de Valori iar un
an mai târziu membru cu drepturi

depline al Federaţiei Euro-Asiatice a
Burselor de Valori.
În 2005 BVB devine societate pe
acţiuni, acţiunile fiind distribuite
societăţilor de brokeraj active la acel
moment şi este finalizata absorbţia
pieţei Rasdaq de către BVB.
Anul 2006 consemnează prima
privatizare a unei companii de stat la
BVB (în urma ofertei publice iniţiale
de vânzare a 15% din Transelectrica,
compania este listata la BVB), este
înfiinţat Depozitarul Central,
instituţie cu rol de compensare,
decontare şi registru, al cărui
acţionar majoritar este BVB iar bursa
devine membru asociat al World
Federation of Exchanges.
Unul dintre anii importanţi pentru
BVB este 2007, când România intră
în UE. A fost cel mai bun an din

istoria BVB în ceea ce priveşte
valoarea tranzacţiilor, iar indicii BVB
au înregistrat maxime istorice. Are
loc oferta publica iniţială pentru 15%
din acţiunile Transgaz şi listarea
companiei la BVB. Odată cu această
ofertă, sunt introduse la
tranzacţionare pentru prima dată
drepturile de alocare. În fine, BVB
devine membru cu drepturi depline
al Federaţiei Europene a Burselor de
Valori. Un an mai târziu are loc prima
listare duala, cea a Erste Group Bank
AG (listata la Bursele din Viena şi
Praga),
sunt lansate la tranzacţionare
titlurile de stat şi are loc listarea
primului fond închis de investiţii.
La 8 iunie 2010 BVB se listează pe
propria Piaţa Reglementată iar un an
mai târziu intră la tranzacţionare
acţiunile Fondului Proprietatea. În
2013 a fost creat Grupul de Lucru
“Great Barriers Shift” pentru
identificarea elementelor cheie
necesare reclasificării României la
statutul de piaţă emergenţă. Grupul
a identificat 8 Bariere în calea
dezvoltării pieţei de capital din
România, şi a propus o serie de
măsuri care să îmbunătăţească
accesibilitatea şi să crească eficienţa
pieţei.
În 2014 are loc oferta publica iniţială
de vânzare de acţiuni Electrică (cea
mai mare ofertă publica din istoria
BVB) şi listarea companiei. În 2015
are loc lansarea AeRO, segmentul de
acţiuni al Sistemului Alternativ de
Tranzacţionare al BVB iar Bittnet
Systems, prima companie de IT
listata la BVB, debutează pe AeRO. În
fine, în 2016 FTSE Russell include, în
luna septembrie, pieta de capital din
România pe lista ţărilor care prezintă
un potenţial substanţial de a trece la
statutul de piaţă emergenta într-un
orizont de timp scurt său mediu.   &&''""''$
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CeC Bank, cea mai veche instituţie
bancară din românia
Primul proiect referitor la casele de economii şi consemnaţiuni din ţara noastră datează din anul 1845 
şi  îi aparţine lui Costache Bălcescu. Proiectul a fost inspirat după statutele caselor de economie din Franţa 
şi a celei din Braşov, înfiinţată încă din anul 1835. Pe 24 noiembrie 1864, domnitorul Alexandru Ioan Cuza
semnează legea de înfiinţare a Casei de Depuneri şi Consemnaţiuni, decretul domnesc fiind contrasemnat 
de prim-ministrul Mihail Kogălniceanu, ministrul Finanţelor, Ludovic Steege şi ministrul al Justiţiei 
Nicolae Creţulescu. La 1/13 decembrie 1864 are loc publicarea legii de înfiinţare a Casei de Depuneri 
şi Consemnaţiuni în Monitorul Oficial nr. 268.
“De-a lungul existenţei sale, instituţia
noastră a fost într-o relaţie permanentă
şi foarte apropiată de Casa Regală.
Regele a pus piatra de temelie a clădirii
palatului CEC. În 1877, Majestatea Sa
Carol I a fost primul client al CEC,
depunând 300 de lei, suma maximă
permisă. De asemenea, Majestatea Sa
Regina a constituit un depozit de 300 de
lei. A fost o dovadă de mare încredere
acordată acestei instituţii”, ne-a declarat
Radu Graţian Gheţea, preşedintele
Consiliului de Administraţie al actualei
CEC BANK.
La 8 iunie 1897 se pune piatra de
temelie a Palatului Casei de Depuneri,
Consemnaţiuni şi Economie, în prezenţa
Regelui Carol I şi a Reginei Elisabeta.
Lucrările au fost executate după
proiectul realizat de arhitectul francez
Paul Gottereau, iar de construcţie s-a
ocupat arhi tectul Ion Socolescu. Palatul
este inaugurat în anul 1900, iar prima
şedinţă a Consiliului de Adminis tratie în
noul sediu are loc la 15 iunie 1900. 
“De-a lungul momentelor importante
ale istoriei, precum Războiul de câştigare
a Independenţei, Primul Război
Mondial, Marea Unire, apoi al Doilea
Război Mondial, CEC a fost în centrul
activităţii de finanţare a statului roman.
Odată cu plecarea în pribegie a
tezaurului BNR a luat acelaşi drum şi
tezaurul CEC. Clădirea Palatului CEC a

supravieţuit aproape miraculos în timpul
bombardamentelor din timpul
conflagraţiilor mondiale, într-o Cale a
Victoriei grav afectată. A rezistat de
asemenea şi celor două cutremure
majore, din 1940 şi 1977, fiind
reconsolidată în anii ’80. Din nefericire,
în perioada comunistă, picturile Familiei
Regale din sala de Consiliu au fost
răzuite cu şpaclul. Ele au fost refăcute în
2005.”.
Pe 1 septembrie 1948 se publică în
Monitorul Oficial nr. 202, Decretul nr.
224 pentru înfiinţarea şi organizarea
Casei de Economii, Cecuri şi
Consemnaţiuni al cărei patrimoniu s-a
format prin contopirea Casei de
Depuneri şi Consemnaţiuni şi Casei
Naţionale de Economii şi Cecuri Poştale.
Noua entitate preia gestionarea
economiilor băneşti ale populaţiei. În
următoarele două decenii, are loc
dezvoltarea serviciilor şi produselor
bancare oferite populaţiei. Apar astfel
libretul de economii cu câştiguri – în
anul 1953, obligaţiunile CEC cu câştiguri
– în 1954, libretul de economii cu
dobândă şi câştiguri – în 1961, sau
libretul de economii cu dobândă şi
câştiguri în autoturisme – în anul 1962.
După 1989, CEC îşi extinde activitatea,
prin acordarea de credite pe termen
scurt, mediu şi lung societăţilor bancare,
cât şi prin efectuarea de operaţiuni cu

titluri de stat. În anul 1996 demarează
reformarea şi modernizarea CEC, din
punct de vedere juridic, instituţional şi al
serviciilor şi produselor bancare, prin
Legea nr. 66 privind reorganizarea CEC în
societate bancară pe acţiuni, cu acţionar
unic statul român, prin Ministerul
Finanţelor. Totodată este publicat
Ordinul nr. 979 / 8 iulie 2005 emis de
Ministerul Finanţelor Publice, privind
aprobarea Statutului Casei de Economii
şi Consemnaţiuni CEC SA, care
reorganizeaă CEC după modelul băncilor
comerciale moderne.
“Revenind la istoria modernă, în 1990
CEC detinea 33,9% din activele
sistemului bancar, precum şi toate
depozitele populaţiei. Au urmat ani în
care prestigiul câştigat de CEC în peste
100 de ani a avut de suferit (pierdere de
oameni, imagine, cota de piata etc.). Mă
bucur şi sunt mândru să pot contribui la
recâştigarea şi reîntregirea prestigiului
unei instituţii financiare de înaltă ţinută.
Azi CEC Bank este o bancă modernă care
face uitate momentele în care lua banii
de la deponenţi şi îi ducea în Trezorerie.
Astăzi noi folosim aceşti bani pentru a
finanţa economia reală, pentru a facilita
crearea de noi locuri de muncă şi valoare
adăugată. Avem încredere în viitorul
instituţiei şi al economiei României”,
conchide Radu Graţian Gheţea.   &&''""''$
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am să vă rog, pentru început, să
vorbiți puțin despre aceste
începuturi de mijloc de secol XiX,
despre proiectul lui Costache
Bălcescu...

Într-adevăr, este bine cunoscut faptul
că istoria României a fost profund
marcată de-a lungul ei, de existența și
transformările sistemului de credit
cooperatist, acesta având un parcurs
deosebit de complex.
Cooperația de credit în țara noastră își
are izvorul în realitățile de aici și s-a
dezvoltat în condiții oarecum diferite
față de alte state, îmbrăcând cu
trecerea timpului o gamă largă de
forme: asociații de credit și economie,
case de economii și de credit, bănci
populare, cooperative de credit, bănci
cooperatiste etc.
Împrejurările istorice, datorită cărora o
parte a pământului românesc s-a aflat
sub dominație străină, au făcut ca până
la Marea Unire de la 1918, cooperația
de credit să se dezvolte în mod diferit.
Pe de o parte, în Vechiul Regat în
conformitate cu legislația română, pe
de altă parte în Transilvania, Banat,
Crișana, Maramureș și Bucovina
încorporate în Imperiul Austro-Ungar,

unde s-au aplicat legile de aici, iar în
Basarabia aflată în granițele Imperiului
Țarist unde s-a aplicat legislația
rusească.
Prin urmare, asociațiile de credit
cooperatist de pe teritoriul României
au evoluat o vreme sub regimuri și
legislații diferite, pentru ca apoi, în
cadrul statului național unitar român să
se dezvolte în condiții similare.
Dintre toate tipurile de societăți
cooperatiste de la noi, cele de credit
cunoscute sub numele de bănci
populare, și-au găsit cel mai bine
condițiile de dezvoltare în mediul
românesc. Ele s-au dovedit a fi cele mai
adecvate instituții pentru satisfacerea
nevoilor de credit în agricultură la sate
și a nevoilor meseriașilor și micilor
industriași de la orașe.
Mișcarea cooperatistă de credit a făcut
dovada, cel puțin până la Primul Război
Mondial, că este capabilă să rezolve
într-o proporție însemnată nevoile de
credit mărunt, dar după prima
conflagrație mondială, datorită mai
multor factori care s-au răsfrânt în mod
negativ asupra mișcării, băncile
populare pierd din vigoare,
nemaiputând răspunde în aceeași
măsură nevoilor de credit tot mai mari.

Băncile cooperatiste româneşti 
au rădăcini înfipte adânc în istorie

Probabil foarte puțină lume știe faptul că rădăcinile sistemului de credit cooperatist sunt adânc
înfipte în istoria României. Încerc să profit de faptul că am în fața mea persoana cea mai îndreptățită
și în măsură să vorbească despre acest domeniu: dr. Adrian Morar, director general al reţelei
cooperatiste CREDITCOOP.

interviu  cu dr. adrian Morar, director general al reţelei cooperatiste CreDitCooP
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În evoluția cooperației de credit din
Vechiul Regat se disting patru etape.
Prima etapă este marcată de
începuturile mișcării cooperatiste
asupra cărora și-au pus amprenta Ion
Ionescu de la Brad, a doua etapă este
legată parțial de codul comercial din
1887, etapa a treia poartă pecetea
gândirii și acțiunii profesorului Spiru
Haret, iar cea de a patra etapă
evoluează sub autoritatea legii băncilor
populare și a Casei lor Centrale din
1903.
Ideile doctrinei cooperatiste europene,
au pătruns în țara noastră mai întâi în
mintea unor oameni politici și de stat ai
vremii, care le-au pus în practică,
pentru ca apoi mișcarea să se reverse
ca un torent către clasele de jos ale
societății. Asemenea altor state ale
lumii și în țara noastră s-a urmărit
formarea și dezvoltarea spiritului de
economie și crearea unor instituții de
credite ieftine, celor cu posibilități
materiale reduse.
În istoria ideii de economisire, pe
teritoriul românesc, anul 1845 a
constituit o piatră unghiulară, acesta
fiind momentul când Costache
Bălcescu, economist și om politic,
fratele mai mare al lui Nicolae Bălcescu
publica broșura: “Proiect pentru o Casă
de păstrare și împrumutare“. Este
prima încercare cunoscută în țara
noastră pentru înființarea unei Case de
economii și de credit, ideea apare în
perioada pregătirii Revoluției de la
1848.
În decurs de aproape 3 decenii,
începând dinaintea mișcărilor de la
1848 și chiar după aceea, s-au elaborat
numeroase proiecte de organizare
bancară, autorii lor fiind oameni politici
sau de afaceri din țară și de peste
graniță, mai ales francezi și germani.
Proiectul elaborat de Costache
Bălcescu trebuie pus în legătură cu
șederea sa la Paris, unde a făcut studii

economice și cu implicarea sa în
activitatea politică. În prima parte
autorul își exprimă concepția cu privire
la Casa de păstrare și împrumut, la
caracterul filantropic al acesteia, insistă
asupra scopului pe care ea trebuie să-l
joace ca instituție de fructificare a
economiilor și acordare de
împrumuturi cu dobânzi mici, ceea ce
denotă o vădită influență occidentală.
A doua parte a proiectului cuprinde
“Statutele Casei de păstrare și
împrumutare“ ce se formează prin
libera subscripție particulară în orașul
București, ele fiind o copie de pe
Statutele similare franceze, dar
adaptate realităților din țara noastră.
Acest proiect, a fost difuzat în mod
gratuit, cunoscând o largă răspândire în
Principate, dar el nu a avut un ecou
imediat în opinia publică românească,
întrucât nu s-au găsit niciuna din listele
de subscripție lansate de Costache
Bălcescu. De fapt proiectul în discuție
nu putea fi aplicat în practică la acel
moment, deoarece țara se afla în
pregătirea Revoluției din 1848.

Cum a evoluat cooperația de
credit în provinciile românești
aflate sub dominație străină?

În provinciile românești, încorporate în
granițele Imperiilor Austro-Ungar și
Țarist până în anul 1918, cooperația în
general, inclusiv cea de credit, a evoluat
în conformitate cu legislația străină fără
legături organice cu mișcarea din patria
mamă. De aceea cooperația pe întreg
teritoriul românesc nu s-a putut
dezvolta în mod unitar, în același cadru
juridic, până la desăvârșirea procesului
unității naționale depline.
În Transilvania și Banat, mișcarea
cooperatistă s-a derulat în baza
dispoziției legii ungare de sub a cărei
autoritate se va ieși după Marea Unire
din 1918, aici cooperația de credit fiind

organizată în primul rând pe baze
etnice.
Asemenea Vechiului Regat Român și în
aceste provincii s-au dezvoltat mai mult
cooperativele de credit decât celelalte
cooperative economice, iar băncile se
numeau “Reuniuni de credit și
economie”.
Prima bancă populară a apărut în
ținutul Bistriței, în anul 1851
îmbrățișând principiile Raiffeisen,
concomitent cu cele dintâi societăți de
credit din Germania și a fost înființată
de sași. Au apărut apoi și alte bănci
populare, fără ca mișcarea să ia avânt
până la mijlocul secolului XIX.
N-a existat o legislație cooperatistă care
să asigure mișcării o bază unitară de
evoluție, rezultând o tipologie variată,
în general atât cooperativele românești
cât și cele săsești și maghiare au ființat
conform legii comerciale maghiare,
care era asemănătoare cu Codul
Comercial al României.
Date fiind condițiile în care trăiau
românii ardeleni și bănățeni, cărora
dominația străină le crease o stare de
inferioritate economică și politică – deși
formau majoritatea zdrobitoare a
populației, – se impunea cu stringență
crearea unor instituții economice
proprii, cât mai solide, de care maghiarii
și sașii beneficiau deja grație sprijinului
guvernanților maghiari.
În aprilie 1867 învățătorul Visarion
Roman a pus bazele societății de
păstrare și împrumut din Rășinari,
județul Sibiu, prima cooperativă de
credit care a adoptat sistemul Schulze-
Delitzsch. Tot el a dat viață Băncii
Comerciale Albina Sibiu care și-a creat
mai multe filiale în Ardeal și Banat și a
reprezentat una din cele mai valoroase
instituții financiare a românilor de peste
Carpați.
Încă de la bun început, Albina
declanșează acțiuni de atragere în sfera
sa de activitate a băncilor populare deja
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existente și de înființare a altora noi.
Cele mai mari reuniuni de credit se
aflau în Banat unde Banca Albina avea
și cele mai importante mijloace
financiare. Fiind puternic tutelată de
Banca Albina, reuniunile de credit nu se
puteau bucura de o independență
reală, fiind considerate mai mult un
mijloc de plasare de capital, un fel de
sucursale.
Legat de cooperația bucovineană,
aceasta s-a condus după legile
austriece din 1873, principalul actor al
mișcării constituindu-l băncile
populare, în marea lor majoritate
înființate pe sistemul Raiffeisen, fiecare
dintre ele primind la înființare sume
importante din partea statului Austriac.
Fondatorul cooperației românești din
Bucovina a fost G. Filimon care a văzut
o cale de ridicare a stării materiale și
morale a țărănimii prin băncile
populare. Până la începutul lunii
septembrie 1902 ctitorul mișcării
cooperatiste bucovinene a organizat
bănci raiffeisiene în aproape 50 de
comune, dar și alte asemenea bănci au
fost înființate de preoți sau de
învățători, astfel în anul 1913
ajungându-se la 586 bănci populare.
Și în Basarabia, asemenea celorlalte
teritorii românești, s-au dezvoltat mai
multe cooperative de credit, prima
cooperativă de acest gen a apărut în
anul 1867, iar prin Statutele tip și
Regulamentul din 1871, în 5 din 8
județe ale Basarabiei s-au constituit
“tovărășii de credit și păstrare“.

Care ar fi punctele tari ale
sistemelor germane raiffeisen și
schulze-Delitzsch, cele care stau
la baza sistemelor de credit
cooperatist din acea perioadă în
care noțiunea de bancă era doar
un termen abstract? De ce a prins
atât de bine la sate ideea lui ion
ionescu de la Brad?

Temelia cooperației de credit
moderne a fost așezată în a doua
jumătate a secolului XIX, când au
fost concepute și s-au impus
adevărate sisteme practice
cooperatiste, dintre care cele
întemeiate de F.W. Raiffeisen și de
H. Schulze-Delitzsch în Germania
sunt cele mai importante,
devenind clasice deoarece au
servit ca modele și au dominat
întreaga mișcare cooperatistă de
credit europeană.
Cele două sisteme de organizare
bancar cooperatiste au în principal
următoarele trăsături: cooperativa de
tip Raiffeisen are zona de activitate
limitată la o arie administrativ
teritorială mai restrânsă, respectiv
sate sau comune, permițănd
aderenților să se cunoască mai bine
între ei, în timp ce cooperativa de tip
Schulze nu are o limită teritorială
precisă, urmând ca aceasta să
cuprindă un spațiu teritorial mai întins. 
Cooperativa raiffeisiană nu impune
membrilor săi să cotizeze sau să verse
părți sociale în vederea constituirii
capitalului, decât numai cât e nevoie
pentru a se conforma legii, dar acest
tip de bancă cooperatistă presupune
sprijinul statului. Cooperativa
concepută de Schulze trebuie să se
dezvolte pe principiul ajutorului
propriu fiind exclusă intervenția
statului sau sprijinul filantropic, de
aceea baza ei financiară o constituie
capitalul propriu alcătuit din părți
sociale de valori mai ridicate.
Cooperativa de tip Raiffeisen nu
împarte membrilor săi beneficiul,
păstrându-l în cadrul asociației, pe
când la cooperativa Schulze,
beneficiul se împarte asociaților,
capitalul primind dividende.
În ambele sisteme, baza financiară
este consolidată prin răspunderea
solidară și nemărginită pe care și-o
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asumă membrii pentru obligațiile
contractate de societate, asociații
răspund cu întreaga avuție, iar cu
timpul această răspundere a fost
redusă de cooperativa Schulze în
raport cu partea socială subscrisă.
În sistemul Raiffeisen funcționarii
administrativi nu erau remunerați, cu
excepția casierului contabil, care
primea un salariu fix, activitățile
putând fi efectuate benevol, în
schimb operațiunile în sistemul
Schulze se executau conform
normelor tehnice din societățile
comerciale obișnuite, toți cei care
aveau îndatoriri în asociație primeau
salarii conform sarcinilor îndeplinite.
În ceea ce privește sfera de activitate,
sistemul Raiffeisen se adresează în
special băncilor cooperatiste, dar
aceste asociații pot întreprinde și
activități economice și de desfacere a
mărfurilor, în timp ce sistemul Schulze
privește doar operațiuni de bancă
propriu-zisă.
Referitor la politica de creditare,
cooperativa Raiffeisen acordă
împrumuturi pe termene mai lungi, 1-
10 ani, bazându-se îndeosebi pe
fondurile de rezervă, iar scopul
contractării împrumutului trebuie clar
precizat în cererea adresată băncii.
Băncile Schulze-Delitzsch împrumută
numai pe termene scurte, de obicei 3
luni fără a pretinde precizarea
scopului pentru care se solicită
creditul și fără a se urmări modul lui
de utilizare. 
Din cele relatate mai sus, rezultă că
sistemul Raiffeisen este mai potrivit
nevoilor populației din mediul rural,
micului producător agricol, iar
sistemul Schulze-Delitzsch are
menirea de a sprijini mai ales păturile
mijlocii din mediul orășenesc,
meșteșugarii și negustorii.
De-a lungul timpului, modelele de
bănci cooperatiste s-au perfecționat,
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toate sistemele europene moderne,
inclusiv cel românesc reprezentând
adaptări, transformări și perfecționări
ale modelelor prezentate.
Într-adevăr în lumea satelor nevoia de
credit se simțea mai mult pentru
activitatea agricolă, ce necesita capital,
dar și pentru că se manifesta tot mai
pregnant lupta împotriva cametei și a
altor forme de împrumut nepotrivit.
Tocmai pentru aceasta, ideea
cooperației moderne a prins bine în
mediul rural, promotorul acestei
mișcări a fost Ion Ionescu de la Brad,
recunoscut prin câteva lucrări
referitoare la creditul rural. În jurul
anului 1860 el a înființat în satul Brad
din județul Roman o bancă populară și
o Casă de păstrare care a funcționat
până în 1898.
În această perioadă s-au făcut
demersuri în vederea reglementării pe
cale legislativă a cooperației de credit.
Încă din 1875 Ion Ionescu de la Brad a
depus în Parlament un proiect de lege
de înființare a unei instituții de credit
agricol pe care o numea “Banca
sătească“, dar inițiativa nu a fost
acceptată, chestiunea reluându-se în
anul 1881. S-a motivat că nicio lege din
România, nu constituia o piedică în
calea celor care doreau să alcătuiască
asociații de credit pe principiile
solidarității și mutualității, dând drept
exemplu Casele de economii și credit,
care funcționau cu destul succes în
diferite orașe ale țării.

Ce a adus nou spiru Haret, în
calitatea sa de ctitor incontestabil
al băncilor populare, precursoare
ale sistemelor cooperatiste
moderne? Cum și-a pus
amprenta asupra mișcării
băncilor populare înainte de
Primul război Mondial, legea
băncilor populare sătești și a
Casei lor Centrale din 1903?

Spiru Haret reputat dascăl, om de
știință și om politic care a avut și
funcția de Ministru al Instrucțiunii
Publice, a ocupat un loc de frunte și de
mare cinste în rezolvarea spinoaselor
chestiuni țărănești, care nu se
reduceau numai la schimbarea
relațiilor de proprietate și de muncă ci
presupuneau un pachet mai larg de
măsuri, printre care și îndreptarea
stării existente în lumea rurală a
cooperației, cu pivotul principal băncile
populare.
Fără nicio lege, cu mijloace din cele mai
simple, generează un puternic curent
favorabil ideii înființării băncilor
populare pe care le consideră
instituțiile cele mai potrivite pentru
alimentarea cu credit ieftin pe termen
scurt și mediu a populației rurale,
alcătuind o largă rețea de instituții de
credit popular ce se dovedesc viabile și
necesare. 
În 1898 fiind Ministru al Instrucțiunii
Publice și Cultelor, Spiru Haret ia sub
protecția sa mișcarea de asociere a
sătenilor, devenind el însuși
coordonatorul și organizatorul ei,
contribuind la încetarea persecuției
asupra învățătorilor care înființau
asemenea asociații, dar și la
accelerarea constituirii băncilor
populare.
Adevărata instituție de credit a
țăranilor pe care o crează este
Societatea de economie și ajutor
mutual, înființată chiar în satul lor, cu
banii lor, administrată chiar de ei,
scutită de formalități obositoare și
costisitoare și le oferă acestora credite
cu dobândă redusă, scăpându-i astfel
de cămătari și speculanți de tot felul.
În ianuarie 1902, Spiru Haret
înaintează Regelui Carol I un raport
prin care scoate în evidență rezultatele
remarcabile ale activității de înființare
de societăți economice și de ajutor
mutual, menționând că numărul

societăților noi care se înființează
crește foarte repede, ajungându-se în
toamna anului 1902 la 700 bănci
populare. 
În concepția sa, băncile populare
puteau lua un caracter cooperatist
printr-o lege organică, care să dea o
bază juridică mișcării, să-i asigure un
cadru unitar, s-o pună sub protecția
statului și să creeze o instituție centrală
care să le controleze și să le sprijine
moral și material. 
Acest deziderat s-a realizat prin
aprobarea de către Parlament, în anul
1903, a Legii băncilor populare sătești
și a Casei lor Centrale care avea în
vedere numai băncile populare sătești,
fără a face referire și la alte societăți
cooperatiste, legiuitorul urmărind de
fapt reglementarea unei situații deja
existente, consolidarea băncilor
populare înființate până atunci și
încurajarea constituirii altora noi.
Legea cuprinde dispoziții privind
constituirea, înregistrarea și
funcționarea băncilor populare,
consacră unele principii ale cooperației
moderne și enumeră avantajele și
înlesnirile acordate băncilor populare.
Organizarea unei bănci populare se
putea face prin autentificarea actului
constitutiv la Judecătorie, dar aceasta
numai după prealabila înștiințare a
Casei Centrale, căreia trebuia să i se
prezinte statutele.
În aceeași lege se admiteau trei tipuri
de bănci populare respectiv: bănci
populare sub forma societății pe
acțiuni, bănci populare cu capital social
alcătuit din donații și bănci populare
înființate fără capital social, dar
obligatoriu pe principiul
responsabilității solidare a membrilor.
În vederea controlului și finanțării
băncilor populare, s-a înființat Casa
Centrală a băncilor populare, căreia în
1906 i se adaugă în titulatură și
sintagma “și a cooperativelor sătești“,
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aceasta funcționând cu un capital pus
la dispoziție de către stat. Pentru toate
societățile cooperative, instituția
centrală efectua operațiuni de
scontare a portofoliului, de acordare
de credit ieftin, primire de depozite
spre fructificare și deschidere partide
de cont curent.
La rândul ei, Casa Centrală se afla într-o
strânsă legătură cu Banca Națională a
României, unde-și sconta portofoliul și
de unde primea avansuri în caz de
necesitate.
Impulsul puternic dat mișcării
asociative în mediul rural, de către
Legea băncilor populare din 1903, ca și
necesitatea extinderii cooperației și în
lumea orășenească, unde se manifesta
fără vigoare, determină statul să-și
orienteze direcția și în acest sens.

la început de secol XX apare
Codul Cooperației (1928), dar și o
lege pentru organizarea
Cooperației (1935). Cum a evoluat
sistemul cooperatist de credit în
perioada premergătoare celui de
al Doilea război Mondial? vorbim
de un număr foarte mare de bănci
populare, de ce credeți că aveau
atât de mult succes aceste entități
în perioada respectivă?

Anterior apariției Codului Cooperației
în anul 1928, în perioada
premergătoare, I. G. Duca a alcătuit un
proiect de lege, care încerca
organizarea cooperației pe principiul
unei mai mari descentralizări și a
independenței față de stat.
Acest proiect revizuit, a devenit Codul
Cooperației din 1928 și era menit să
realizeze o colaborare mai amplă între
stat si cooperație, făcând din ambele
părți, parteneri egali în acțiunea de
îndrumare a mișcării. Spre deosebire
de legea băncilor populare din 1903,

legea din 1928 avea în vedere toate
tipurile de societăți cooperative. 
Legiuitorul a urmărit să reglementeze
o stare de lucruri deja existentă,
creând un cadru juridic cerut de
necesitatea unei evoluții unitare și
dinamice a cooperației din România.
Acesteia i se crea o autonomie mai
largă, ceea ce se putea exercita prin
autocontrolul efectuat de Federalele și
Uniunile cooperative zonale, însă nu i
se putea consacra independența, pe
motiv că sistemul cooperatist nu era în
măsură să-și acopere integral nevoile
financiare. Era astfel necesară și
menținerea controlului statului, cu
precădere sub forma de credite.
Conform acestei legi, cooperativele se
puteau asocia între ele, alcătuind
Federale, iar cele de credit erau
obligate să se asocieze în Federale,
numai în privința autocontrolului. 
Codul din 1928 stabilește existența
Centralei Băncilor Populare în a cărei
conducere erau numiți un număr de
membri aleși în mod egal de stat și
mișcarea cooperatistă, agreându-se
astfel o conlucrare între stat și mișcare.
Pe viitor finanțarea întregii mișcări
trebuia să se îndeplinească prin
Centrala Băncilor Populare, de
preferință prin intermediul Federalelor
Băncilor Populare, dar Instituția
Centrală putea acorda împrumuturi și
cooperativelor în mod direct. Centrala
Băncilor Populare funcționa ca direcție
generală în Ministerul Muncii,
Cooperației și Asigurărilor Sociale și era
organizată pe trei secțiuni
corespunzător celor trei feluri de
credite ce puteau fi puse la dispoziția
întregii mișcări.
Prin noua Lege a Cooperației din
martie 1929 s-a realizat o despărțire a
organelor centrale economice și de
gestiune de cele de organizare și
control, plecându-se în mod corect de
la ideea incompatibilității dintre

calitatea de îndrumător și judecător al
întregii mișcări și aceea de mandatar.
Pentru finanțarea cooperației de orice
fel, aceeași lege prevedea renunțarea
la Centrala Băncilor Populare cu trei
secții, care era înlocuită cu un institut
central de finanțare, Banca Centrală
Cooperativă căreia i se acorda rolul de
bancher al cooperației și de organ
coordonator al politicilor financiare.
În această fază a evoluției mișcării,
prezența statului se reducea numai la
exercitarea “unei supravegheri
tutelare“, în vederea respectării legilor
în vigoare, a principiilor cooperatiste, și
la apărarea intereselor sătenilor
asociați, care nu se puteau apăra
singuri. Se adopta o formulă deja
consacrată în sistemul bancar obișnuit,
unde statul apără interesele
acționarilor și deponenților.
Etapa de reformare a cooperației l-a
avut ca promotor în această perioadă
și pe Mitiță Constantinescu, care în
calitate de Ministru al Economiei
Naționale a elaborat Legea cooperației
din iunie 1938 prin care s-a stabilit o
nouă structură a organizațiilor
cooperatiste din țara noastră, care
arăta ca o piramidă cu o bază cât mai
solidă, constituită din unitățile de grad I
și II, în a cărui vârf funcționa un singur
organism central în locul celor cinci
organisme care comandau mișcarea
cooperatistă.
Institutul Național al Cooperației
înființat în 1935, cuprindea trei
diviziuni bancare: diviziunea bancară,
diviziunea economică și diviziunea de
îndrumare și control, iar ca organ de
finanțare al cooperativelor, Institutul
urma să pună la dispoziție credite
masive și ieftine procurate de la Banca
Națională.
Președintele Consiliului de
Administrație numit prin Decret Regal
era și viceguvernator al Băncii
Naționale, vicepreședinte era un
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reprezentant al Ministerului
Agriculturii, de asemenea exista un
reprezentant din Ministerul Economiei
Naționale, precum și profesori și
academicieni.
Evoluția creditului cooperatist a fost
dominată de efectele stabilizării
monetare din 1929, care nu a reușit să
diminueze efectele crizei economice
din 1929-1933, ea a determinat o
prăbușire a prețurilor și a dus debitorii
băncilor populare în situația de a nu-și
putea onora angajamentele,
pierzându-și astfel bunurile de care
dispuneau.
Spre deosebire de anii 1918-1928 când
au avut o evoluție pozitivă
revigorându-și activitatea, în anii crizei
băncile populare au înregistrat mari
pierderi. Dacă pe de o parte legea de
conversiune a avut menirea de a-i
scăpa pe țărani de datorii, pe de alta a
avut și consecința nefericită de a slăbi
foarte tare băncile populare și de a-i
lipsi pe țărani de orice credit necesar.
Deși, pentru acoperirea pierderilor din
conversie, a intervenit statul prin
Banca Centrală Cooperativă și Banca
Națională, totuși, ele trebuiau
suportate și de băncile populare, mai
exact de clienții lor.
Cu toate că pentru băncile populare,
perioada de care am amintit, a generat
pierderi însemnate din capitalul social,
ele rămânând cu fonduri proprii
insuficiente, la sfârșitul anului 1937
existau un număr de 4674 de bănci
populare, dintre care în Vechiul Regat
3519, în Basarabia 452, în Bucovina
125, în Transilvania 578. Din totalul
băncilor populare 88% funcționau în
mediul rural, iar 30% și-au închis
bilanțul cu profit.
Din păcate băncile populare primesc o
nouă lovitură puternic resimțită prin
adoptarea în 1941 a „Legii caselor
țărănești de credit și economie”,
acestea urmând să funcționeze sub

forma unor societăți capitaliste, în care
Banca Națională a României deținea
până la 70% din capitalul lor, ea fiind și
organul care le îndruma și conducea în
activitate. 
Cu toate că această lege aducea la sate
un concurent al băncilor populare,
care o putea lăsa fără economiile
deponenților, este de necontestat
faptul că rolul caselor țărănești de
credit și economie era tocmai acela de
a oferi micilor agricultori, creditele de
care aveau nevoie.
Legiuitorul a scăpat însă din vedere, că
băncile populare intraseră într-o
perioadă de declin, nu din vina lor, ci
mai ales din pricina efectelor legii
conversiunii, ceea ce le-a obligat să se
orienteze și spre activități comerciale
pentru a putea supraviețui și a-și
reface puterea financiară.

Ce a însemnat pentru sistemul
cooperatist de credit perioada
comunistă, ce s-a întâmplat cu
acești actori atât de importanți,
urmare  actelor normative care le-
a marcat profund activitatea
respectiv: Decretul 197 din 1948,
Decretul 455 din 1954 și Decretul
401 din 1961?

După Al Doilea Război Mondial, un act
normativ de importanță deosebită a
fost Decretul 197 din 1948 prin care
întreprinderile bancare și institutele de
credit de orice fel cu capital particular
sau de stat s-au considerat de plin
drept dizolvate și intrate în stare de
lichidare, s-au exceptat Banca
Națională a României, Societatea
Națională de Credit Industrial SA, Casa
de Economii și Cecuri Poștale (CEC)
precum și Instituțiile de credit înființate
printr-o convenție specială de statul
român și un stat străin.
Prin acest decret se specifica, legat de
societatea cooperativă de credit, că

dacă în termen de o lună de la intrarea
în vigoare a acestora organele legale
nu decid schimbarea obiectului lor
social,se dizolvă și intră de drept în
lichidare.
Pe baza acestui act normativ băncile
populare au trecut prin cel mai greu
moment al existenței lor, încetându-și
activitatea, nemaifiind găsite utile sub
acea formă în împrejurările de atunci,
iar patrimoniul lor a fost preluat de
cooperativele de consum.
După desființarea băncilor populare,
împrumuturile agricole date prin
acestea au trecut la agențiile Băncii
Naționale, care le-a preluat activitatea
de creditare și economisire.
Un moment deosebit în activitatea
cooperativelor de credit a constituit-o
aprobarea Decretului nr. 455 din 1954
pentru înființarea și organizarea Băncii
Agricole și a Cooperativelor de credit și
economie. Fondul statutar era format
din participarea statului si a
cooperativelor de credit și economie,
Banca Agricolă păstra disponibilitățile
acestora și le acorda credit pentru
satisfacerea nevoilor gospodariilor
țărănești individuale. 
În virtutea acestei legi se puteau
constitui cooperative de credit și
economie, unități cu personalitate
juridică prin subscrierea de părți
sociale de la asociați. Entitățile astfel
constituite se călăuzeau după normele
date de Banca Agricolă, iar depunerile
spre fructificare erau garantate de
către stat.
De la desființarea băncilor populare din
august 1948, până la reînființarea
băncilor cooperatiste în anul 1955,
creditarea agriculturii s-a făcut prin
diferite organizații de stat printre care
menționăm Creditul Național Agricol,
Creditul Funciar Rural, Casa Rurală. Și
cum pe parcurs, s-a constatat că totuși
cooperativele de credit sunt necesare,
dacă sunt constituite pe baze noi s-a
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recurs din nou la înființarea lor pe baza
Decretului 455 din 1954, iar rezultatele au fost
din ce în ce mai bune.
Reînființarea cooperativelor de credit a fost din
nou bine primită de populația țării noastre, mai
ales în regiunile unde băncile populare din
trecut avuseseră rezultate remarcabile și erau
apreciate de locuitori la timpul lor. Astfel, la
numai doi ani de la reînființare, acestea s-au
înmulțit și extins în așa măsură, încât în anul
1957 ajunseseră la 1006 unități, la care erau
asociați peste 400.000 membri.
Pentru a veni în ajutorul noilor cooperative de
credit constituite, statul le-a acordat în primii
ani credite consistente, dar chiar de la început
ele au procedat la strângerea de fonduri proprii
în vederea autofinanțării, situație la care s-a
ajuns la scurt timp,după care nu s-a mai apelat la
sprijinul statului.
Începând cu anul 1961 cooperativele de credit
își desfășurau activitatea în baza Decretului 401,
care modifică Decretul 133 din 1949 pentru
organizarea cooperației, prin care se introducea
posibilitatea înființării de cooperative de credit,
reparându-se astfel omisiunea din Decretul 131
din 1949. Ele se conduceau după statute model
de organizare și funcționare și pe lângă într-
ajutorarea membrilor asociați cu împrumuturi,
atrăgeau depuneri spre fructificare și executau
unele operațiuni de mandat în contul statului,
plata produselor agricole predate de
contractanții individuali, asigurări facultative de
bunuri și persoane, plata despăgubirilor
cuvenite cetățenilor dăunați.
Astfel, în măsura în care CEC și-a organizat
rețeaua de agenții în comune, în cursul anului
1961, cooperativele de credit au predat
acestora depunerile spre fructificare și
operațiunile de mandat.
De la reînființarea lor, din anul 1955,
cooperativele de credit au avut o evoluție
ascendentă, astfel că la începutul anului 1971
numărul total al cooperativelor de credit era de
930 din care 761 în mediul rural și 169 în mediul
urban, iar numărul membrilor asociați a depășit
2.000.000.
În afară de cele 761 de cooperative de credit
din mediul rural mai funcționau aici în jurul

anului 1970, 92 de unități ale Băncii pentru
Agricultură și Industrie Alimentară, 1167 agenții
comunale CEC și 120 puncte operative de lucru
ADAS.
Operațiunile de mandat atribuite de stat în
contul Băncii pentru Agricultură și Industrie
Alimentară, al CEC în mediul rural, precum și de
către ADAS, au constituit o dovadă a încrederii
de care se bucurau cooperativele de credit,
instituții financiare în plină ascensiune.
Pentru coordonarea corespunzătoare a
cooperativelor de credit la nivelul fiecărui județ
a luat ființă o comisie județeană a
cooperativelor de credit, iar pe plan central s-a
constituit în anul 1973 o Comisie Centrală a
Cooperativelor de Credit, unitate cu
personalitate juridică cu 20 salariați, “ca organ
reprezentativ“ care s-a ocupat îndeaproape sub
aspect metodologic și functional de
cooperativele de credit. Controlul acestora se
asigura prin organele de control ale uniunii
județene ale cooperativelor de consum și de
credit, cooperativele de credit nu aveau o
bancă centrală numai a lor, având deschise
conturi curente la sucursalele Băncii pentru
Agricultură și Industrie Alimentară.

Ce a urmat după 1990? Cum s-a
modificat legislația din domeniu în
această perioadă, ce nu a fost bine? De
ce sita din 2000 a cernut atât de puternic
și astăzi avem o singură rețea
cooperatistă? au fost băncile
cooperatiste înființate după 1996 atât de
slabe ori cerințele au fost mult prea dure?

La doar o lună și jumătate de la Revoluția din
1989 a fost promulgat Decretul lege nr. 67
privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei
de consum și de credit care a fost extins și
modernizat în anul 1996 prin adoptarea de
către Parlamentul României a Legii nr. 109
privind organizarea şi funcţionarea cooperației
de consum și a cooperaţiei de credit, lege prin
care cooperativele de credit erau reglementate
în mod distinct față de cele de consum,
recăpătându-și și denumirea istorică de bănci
populare. 

Însă, pe fondul unor imperfecțiuni ale acestei
legi, în perioada imediat următoare, respectiv
în anii 1996 și 1997, au început să prolifereze
cooperative de credit – bănci populare
independente, care din nefericire, nu au
respectat principiile cooperatiste
internaționale, statuate și respectate întocmai
de către cooperativele de credit care alcătuiau
sistemul tradițional, respectiv rețeaua
CREDITCOOP. 
Marele neajuns al acestor noi, așa-zise
cooperative de credit, era acela că ele
promovau și desfășurau activități bancare,
eludând pragul minim de capital necesar
funcționării unei bănci comerciale. 
Astfel au început să apară probleme, unele
grave, la noile unități de acest fel, care s-au
înființat după anul 1996. Se impunea cu
necesitate, în acest moment, luarea unor
măsuri ferme, care să reglementeze mai strict
activitatea de credit cooperatist, în așa fel încât
noile cooperative de credit - bănci populare
apărute după 1996, să nu pericliteze
viabilitatea, buna reputație și credibilitatea de
care se bucurau cooperativele de credit
tradiționale, existente în România la data
apariției Legii din 1996 și nici sistemul bancar
românesc.
Drept urmare, în anul 1997 s-a aprobat o
Ordonanță de urgență prin care s-a stopat
înființarea de noi cooperative de credit, ceea ce
a însemnat un prim pas mare spre normalizare.
Apreciem că, perioada dintre anii 1996 și 2000,
din pricina incertitudinilor din piață, a fost cea
mai grea din ultimii 25 de ani pentru băncile
cooperatiste tradiționale din rețeaua
CREDITCOOP. A venit însă anul 2000, când
Guvernul României a emis Ordonanța de
urgență nr. 97 privind organizațiile cooperatiste
de credit, prin care s-a legiferat obligativitatea
funcționării cooperativelor de credit – bănci
populare în rețele cooperatiste. Astfel, toate
cooperativele de credit – bănci populare
existente în piață la începutul anului 2000 – s-au
grupat în 10 rețele cooperatiste de credit, care
au parcurs în timp de 2 ani – în trei etape, până
în anul 2002 – un amplu proces de autorizare de
către Banca Națională a României.
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La finalul procesului de autorizare, o singură
rețea cooperatistă de credit a primit aprobarea
de la Banca Națională a României, respectiv
Rețeaua cooperatistă de credit CREDITCOOP,
împreună cu cele 565 de cooperative de credit
afiliate, marcând astfel pentru ele, cel mai
important moment din istoria
postdecembristă. A revenit astfel onoarea
deosebită, Rețelei cooperatiste de credit
CREDITCOOP, să continue tradiția atât de
originală, interesantă și frumoasă a băncilor
cooperatiste românești.
Cooperativele de credit din rețelele
cooperatiste neautorizate au fost nevoite să
iasă din piață sau să se transforme și să
funcționeze ca instituții financiare nebancare.
Nu pot să afirm că alte rețele cooperatiste nu
au fost aprobate pentru că băncile cooperatiste
componente au fost mai slabe, dar în mod sigur
ele fiind înființate doar cu unul sau doi ani în
urmă, nu erau suficient de viguroase pentru a fi
aprobate de Banca Națională a României, asta
și pentru că, poate, cerințele au fost mult prea
dure.

Ce deosebire există astăzi între o bancă
comercială și una din sistemul bancar
cooperatist? Cum arată în cifre, la
momentul actual, CreDitCooP? Cum
vă propuneți să arate el peste 5ani, 10 ani
sau chiar 20 de ani?

Ordonanța de urgență 99 din 2006, care
reglementează alături de bănci și organizarea și
funcționarea băncilor cooperatiste, în
momentul de față este o lege modernă
europeană și prevede funcționarea rețelelor
cooperatiste de credit pe două nivele: Banca
Centrală Cooperatistă CREDITCOOP
reprezentând nivelul 1, iar pe nivelul 2 băncile
cooperatiste afiliate.
Obiectul de activitate al băncilor cooperatiste
s-a diversificat mult, fiind foarte apropiat de cel
al băncilor comerciale, iar activitatea Băncii
Centrale Cooperatiste CREDITCOOP este
identică cu cea a unei bănci universale. În
esență diferența ar fi că spre deosebire de o
bancă comercială, o bancă cooperatistă se

organizează pe o rază de operare proprie și
este constituită printr-un număr variabil de
membri asociați – persoane fizice având capital
social variabil, fiecare bancă cooperatistă se
afiliază obligatoriu la o bancă centrală care are
și ea un capital variabil constituit prin
contribuția băncilor cooperatiste afiliate.
Banca Centrală coordonează întreaga
activitate a băncilor afiliate, are atribuții de
reprezentare, control și supraveghere și
îndeplinește totodată și funcția bancară pentru
unitățile din rețea, aceasta presupunând
efectuarea operațiunilor prin numerar și a
transferurilor de fonduri în exclusivitate prin
Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP și
agențiile acesteia.
În plus, potrivit legii, Banca Centrală
Cooperatistă CREDITCOOP garantează în
întregime obligațiile băncilor cooperatiste
afiliate având constituită în acest scop o
rezervă mutuală de garantare.
Toată evoluția rețelei bancare cooperatiste
CREDITCOOP de la aprobarea ei de către Banca
Națională a României în anul 2002, a fost una
într-o continuă ascensiune. Modernizarea și
dezvoltarea au fost întotdeauna cuvinte de
ordine, iar la ora actuală sistemul bancar
cooperatist este unul cu rezultate de excepție.
Astăzi rețeaua CREDITCOOP numără 40 de
bănci cooperatiste, care funcționează ca
adevărate bănci regionale, iar în raza de
activitate a acestora operează un număr de
740 de sucursale, agenții și puncte de lucru,
care deservesc peste 1,2 milioane de clienți.
Întrucât ne apropiem de sfârșitul anului 2018,
putem aprecia că bilanțul agregat al Băncii
Centrale Cooperatiste CREDITCOOP și al
băncilor cooperatiste afiliate va depăși 1,4
miliarde lei ceea ce înseamnă aproape 300
milioane euro, soldul creditelor acordate va
depăși 1 miliard lei, capitalul social 150
milioane lei, iar soldul depunerilor atrase 960
milioane lei. Valoarea fondurilor proprii pe
ansamblul rețelei în echivalent euro va fi de
aproximativ 70 milioane euro, față de 10
milioane euro stabilit de Banca Națională a
României prin reglementări. La Banca Centrală
Cooperatistă CREDITCOOP fondurile proprii vor

fi de 10 milioane euro față de un nivel de 5
milioane euro prevăzut de aceleași
reglementări, iar nivelul de solvabilitate se va
situa în jurul procentului de 30%.
Indicatorii de prudențialitate bancară, mai ales
cei care arată calitatea activității de creditare se
situează la niveluri foarte bune. Astfel,
creanțele depreciate ale clientelei nebancare în
total portofoliu reprezintă 0,3%, iar rata
creditelor neperformante 0,8%.
Soldul creditelor acordate a crescut cu 14% față
de începutul anului și soldul depunerilor cu 7%,
iar profitul estimat pentru sfârșitul anului va fi
de peste 6 milioane lei, atât Banca Centrală
Cooperatistă CREDITCOOP cât și băncile
cooperatiste afiliate la nivel consolidat vor
realiza profit, lucru care s-a întâmplat în toți anii
începând din 2000 și până în prezent.
În atingerea obiectivelor noastre ne bazăm pe
avantajele conferite de o rețea de 800 de
unități ceea ce înseamnă, a doua rețea din
sistemul bancar românesc și cea mai bună
prezență în ceea ce privește numărul de
localități, respectiv 765. 
Ne sunt alături peste 650.000 membri asociați
și peste 1.200.000 de clienți și ne bazăm pe
rezervele deosebite și pe potențialul bancar
care există în mediul rural, unde funcționează
un număr de 550 unități, reprezentând
jumătate din unitățile bancare existente în
această zonă.
Dorim ca în următorii ani să continuăm să
concentrăm tot mai mult băncile cooperatiste
prin procese de fuziune, astfel încât ele să fie
din ce în ce mai puternice, să ne păstrăm
numărul de unități operative și să ne adaptăm
și să modernizăm activitățile conform noilor
cerințe impuse de procesul de digitalizare.
Pentru a atinge aceste deziderate, precum și
altele este nevoie de modificarea unor
prevederi legislative care reglementează
activitatea băncilor cooperatiste. În acest sens,
la sfârșitul acestui an intenționăm să începem
demersurile de modificare a unor prevederi din
OUG 99/2006.

norel Moise
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a începutul anului 2018 populația
rezidentă a României a ajuns la
19524 mii locuitori (Institutul
Național de Statistică, 2018a. Este

populația care avea reședința obișnuită în țară
(locuiește în țară de cel puțin 12 luni). Scăderea
înregistrată în anul 2017 a fost de 124 mii
locuitori, 71 de mii fiind scădere naturală
(mortalitate mai mare decât natalitatea) și 53
de mii fiind pierdere prin migrație externă cu
schimbare de reședință. Acest recul se adaugă
celui din toți anii 1990-2016 și tabloul general al
declinului populației rezidente în întreaga
perioadă 1990-2018 este cel prezentat în
tabelul 1.
Locuiesc astăzi în România 19,5 milioane de
persoane și erau 23,2 milioane la începutul
anului 1990. Datele provizorii publicate lunar de
Institutul Național de Statistică (INS) asupra

numărului de născuți și de decedați în primele
opt luni ale anului 2018 nu indică schimbări față
de anul trecut și admițând o migrație externă
netă negativă similară (53 mii persoane),
populația rezidentă la sfârșitul anului va ajunge la
19,4 milioane. Scăderea în cei 29 de ani ajunge
astfel la 3,8 milioane locuitori. Este o pierdere
imensă la dimensiunea populației țării, mai mult
de 16 la sută. Ea provine în proporție
covârșitoare – de 71,4 la sută, din imensa
migrație a românilor. Evaluat la nivelul a trei sub-
perioade (cu date comparabile), declinul a fost
apropiat în anii 1990-2002 și 2003-2010, 1,6 și
1,4 milioane, anii respectivi fiind cei ai veritabilei
explozii a migrației externe - în anii 1990 și 1991,
în a doua parte a anilor 1990 prin rețelele create
și apoi prin eliminarea vizelor de intrare și
aderarea la Uniunea Europeană. Se poate
remarca o diminuare moderată dar

semnificativă a ponderii scăderii populației prin
migrație externă. Perioada ultimă, 2011-2018,
aduce două schimbări importante: o diminuare a
dimensiunii declinului anual al populației și, mai
ales, inversarea raportului dintre contribuțiile
celor două componente ale declinului, scăderea
naturală fiind apreciabil superioară celei prin
migrație externă.  Schimbarea provine din
mișcări opuse, amplificarea mărimii primei
componente și regresul celeilalte. De ce este
importantă această inversare? Pentru că poate
indica o posibilă relativă stabilizare a fluxurilor
anuale ale migrației și, ceea este mai important,
declinul viitor al populației va proveni în măsură
decisivă din evoluția numărului de nașteri și de
decese, cuantificarea acesteia fiind de mare
acuratețe. Actualitatea unor noi proiectări ale
populației devine în acest context al ultimelor
dezvoltări un deziderat. 
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anul 2019 – al 30-lea an de declin 
al populației țării. Ce perspective?

Evoluțiile populației și ale  fenomenelor demografice par a fi
imperturbabile la agitata atmosferă politică din țară în ultimii ani și își
continuă tendințele instalate după mijlocul anilor 1990 și consolidate
prin dezvoltările din acest al doilea deceniu al secolului XXI. Peste doar
câteva săptămâni vom intra în anul 2019 și momentului bilanțurilor îi va
urma cel al perspectivelor. Acestea vor purta și o amprentă particulară,
urmând a fi elaborate după sărbătorirea celor 100 de ani de la Marea
Unire. Cum va arăta  populația României în deceniile de după Anul
Marelui Centenar? După 29 de ani de declin și producerea unor imense
dezechilibre în structura pe vârste a populației, perspectivele rămân
sumbre și în acest articol sunt sintetic prezentate plecând de la cele mai
recente date asupra populației țării. 

L

vasile Gheţău, Ph.D.
Profesor asociat, Facultatea de sociologie, Universitatea Bucureşti
Director, Centrul de Cercetări Demografice al academiei române 
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Privind spre deceniile
care vin 
Suntem în anul 2018 și reflectând la
posibila populație rezidentă a țării la
mijlocul secolului  plecând de la actuala
populație, un exercițiu prospectiv
poate reliefa cu elocvență măsura în
care evoluțiile viitoare ale intrărilor și
ieșirilor pe cale naturală în/din
populație (numărul de născuți și de
decedați) se află înscrisă în actuala
populație și în devenirile ei în deceniile
viitoare.
Numărul de născuți depinde direct de
mărimea populației feminine în vârstă
de 15-49 ani (grupare standard
internațională). Ori, calcule relativ
simple arată că până în anul 2034
această populație va fi compusă din
generații care se află astăzi în viață,
nefiind influențată de evoluția
natalității după anul 2017. Este întreg
spațiul A din figura 1. Se vor adăuga,
după anul 2033,  femeile din generațiile
2018-2034, aflate în triunghiul B din
figură. Întreaga populație de 15-49 ani
va înregistra un regres masiv, de la 4,5
milioane la 3,1 milioane, fiind compusă
din generații mai mici născute după
anul 1989. O alură descendentă
similară urmează să aibă și curba
numărului de născuți în condițiile
păstrării caracteristicilor actuale ale
fertilității feminine, însemnând
numărul mediu de copii aduși pe lume
de o femeie de-a lungul vieții rezultat
din datele anuale asupra numărului de
născuți și populației feminine în vârstă
de 15-49 ani (1,6 - după datele INS,
2018b). Pentru a se asigura simpla
înlocuire în timp a generațiilor și
menținerea numărului populației, un
cuplu trebuie să aducă pe lume 2 copii.
Ipoteza menținerii fertilității la 1,6 copii
la o femeie din această variantă a
proiectării, nivel apreciabil inferior
celui de 2 copii, a fost preferată în

această variantă de proiectare pentru a
cuantifica efectele pe care le-ar avea în
timp menținerea fertilității actuale
asupra evoluției numărului populației.
Cititorul va realiza că un număr mediu
de copii mai mare de 1,6 va duce la o
populație viitoare mai mare iar un
număr mediu mai mic va avea va avea
drept rezultat o populație mai mică. 
Ipoteza asupra mortalității este foarte

optimistă, speranța de viață la naștere
urmând să-și continue trendul
ascendent: la bărbați - de la 71,9 în anul
2017 la 77 ani la mijlocul secolului iar la
femei de la 78,9 la 82 ani (Ghețău,
2018, pentru valorile pe anul 2017).
Alegerea valorilor din anul 2050 este
consistentă cu întreaga filozofie și
ipotezele adoptate de Divizia de
Populație ONU în Seria 2017 a
Perspectivelor Populației Mondiale
(United Nations Population Division,
2017). Progresul mai important la
bărbați presupune o diminuare a
decalajului față de populația feminină
de la 7 la 5 ani, ceea ce ar constitui o
aliniere la modelul din țările dezvoltate.
Prin creșterea speranței de viață și la
vârstele avansate, decesele anuale se
produc în ultimii ani în proporție de 75
la sută în populația în vârstă de 65 ani și
peste, proporție în deplasare spre
vârstele de 70 ani și peste. Numărul și
proporția acestei populații urmează a
se amplifica în viitor (figura 2). Ipotezele
asupra speranței de viață prevăd o
reducere consistentă a mortalității pe
vârste, ceea ce ar urma să aibă
echivalent în reducerea numărului de
decese. Din aceste influențe  opuse ca
efecte  rezultă un număr anual de
decese oscilând moderat în jurul valorii
de 260 mii până în anul 2040, curba
respectând însă, în mod semnificativ,
marile oscilații ale dimensiunii și
ponderii populației vârstnice. Dar, la o
populație în declin masiv, numărul
deceselor urmează în mod firesc,
celelalte condiții fiind egale, un regres,
ceea ce ar urma să se întâmple după
anul 2039, în anul 2050 numărul
deceselor ajungând la 250 de mii. Nu
înseamnă și o reducere a ratei
mortalității generale, dimpotrivă,
numărul de decese la 1000 locuitori
urmând a se majora de la 13,5 în anul
2017 la 15,2 după anul 2039.
Migrația va continua să-și pună
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tabElul 1. scădErEa nuMărului populațiEi rEzidEntE
în pErioada 1990-2018 și coMponEntElE scădErii

perioada scăderea numărului
populației 

contribuția scăderii naturale 
și a migrației externe

scădere naturală Migrație netă

1990-2002
(13 ani)

În mii persoane

-1584 -259 -1325

Proporții – în %

100 16.4 83.6

2003-2010
(8 ani)

În mii persoane

-1428 -327 -1101

Proporții – în %

100 22.9 77.1

2011-2018
(8 ani)

În mii persoane

-799 -503 -296

Proporții – în %

100 62.9 37.1

1990-2018
(29 ani)

În mii persoane

-3812 -1090 -2722

Proporții – în %

100 28.6 71.4

Sursa datelor: scăderea populației și scăderea naturală: institutul Național de

2 copii
trebuie să aducă
pe lume un cuplu

pentru a se
asigura simpla

înlocuire în timp a
generațiilor.
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amprenta pe evoluția numărului
populației. În Varianta 1 a proiectării nu
este inclusă o ipoteză asupra migrației.
S-a dorit a se reliefa potențialul actualei
populații  asupra celor 2 indicatori ai
mișcării naturale – numărul de născuți
și de decedați. În Varianta 2 a
proiectărilor s-a inclus o ipoteză asupra
migrației externe. Ea admite o
continuare a migrației negative din
ultimii trei ani (migrație negativă medie
anuală de 53 mii persoane) (după
datele INS, 2018c) dar cu perspectiva
stopării ei până în anul 2040.        
Toate aprecierile de până aici
conturează cu suficientă motivație și
precizie așteptatele evoluții ale
numărului de născuți și decese în
deceniile viitoare și ale întregii
populații. În tabelul 2 sunt prezentați
principalii indicatori ai perspectivelor
până la mijlocul secolului în Varianta 1,
fără migrație externă. 
Subliniam că după 29 de ani de declin al
populației și de deteriorare a structurii
pe vârste perspectivele sunt înscrise în
evoluțiile de până acum prin rigidele
raporturi dintre starea și mișcarea
populației. Datele din tabel
concretizează aprecierea. Degradarea
tabloului general al populației și a
indicatorilor majori din  tabel devine
inevitabilă. Scăderea naturală anuală ar
urma să depășească 100 de mii
persoane după anul 2034. Este un nivel
foarte ridicat și pentru o populație de
19,5 milioane, cum este cea actuală, și
va deveni deosebit de mare la o
populație cu 2-3 milioane mai redusă.
Vârsta mediană a populației va ajunge
la aproape 48 de ani, cu 7 ani mai mare
decât cea de astăzi iar populația de 65
ani și peste ar urma să reprezinte 27 la
sută din întreaga populație. Implicațiile
economice nu sunt greu de identificat:
la 100 de persoane adulte (20-64 ani),
active economic în cea mai mare parte,
revin astăzi 29 de persoane vârstnice,

predominant inactive economic, iar
acest raport de dependență ar ajunge
la 50 la mijlocul secolului. Natalitatea ar
coborî la mai puțin de 9 născuți la 1000
de locuitori iar mortalitatea generală ar
urca la 15 la mie. Cum ar arăta
populația pe sexe și vârste în anul 2050
comparativ cu cea de la începutul
anului 2018 se poate vedea în figura 3.
Piramida vârstelor în anul 2018

evidențiază marile schimbări survenite
în timp în evoluția natalității înainte de
anul 1990 și poartă în partea inferioară
urmările natalității scăzute de după
anul 1989. Menținerea natalității la
valori scăzute ar modela o structură
viitoare pe vârste cu totul neobișnuită
în anul 2050 și ei i se asociază indicatorii
din tabelul 2. Și piramida și
caracteristicile generale ale situației
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tabElul 2. indicatori Majori ai populațiEi rEzidEntE a roMâniEi în pErioada 2017-2050. 
ani sElEctivi. varianta 1 (fără MigrațiE)

indicatori 2017 2020 2030 2040 2050

Numărul populației (la începutul anului) 
- în mii locuitori* 19638 19366 18463 17456 16380

Vârsta mediană - în ani 40,8 42,8 45,3 47,1 47,5

Populația pe grupe mari de vârstă
Număr - în mii 

0-19 ani* 4127 4030 3606 3277 3064

20-64 ani* 12017 11689 11090 9960 8851

65 ani și peste* 3494 3646 3768 4219 4465

Structura - în % 

0-19 ani 21 20,8 19,5 18,8 18,7

20-64 ani 61,2 60,4 60,1 57,1 54

65 ani și peste 17,8 18,8 20,4 24,2 27,3

Număr născuți vii - în mii* 189,5 181 163 156 141

Rata natalității - la 1000 loc. 9,7 9,4 8,8 8,9 8,6

Rata fertilității totale - copii la o femeie 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59

Număr decedați - în mii* 260,6 263 258 262 248

Rata mortalității generale - la 1000 loc. 13,3 13,6 14 15 15,1

Scădere naturală - în mii persoane* -71,1 -81 -95 -106 -107

Speranța de viață la naștere – în ani

Bărbați 71,7 72,2 73,6 75,2 77

Femei 78,9 79,1 80 81 82,1

Femei în vârstă de 15-49 ani:

- număr - în mii* 4603 4314 3804 3383 3145

- proporție în populația feminină - în % 46 44 40 38 38

Populația de vârstă școlară (3-23 ani) - în mii* 4377 4328 3965 3553 3290

Raportul de dependență a tinerilor (RdT) 34 35 33 33 35

Raportul de dependență a vârstnicilor (RdV) 29 31 34 42 50

Raportul total de dependență (RTd) 63 66 67 75 85

densitatea populației - loc. la km. p. 82 81 77 73 69

RdT - Persoane  în vârstă de 0-19 ani la 100 de adulți (20-64 ani)   
RdV - Persoane în vârstă de 65 ani și peste la 100 de adulți  
RTd - persoane tinere și vârstnice la 100 de adulți 

date iNS pentru anul 2018 la indicatorii cu asterisc. 

2034
Scăderea

naturală anuală 
a populației 
ar urma să

depășească 100
de mii persoane.

roMÂNia DEMOGRAFICĂ
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demografice după anul 2030 definesc
pentru mijlocul secolului o stare în care
resursele interne de redresare se
epuizează.
În Varianta 2 a proiectărilor, existența
unei migrații nete negative amplifică
dimensiunile deteriorării, chiar dacă
ipoteza prevede o reducere continuă a
migrației nete și stoparea ei până în
anul 2040. Populația ar ajunge la 15,5
milioane în anul 2050, scăderea
naturală ar fi mai mare decât cea din
Varianta 1, gradul de îmbătrânire
demografică s-ar accentua iar raportul
de dependență a vârstnicilor s-ar
majora (figura 4), migrația externă
diminuând  mărimea populației adulte.
Migrația externă negativă a românilor
va continua să fie importantă atât timp
cât se vor menține decalajele imense
de venit și standard general de viață
dintre România și țările europene
dezvoltate (detalii semnificative asupra
amplorii fenomenului plasată în
context internațional pot fi găsite în
(OECD, 2017 și în United Nations, DESA,
2017b). Ipoteza aleasă în proiectare de
reducere și stopare a migrației negative
presupune a diminuare considerabilă a
decalajelor. Țările dezvoltate vor avea
însă nevoie de mână de lucru străină și
în deceniile viitoare, cerută de
economii pentru care de multă vreme
imigrația a devenit indispensabilă.
Imigrația de retur va deveni importantă
ca dimensiune și contribuție la
reducerea declinului populației
rezidente într-un context de schimbare
radicală a forței factorilor determinanți
ai migrației – cei care „împing” individul
să plece dintr-un loc și cei care atrag
individul spre alt loc (cunoscuta teorie
push-pull a migrației). Rațiunile
economice au fost cele majore în
masiva migrație pentru muncă a
românilor. Returul va fi încurajat atunci
când enormul decalaj de venit și
standard de viață dintre țara noastră și

țările dezvoltate de destinație a
migrației se va reduce considerabil. Din
altă perspectivă, de la migrația
exploratorie a celibatarului și a unuia
dintre soți, s-a intrat în fazele de
migrare a ambilor soți, de aducere a
copiilor în țara de reședință, de naștere
a copiilor în țara de reședință. Copiii
urmează școala în limba țării respective,
s-au integrat ușor în societate, au locuri
de muncă acolo, au deschis afaceri
acolo. Mai mult, au învățat și trăiesc
într-un mediu în care statul de drept și
instituțiile sale funcționează altfel decât
„acasă”. Motivația returului este mai
slabă decât cea a rămânerii acolo.
Posibile crize economice viitoare în
țările de reședință ar putea determina
întoarcerea doar dacă vor fi extrem de
dure și de durată. După informații ale
oficiilor naționale de statistică și din
presă, migranții români loviți de criza
care a lovit violent Spania s-au orientat
spre alte țări (Regatul Unit, îndeosebi,
dar și Germania, Olanda și Belgia).
Încurajarea „patriotică” la întoarcere
acasă nu are substanță. În anul 2016 au
obținut cetățenie în țări ale Uniunii
Europene 30 de mii de persoane având
cetățenie română (Eurostat, 2018a).
Extinderea penuriei de mână de lucru
semnalată în unele județe mai
dezvoltate din centrul și vestul țării ar
putea constitui un stimulent de
întoarcere doar dacă salariile vor crește
considerabil. Starea și mersul
lucrurilor, din ultimii doi ani îndeosebi,
amână acest orizont iar declarații
foarte recente ale unor demnitari
români referitoare la limitarea
dreptului de a munci în spațiul UE prin
permis unic de muncă, pe durată
limitată  (în fiecare țară a Uniunii), ca și
cele vizând descurajarea migrației
medicilor rezidenți prin documente
adiționale la contractul de muncă, nu
vor face decât să grăbească plecarea
celor bine pregătiți profesional.  
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Scăderea naturală a populației s-a
instalat prin reducerea natalității,
stagnarea ei la un nivel scăzut și
majorarea paralelă a mortalității
populației. Reducerea dimensiunii
scăderii naturale impune, în mod
indispensabil, redresarea natalității.
Este însă subestimată în analize și
aprecieri contribuția pe care o poate
avea reducerea mortalității populației
la regresul scăderii naturale. Ca și cum
fenomenul ar fi intangibil la programe
de ameliorare a stării de sănătate. O
comparație a mortalității din țara
noastră cu cea din celelalte țări ale
Uniunii Europene relevă decalaje
enorme (figura 5). Ratele folosite sunt
cele standardizate, pentru a elimina
efectele perturbatoare ale
particularităților din structura pe
vârste a populațiilor din țările UE28.
Rata din țara noastră este de 15,3 la
mie, doar Bulgaria avânt un nivel mai
ridicat. Este surprinzătoare plasarea
compactă a țărilor ex-comuniste la
valorile cele mai ridicate. În celelalte
țări valorile ratei sunt de 8,5-10 la mie.
Prin aceste rate comparative putem
vedea cât de mari sunt rezervele de
reducere a mortalității în țara noastră.
Reducerea mortalității nu se va putea
realiza cu un sistem de sănătate
publică aflat de multă vreme în colaps,
în permanente crize de vaccinuri și
medicamente pentru tratarea unor
maladii grave (cancerul, diabetul,
HIV/SIDA), un sistem afectat de
emigrare masivă a medicilor și
personalului mediu sanitar, lipsit de
management performant și având o
utilizare îndoielnică a marilor resurse
financiare colectate prin asigurările de
sănătate. Un alt sistem de sănătate ar
putea însă contribui la reducerea
mortalității populației și diminua
dimensiunea scăderii naturale a
populației, alături de indispensabila
redresare a natalității.  

originile degradării
stării populației și ale
depopulării țării
Cititorul își va pune fireasca întrebare:
și, totuși, redresarea este imposibilă?
Acest articol urmează a fi publicat în
ediția specială a revistei Piața
Financiară dedicată Centenarului Marii
Uniri. Gravitatea stării și perspectivelor
populației țării prezentate în articol și
solemnitatea contextului impun o
tratare aparte a răspunsului la
întrebare. Voi folosi în rândurile
următoare, în formă adaptată, cu
modificări și adăugiri, și unele opinii,
aprecieri și observații publicate foarte
recent, în același context al sărbătoririi
a 100 de ani de la făurirea statului
național unitar român. Se impune însă
o observație. Valorile unora dintre
indicatorii care vor fi menționați provin
din proiectări elaborate pornind de la
populația rezidentă din anul 2016.
Populația rezidentă la începutul anului
2018, aflată la baza proiectărilor
prezentate în acest articol,  este cu 240
de mii de locuitori mai mică în raport cu
cea din anul 2016. Altfel spus, valorile
indicatorilor respectivi reflectă un grad

mai ridicat de deteriorare a
caracteristicilor populației în deceniile
următoare.       
Evoluțiile populației și ale fenomenelor
demografice după anul 1989 au
cauzalități și mecanisme complexe,
izvorâte din realitățile economice,
sociale, culturale și politice ale societății
românești în drumul ei spre
democrație, stat de drept și economie
de piață. În aceste evoluții, contribuții și
efecte importante, directe și indirecte,
au avut caracteristicile populației și
fenomenelor demografice din deceniile
anterioare anului 1990.  Dreptul omului
de a decide numărul de copii pe care
dorește să-i aibă și când să-i aducă pe
lume, ca și la informație și mijloace de
planificare familială a avut și el un rol
care nu poate fi subestimat ori neglijat
ca efecte. După cum nu pot fi
subestimate efectele dreptului la liberă
circulație, la activitate economică și
stabilirea reședinței în alte țări, la
cunoașterea stilului de viață, valorilor
ierarhiilor și aspirațiilor oamenilor din
alte țări, efecte care și-au pus
neîndoielnic amprenta pe atitudini,
comportamente și decizii vizând familia
și copilul. Toate aceste determinări se
cuvin a fi luate în considerare în analiza
stării actuale a populației țării și în
fundamentarea unor programe și
strategii de reducere a dimensiunii
declinului populației și a gradului de
depopulare a țării. În fața unor realități
și perspective demografice profund
negative există prudență, îndoieli și
chiar scepticism, atitudini care provin și
din incertitudinea viitorului pe termen
lung, în general. Se adaugă, probabil,
refuzul individului, prin natura,
construcția și educația sa, de a-și
organiza viața cu o viziune și o filozofie
pesimiste, atât timp cât declinul
populației țării nu a avut până acum
efecte negative semnificative asupra
vieții sale. Mai mult, acest declin a avut
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efecte economice benefice asupra
societății, prin reducerea considerabilă
a resurselor orientate spre alocații
(numărul născuților este de multă
vreme la nu cu mult peste jumătatea
celui de la începutul anilor 1990),
maternitate, asistență medicală a
mamei și copilului, educație, fără a mai
vorbi de reducerea presiunii asupra
pieței muncii prin masiva migrație
pentru muncă a câtorva milioane de
persoane tinere și adulte și sutele de
milioane de euro din remitențe. Prin
reducerea numărului de copii și la
nivelul familiei au existat avantaje
economice, resursele financiare pe
membru de familiei fiind mai mari în
cele fără copii ori cu un singur copil. 
Toate aceste avantaje vor avea însă
costuri, nemăsurabile astăzi, pe termen
lung și foarte lung. Am menționat
ascensiunea raportului de dependență
a vârstnicilor, de la 28 la 51 de
persoane în vârstă de 65 ani și peste la
100 de persoane în vârsta de muncă.
Pe fondul declinului și al accelerării
îmbătrânirii populației, menținerea
ratelor de activitate pe sexe și vârste
din anul 2015 ar urma să ducă la
contractarea populației active
economic de la 9 la 7,2 milioane
persoane în anul 2040. Penuria de forță
de muncă apărută în unele ramuri și
județe se va amplifica prin intrarea
masivă în populația în vârstă de muncă
în anii care vin a generațiilor mici
născute după anul 1990. Creșterea
participării la activitatea economică
prin majorarea ratelor de activitate și
de ocupare pe sexe și vârste, aflate sub
valorile medii din UE28 (Eurostat,
2018b), va deveni deziderat major,
pentru a compensa într-o anumită
măsură reducerea populației active
rezultată din acțiunea demograficului.
Pe de altă parte, intrările în populația
de pensionari ar urma să fie în
ascensiune masivă între jumătatea

anilor 2020 și începutul anilor 2030 prin
ajungerea la vârsta pensionării a
generațiilor mari născute după anul
1966, ilustrând întinderea ecoului unor
mari fracturi survenite în trecut în
evoluția natalității.
◄ Singura măsură generoasă de
susținere a natalității luată vreodată în
țara noastră în contextul accesului
neîngrădit la contracepție și
întreruperea sarcinii a fost și a rămas
concediul și indemnizația de creștere a
copilului. Măsura a evitat o veritabilă
cădere a natalității după anul 2000, prin
redresarea moderată a numărului de
născuți în mediul urban, unde se află
preponderent femeile cu venit
impozabil beneficiare ale măsurii.
Redresarea a compensat continuarea
reculului numărului de născuți în
mediul rural. Modificările aduse în anul
2017 legislației în privința concediului și
indemnizației de creștere a copilului ar
trebui să aibă drept efect un progres al
numărului de beneficiari, însemnând o
redresare a numărului de născuți.
Datele Ministerului Muncii și Justiției
Sociale arată de altfel o ascensiune
semnificativă încă din anul 2017 – cu 18
mii persoane mai mult 13% (Ministerul

Muncii și Justiției Sociale, 2018). La
sfârșitul anului 2017 erau 166,6 mii de
beneficiari ai indemnizației (148,2 mii
erau mame, iar celălalt părinte (tatăl)
era beneficiar în 18,4 mii de cazuri). Nu
știm la câți din cei 188 de mii de născuți
din anul 2016 mama (sau tatăl) a avut
concediu și indemnizație de creștere a
copilului. Afirmăm că măsura
concediului și indemnizației este o
măsură generoasă la nivelul resurselor
societății. Date ale Agenției Naționale
pentru Plăți și Inspecție Socială relevă
însă fațete surprinzătoare și
preocupante  ale situației economice a
femeilor beneficiare. Din cei aproape
167 mii de beneficiari, 63% aveau
indemnizația minimă. Cu alte cuvinte,
veniturile acestora erau egale sau mai
mici decât salariul minim brut pe țară
garantat în plată (1.400 lei în luna
decembrie 2017).  Pe de altă parte,
datele Eurostat indică o proporție a
femeilor în vârstă de 20–29 ani aflate în
risc de sărăcie de 33%, la cele trăind
fără părinți, și 24%, la cele trăind cu
părinți (Eurostat, 2018c). Este o
realitate dură a natalității actuale în
România. Nu există date asupra unor
caracteristici importante ale mamelor
beneficiare de concediu și
indemnizație: nivel de educație,
categorie socio-profesională, stare
civilă, rangul copilului, pentru a putea
evalua diferențierea efectelor unei
astfel de măsuri și orientarea unor alte
măsuri stimulative în viitor.   
◄ Mamele care au avut și au
indemnizație, ca și cele care o vor avea
în viitor, fac parte din populația
feminină tânără aflată predominant în
mediul urban. La mijlocul anului 2016
populația feminină în vârstă de 15–49
ani era de 2,6 milioane în mediul urban
și de aproape 2 milioane în mediu rural.
Și structura pe vârste a celor două
populații este semnificativ diferită,
proporția femeilor la vârstele cu
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fertilitatea cea mai ridicată – între 25 și 35 de ani
– fiind superioară în mediul urban prin efectele
migrației din rural în urban. Cu excepția
județului Ilfov, cu particularitățile sale
demografice și socio-economice, declinul
natural al populației este generalizat, deci
inclusiv în județele în care măsura concediului și
a indemnizației a avut efecte pozitive asupra
numărului de născuți. Natalitatea este mai mică
de 8 născuți la 1000 de locuitori în 4 județe din
sudul țării, toate cu grad scăzut de urbanizare,
iar mortalitatea generală depășește 15 la mie în
6 județe (cu un nivel de aproape 19 la mie în
județul Teleorman). Oricât ar crește numărul de
născuți (mame cu indemnizații) în mediul
urban, o redresare de substanță a natalității
țării și diminuarea dimensiunii declinului
populației și a ritmului de depopulare a țării nu
pot fi realizate fără creșterea aportului femeilor
casnice. Concediul și indemnizația se acordă
mamelor cu venit impozabil (cu excepția
persoanelor care urmează cursuri de zi în
învățământ preuniversitar), persoane active
economic în perioada de referință, și reprezintă
un sprijin consistent pentru a asigura
compatibilitatea între statutul de persoană
activă economic și cel de mamă. Resursele
financiare pentru indemnizații nu se află în
bugetul de asigurări sociale, ele venind de la
bugetul de stat. Ancheta asupra forței de
muncă în gospodării 2015 (INS) indică un
număr al femeilor casnice de 1,3 milioane, 432
de mii fiind în mediul rural. Aproape 60% dintre
aceste femei sunt în vârstă de 15–44 ani. Nu
poate surprinde faptul că declinul natural în
mediul rural a fost în anul 2016 de 51 mii
persoane, de trei ori mai mare decât cel din
mediul urban (17 mii persoane). Creșterea
gradului de ocupare economică a femeilor din
rural le-ar asigura un nivel de trai mai ridicat și
le-ar permite acces la concediu și indemnizație
de creștere a copilului. Pe de altă parte,
majorarea proporției născuților de rangul 2 –
aflată la 30% – apare ca o condiție
indispensabilă a redresării, ceea ce ar implica o
diferențiere a măsurilor stimulative, cum ar fi,
de pildă, acordarea unei indemnizații mai mari
la cel de-al doilea copil al mamei.

◄ Declinul natalității este rezultatul a sute de
mii de decizii de a nu avea copii ori de a avea un
singur copil. Este factorul economic
determinant în aceste decizii? Sunt și alți factori,
de natură neeconomică? Am putea găsi răspuns
prin conceperea și efectuarea unor cercetări
selective pe eșantioane reprezentative de
populație tânără (și adultă), cu și fără copii,
pentru a vedea ce factori și mecanisme
determină deciziile și ce programe ar putea
schimba decizia de a nu avea copii ori de a avea
un singur copil [Nota]. S-ar putea elabora apoi și
programe și strategii pe termen lung, orientate
spre redresarea natalității și reducerea
dimensiunii declinului populației și a ritmului de
depopulare a țării (semnalată încă din anul 2005
(Bucher și Mai, 2005)) pornind de la aspirații,
deziderate și preferințe ale celor care doresc să
aibă copii, dar numeroase bariere și practici le
stau în față. Concediul și indemnizația de
creștere a copilului ar fi componentele unor
astfel de programe alături de alte măsuri, unele
adresate prioritar populației din mediul rural
unde deteriorarea situației demografice tinde să
capete caracteristici și dimensiuni dramatice. Ar
fi proiectul național cel mai important pe care îl
poate avea România după aproape 30 de ani de
declin al populației și instalarea depopulării țării.
Și cel mai costisitor. O întrebare tulburătoare se
poate însă pune: este pregătită țara, societatea
românească, pentru o redresare consistentă a
natalității, dacă ar fi să aibă loc? Nu, nu este
pregătită, fie și numai dacă ținem cont de
relatările presei despre starea maternităților și
spitalelor de copii, dotarea cu echipamente,
prezența personalului medical de specialitate,
numărul de creșe și grădinițe; accesul populației
rurale în special la asistență medicală adresată
mamei și copilului. Clasa politică nu s-a aplecat
în cei aproape 30 de ani cu responsabilitate,
competență, continuitate și viziune pe termen
lung asupra
situației demografice a țării. Creșteri de alocații
și alte stimulente financiare nediferențiate și
neadaptate în raport nevoile, preferințele și
aspirațiile tinerelor cupluri nu reprezintă nici
strategie și nici programe în domeniul
populației. 

[Notă]  Dezideratul  organizării unor cercetări
selective de amploare în rândul populației (tinere
îndeosebi) pentru a cunoaște factorii  determinanți ai
deciziilor tinerelor cupluri de a nu avea copii ori de a
avea un singur copil și  măsura în care astfel de decizii
ar putea fi schimbate prin programe și măsuri
adecvate nu este menționat acum pentru întâia oară.
Sunt 4-5 ani de la avansarea opiniei. În alte părți
problema este tratată diferit și nu de multă vreme
guvernul unui Stat Membru al Uniunii Europene a
luat decizia de a trimite mai multe milioane de
chestionare în gospodării pentru afla  opinii asupra
modului de a sprijini tinerele cupluri care doresc copii,
asupra măsurilor de susținere a familiilor care au mai
mulți copii, asupra adaptării  programului de
activitate economică a mamelor după venirea
copilului (programe elastice).    
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acum 100 de ani, generaţia Marii
Uniri a avut idealul său naţional
pe care a ştiut să-l împlinească.
Generaţia noastră are oare sau ar
trebui să aibă un ideal naţional?
Care ar trebui să fie acesta şi cine
şi când ar putea să-l
îndeplinească?

În ultimii 100 de ani, România a trecut
prin două războaie mondiale, o
dictatură, două crize economice
majore şi multe alte momente cu
impact istoric care au transformat țara
şi românii în ceea ce sunt astăzi. Cu alte
cuvinte, toate aceste evenimente au
dat un destin României. Sunt câteva
elemente predictibile, care depind de
maniera în care internalizăm şi
creştem un ideal naţional.
Conştientizarea şi reluarea rosturilor
istoriei noastre sunt două misiuni
morale şi culturale prin care, în

obiectivul nostru, vom reuşi să ne
cultivam individualitatea, societatea,
ţara, viitorul către pace, inovare,
creativitate, bunăstare şi un mediu
înconjurător sustenabil. La limită, toate
acestea sunt ingredientele unui proiect
de viaţă autentică. 

Desigur, centenarul este un
recurs la memorie, un moment de
reflecţie asupra progreselor
realizate de românia în cei 100 de
ani scurşi de la Marea Unire dar şi
cu nevoia de a privi spre viitor şi a
proiecta, de ce nu, următorii 100
de ani. Ce fel de ţară aţi vrea să
lăsăm moştenire copiilor şi
nepoţilor noştri pentru alţi o sută
de ani de românitate? Cum va fi
oare românia următoarei sute de
ani? Ce loc şi ce rol ar trebui să
joace ea în mecanismul comun
european?

Poziția Romaniei a fost întotdeauna
într-un echilibru delicat la marginea
geo-strategică a Europei. Apartenenţa
noastră la spaţiul Uniunii Europene și
securitatea oferită de NATO ar trebui
să ofere un mediu prosper pentru
români, transformând lupta pentru
granițe stabile în eforturi de
deschidere şi integrare într-un spaţiu
global pentru noi, pentru cultura
noastră, pentru afacerile noastre.
România are un potenţial uriaş din
punct de vedere economic, al
resurselor, al pieței, dar, mai mult
decât orice, al oamenilor. Capitalul lor
moral, creativ şi educaţional este cel
care poate face acest potenţial o
realitate actuală. Ar trebui să ne
asigurăm că prin investiții masive în
educaţie vom continua să avem una
dintre cele mai performante forţe de
muncă, pregătind profesionişti căutaţi
de marile companii ale lumii. 
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să le oferim noilor generații modelele
şi mentorii de care au nevoie

Sistemul fiscal al României are părți bune şi părți mai puţin bune, ne spune în acest interviu acordat
ediției speciale a revistei noastre, una dintre cele mai apreciate și cunoscute profesioniste în
fiscalitate, Ramona Jurubiță, coordonatorul pe plan local al grupului de firme KPMG. Totuși, cea mai
mare provocare pentru liderii în afaceri din România rămâne incertitudinea legislativă în domeniu.
Există în România de azi profesioniști care excelează în domeniul lor şi inspiră standarde de
performanţă și, mai mult decât atât, România are o piață foarte dinamică şi un necesar mare de
investiţii care reprezintă idealul unui teren fertil pentru inovaţie, cercetare şi profit semnificativ
pentru un investitor, fie el autohton, fie el străin. În contextul economic actual, spune domnia sa, 
este nevoie de un sistem de TVA simplu, dar robust și eficace în același timp. România ar trebui, pe
termen lung, să se concentreze pe investiții în educaţie, infrastructură, cercetare şi tehnologie. 

interviu cu ramona Jurubiță, Country Managing Partner KPMG românia
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indiscutabil, românia arată altfel
după aceşti - mulţi, puţini ?– o
sută de ani. Pentru oamenii de
afaceri din românia contează
mult bilanţul ultimelor trei decenii
de economie adaptată la cerinţele
occidentale. Cum arată în viziunea
unui important evaluator din
românia economia noastră, la
momentul actual, unul aniversar:
100 de ani de la Marea Unire? Ce
plusuri sunt de notat şi ce
minusuri? De ce ar trebui astăzi
un investitor să aleagă românia?

Indiscutabil, economia României arată
mult diferit astăzi faţă de acum 100 de
ani. Industria este diferită, serviciile
sunt diferite, economia este diferită, iar
toate aceste contexte instrumentale
sunt adaptate noilor realități. România
este astăzi una dintre ţările cu forţă de
muncă foarte bine pregătită, cu
profesioniști care excelează în
domeniul lor şi inspiră standarde de
performanţă. Avem doi unicorni, două
companii care depășesc ca evaluare 1
miliard de dolari, iar dimensiunea pieței
noastre indică profesionalismul şi
conectarea la realitățile si necesitățile
mediului de afaceri. În plus, avem o
piața foarte dinamică şi un necesar
mare de investiţii care, împreună cu
abilitățile profesioniștilor noștri,
reprezintă idealul unui teren fertil
pentru inovaţie, cercetare şi profit
semnificativ pentru un investitor, fie el
autohton, fie el străin. 

sunteţi expert în fiscalitate: cum
apreciaţi construirea sistemului
fiscal al româniei
postdecembriste? este românia
pregătită pentru a se integra unui
posibil sistem fiscal unic pentru
Ue? Cum arată, în viziunea dvs,
proiectul gândit la nivel
comunitar privind viitorul tva? 

Sistemul fiscal al României are părți
bune şi părți mai puţin bune, la fel ca
orice alt sistem fiscal din lume. Cea mai
mare provocare pentru liderii în afaceri
din România este incertitudinea
legislativă în domeniu. Codul Fiscal a
fost în ultimii ani teren politic, iar
această abordare afectează mediul de
afaceri, care are nevoie de
predictibilitate şi stabilitate pentru
strategii de creștere pe termen lung. În
ansamblu, sistemul fiscal din România
se poate integra într-un sistem unic, cu
anumite provocări legate de inter-
conectivitatea sistemelor mai degrabă

decât de prevederile legale, deja
armonizate în cea mai mare parte. 
Măsurile propuse și agreate la nivelul
Uniunii Europene cu privire la
reformarea legislației comunitare de
TVA urmăresc obținerea unui sistem
de TVA mai simplu și mai eficient, atât
în ceea ce privește partea de
administrare a sistemului de către
autoritățile publice, cât și în ceea ce
privește modul în care fiecare
companie își gestionează îndeplinirea
obligațiilor de TVA. Globalizarea
economică, dinamica progresului
tehnologic sunt factori care determină

PIAȚA FINANCIARĂ - ediție specială, decembrie 2018



72

schimbari radicale ale modului de
desfășurare a activităților economice și
în mod evident, la nivelul TVA se
impuneau măsuri de modernizare și
adaptare a legislației noilor reguli ale
economiei de piață. 
De asemenea, sunt urmărite obiective
care țin de combaterea fenomenului
de fraudă pentru că anual, la nivelul UE
se pierd venituri de aproximativ 150 de
miliarde de EUR din TVA, sume
importante care ar putea fi folosite de
state pentru finanțarea diverselor
cheltuieli publice. Prin măsurile
propuse, se estimează că această sumă
ar putea fi redusă în mod semnificativ
(aproximativ 80%). De exemplu, prin
schimbarea radicală a mecanismului
de taxare a tranzacțiilor
transfrontaliere din interiorul UE și
introducerea principiului destinației
conform căruia livrările de bunuri sunt
supuse TVA din statul membru în care
se consumă bunurile respective,
așteptarea este ca frauda care există în
acest moment pe această zonă și care
se ridică la aproximativ 50 miliarde de
EUR să fie in mod semnificativ
diminuată.
Așadar, în contextul economic actual,
în care activitățile economice devin din
ce în ce mai complexe, este nevoie de
un sistem de TVA simplu, dar robust și
eficace în același timp, care pe de o
parte să nu constituie o piedică în
dezvoltarea relațiilor de afaceri dintre
companii, iar pe de altă parte să
asigure autorităților publice
mecanisme de colectare eficientă a
sumelor reprezentând TVA. 

se spune că societatea
românească actuală pare cumva
în derivă și asta şi din cauza lipsei
unui proiect naţional, proiect care
să traseze o direcţie de urmat,
care să  ofere nişte ţinte, nişte
obiective pentru ce ar trebui să

facem pe viitor. Ce ar trebui să
conţină un viitor proiect de ţară în
privinţa modernizării româniei, a
sprijinirii creşterii afacerilor?  Pe
ce piloni ar trebui construit? 

Obiectivele principale pe termen lung
în România ar trebui să se concentreze
pe investiții în educaţie, infrastructură,
cercetare şi tehnologie. Încurajarea
competitivității, creativității,
antreprenoriatului, inovării,
dimensiunii gândirii critice şi morale
sunt elemente de bază pentru viitorul
României, iar protejarea mediului
înconjurător, a tradiţiilor şi a culturii
noastre ne va conserva identitatea
națională, oferindu-ne un spațiu
adecvat dezvoltării noilor generaţii. 
românia Mare s-a construit pe
valori, principii şi mai ales pe
credinţă. Dacă vorbim de
dimensiunea educativă a
centenarului, ce ar trebui să facem
pentru ca tânăra generaţie să-şi
însuşească valorile, atitudinile şi
convingerile patriotice şi să
înţeleagă mesajul şi sacrificiul
generaţiei Marii Uniri?

Unul dintre cele mai importante
aspecte pentru viitorul noilor generații
este să le oferim modelele şi mentorii
de care au nevoie. Educaţia nu mai
poate fi practicată în termenii relaţiilor
absolute ex-catedra ori privilegiind
sferele teoretice în pofida dimensiunii
educaţionale practice. Generaţiile
actuale sunt empatice şi contemplative,
în  sensul atenţiei faţă de înţelegerea şi
ascultarea modelelor oferite, însă în
egală măsură sunt foarte dinamice şi
intervenţioniste în direcţia aplicării şi
dezvoltării cunoştinţelor lor. Aceste
două paliere ale devenirii lor generează
un echilibru dezirabil şi personalizează,
în sens tare, identitatea lor culturală.
Cea mai anevoioasă şi totodată cea mai

matură responsabilitate pe care fiecare
dintre noi, ca profesionişti, o avem, este
aceea de a inspira succesorii noştri,
indiferent de jobul pe care îl avem.
Propria noastră perseverenţă poate fi
ingredientul de succes pentru
generaţiile de acum. Profesor, doctor,
lider în afaceri, fizician, zugrav, tâmplar
sau instalator, trebuie să încercăm
întotdeauna sa fim mai buni azi decât
am fost ieri, să le oferim copiilor noștri
un exemplu demn de urmat pentru
calea pe care și-o vor alege. 

aţi cunoscut două dintre cele mai
bune sisteme educaţionale din
lume: londra şi Harvard. Ce loc ar
trebui să ocupe educaţia într-un
proiect de ţară?

Educația este unul dintre elementele
vitale pentru evoluţia unei ţări. Cele
două modele pe care le-aţi invocat sunt
efectele investiţiei masive în sistemul
educaţional după al doilea război
mondial, ale căror rezultate se culeg
acum; ţările care au implementat
această abordare atunci sunt astăzi în
vârful clasamentelor, nu numai pentru
indicatori economici, ci şi pentru cei
individuali, emoționali. Din nefericire,
există proiecte de reformă succesivă
lipsite de finalităţi concrete,
cuantificabile. Nu cred că poţi construi
un sistem educaţional doar pe
fundamente axiologice; avem nevoie de
strategii coerente pentru producerea
unor reforme autentice, asumându-ne
că obiectul lor sunt performanţele
educabililor, nu doar ale educatorilor. În
ceea ce mă priveşte, întotdeauna am
încurajat fără rețineri investiția în
sistemul educaţional şi asigurarea unui
cadru în care fiecare să poată avea
șanse egale la rezultate bazate pe
competenţe. 

Georgeta Clinca
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acum 100 de ani, generaţia Marii
Uniri a avut idealul său naţional pe
care a ştiut să-l împlinească.
Generaţia noastră are oare sau ar
trebui să aibă un ideal naţional?
Care ar trebui să fie acesta şi cine
şi când ar putea să-l
îndeplinească?

Cred că tocmai aceasta este marea
problemă a noastră la Centenar, faptul
că nu avem un ideal național care să ne
unească. Lipsa unui astfel de liant duce
la slăbirea, până aproape de dispariție 
a încrederii. În noi, în cei de lângă noi, în
cei care sunt aleși de noi să ne conducă.
Refacerea încrederii poate fi un ideal,
dar care probabil va fi mult mai greu de
atins decât a fost Unirea acum 100 de
ani, sau aderarea la NATO și UE, ancore
fără de care acum deriva ar fi fost totală.
Am putea începe cu lucruri simple, care
să se vadă și să arate că vrem și putem
să facem să ne fie bine. „Treceți
batalioane române Carpații” spuneau
străbunicii noștri. Si i-au trecut! Noi
acum de ce nu am trece Carpații cu 2
autostrăzi: Pitești-Sibiu și Iași–Târgu
Mureș? După care să o ducem mai
departe de la Iași la Chișinău să facem în
fapt România Mare?

Un alt ideal ar fi să avem un sistem de
educație performant. Cu dascăli
competenți și dedicați să dea copiilor
ingredientele de care au nevoie pentru
a face față provocărilor ce vor veni. Cu
copii fericiți și dornici de cunoaștere. Cu
creșe și grădinițe în care să începem

educația atunci când este cel mai ușor
să o facem, anume în primii 5 ani de
viață, cu precădere în primii 3 ani. Nu cu
ceartă, nu cu dezbinare și nici cu pensii
speciale sau ajutoare sociale s-a făcut
România Mare, ci cu muncă,
determinare și încredere. 
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să facem un mix de politici care să redea
încrederea românilor în românia

Noi acum de ce nu am trece Carpații cu 2 autostrăzi: Pitești-Sibiu și Iași-Târgu Mureș, așa cum străbunicii
noștri au trecut cu batalioanele Carpații, ne întreabă și se întreabă avocatul Gabriel Biriș, fost ministru de
finanțe, în discuția avută cu redacția revistei dedicate Centenarului. Crede că lipsa unui  liant, a unui ideal
național, duce la slăbirea, până aproape de dispariție a încrederii românilor iar refacerea încrederii va fi mult
mai greu de atins decât a fost Unirea acum 100 de ani, sau aderarea la NATO și UE.

interviu cu Gabriel BiriȘ, avocat partener, Biriș Goran

GÂNdUri LA CENTENAR
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Desigur, centenarul este un recurs
la memorie, un moment de reflecţie
asupra progreselor realizate de
românia în cei 100 de ani scurşi de
la Marea Unire dar şi cu nevoia de a
privi spre viitor şi a proiecta, de ce
nu, următorii 100 de ani. Ce fel de
ţară aţi vrea să lăsăm moştenire
copiilor şi nepoţilor noştri pentru
alţi o sută de ani de românitate?
Cum va fi oare românia
următoarei sute de ani? 

Mi-aș dori să le lăsăm o istorie din care
să învețe multe, să nu repete greșelile
noastre. Să fie uniți, să se implice mai
mult și să fie responsabili pentru
viitorul lor pe acest pământ. Să le lăsăm
o planetă curată și cu multe resurse pe
care să le folosească constructiv, să le
lăsăm spațiu să dezvolte multe
tehnologii și soluții pentru vieți mai
bune cu mai puține boli.  

indiscutabil, românia arată altfel
după aceşti - mulţi, puţini ?– o
sută de ani. Pentru oamenii de
afaceri din românia contează
mult bilanţul ultimelor trei decenii
de economie adaptată la cerinţele
occidentale. Unde credeţi că ne
aflăm acum, ce am reuşit, ce nu
am reuşit?

Acum ne aflăm într-un moment cu
multe incertitudini, fără transparență și
asta ne afectează competitivitatea țării
și investițiile. Mediul de business va fi
mai bun dacă începem să facem ce
contează. Dacă începem să ne uităm
mai mult în viitor. Dacă ne ocupăm de
capitalul uman și investim mai mult în
educație, mai ales în educația timpurie.
Dacă reușim să facem un mix de politici
care să redea încrederea românilor în
România, să nu mai plece și să facă mai
mult de doi copii. Dacă scoatem satul
românesc din sărăcie și facem

industrie, manufactură. Dacă îmbinăm
asta și cu politici de atragere de
emigrație de calitate, atunci ne va fi
bine. Trebuie să inversăm niște
trenduri. În caz contrar, ne vom târî.
Norocul nostru este că avem o țară
bogată care nu ne lasă să murim de
foame. 

se spune că societatea
românească actuală pare cumva
în derivă și asta şi din cauza lipsei
unui proiect naţional, proiect care
să traseze o direcţie de urmat,
care să  ofere nişte ţinte, nişte
obiective pentru ce ar trebui să
facem pe viitor. Ce ar trebui să
conţină un viitor proiect de ţară în
privinţa modernizării româniei, a
sprijinirii creşterii afacerilor?  

În mod cert avem nevoie de un proiect
național realist care să aibă o
perspectivă de ansamblu asupra
punctelor forte și slabe ale țării noastre
și mai ales soluții integrate, viabile
pentru problemele din toate sectoarele.
Educația, transparența politică și
legislativă, predictibilitatea și
stabilitatea fiscală pentru îmbunătățirea
condițiilor de business în România,
inclusiv prin investiții majore în
infrastructura mare, dar și eficientizarea
și informatizarea statului pentru a
crește calitatea serviciilor publice. Să nu
uităm că, la toate nivelele, avem nevoie
de leadership adevărat.

românia Mare s-a construit pe
valori, principii şi mai ales pe
credinţă. Dacă vorbim de
dimensiunea educativă a
centenarului, ce ar trebui să facem
pentru ca tânăra generaţie să-şi
însuşească valorile, atitudinile şi
convingerile patriotice şi să
înţeleagă mesajul şi sacrificiul
generaţiei Marii Uniri?

Ar fi trebuit să povestim mai mult
despre ce a fost atunci. Din păcate,
momentul acesta a fost în mare parte
ratat, fiind acoperit de zgomotul
certurilor dintre politicieni. Sper ca în
anii ce vor urma să facem totuși ce nu
am făcut în anul centenarului… Aș
pune accentul pe reconstruirea
încrederii în noi și în liderii noștri. Să
fim uniți. Să fim uniți și puternici, să
știm că împreună putem muta munții,
deși nu cred că este nevoie să îi
mutăm, trebuie doar să îi
străpungem. Să aibă încredere în ei și
în forțele lor. Să știe că fiecare este o
piesă dintr-un puzzle care contează
mult pentru viitorul țării și al
generației lor.  

sunteţi un excelent specialist în
domeniul dvs., aveţi conexiuni în
lumea de afaceri, aţi călătorit
mult, dar nu aţi părăsit românia.
vă consideraţi un român patriot?
- pentru că patriotismul este
acum trecut undeva în umbră.
Cât este sentiment de iubire de
ţară şi cât este credinţă?

Mulțumesc pentru aprecieri. Am
crescut, m-am format, am muncit și
muncesc în România. Am o familie
frumoasă, ne creștem copiii în
România, îi educăm aici și ne dorim să
își găsească rostul aici. Îmi place să
călătoresc, dar niciodată nu m-am
gândit să plec. Îmi folosesc
cunoștințele nu numai pentru
businessul meu, dar și pentru a
îmbunătăți legile și a determina
schimbările fără de care știu că nu
putem avea un popor prosper, educat
și sănătos. Înfrunt răul atunci când îl
văd. Îmi respect colegii, clienții și
furnizorii. Dacă asta se cheamă a fi
patriot, atunci sunt patriot.

Mihai săndoiu
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“Mediul de
business va fi
mai bun dacă
începem să
facem ce

contează. Dacă
începem să ne

uităm mai mult în
viitor. Dacă ne

ocupăm de
capitalul uman și
investim mai mult
în educație, mai
ales în educația

timpurie. ”
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Nu susțin că oamenii ar trebui să se sacrifice
rămânând sau revenind în țară atunci când, pe
plan individual, piaţa muncii oferă deseori mai
mult respect şi răsplată peste hotare. Dar ne
doresc să facem pace cu o realitate: aceea că
România este încă un adolescent în ale statelor
moderne şi că, ne place sau nu, dezvoltarea este
un proces, iar nu o stare. Rebeliunea noastră
adolescentină se manifestă prea frecvent
neproductiv: fie prin emigrări în masă, „looking
back in anger”, fie prin rezistenţa inactivă,
contemplativă și compătimitoare. România pe
care mi-o doresc înțelege acest lucru și alege,
activ și prezent, ce să facă: își asumă procesul de
transformare sau nu.
S-a născut în ultimii ani o vorbă: România este
țara în care totul este încă de făcut. Ei bine,
tocmai asta aduce și frumusețe vieții în
România: poți aduce tu însuți creșterea, în loc să
asiști la luxul unui înalt plafon în economiile cele
mai dezvoltate. Deși este un fenomen mai puțin
vizibil, există și români care se întorc în țară
după ce au studiat și lucrat în ţări spre care
majoritatea tocmai se îndreaptă. Mă număr
printre ei – şi cred că putem fi tot mai mulţi: de
la lucrători pricepuţi de pe cele mai complexe
şantiere din Europa, până la oameni de știință
înalt specializaţi. 
Eu unul m-am întors pentru că am văzut cât de
mult loc este să îmbunătățim, cu toții, fără

excepție, cu impact vizibil, tot ce se poate la țara
noastră, conștientizând în același timp că e
nevoie de tărie și inteligență pentru a
recunoaște și păstra ceea ce este deja bun.
Dar la ce trebuie să ia aminte cineva care vrea să
înoate împotriva curentului?
În primul rând nu trebuie să se lase influențat de
cei care spun că nu se poate, ori că mergem din
rău în tot mai rău. Și în nici un caz să nu se
supere pe „popor”. De ce? Pentru că perpetuăm
un obicei istoric al românului de a-și pune singur
bețe în roate ca formă de autoprotecție, care
ne-a ținut de prea multe ori pe loc. Desigur, e
dureros să investești speranță după veacuri de
dezamăgiri, în care soarta ţi-a atârnat mai mult
de planurile altor popoare. Mândri, dar
neîncrezători în primă fază, încercăm să ne
menajăm speranțele, deseori distrugând
colateral inițiativele ce ne ating fricile. Dar,
atunci când apar breşe în acest cinism cronic,
satisfacția este deopotrivă mare. 
Apoi, ar fi curajul de a păstra ceea ce e bun.
Românii au, în comparație cu restul țărilor
civilizate, legături strânse cu familiile lor,
oriunde s-ar afla. Încă ne raportăm la valori care
riscă a se risipi în demersul de altfel bun de a
avea o Europă tot mai unită. Pare simplu, dar
este foarte greu. Mai ales într-o țară în care
tendința de a arunca responsabilitatea
neajunsurilor pe oricine mai puțin pe noi înșine

este evidentă.
Nu în ultimul rând, cred cu tărie că uneori tocmai
lucrurile mărunte sunt acelea ce pot aducea
schimbarea în lume. Și să nu uităm, înainte de a fi
mari, am fost întâi mici. Înainte ca Statele Unite
ale Americii sa fie o super-putere, a fost nevoie
de peste 150 ani de efort concertat, la periferia
lumii dezvoltate, al unor oameni pe care astăzi
istoria nu îi cunoaște. Acesta a fost societatea
care a facilitat nașterea și înflorirea unor genii
precum Thomas Edison şi Alexander Graham
Bell. Același lucru l-au făcut pentru România,
istoric, şi un Brătianu sau Maiorescu, care au dus
țara într-o nouă epocă, la vremea lor. Şi spre
astfel de exemple e nevoie să ne putem uita și
noi acum.
Nu cred că e productiv – ci dimpotrivă – să ne
propunem ca numele generației noastre să fie
amintite la bi-centenarul din 2118. Însă mi-aș
dori să fim oameni ai veacului nostru. Să nu ne
lăsăm descurajați de ”vremuri”, căci nu este
alegerea noastră în ce vremuri trăim. Spre
deosebire poate de 2118, azi nu se poate
călători în timp, așa că avem o singură șansă să
facem lucrurile bine. Dacă ne-o vom juca cum
trebuie, și dacă vom avea energia unui
adolescent și răbdarea unui bătrân, vom avem
șansa să fim dintre aceia pe care nu și-i aduce
aminte nimeni, însă pun bazele următoarei
generații de nume mari ale României. 

românia este țara în care 
totul este încă de făcut

În România lui 2018, cu granițele proaspăt deschise după Revoluția din
1989, oamenii nu pot înțelege de ce țara lor nu se apropie mai mult de
nivelul de dezvoltare și civilizație din Germania, Marea Britanie sau
Franța. Iar atunci când înțeleg, de multe ori nu au răbdare să aștepte
convergența naturală a democrației și a economiei noastre spre modele
mai bune.

de Daniel Farmache, Ceo, electrogrup infrastructure
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Fundamentele sociale, politice
și economice care au dus la
Marea Unire reprezintă una
dintre cele mai importante
lecții de istorie ale secolului
XX. Toate regiunile care au
votat în unanimitate pentru
unire, cele 100.000 de
persoane care au participat 
la întâlnirea de la Alba Iulia,
sentimentul general, lectura
publică a declarației de unire -
toate sunt momente
importante care au schimbat și
au definit viitorul acestei țări.

În lumina Marii Uniri din 1918, 2018 este cu
adevărat un an cu încărcătură emoțională
pentru românii din întreaga țară și din lume.
Deși nu sunt român din naștere, mă consider
român cu sufletul; respect bogata istorie,
cultură, identitate și sentimentul profund de
mândrie națională a românilor.

Unul dintre cele mai importante aspecte
legate de conducerea unei bănci de
importanță sistemică, aşa cum este Garanti
Bank, este să te gândești mereu la viitor, să
te concentrezi pe dezvoltare, pe obţinerea
unor rezultate care aduc valoare adăugată,
atât oamenilor, cât și economiei. Aceasta a
fost strategia noastră încă de la începutul
activității pe piața locală, acum 20 de ani. 
Cu toate acestea, consider că viitorul se
bazează și se construiește pe cât de bine
înțelegem și respectăm trecutul, pașii făcuți
de societate per ansamblu, pentru a ajunge
în acest punct.

Centenarul Marii Uniri reprezintă o foarte
bună ocazie pentru a reflecta asupra întregului
secol trecut și asupra evoluției țării. Cred că
istoria complimentează, atât România, cât și
puterea poporului său, determinarea, căldura
şi înțelepciunea acestora. România a parcurs
un drum lung, de multe ori în pofida a multor
contexte potrivnice.

Sunt bucuros să fiu aici, iar cu această ocazie
specială doresc să urez un sincer "La Multi Ani,
România!". Îți doresc să continui să crești și să
fii puternică. Sunt mândru să fiu aici și să sărbă -
toresc Centenarul alături de poporul român. 

100 de ani
de istorie și mândrie națională

Ufuk tandoğan, 
Ceo Garanti Bank romania
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a ceas de Centenar, să ne
bucurăm şi să ne
înfrumuseţăm gândurile
cu dragoste, speranţă,

dorinţă şi energia de a lupta pentru
Renaşterea României… 
Pentru că România trebuie să renască!
Chiar dacă ne vine greu să acceptăm
această idee, în data de 1 Decembrie
2018, la 100 de ani de la momentul ce
a încununat cea mai de preţ biruinţă a
istoriei noastre, România nu mai
există… O ţară trăieşte în primul rând
prin Stat, prin instituţiile ce o servesc şi
o reprezintă cu smerenie, dăruire şi o
strategie de viitor… Prin bogăţiile ce îi
aparţin şi ce sunt distribuite în mod
echitabil, printr-o naţiune unită de o
istorie, o limbă, o cultură, valori şi
aspiraţii comune.
În momentul de faţă, românilor le-a
mai rămas doar istoria strămoşilor,
cultura şi limba. Chiar dacă aceşti piloni
solizi, adânc ancoraţi în existenţa
noastră multimilenară, sunt fără de
preţ, prezenţa lor nu este suficientă
pentru ca poporul nostru să aibă o
ţară, pentru ca România să existe. Aşa
cum Moise şi-a eliberat poporul din
robie şi a traversat desertul pentru a se

întoarce pe Pământul Făgăduinţei, tot
aşa şi viitorul lider al României va
trebui să lupte pentru a-i elibera pe
români din pribegia în străinătate sau
în propria ţară, făcându-i să se întoarcă
şi să se simtă acasă pe pământul ce
acum nu le mai aparţine şi pe care au
devenit străini. Acest lider va trebui să
reconstruiască fundamentele
democraţiei pe ruinele actualei
republici falimentare, să pună bazele
modificării legii fundamentale a
Statului, Constituţia şi să redea puterea

trăiască românia noastră!

L

Florin Luca

entenarul Marii Uniri este
un moment de solemnitate
și de bucurie care
celebrează cea mai

sublimă filă a istoriei românești. Marea
Unire a fost expresia unității națiunii și
s-a realizat prin puterea conștiinței
neamului românesc.
Acum, mai mult ca niciodată, trebuie

să nu lăsăm diferențele de opinie să
ne dezbine. Avem nevoie de
luciditate, solidaritate, toleranță și
înțelegere socială pentru a clădi un
nou secol al unității și al prosperității.
Doar împreună putem reuși să facem
o Românie mai bună!
La mulți ani, România unită, la mulți
ani, români!

C

poporului, singurul care are
legitimitatea să-şi decidă soarta şi
viitorul. Găsiţi-l !
Aşadar, deşteaptă-te române din
somnul cel de moarte în care te-
adânciră barbarii de tirani ! Acum, ori
niciodată, croieşte-ţi altă soartă, la
care să se-nchine şi cruzii tăi duşmani ! 
Români, credeţi în voi şi iubiţi-vă!
Luptaţi, fiţi uniţi, avându-l alături pe
Dumnezeu cel Iubitor şi Cartea Sa de
Căpătâi… Redescoperiţi ce este scris în
Evanghelia după Marcu (11:20-24 -
Puterea credinţei): “Dimineaţa, când
treceau pe lângă smochin, ucenicii l-au
văzut uscat din rădăcini. Petru şi-a
adus aminte de cele petrecute şi a zis
lui Isus: „Învăţătorule, uite că
smochinul pe care l-ai blestemat s-a
uscat. Isus a luat cuvântul şi le-a zis:
„Aveţi credinţă în Dumnezeu!
Adevărat vă spun că, dacă va zice
cineva muntelui acestuia: „Ridică-te şi
aruncă-te în mare”, şi dacă nu se va
îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice
se va face, va avea lucrul cerut. De
aceea vă spun că orice lucru veţi cere,
când vă rugaţi, să credeţi că l-aţi şi
primit, şi-l veţi avea.”

TRĂIASCĂ ROMÂNIA NOASTRĂ!

“În momentul de
faţă, românilor le-a

mai rămas doar
istoria strămoşilor,
cultura şi limba.

Chiar dacă aceşti
piloni solizi, adânc

ancoraţi în
existenţa noastră

multimilenară, sunt
fără de preţ,

prezenţa lor nu
este suficientă

pentru ca poporul
nostru să aibă o
ţară, pentru ca

România să existe”

Alexandru Petrescu, ministrul comunicațiilor
și societății informaționale 
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a Centenar, mi-am dorit
să fiu la Alba Iulia chiar în
ziua în care România
privește în calendar

pentru a desprinde trăirile României
Mari. M-am închipuit prin proprie
voință a porni de la mine de acasă, de
pe malul Someșului,din satul unde m-
am născut,  Dănestii Chioarului,
purtând în chimirul imaginar moștenit
de la bunicul credențialul încredințat
de ai mei maramureșeni să le exprim
vrerea de a se uni cu Țara, într-o sală
în care erau toți ceilalți, sub o
președinție asigurată tot de unul de-al
nostru: Gheorghe Pop de Băsești, cel
mai vârstnic dintre visătorii Marii Uniri
prezenți la întâlnirea cu istoria, la Alba
Iulia în cetate. M-am închipuit urcat
într-un car pregătit de drum lung și
făcut să ajungă la destinație fără pic de
întârziere. Mă cred chiar și acum
îmbrăcat în acele straie de sărbătoare
în care au ținut să plece la drum zecile
de mii de ardeleni, scoase din lada de
zestre a familiei pentru a da o

coloratură înălțătoare cărării decise să
ne supravegheze pașii spre unirea
românilor de pretutindeni. Credeți-mă:
copilul din mine a rămas același care a
aflat felurite evenimente pe măsură ce
era în stare să le priceapă. Eu am
preluat această informație de pus la
suflet. La Alba Iulia s-a scris o filă pe
de-a-ntregul de aur pe care hărțile
lumii au fost datoare să o fixeze
irevocabil.
Repet, cu un entuziasm greu de
descris la anii mei, m-am grăbit să
ajung sub poalele Apusenilor, ca și
cum m-ar fi convocat cineva, cu
insistența de a nu găsi motive să
zăbovesc pe drum. N-am întârziat,
făcând tot ce trebuia să ajung
îndeajuns de devreme pentru a mă
boteza pe îndelete din aghiazmatarul
evenimentului. Asta pentru că
sărbătorim un veac de nesingurătate,
cum ar suna într-o adaptare locală a
celebrului titlu de roman scris de
Gabriel Garcia Marques.
Cred că am trăit evenimentul la

tensiunea promisă. Nu am îndoieli că
acea sută de mii de oameni de acum
un secol s-a regăsit în aceeași măsură
în aglomerația din aceste ore ale
aducerilor aminte. Dați-mi voie să cred
că nu am fost mai puțini cei de azi,
dornici să preluăm prin toți porii
parfumul evenimentelor fixate cu
sfințenie în trecerea zilelor și nopților
fără de număr. Mi-aș fi dorit să fim și
mai mulți. Acolo, catedrala încărcată
de ani ne amintește de Corvinești, de
neamul lor încărcat de glorii. Dincoace,
lăcașul Întregirii, unde regele Ferdinand
era încoronat ca rege al României Mari.
Statuia ecvestră ne fixează în inimă
venirea lui Mihai Viteazul în mersul
bineștiut pentru a-și transforma în
realitate „pohta ce-a pohtit”. De la
celula unde s-a aflat în temniță Horea
putem ajunge pe Dealul Furcilor, acolo
unde vlăstarul din Albac avea să-și dea
duhul pe seama unei pedepse
neîndurătoare-tras pe roată. Sus, la
Vidra de Sus, Avram Iancu scrutează
istoria ce i-a urmat. De tot aproape,
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Centenarul trăit de aproape
Păstrez în memorie o imagine prezentă în manualele noastre de
școală. O știți, desigur. Este acel înălțător moment al marii adunări de
la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918. Ca ardelean nu mi-aș ierta să
nesocotesc această poză care ne amintește de un eveniment de
neuitat pentru toți românii, oriunde ne-am afla. Forța acestei zile
vădește o dimensiune copleșitoare.

L

“La Alba Iulia 
s-a scris o filă pe

de-a-ntregul de aur
pe care hărțile lumii
au fost datoare să

o fixeze irevocabil.”

roMÂNia ÎN SĂrBĂtoare MESAJE

niColae BUD
Doctor în economie, Doctor în inginerie 
Consilier al președintelui grupului de firme astra
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Sala Unirii spune totul. Aici s-au adunat
cei cu dreptul de a hotărî. Noi vrem să
ne unim cu Țara, ziseseră cândva într-
un glas cei adunați pe Câmpia Blajului.
Spunea un poet ardelean, Ștefan
Octavian Iosif: „O întâmplare așa-
măreață, se-întâmplă odată la un
veac.” Parcă pentru a-l contrazice,
apare sub cer românesc și cu gânduri
mărețe, ziua de 1 Decembrie 1918.
Reverberațiile evenimentului depășeșc
hotare de orice fel. Chiar și
împotrivirile vrăjmașe ale unora
cedează trecerea sub presiunea
adevărului curat.
Dovadă aerul tare al acestei frumoase
date de calendar românesc,
sărbătorită cu bună simțire și aleasă
prețuire. Am ținut să prefațez
entuziasmul de a mă afla în ziua de 1
Decembrie 2018 pe platoul din fața
Catedralei Marii Uniri printr-un drum
în localitatea Lancrăm, pentru a
întârzia în locurile unde a văzut lumina
zilei și își are locul de veci un mare
filosof și un mare poet, marele român
Lucian Blaga. Festivitatea desfășurată
în ograda copilăriei a dat prilejul unei
emoționante evocări. Ne-a emoționat
până la lacrimi pe toți cei prezenți
glasul acelui elev de la începutul școlii
primare, Tudor Limbean, am aflat că
se numește, care a rotunjit strălucit
Imnul nostru național. L-am ascultat
cu smerenie pe actorul Florin Coșuleț
de la teatrul din Sibiu rostind cu
evlavie notațiile copilului Lucian, ajuns
cu fratele Lionel delegat în sala Marii
Adunări. Sunt paragrafe dintr-o carte
scrisă de poet la anii maturității. Aș
reproduce doar câteva fraze din acest
reportaj-document: 
„Era o roire de necrezut. Pe câmp se
înălțau, ici-colo, tribunele de unde
oratorii vorbeau nației. Pe vremea
aceea nu erau microfoane, încât
oratorii, cu glas prea mic pentru atâta
lume, treceau de la o tribună la alta. În

ziua aceea am cunoscut ce înseamnă
entuziasmul național, sincer, spontan,
irezistibil, organic, masiv. Era ceva ce
te făcea să uiți totul, chiar și stângăcia
și totala lipsă de rutină a oratorilor de
la tribună.”
„Când dăm să ieșim din sat, numai ce
auzim dintr-o curte neașteptat, în
noapte, un strigăt de copil: TRĂIASCĂ
ROMÂNIA DODOLOAȚĂ”  
Am privit dimineață la televizor felul în
care Capitala s-a adunat în pofida
frigului căzut peste noi toți pentru a
consfinți, în fluturarea tricolorului,
acel sentiment deosebit, ce-i simț
național. Înălțătoare parada militară și
absolut copleșitoare prezența
publicului de toate vârstele, hotărârea
fără rezerve de a rămâne până la final
lângă arcul de triumf imaginat de
celebrul arhitect Petre Antonescu,
împodobit de el cu simboluri de mare
trăire amintind de războiul rămas, cu
grozăviile lui cu tot, din ce în ce mai
departe. O atmosferă plină de farmec.
S-au dovedit la fel ceasurile trăite la
Alba Iulia. Zecile de mii de vizitatori
sosiți de te miri unde, alături de
localnici, și ei mai emoționați ca
oricând, au putut urmări o paradă
militară realmente fără cusur. Precum
spunea Bălcescu: Istoria este cea
dintâi carte a neamului.Trăim prin
propriile trăiri evenimentele ce o
compun dar mai ales pe cele de tot
mari. De neuitat.
mașină, a ținut să coboare pentru
cuvenita baie de mulțime, făcând
dovada că orice este mai important
decât elementara politețe proprie
oamenilor educați.
Încerc acum și mare amărăciune. Felul
cum au gândit autoritățile-nici nu știu
care: locale? guvernamentale?
prezidențiale?- marcarea Centenarului
Marii Uniri a fost gândit acolo, în
sferele puterii, oricare ar fi ele și noi le-
am acceptat ca atare.

Totuși, mă întreb: nu puteau fi
abordate diferențiat manifestările de
la București și Alba Iulia? În sensul că
nu era neapărat nevoie să semene
întrutotul, cu mici excepții. Mi se pare
ca parada militară, indiferent de prilej,
să se consume în capitala țării.
Dar de ce să repetăm același lucru în
altă parte, fie și la Alba Iulia, în aceeași
zi, cu forțe inevitabil mai restrânse și
fără de valoare de vreun fel?
Ce s-ar fi putut face? Puteam să ne
propunem a redesena Ziua de 1
Decembrie 1918, cu adaptările impuse
de condițiile de azi. Rețineți: să
reconstituim Alba Iulia acelei zile,
chemând în față zecile de mii de
români veniți de te miri pe unde. Să le
creăm lor posibilitatea de a mărșălui în
costumele de acasă, cu tricolorul la
îndemână, cu numele satelor și
orașelor în care trăiesc. Ce minunat ar
fi fost! Câteva ceasuri de bucurie
patriotică, gând la gând cu întâmplările
de atunci.
Am văzut care venite de departe, am
văzut pe transilvăneni în costume de
sărbătoare. Dar nu pe Platoul
Romanilor ci înghesuiți pe străzile
axfixiate ale orașului de azi, incapabil
să se arate ospitalieri cu ei pe cât și-ar
fi dorit ei.
Mă paște un gând: să propunem
asemenea defilare românească civilă
la 1 Decembrie 2019. Adică să
restituim la o 101 ani de la Marea
Unire, identitatea unei zile unice în
istorie. Iar pe străzile de la Alba Iulia,
să mărșăluiască și urmașii actelor
unificatoare de la Chișinău și Cernăuți.
De ce nu, și românii trăitori în alte zări
de soare pline.
Propunerea mea vizează pe gospodarii
șefi din cetatea Albei Iulia. Dacă ei nu
vor sau nu pot, avem soluții
alternative: Blaj, Lancrăm sau - de ce
nu?- Baia Mare......
Așteptăm provincia!
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“Puteam să ne
propunem a

redesena Ziua de 
1 Decembrie 1918,

cu adaptările
impuse de

condițiile de azi.
Rețineți: 

să reconstituim
Alba Iulia acelei
zile, chemând în
față zecile de mii

de români veniți de
te miri pe unde. 
Să le creăm lor

posibilitatea de a
mărșălui în

costumele de
acasă, cu tricolorul

la îndemână, 
cu numele satelor
și orașelor în care

trăiesc. Ce minunat
ar fi fost!”
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Toți i-am vorbi apei ”Borsec” cu
Dumneavoastră, așa cum proceda
Fănuș Neagu în relația sa cu cele mai
alese vinuri din țară.  Ne gândim la 
pet-ul, sticla sau paharul cu apa
binecuvântată de acolo și setea crește
și descrește brusc, pofta de viață se
regăsește întreagă, în fiecare dintre noi. 
Apa ”Borsec” a săpat în conștiințele
noastre un canion de respect și
prețuire. E apa devenirii noastre, de
două ori mai veche decât Marea Unire,
dar mereu proaspătă și binefăcătoare. 
Pe vremuri, acum vreo 200 de ani,
existau în mica așezare din Harghita
câteva manufacturi locale de fabricare
a sticlei, că la 1804-1806 a început
îmbutelierea apelor minerale și că
după 1819 a debutat exploatarea

travertinului și lignitului. Primele băi au
apărut la mijlocul secolului al XIX-lea,
după finalizarea drumului spre Toplița,
peste pasul Creanga. Întâiul așezământ
balnear a fost atestat în 1918, iar
perioada interbelică a fost una
înfloritoare și dulce pentru stațiune. În
1953, comuniștii au înălțat localitatea
la rang de oraș stațiune balneo-
climaterică, investind și promovând
intens locația. Decenii la rând,
Borsecului i s-a dus faima în toată țara
pentru frumusețile sale și pentru apa
sa inconfundabilă.   
Dar comuniștii au plecat și lucrurile 
s-au schimbat fundamental. Apa cu
istorie și renume de aici și-a continuat
existența într-o Românie tulburată de
schimbări și prefaceri. Romaqua Group

a luat ființă acum 20 de ani ca firmă cu
capital integral autohton și privat. Cei
doi acționari fondatori, Octavian Crețu
și Nicolae Palfi, au avut viziune și
determinare, investind substanțial și
continuu (peste 220 milioane de euro!)
în tehnologii și echipamente de vârf la
nivel mondial, în vederea obținerii de
produse la cel mai înalt standard
calitativ. 
Portofoliul Romaqua Group cuprinde
apele minerale Borsec, Aquatique și
Stânceni,  sucurile Giusto, plus berile
Albacher și Dorfer. Anul trecut,
compania a ajuns la venituri agregate
de 725 de milioane de lei (159 milioane
euro), în creștere cu 5% față de anul
precedent, în timp ce la nivel de
volume avansul a fost de 15%. Echipa
grupului numără aproape 2.000 de
salariați răspândiți în 10 divizii și 6
fabrici, în localitățile Borsec, București,
Bușteni, Sebeș și Stânceni.  Și lucrurile
nu se opresc aici: o nouă fabrică este
pe planșetă, în fază de proiect, la
Azuga.

o istorie la minut
Apa ”Borsec” are peste 210 ani de
prestigiu. Însemnări din 1767 descriu
Borsecul ca fiind „locul unde bolnavii
disperați din țară și din străinătate se
adună pe timpul verii spre vindecare”. 
Se spune că în anii 1800 îmbutelierea
apei de aici se făcea doar în zilele cu
lună plină, atunci când presiunea
atmosferică era maximă, pentru a
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Borsec, apa devenirii noastre
Când pomenești de Borsec, mai întâi te gândești la apa de acolo și abia apoi la stațiunea din
secuime, la un moment dat cea mai importantă din Transilvania. Dacă orășelul luptă să reînvie,
marca de apă ”Borsec” a atins gloria, ajungând cel mai puternic brand românesc. 

Apa minerală naturală Borsec în magazinele românești, 1956 - 1995.

1767
Însemnări descriu
Borsecul ca fiind

„locul unde
bolnavii disperați

din țară și din
străinătate se

adună pe timpul
verii spre

vindecare”.
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crește și rămâne legat astfel și conținutul
de dioxid de carbon al apei minerale.
Punctul temporal care marchează
începutul istoriei industriale a
îmbutelierii apei minerale Borsec este
1803. Anul se leagă de povestea
vienezului Valentin Gunther, care, bând
din apa Borsecului, se vindecă miraculos
de o boală considerată incurabilă la
acea vreme. Uimit și sedus de calitățile
sale, acesta își propune să toarne
minunea în sticle și să o facă accesibilă
lumii întregi. 
Gunther a luat în arendă terenul apelor
minerale și, împreună cu Anton
Zimmethausen, consilier municipal la
Viena, începe să comercializeze apa în
Imperiul Austro-Ungar. Trei ani mai
târziu, în 1806, a început îmbutelierea
industrială a apei minerale în recipiente
făurite din pământul Borsecului.
În anul de debut, trei milioane de litri de
apă îmbuteliată și-au găsit rostul în

zonele istorice ale României, în Ungaria
și pe mesele vienezilor. Între 1918 –
1943, activitatea a fost preluată de
Întreprinderea „Izvorul Apei Naturale
Borsec”, fiind apoi condusă de Banca
Crissoveloni din București. Astăzi, se
îmbuteliază anual aproape 500 milioane
litri!

”Borsec”, brandul 
de aur al româniei
Mai mulți ani la rând, Borsec a fost
distins cu premiul pentru ”cel mai
puternic brand autohton”, potrivit
Topului 100 al celor mai puternice
branduri româneşti, lansat de Biz
împreună cu compania de cercetare
Unlock Market Research Anul acesta,
”Borsec” a reprimit, dacă mai era
nevoie, statutul de Superbrand, acordat
în urma studiului de piață realizat de
Superbrands România cu sprijinul

IPSOS. Trebuie să fie cu adevărat
onorant și provocator să fii cel mai
puternic brand autohton. Dificultatea
de a rămâne în pole position este
proporțională. 
Cu toți laurii adunați din societate,
”Borsec” nu a trecut pe ”pilot
automat” și nici pe producția și
desfacerea de rutină. 
”Borsec” și-a întărit pas cu pas, în plină
dominație certă pe plan național,
imaginea de produs premium. Asta nu
doar datorită evidentelor sale calităţi
naturale, ci și datorită tehnologiilor up-
to-date folosite de Romaqua Group în
procesul de îmbuteliere și soluțiilor
elegante de marketing îmbrățișate. Pe
seama tehnologiilor moderne de
captare și îmbuteliere, apa ”Borsec” nu
este supusă, în niciun fel și în niciun
moment, riscului contaminării. Noua
tehnologie, în care s-a investit masiv,
împiedică orice intervenţie umană
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asupra apei în procesul de producţie,
de la captarea și transportul apei
minerale naturale de la izvor la locul de
îmbuteliere și până la sticla ce ajunge
pe raft. Practic, spun producătorii,
”apa minerală naturală Borsec vede
lumina zilei numai în sticlă!”. 
Mai mult, Romaqua Group a ales
recent să ofere consumatorilor un
sigiliu transparent pe dopul sticlelor
pentru a-și asigura clienții că produsul
este intact, cu conținutul neatins de la
linia de fabricație și până la momentul
achiziției sale. 
Din perspectivă de marketing, aceasta
nu a fost singura modificare adusă
sticlei de ”Borsec”. Pentru a sublinia si
mai mult imaginea-premium a

produsului, a fost înlocuită eticheta
clasică de hârtie cu o etichetă
modernă, elegantă și transparentă.
Deși este din plastic, sigiliul pare
metalic datorită printului de calitate și
culorii speciale metalizate, perforațiile
speciale permițând îndepărtarea
simplă, odată cu desfacerea sticlei. 
Nu în ultimul rând, funcționează cu
succes proverbul care spune că
”Esențele tari se țin în sticle mici”.
Statutul de produs premium este
demonstrat și de capacitatea sticlelor
în care se îmbuteliază și se vinde apa:
nu există apă ”Borsec” la pet mai
voluminos de 1,5 litri, cum pentru apa
naturală plată ”Borsec” nu există
bidoane de 5 litri!
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1873 - Targul Internațional de la Viena, “Medalia de Merit” 
și “Medalia de Aur”

1878 - Expoziția Internațională de la Paris, “Diploma de Onoare”

1876 - Expoziția de la Berlin și Trieste, “Medalia de Argint” 
și “Diploma de Onoare”

1885 - Expozitia de la Budapesta, “Medalia de Argint”

În anii ‘70, Borsec a fost premiată cu “Diploma de Onoare” la fiecare
ediție a Târgului Internațional de la Bucuresti pentru calitățile ei
deosebite ca apă minerală naturală și pentru proprietățile ei curative.

1999 - “Diploma de Onoare” și medalia “Marca de aur” pentru cea mai
bună apă minerală naturală din România.

2000 - Medalia “Marca de Aur” și “Premiu de Excelență 
în Industria Românească”

2001 - Medalia “Marca de Aur” si medalia “Marca de Platină” 
pentru tradiție și excelență în industria Românească

2002 - “Premiu de Excelență în Industria Românească”, medalia “Marca
de Aur” pentru cea mai bună apă minerală naturală din România și

medalia “Marca de Platină” pentru cel mai bun produs nou, 
apa minerală plată ”Borsec”

2002 - Expoziția Internațională de la Moscova, “Medalia de Argint”
pentru apa minerală naturală

2003 - medalia “Marca de Aur” pentru cea mai bună apă minerală
naturală din România, medalia “Marca de Aur” pentru design de
produs, medalia “Marca de Platină”pentru apă minerală plată,
medalia “Marca de Platină” pentru excelență și tradiție în
economie  

2004 - medalia de aur și titlul de “Cea Mai Bună Apă Minerală din Lume”
în cadrul celei mai importante competiții de ape din întreaga lume,
” Berkely Springs International Water Tasting Awards”, în West
Virginia.

2004 - medalia de aur pentru apă minerală plată în cadrul expoziției
internaționale găzduită de Polonia, la Poznan.

2005 - dublu medaliată cu aur la Concursul “Selecția Mondială a Calității”
de la Bruxelles. Apa minerală naturală natural carbogazoasă a fost
premiată cu “Grand Gold Medal” (Medalia Specială de Aur), 
iar apei minerale naturale plate i s-a decernat “Gold Medal”
(Medalia de Aur). 

“Medalia de Merit”
Târgul Internațional
de la Viena, 1873

“Diploma de Onoare” 
Expoziţia Mondială 
de la Paris, 1878

Orele astrale ale ”Borsec”
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Fan Courier este liderul
serviciilor de curierat din
românia încă din anul 2006. e o
poziție extrem de dificil de apărat,
cu atât mai mult cu cât piața de
profil generează cerere suficientă,
competiția s-a ascuțit, iar oamenii
din echipă sunt tot mai greu de
păstrat. Câți concurenți locali se
bat pentru cotă de piață în
românia la această oră?

Competiția în piața internă de curierat
este destul de strânsă, chiar dacă,
realist vorbind, numărul celor care
contează în ce privește cota de piață se
poate calcula folosind degetele de la
cele două mâini. Dincolo de cota de
piață, un indicator relevant în analiza
oricărui sector economic, cred că
trebuie observată dinamica
permanentă din piața în care operăm -
apar și dispar companii mai mari sau
mici, se fac tranzacții, se identifică nișe
noi de activitate, apar operatori noi
dezvoltați de retaileri online care
doresc să-și controleze mai bine

activitatea sau costurile, apar
platforme care promit servicii noi.
Concurența dintre jucători este
benefică, în principiu, pentru piață,
însă viitorul unui jucător mic este dat
de capacitatea de a-și respecta
promisiunile în relația cu clienții. 

anul trecut, acţionarii Fan
Courier au prognozat la începutul
anului o creştere de 10-15%, pe
toate palierele. Şi au reuşit să
realizeze ceea ce şi-au propus,
ajungând la o cifră de afaceri de
126,5 milioane de euro. Ce
valoare au avut ceilalți indicatori
de performanță (vânzări, profituri,
investiții, număr de angajați)?   

Atingerea cifrei de afaceri estimate
este totdeauna în strânsă legătură cu
îndeplinirea celorlalți indicatori care
concură la aceasta.  Cu alte cuvinte, nu
poți obține un avans al business-ului an
de an dacă nu modifici ceilalți
parametri. 
De exemplu, anual, echipa FAN Courier

se mărește în medie cu 5-10%, pe
fondul dezvoltării de noi servicii, a unor
noi investiții, a dinamicii naturale a
personalului. În fiecare an, avem un
plan de investiții pe care în general îl
respectăm sau chiar îl depășim.
Investițiile de anul acesta se vor ridica
la aprox. 22 milioane de euro, ceea ce
înseamnă aproape o cincime din
valoarea cifrei de afaceri de anul
trecut, iar decizia de a investi este
permanentă. Vânzările depind, în orice
business, nu doar de capacitatea
echipei specializate de a identifica noi
oportunități, ci mai ales de valorea
adăugată suplimentară pe care o aduci
în piață. De aceea, vânzările noastre
sunt în strânsă legătură cu investițiile
pe care ni le asumăm permanent.
Profitabilitatea nu este, în opinia
noastră, indicatorul principal de
analizat pentru că, din cauza
modificărilor apărute pe parcursul unui
an, uneori ești nevoit să accepți o
diminuare temporară, pentru a acoperi
costuri neprevăzute. Anul acesta, de
exemplu, din cauza modificărilor la

Fan Courier sună întotdeauna 
de două ori: pentru români și românia

FAN Courier este un brand notoriu azi, care a fost impus cu determinare și trudă pe piață în cei 20 ani
de la debutul în afaceri. Astăzi, firma este de talie mare, fiind deservită de aproape 6.000 de oameni,
FAN Courier are acoperire națională, expediază zilnic aproape 200.000 de colete, iar flota sa auto
parcurge, noapte de noapte, de două ori circumferința Pământului. 
Mai bine de 130 de trasee proprii brăzdează continuu țara în lung și-n lat, iar clienții știu că plicurile,
coletele și gândurile lor ajung în siguranță unde trebuie. Oamenii de la FAN Courier sună neabătut 
pe destinatari și o parte din România răsuflă ușurată.

interviu cu Felix PătrăȘCanU, co-fondator și Ceo, Fan Courier

22
milioane de euro
au reprezentat

planul de
investiții FAN

Courier de anul
acesta, aproape

o cincime din
valoarea cifrei 
de afaceri de
anul trecut.
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contribuții, am ales să modificăm în jos
acest indicator pentru a nu afecta
veniturile angajaților noștri.  

Prezentarea din website a
companiei Fan Courier e de-a
dreptul seducătorare, începe ca o
poveste: ” În fiecare noapte,
mașinile Fan Courier străbat
peste 78.500 de kilometri,
aproape dublul lungimii
ecuatorului, acoperind 105 de
trasee pe întreaga suprafață a
țării.” Cât de des trebuie
actualizate aceste cifre?

Aceste date se modifică constant și ori
de câte ori este nevoie. Suntem o
companie care am promis clienților
noștri transparență, în consecință orice
modificare în informațiile pe care le
comunicăm sunt menționate pe
website și pe toate canalele prin care
ținem legătura cu clienții finali. 
Dacă întrebarea face, însă, referire la
cât de des se mărește numărul
kilometrilor parcurși sau numărul
traseelor pe care le parcurg mașinile
noastre, atunci răspunsul este : lunar. 

Cum a influențat de-a lungul
timpului piața românească
prezența unor operatori globali,
de talia DHl, tnt/Fedex sau
UPs? De ce nu a ajuns nici una
dintre acestea lider local de
piață? 

Prezența jucătorilor internaționali într-o
piață arată sănătatea acelui sector
economic și faptul că au identificat o
oportunitate de a face business.
Fiecare și-a ales să opereze pe nișa de
curierat pe care o stăpânește cel mai
bine, fiecare are propria strategie de
business, în baza căreia își face
planurile de dezvoltare pentru acea
piață.    
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afacerile principalelor 10
companii din piața de curierat 
s-au majorat în 2017 cu
aproximativ 8% față de anul
anterior, până la o valoare
cumulată de circa 390 milioane
euro, valoare care reprezintă
90% din totalul pieței, de 430
milioane euro. Cum credeți că se
va încheia anul în curs pentru
jucătorii de profil? se va păstra
ritmul de creștere? Ce urmează?

Piața de curierat din România se
apropie, anul acesta, din perspectiva
afacerilor cumulate de jumătate de
miliard de euro și avansează constant
an de an, ceea ce înseamnă că este o
piață care încă nu a atins maturitatea.
O creștere cu 10 -15 procente anual
este, în opinia noastră, un semn al
creșterii organice, iar așezarea la un
ritm de creștere medie de 10% arată
o tendință de consolidare a pieței.
Piața se așează încetul cu încetul, în
ciuda faptului că e-commerce-ul
crește spectaculos de la un an la altul
și în ciuda faptului că mai crește și
procentul clienților din mediul rural
care aleg să facă cumpărături online. 

Fan Courier a fost și este o
companie inovatoare, se
preocupă de tehnologiile de
ultimă oră, investește și oferă
clienților servicii inovatoare. Câți
dintre aceștia cunosc și
utilizează servicii extinse de
curierat, gen red Code, express
loco, e-BoX sau Collect Point?

Toți clienții noștri sunt la curent cu
produsele și serviciile pe care le
oferim. Gradul de utilizare depinde
de nevoile pieței și de cât de
confortabili se simt clienții cu un
anumit tip de livrare. Red Code și
Express Loco au ani de zile de la

implementare și sunt folosite în mod
constant. eBOX sau Collect Point, în
schimb, sunt destul de la început.
Cele două sunt opțiuni de livrare
alternative, ceea ce înseamnă că
livrarea nu se face door-to-door,
clasicul în curierat, ci la un punct ales
de destinatar, fie el magazin partener
în cazul Collect Point sau locker,
pentru eBOX. 
Piața din România este destul de
neîncrezătoare în aceste variante de
livrare, însă noi am preferat să
investim și să ne asumăm educarea
consumatorilor. 

Care este ponderea clienților
business/corporate vs. clienți
persoane fizice/rezidențiali? 
se observă mutații în acest
raport de-a lungul timpului?

Piața de e-commerce a crescut
accelerat în ultimii ani și continuă să
o facă, ceea ce a dus la modificarea
procentelor astfel: 60% dintre livrări
sunt B2B, 35% B2C și aproximativ 5%
C2C. Segmentul B2C este cel care a
modificat balanța în ultimii 2-3 ani,
datorită exploziei comerțului online,
iar trendul ascendent se va menține. 

e foarte greu să exprimi corect,
curat și concis în ce fel simți că
aduci, ca firmă, valoare
adăugată în societate ca lider de
piață pe o nișă, felul în care se
vede de la fereastra top
managementului răspunderea
socială reală. Dar întrebarea
persistă, poate reformulată: ce a
adus și aduce de 20 de ani Fan
Courier românilor și societății pe
lângă serviciile sale tradiționale?

Am construit FAN Courier plecând de
câteva întrebări simple, care coincid
cu valorile noastre personale, cu

lecțiile primite de la părinții noștri,
când eram copii:  Cu ce putem să-i
ajutăm pe oameni, la ce ne pricepem
noi cel mai bine și cum am vrea să fim
tratați de o companie. Răspunsurile la

aceste întrebări au fost traduse în
valorile companiei noastre. Suntem
onești în relația cu clienții noștri,
căutăm cele mai bune soluții pentru
ei, oferim un preț corect calitate-preț,
suntem sinceri, recunoaștem când
am greșit și reparăm situația astfel
încât să nu se mai repete, învățăm
permanent de la alții, mai buni decât
noi și punem în practică ceea ce se
potrivește României. 

suntem în momentul celebrării
centenarului Marii Uniri. suntem
cu adevărat uniți sau mai avem
până acolo?

Suntem un neam care de 100 de ani
ne străduim și luptăm să rămânem
uniți. Trebuie doar să ne dăm seama
de beneficiile cuvântului ”uniți”, iar
acest lucru se pare că durează mai mult
de 100 de ani.

Cristian Pavel
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Piața de curierat din
România se apropie, anul
acesta, din perspectiva
afacerilor cumulate de
jumătate de miliard de
euro și avansează
constant an de an, ceea
ce înseamnă că este o
piață care încă nu a atins
maturitatea.

60%
dintre livrările
investiții FAN

Courier sunt B2B. 
35% B2C 

și aproximativ 
5% C2C.
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iteratura de specialitate
consideră că marca este o
creaţie foarte veche a
umanităţii, fiind folosită de

romani sub numele de “sigillium” şi care s-a
dezvoltat ulterior, cu precădere începând cu
evul mediu, pe măsura creşterii importanţei
şi activităţii breslelor meşteşugăreşti. 
În conformitate cu definiţia dată de asociaţia
americană de marketing, „marca este un
nume, un termen, un semn, un simbol sau
un desen, ori o combinaţie a acestor
elemente, permiţând identificarea bunurilor
sau serviciilor unui vânzător, sau grup de
vânzători şi diferenţierea lor faţă de
concurenţă”. 
Dincolo de sonoritatea actuală, modernă,
„englezită”, a conceptului de „brand”, el este
practic intraductibil şi nu are aceeaşi
semnificaţie, riguros exactă, ca şi marca. După
unii autori, există o distincţie semnificativă
între marcă şi brand, care transcede
echivalenţa lingvistică dintre acestea. Astfel,
brandul reprezintă “modul în care este văzut
un produs, un serviciu, o idee, un stat, o
persoană sau o companie în ochii celor cu
care interacţionează, cărora se adresează.”

Altfel spus, brandul este proiecţia mărcii în
mintea şi sufletul consumatorului. Fiind o
proiecţie interioară a mărcii, brandul
aparţine consumatorilor şi vieţuieşte, atâta
vreme cât reuşeşte să se menţină în
memoria afectivă a acestora.
Din această perspectivă, noi, românii, în
sărăcia şi ignoranţa noastră
anterevoluţionară, am avut branduri pe care
unii şi-au clădit copilăria sau adolescenţa,
branduri care ne-au împănat existenţa, au
străluminat-o cu repere.
Chiar dacă azi numele acelor glorii amare, de
altădată, sună ciudat şi difuz, ele au ceva
romantic, adică ceva excepţional, rupt din
situaţii excepţionale. există şi branduri
resuscitate, revigorate, cosmetizate, care îşi
trăiesc bine-mersi traiul fie pe lungimile de
undă ale tradiţiei, fie ale marketingului
deştept, care ştie ce puteri are make-upul
inteligent, ce coardă sensibilă să atingă în
consumator.
Probabil că cele mai importante sunt, totuşi,
brandurile româneşti noi, de succes, cele de
dată relativ recentă, care deja impun
respect, sunt în vogă şi aduc bani peste bani.
Exemplele există, dar, cu rare excepţii, ele nu

sunt nici foarte multe, nici foarte bine
împământenite sau întipărite.
Am desluşit, aşadar, trei mari categorii de
„blazoane”: branduri „răposate” (adică
moarte de-a binelea), branduri „la a doua
tinereţe” şi branduri „pe val”, cele care duc
faima României, atâta câtă e, pe toate
meridianele.

Branduri apuse
După Revoluţie am pierdut nu doar mărci, ci
şi produse. Au dispărut, practic, o mulţime:
braga, mastica, spuma de drojdie, halviţa,
hidromelul, triple sec-ul, dextroza, zahărul
candel, câte şi mai câte!
Dacă putem trece uşor peste branduri
apărute după Revoluţie şi stinse rapid, de
genul Coleus, GePa, TEC, Ana Electronic, NEI,
Hopfen Konig, Rio, Săniuţa etc., mai greu
sunt de şters din memoria aproximativă a
câtorva generaţii unele denumiri notorii,
care s-au stins imediat după 1989.
Enumerând rapid, am adunat nume cu
rezonanţă – ciocolatele Pitic sau Cibo,
autoturismele Oltcit, Lăstun şi ARO,

Branduri româneşti – 
apuse, întinerite sau în vogă
Ne-am propus, în cele ce urmează, un drum în memorie, ca pe cărări de munte, dar şi o privire mai
atentă asupra mărcilor, brandurilor sau denumirilor unor produse care ne-au colorat cândva viaţa
sau care râd şi astăzi, româneşte, la soare.
Punem aici, laolaltă, mărci născute pe spezele capitalului autohton, dar şi străin, restituim în câteva
pasaje nume uitate sau încărcate de o glorie prea puţin asumată.
Facem vorbire despre branduri româneşti total sau aproape dispărute, dar aducem în avanscenă şi
puţinele mărci cu care ne mândrim azi, acasă sau în lume. inventariem, cu nostalgie şi orgoliu
gâdilat, mărci care ne reprezintă pe fiecare, tineri şi vârstnici, bucăţi de viaţă în care regăsim, ca-ntr-o
imensă plăcintă cu răvaşe, numele câştigătoare pe care le-am rostit (sau încă le mai rostim) cu atâta
plăcere sau năduf.

L
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motoreta Mobra, frigiderul Fram,
tubul de Pelicanol, săpunul Cheia,
praful de curăţat Tix, pasta de dinţi
Super Cristal, bomboanele CIP,
asigurarea ADAS, ţigaretele Carpaţi,
Mărăşeşti şi Snagov, tabletele
Menstosan, loţiunea antiacneică
Juvenal, laptele Doina, îngheţata
Polar, magazinele Romarta, jocul
Piticot, covoarele de Cisnădie,
perdelele de Pașcani sau lamele de
mestecat Gumela.

Frigiderul Fram a fost primul şi
singurul frigider românesc care
folosea sistemul de răcire prin
absorbţie. Producţia a început la
Uzinele Mecanice Sadu cu tipurile
„Fram 110 L” și „Fram 70 L”. În anii
1960 – 1965, Fram a jucat un rol
hotărâtor în dezvoltarea uzinei,
reprezentând 56,7% din producția
totală. La finele anului 1979 și
începutul anului 1980, din rațiuni
energetice a fost sistată fabricarea
frigiderului „Fram” de 70 l și 112 l.

Carpați a fost, cu siguranţă, cea mai
cunoscută marcă de țigări din
România, produsă iniţial de Fabrica
de țigarete din Sfântu-Gheorghe
începând din 1931. Ţigaretele
Carpaţi au fost fabricate ulterior, în

variantele cu și fără filtru, şi în alte
fabrici din Râmnicu Sărat, Iaşi sau
Timişoara.
Activitatea fabricii de țigarete din
Sfântu-Gheorghe a fost întreruptă în
martie 2010, după o agonie începută
odată cu privatizarea fabricii, în
2004.

Oltcit a fost o marcă apreciată de
automobile produse în România, în
perioada 1981 - 1995. Automobilul
Oltcit a apărut în urma unui
parteneriat între autoritățile române
și producătorul francez de
automobile Citroën. În 1977, la
Craiova a început construcția unei
fabrici moderne pentru construcția
unui automobil de dimensiuni mici.
Producţia a îndestulat ani buni piaţa
locală, dar şi alte 19 pieţe externe

unde a fost exportată. După 1989,
producția a continuat sub numele de
Oltcit până în 1994, când numele a
fost schimbat în Oltena; producția
acestor versiuni a continuat până la
semnarea contractului de achiziţia a
fabricii de la Craiova de către
compania Daewoo.

Jocul Piticot a fost un joc de masă
lansat pe piaţă în mai multe ediţii
(de exemplu 1961, 1984) de către
Centrocoop şi produs la
Întreprinderea Poligrafică „Banat”
din Timişoara. Jocul se adresa

copiilor cu vârste cuprinse între 6 şi
10 ani. a colorat intens copilăria
câtorva zeci de milioane de copii.

ARO, adică Auto România sau
„Zimbrul Carpaţilor”, cum i se mai
spunea, a fost unul dintre cele mai
glorioase mărci ale României din
toate timpurile. Acest vehicul de
teren, cu tracţiune integrală, a fost
produs o lungă perioadă de timp. La
uzina din Câmpulung-Muscel și-a
început producția în 1957 și a produs
peste 380.000 de vehicule, dintre
care două treimi au fost exportate în
peste 110 țări (90% din producția
fabricii a fost exportată înainte de
1989). Automobilul de teren a ieșit
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din fabricație în anul 2003 în
România, când privatizarea Aro
Câmpulung a reprezentat un alt eşec
major al guvernului român.
Fabricarea fost însă reluată sub egida
companiei Auto Max Cech din Cehia,
care încă produce şi vinde această
marcă. Cehii asamblează toată gama
ARO, preţurile pentru maşini variind
între 17.000 şi 20.000 de euro, unele
dintre ele fiind chiar pe stoc.
Totodată, cehii oferă o garanţie de 3
ani sau 100.000 de kilometri pentru
fiecare maşină care părăseşte fabrica
de la Hradec Karlove. În plus, cehii au
reuşit să îmbunătăţească
automobilul, din dotările existente
astăzi pe maşină nelipsind
servodirecţia, aerul condiţionat sau
opţional încălzire suplimentară, jante
de aluminiu, proiectoare de ceaţă,
bară de protecţie, troliul şi chiar
sistem audio. 

Tabletele Mentosan au fost
inventate în 1960 de un farmacist
român de origine germană, Kisller,
angajat al cooperativei Chimica
Bucureşti, numită astăzi cooperativa
meșteșugărească Colin Daily. După
1990, a apărut în aceeaşi formă de
prezentare, de tablete, dar şi cu alte
arome decât cea de mentă, sub

denumirea Ciclete. 
Din 1960 până în prezent, diametrul
pastilei de mentosan s-a redus, dar
concentraţia de substanţă activă a
rămas aceeaşi. Mentosanul a
cunoscut peste zece variante de

ambalare. Cea mai recentă este în
înveliş de staniol, dar produsul e ca
şi inexistent.

În 1886, la Galaţi, în România, 
L. Braustein lansa producţia
săpunului Cheia, care în 1906 avea
deja 60 angajaţi şi o producţie de
1.200 tone de săpun. Tehnologia
tradiţională manufacturieră s-a
păstrat la o jumătate de secol de la
lansare. În 1948 fabrica a fost
naţionalizată, iar pe vremea lui
Ceauşescu, în 1975, în plină
perioadă de industrializare a

României, a fost retehnologizată,
ajungând principalul producător de
săpun, cu peste 2.000 angajaţi. Sub
Ceauşescu, săpunul Cheia a devenit
universal, fiind folosit în industrie, în
armată, în agricultură, în orice
familie românească. În 1996 fabrica
s-a privatizat, iar în 2009 a fost
demolată şi vândută la fier vechi. În
2012, poate din nostalgie, cu
acceptul posesorului mărcii, firma
Dakidakodea Distribution din Baia
Sprie a relansat producţia.

Branduri la a doua
tinerețe
Există câteva mărci care, cu puţin
noroc, cu investiţii substanţiale în
spate, adesea cu aport străin
consistent, au renăscut şi au început
să conteze mult în ecuaţia
competiţiei pe pieţe de nişă în care
respiră. Aşa s-a întâmplat cu Dacia
„strămoşească”, revenită puternic
pe piaţa auto în chip de Logan după
preluarea sa de către Renault. La fel,
brandul Dero a supravieţuit lăudabil
pe o piaţă extrem de concurată,
rămânând, prin eforturile Unilever,
un lider în sfera detergenţilor casnici.
Alte nume majore s-au menţinut sau
au renăscut din propria cenuşă,
menţinându-şi notorietatea sau
chiar sporindu-şi-o. vorbim despre
branduri precum CeC, devenită
CEC Bank, despre detergentul Dero,
batonul Rom, vinurile Murfatlar,
Cotnari sau Jidvei, apa minerală
Borsec, berea Bucegi sau coniacul
Unirea.
Există însă şi branduri care au
supravieţuit, care sunt încă prezente
pe piaţă, dar fie au probleme, fie
doar o prezenţă mai discretă (vorbim
aici despre Tarom, Biborţeni,
Adesgo, Nufărul, Relaxa, Gerovital
sau Algocalmin).
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Dacia este, probabil, cea mai
frumoasă poveste din albumul cu
privatizări ale României, trecut prin
mâinile atâtor guvernanţi – cei
mai mulţi dintre aceştia fie
incompetenţi, fie
oportunişti, fie fără
viziune. Istoria
Dacia a început în
1966, când s-au
pus bazele
colaborării dintre
Renault şi statul
român pentru asamblarea
la Colibaşi (azi Mioveni)
a autoturismelor Dacia.
Producţia a început în
1968 şi a continuat
neîntrerupt până şi după Revoluţie.
Dacia, în diversele sale modele, a
devenit cel mai notoriu brand al
României, ajungând şi pe multe alte
pieţe.
Grupul Renault a preluat Dacia în
1999. De la primul model de Dacia,
Supernova şi până la noul Logan,
maşina produsă la Mioveni a ajuns
să fie cunoscută în întreaga
lume. a fost nevoie de peste 2
miliarde de euro şi multe schimbări
la nivelul conducerii pentru a face
cunoscut brandul Dacia pe plan
internaţional. La această oră, cota
de piaţă a producătorului de
automobile în Uniunea Europeană a
urcat la 3,4%, de la 2,9% în perioada
similară din 2017!

Rom a fost primul baton de
ciocolată apărut în 1964 pe banda
de producţie a Fabricii de produse
zaharoase Bucureşti, având o reţetă
care se păstrează din fericire şi azi.
Rom este un brand al companiei
Kandia, care are o tradiţie de 120 de
ani, iar în 2010 a revenit în
portofoliul familiei austriece Meinl,
după câţiva ani în care a fost
deţinută de gigantul Cadbury.
Kandia Dulce a preluat la sfârşitul
anului 2011 compania Supreme
Chocolat, iar în 2012 a achiziţionat
Heidi Chocolat de la grupul elveţian
Laderach. La această oră, Kandia
Dulce este parte a firmei austriece
Kex Confectionery, companie care
deţine şi Heidi Chocolat.

Eugenia a fost şi a rămas unul dintre
cele mai longevive branduri din
istoria modernă a româniei, datând
din anii ‘60. Deşi Eugenia nu s-a
remarcat niciodată prin standarde
calitative ridicate, ci mai ales prin
preţul de comercializare scăzut,
brandul său a cunoscut o evoluţie
constantă, devenind un „loc comun”
pentru marea masă de consumatori.
după revoluţie, brandul a fost
disputat şi câştigat de către
Dobrogea
Grup. În 2005 Dobrogea Grup a
relansat produsul, într-o nouă
formă, cu un ambalaj care păstrează
mai bine calitatea. Lucrurile au mers
bine un timp, dar criza a
îngenuncheat compania, care a
trecut prin insolvenţă și
reorganizare. În tot acest timp,
Eugenia a început să plece şi la

export. Dobrogea Grup a vândut pe
pieţele externe încă din anul 2007,
ţările cu cele mai mari comenzi fiind
Spania, Italia, Marea Britanie, SUA,
Canada şi Germania, acolo unde, de
altfel, se regăsesc şi cele mai extinse
comunităţi de români. În acest
moment, aproximativ 9% din
producţia anuală de Eugenia merge
peste hotare. De o vreme, Eugeniile
româneşti se vând și pe
Amazon.com, cel mai mare retailer
online al planetei!
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Bucegi a fost singura marcă de bere
produsă şi distribuită la nivel
naţional, ceea ce îi dădea valoarea
unui element al solidarităţii şi
comunicării la scară largă.
Lansată în 1980, berea Bucegi este
cunoscută ca unul dintre lucrurile
care i-au ajutat pe români să
depăşească greutăţile comunismului
făcând haz de necaz. De notat faptul
că Bucegi era singura bere
pasteurizată comercializată în acea
perioadă. Berea era produsă în
fabrici din multe oraşe ale ţării,
precum Braşov, Cluj, Constanţa,
Reghin, Piteşti, Sibiu, Bucureşti. A
existat chiar şi o producţie specială

pentru compania Tarom.
Concernul Brau Union a recuperat în
2002 acest simbol al vremurilor
trecute, încercând să îi redea valorile
tradiţionale. azi, Bucegi face parte
din portofoliul Heineken România,
având ca public-ţintă marea masă de
consumatori.

Dero este o marcă ce s-a născut în
1966 pe platforma fabricii de
detergenţi din Ploieşti. De atunci, de

45 de ani, Dero,
abreviat de la
„Detergenţi
România”, spală
“româneşte” rufele
din aproape toată
ţara.
Cu toate acestea,
dero a devenit un
brand “cu acte în
regulă” abia după
preluarea
companiei
producătoare de
către multinaţionala
Unilever, în 1995. În
ultimii ani, Dero a
fost comercializat cu succes în
Republica Moldova, Spania, Italia (cu
accent pe zonele în care există
comunităţi de români), precum şi
Marea Britanie şi Franţa, însă sub
denumirea de “Surf”.

C.E.C., adică explicit Casa de
Economii și Consemnațiuni (astăzi
CEC Bank) este o instituție bancară
din România, deținută de stat,
înființată în 1864 printr-o lege
înaintată de domnitorul Alexandru
Ioan Cuza. În perioada comunistă a
fost, de facto, singura legătură
directă a oamenilor obişnuiţi cu
sistemul bancar.
Pe o piaţă extrem de concurenţială,
cu mari probleme induse de criză,
boom al tehnologiilor =, clientelă
volatilă și un noian de reglementări,
CeC Bank a ajuns astăzi o bancă
universală solidă şi profitabilă, cu o
cotă de piață la final de 2017 de
7,42% şi un binemeritat loc șapte în
rândul băncilor din România.

Plafar a fost înfiinţată în 1948, fiind
unul din cei mai importanţi jucători
pe piaţa plantelor medicinale. Până
în anul 1990 Plafar a fost cel mai
important brand în domeniu,
deţinând un important patrimoniu
cu zeci de clădiri şi terenuri.
Societatea naţională Plafar SA a fost
înfiinţată în 1999 sub formă de
societate comercială pe acţiuni cu
capital integral de stat prin
reorganizarea regiei autonome
„Plafar”, cu opt subunităţi, în
Botoşani, Braşov, Brăila, Cluj,
Craiova, Constanţa, Roman şi
Timişoara. 
În anul 2007, Plafar și-a vândut
marca reţelei de farmacii
Centrofarm, dar statul român a
rămas acţionar majoritar. În martie
2009, Plafar a intrat în insolvență. În
perioada în care societatea a fost
supusă planului de reorganizare,
cifra de afaceri a crescut. După 16
ani consecutivi de pierdere, anul

2011 a fost primul an în care Plafar a
încheiat exercițiul financiar pe profit. 
Plafar, deținută de Ministerul
Economiei, a obținut in 2017 o cifră
de afaceri de 5,9 milioane lei si un
profit net de 35.000 de lei. Recent
firma a obținut o finanțare de 1,8
milioane de lei din partea Libra Bank
pentru modernizarea liniei de
producție de la Cluj si pentru
extinderea activității în zona
distribuitorilor autorizați. 
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Braiconf este un binecunoscut
brand originar din Brăila, unde
fiinţează respectiva companie
producătoare de cămăşi din
România. Primele cămăşi Braiconf
au apărut pe piaţă în 1950. Chiar şi
în perioada comunistă, acest brand
era unul sinonim cu calitatea,
cămăşile cu această marcă
bucurându-se de o bună reputaţie
atunci când ajungeau pe piaţa
internă şi nu la export. La această
oră, cel mai mare acționar al firmei
este banca de investiții Julius Baer &
Co., care controlează cea mai mare
parte din titluri. Compania

produce pentru mari firme
internaționale cum ar fi Max Mara,
H&M, C&A, dar și pentru Hugo Boss,
Gianfranco Ferre sau Armani.

Algocalmin se bucură de o poziţie
specială în conştiinţa consumatorilor
români, deoarece este un brand
100% românesc, cu o tradiţie de
aproape jumătate de secol pe piaţa
românească. Actualmente, brandul
aparţine companiei Zentiva, parte
din grupul Sanofi-Aventis şi este
cotat sistematic foarte bine la
capitolul „încredere” în topurile de
specialitate. 

Branduri în vogă
În categoria „fierbinte”, de branduri
noi, la modă, bine reprezentate pe
plan local sau regional, nu vom vorbi
la fel de mult. Le vom enumera pe
„căprării”, spunând doar cât de mult
bine ne fac ca imagine, ca şi
„catalizator” pentru întregul
business agregat al ţării, pentru
competiţia serioasă în avantajul
direct al clientului, pentru încrederea
noastră în sine, pentru moralul mai
bun, care ne mai mişcă mândria şi ne
mai scutură din blocaj. Avem
branduri locale mari în IT. Nume
precum Bitdefender, Digi (RCS &
RDS), eMAG, UiPath, Gecad,
FintechOS, Star Storage spun
destule de la sine. 

În zona de îmbrăcăminte-
încălţăminte, defilăm cu succes la
nivel local şi internaţional cu mărci
precum Jolidon, I. D. Sarrieri sau
Musette. În FMCG, cu toţii ştim
destule despre Cristim, Angst,
Topoloveni, Fares, Bergenbier sau
Dorna. În retail și bricolaj pronunțăm
des Altex, Dedeman sau Flanco.
În farma, rezonăm când auzim
despre Catena, Sensiblu,  Dona,
Help Net sau Ropharma. Dacă ni se
face foame, dăm o fugă la Capșa, la
Caru cu Bere, Hanul lui Manuc,
Salad Box sau la Trattoria il Calcio,
despre care puţini ştiu că e un brand
românesc în plină expansiune. 

Sigur am uitat mărci care merită, dar
care există şi au locul lor
binecâştigat pe o piaţă tot mai
nărăvaşă, mai nesigură şi mai
îngustă. şi ei, aşadar, absenţii
merituoşi, pun umărul la devenirea
noastră, pe care încă învăţăm să o
comunicăm.

Cristian Pavel
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Fondul Român de Contragarantare
(FRC) reprezintă un punct în evoluţia
instituţiilor financiar-bancare din
România, fiind un reper unic în peisajul
financiar-bancar naţional şi care are –
la aproape 10 ani de la înfiinţare – o
istorie de o decadă care poate fi
înscrisă în suita de măsuri pe care o
ţară le ia atunci când - o criză sau o
situaţie economică limita - o pune la
încercare. 
FRC a fost înfiinţat în perioada de
debut a crizei economico-financiare în
România (2009), pentru a contribui la
îmbunătăţirea accesului la finanțare a
IMM, prin preluarea a până la 80% din
riscul asociat garantării creditelor și
altor instrumente de finanțare pentru
antreprenori. 
FRC operează pe principiul

multiplicatorului, emițând
contragaranții în valoare de un
multiplu al resurselor disponibile1, un
model european şi internaţional
consacrat de maximizare a efectelor
unor resurse limitate – capitalul
propriu – cu dublu efect de antrenare.
După aproape 10 ani de funcționare,
mecanismul de garantare –
contragarantare și-a demonstrat
eficiența, iar FRC poate considera că a
contribuit la îndeplinirea misiunii sale.
A rulat de 10 ori  și a facilitat un volum
de finanțări de 30 de ori capitalul
alocat.
Cererea de contragaranții a avut o
incidență semnificativă în perioada
post-criză fiind un instrument anticiclic
intens utilizat pentru atenuarea
șocurilor economice  asupra activității

sectorului IMM. În perioada de
creștere economică, acest instrument
financiar poate fi pus în slujba
antreprenorilor tot sub forma
ajutorului de stat, în cadrul unor
programe care să stimuleze creşterea
numărului de IMM-uri, a numărului de
angajaţi în cadrul acestora etc., prin
scheme de ajutor de stat conform
directivelor europene, în vigoare.
După perioada de creare a organizaţiei
şi de dezvoltare accelerată a a
mecanismului de garantare-
contragarantare, începând cu anul
2014 şi până aproape de finalul anului
2016, FRC a implementat măsuri
dispuse de auditorii publici care au
scăzut încrederea instituţiilor de credit
în instrumentul contragaranţiei, dar
care au reprezentat un catalizator
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Fondul român de Contragarantare 
intră în cea de-a doua decadă de existenţă

“Instituţiile de garantare – contragarantare au evoluat odată cu
instituţiile de credit şi au căpătat, acum, după aproape 100 de ani,
valenţe noi, fiind adaptate pieţei financiar-bancare moderne. Deşi
Fondul Român de Contragarantare (FRC) este o instituţie de dată
recentă în România, putem afirma că îşi va menţine în continuare
rolul de partener specializat, manifestându-se prin instrumente
care susţin antreprenorii şi clienţii-persoane fizice ai instituţiilor
de credit, garanţia şi contragaranţia, învăţând din dificultăţi şi
privind în viitor, la pregătirea intrării sale în cea de-a doua decadă
de existenţă. Astfel, considerăm că FRC şi-a consolidat expertiza
şi a trecut la o etapă nouă în dezvoltarea activităţii sale, fiind aliniat
practicilor europene în domeniu care permit măsurarea efectelor
acestor instrumente financiare în economie.” 

Stere FARMACHE, Preşedinte al Directoratului FRC
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puternic pentru echipa de specialişti a
instituţiei. De aceea, anterior anului
2018, în perioada 2015-2017, în mod
constant, principala preocupare a
conducerii FRC a fost identificarea de
soluții pentru relansarea activității prin
reluarea mecanismului de acordare a
contragaranțiilor, inclusiv pentru
diversificarea obiectului unic de
activitate al FRC, în corelare strânsă cu
necesitățile actuale ale mediului de
afaceri și ale noului ciclu economic în
care ne aflăm. 
Astfel, conducerea executivă şi
neexecutiva a continuat promovarea
FRC şi a instrumentului
contragaranţiei, în paralel cu
identificarea soluţiilor de viabilizare a
afacerii şi de relansare pe baze
sustenabile a acesteia. Cele mai
recente programe în care FRC este
implicat sunt favorabile reducerii
costului finanţărilor pentru IMM-uri şi
aduc avantaje la creditarea
persoanelor fizice interesate să
investească în propria educaţie,
cultura, sănătate, sport sau în propriul
habitat. 
Programele guvernamentale, Start-Up
Nation, respectiv Investeşte în tine,
pot fi mărturia – peste ani – atât a
eficienţei mecanismului de garantare-
contragarantare, cât şi al celui de
garant în numele şi contul statului.
Putem spune, astăzi, că participarea
FRC în aceste programe este rodul
eforturilor de relansare a
mecanismului şi repunerii instituţiei în
circuitul financiar-bancar prin utilizarea
instrumentului contragarantării şi al
celui de garantare în numele şi contul
statului. 
Programul pentru stimularea înfiinţării
întreprinderilor mici şi mijlocii Start-Up

Nation 2017 a fost derulat şi finalizat
cu succes, emiţându-se un număr de
aproximativ 3.200 scrisori de
contragarantare, în valoare totală de
aproximativ 300 milioane lei. La
această dată, programul este în faza
decontării de către Ministerul Mediului
de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat –
iniţiatorul programului - a cererilor
depuse de beneficiari, iar în
perspectiva anului 2019 este
programată lansarea unei noi sesiuni
pentru antreprenorii care şi-au înfiinţat
companii în perioada 2017-2018. După
adoptarea proiectului de Ordonanță
de către Guvern şi publicarea
procedurii de implementare a schemei
de ajutor de minimis în Monitorul
Oficial, FRC va putea operaţionaliza
mecanismul de garantare-
contragarantare specific, menit să
reducă costul finanţării pentru IMM-
urile care aleg să îşi implementeze

planul de afaceri solicitând un credit-
punte instituţiilor bancare partenere în
program.
În semestrul al II-lea al anului 2018,
diversificarea obiectului de activitate al
FRC s-a putut realiza prin implicarea
instituţiei în Programul guvernamental
Investește în Tine care a permis
adăugarea garantării în numele şi
contul statului ca obiect secundar de
activitate. Astfel, cooptarea FRC în
programul menţionat a permis
modificarea actului constitutiv al
societăţii şi atingerea unui obiectiv
important, menit să asigure
sustenabilitatea afacerii companiei. În
prezent, programul este operaţional
prin intermediul CEC Bank, prima
instituţie de credit care a subscris în
plafonul de garantare acordat prin
Ministerul Finanţelor Publice - Comisia
Naţională de Strategie şi Prognoză2.
Interesul real pentru acest program
este prezent şi la alte bănci comerciale
care urmează să acorde aceste credite
pentru educaţie, sănătate,
cultură/artă, sport şi, nu în ultimul
rând, pentru habitat, produsul fiind o
premieră în piaţă de credite din
România: presupune acordarea de
credite persoanelor fizice între 16-55
de ani, garanţia acordată de FRC, în
numele şi contul statului, acoperind
80% din valoarea creditului, exceptând
dobânzile, comisioanele şi spezele
bancare, precum şi orice alte costuri
generate de participarea la program
adiacente creditului. 
FRC numără, la mai puţin de 10 ani de
activitate, scrisori de contragaranţie în
valoare totală de 4 miliarde lei care
acoperă garanţii de 8 miliarde lei
şi credite de aproximativ 12 miliarde lei
pentru IMM-uri.
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1 În prezent coeficientul de expunere este sub capitalul social  
2 La data aparitiei prezentei editii speciale, FRC a acordat aproximativ 500 de garantii in cont si nume stat, in valoare de peste 14 milioane lei.
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in data veritas!
In data Veritas! Așa poate suna o parafrază la cunoscutul proverb latin. Adică da, adevărul se află în date, 
în informație. Asocierea valorii de adevăr cu brandul Veritas nu e nici întâmplătoare, nici neacoperită.
Veritas Technologies LLC este o companie americană care excelează în managementul datelor. A fost fondată
în 1983, sub numele Tolerant Systems și a avut sediul central în  Mountain View (California). 
Compania s-a specializat de-a lungul timpului în dezvoltarea de solutii integrate software si hardware 
pentru protectia datelor, pentru managementul informației și respectiv pentru asigurarea disponibilității
continue a aplicațiilor software, devenind lider global în enterprise data protection.
Cu prilejul Microsoft Summit 2018, am întâlnit la București liderii regionali ai afacerii, care au punctat 
câteva lucruri despre Veritas în România anului Marii Uniri.

n anul 2014, Symantec a
anunțat separarea de
Veritas Technologies LLC,
în încercarea de a se

concentra exclusiv pe soluții de
securitate. În februarie 2016 a fost
anunțată finalizarea preluării firmei de
către Carlyle Group pentru suma de
7,4 miliarde dolari.   
La momentul achiziției companiei de
către Carlyle Group, Veritas furniza
soluții pentru 86% dintre companiile
incluse în topul Fortune 500. La rândul
său, The Carlyle Group prezenta un
profil impresionant, fiind o companie
globală de management al activelor
care administra, la miljocul anului
2015, active în valoare de 193 miliarde
de dolari prin 128 de fonduri, precum
și 159 de vehicule de fonduri de
capital.
După preluare, Veritas a evoluat într-
un ritm susținut. Și-a reajustat echipa,
s-a reorganizat, și-a schimbat top
managementul și sediul central în
Santa Clara (California), și-a
modernizat modelul de business prin
parteneri, a lansat în fiecare an
produse noi și versiuni noi ale soluțiilor
din portofoliu.
Într-un raport publicat in iunie 2018,
celebra companie americană de
consultanță și cercetare în IT Gartner a

subliniat performanțele Veritas
Technologies, avansând pentru
aceasta o cotă globală de piață de
24,3% în categoria de aplicații software
pentru back-up, 27,2% în categoria
management software-defined
storage și 11,5% la aplicațiile de
arhivare a datelor, subliniind și o
creștere a veniturilor cu 7,87% față de
2017.

soluții de top pentru
românia
I-am întâlnit la București pe câțiva
dintre oficialii regionali ai firmei
Veritas, prezentă ca partener, la
Microsoft Summit 2018, un eveniment
al gigantului din Redmond, care a
evidențiat aşteptările pentru un viitor
dominat de digitalizare.
“În calitate de lider în backup şi
management al informaţiei, Veritas
împreună cu Azure oferă clienţilor o
soluţie eficientă şi de încredere pentru
protecția și managementul
informațiilor în mediile hibride. Ne
bucurăm să fim aici, la București, în
anul în care România sărbătorește
centenarul Marii sale Uniri!”, a spus
Elie Chaccour (foto), Regional Director,
East Europe, Africa and Levant, Veritas
Technologies.

”Veritas Technologies și Microsoft
Corp. au pus, încă de la începutul
anului trecut, bazele unui parteneriat
strategic global, pe mai mulți ani, în
direcția modernizării managementului
informațiilor în cloud și în medii
hibride. Parteneriatul include o
abordare globală, simplă și eficientă a
costurilor pentru gestionarea datelor
din cloud. Astfel de soluții hibride de
stocare în cloud permit clienților să
reducă substanțial din costurile de
stocare, crescând în același timp
agilitatea afacerii și capacitatea de a
extrage o valoare mai mare din datele
lor stocate în cloud prin suita completă
de servicii cloud oferite în Azure”, a
adăugat Elie Chaccour. 
„Suntem gata să sprijinim serios
companiile din România pentru
conformarea lor la regulamentul
GDPR, considerat cea mai mare
schimbare a legilor de protecție a
datelor din ultimii 20 de ani. Atât
persoanele fizice, cât și cele juridice ar
trebui să aibă de câștigat de pe urma
acestor noi reguli adaptate erei
digitale, care oferă o protecție mai
solidă.  Veritas este angajată să ajute
companiile să continue să dețină
controlul datelor lor printr-o mai bună
vizibilitate și înțelegere a volumului de
date acumulat în organizație, pentru a
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se putea conforma dispozițiilor
GDPR.”, a spus, la rândul său, Nebojša
Momčilović (foto), Channel &
Marketing Director, MIDEA Region,
Veritas Technologies.
Noua reglementare a intrat în vigoare
în mai 2018, iar companiile au la
dispoziție de la acea dată doi ani să se
alinieze cerințelor GDPR. Organizațiile
care încheie mai devreme acest proces
ar trebui să aibă un control sporit al
datelor, iar managementul mai bun al
informației va ajuta la folosirea
eficientă a resurselor de stocare și va
evidenția noi perspective valoroase
asupra informațiilor stocate.
”Pentru a-și micșora riscurile,
companiile au nevoie să înțeleagă
datele stocate, inclusiv porțiunile
semnificative de informații
nestructurate, stocate fragmentat atât
pe infrastructura locală cât și în cloud.
Veritas oferă soluții și servicii pentru a
face „lumină” în informații
nestructurare”, a adăugat Nebojša
Momčilović.

Pași hotărâți 
pe piața locală
Veritas Technologies permite
organizaţiilor să exploateze puterea
informaţiilor lor, cu soluţii de

management al informaţiilor menite
să sprijine cele mai vaste şi complexe
medii eterogene. 
Un bun exemplu al colaborărilor
Veritas pe plan local a fost în 2018
reprezentat de catre GTS Telecom, una
dintre cele mai longevive si reputate
companii românești pe piața de servicii
de telecomunicații. GTS Telecom a
lansat de curând gama completă de
servicii de tip Disaster Recovery as a
Service (DRaaS). Serviciul Backup as
Service, parte a acestei noi game,
folosește software-ul Veritas Net
Backup și asigură protecția și
recuperarea predictibilă a datelor în
caz de dezastru, aplicabilă la nivel de
servere fizice sau virtuale.
„Echipa de profesioniști tehnici ai GTS
a dezvoltat, pe baza soluției Veritas
NetBackup, un serviciu Backup as a
Service de referință prin prisma
beneficiilor oferite clienților săi,
adaptat totodată specificului și
cerințelor pieței din România. Lansarea
noului serviciu Backup as a Service a
marcat un moment important în
cadrul parteneriatului strategic între
GTS Telecom și Veritas Technologies.
Suntem convinși că împreună vom
îmbunătăți standardele de
performanță și de încredere în
serviciile de protecție a datelor

disponibile pe piaţă locală”, a declarat
Vasile Aniculăesei (foto), Territory
Manager – Romania, Bulgaria, Cipru,
Grecia, pentru Veritas Technologies.
Tot mai multe companii autohtone
confirmă prin alegerile făcute
aprecierea pe care o acordă soluțiilor
Veritas, cu performanțe consistente în
trei zone de maxim interes:

1. Protecția datelor, on premise și în
cloud, cu soluții integrate software și
hardware cu capabilități dovedite de a
scala de la medii IT de companii mici și
mijlocii până la medii IT de maximă
complexitate, specifice celor mai mari
organizații.

2. Managementul informațiilor
nestructurate, pornind de la
identificarea și vizualizarea datelor,
oriunde s-ar afla în infrastructura
organizației sau în cloud și continuând
cu clasificarea acestor date,
capacitatea de a realiza căutari
complexe în aceste date, aplicarea de
politici de retenție etc.

3. Disponibilitatea informațiilor și a
aplicațiilor. Veritas are o experiență de
succes de peste 20 de ani în
dezvoltarea de soluții software care
asigură disponibilitatea continuă a
mediului IT și automatizarea
proceselor de repunere în funcțiune a
infrastructurii IT și a aplicațiilor în caz
de dezastru. 
Alegerea soluțiilor Veritas de către tot
mai multe organizații din România ne
responsabilizează nespus de mult!”, a
conchis Vasile Aniculăesei.

Cristian Pavel

Chaccour Elie Nebojsa Momcilovic Vasile Aniculăesei
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“Signify susţine puternic tranziţia către
iluminatul conectat, investind masiv în
tot ceea ce înseamnă aplicaţii software
şi servicii, atât în segmentul profesional,
cât şi de consum. În viziunea noastră,
iluminatul a devenit un mod de a
transmite informaţii, oferindu-ne
capacitatea de a colecta şi partaja date
pentru a crea valoarea adăugată în
business”, a declarat Bogdan Balaci
(foto), Director General Philips
Lighting/Signify pentru Sud-Estul
Europei.  
Lansată anul acesta, Interact, noua
platformă pentru iluminatul conectat,
oferă clienţilor Signify noi beneficii şi
servicii, prin analiza şi partajarea datelor
colectate de la produsele de iluminat
conectate şi de la sistemele şi
dispozitivele cu senzori. Platforma IoT
este disponibilă în cloud pentru toate
segmentele de business pe care
activează Signify: Interact City (pentru
iluminatul spaţiilor publice, al şoselelor,
străzilor, zonelor pietonale, parcurilor şi
pieţelor); Interact Landmark pentru
iluminat arhitectural; Interact Office
pentru clădirile de birouri; Interact
Retail pentru spaţii comerciale; Interact
Sports pentru iluminatul stadioanelor;
Interact Industry, orientată pentru a
răspunde nevoilor de iluminat specifice
fabricilor, depozitelor şi centrelor
logistice.

Platforma Interact City a fost
implementată deja în România, într-un
proiect pilot de iluminat public la Alba
Iulia, aducând numeroase avantaje
pentru municipalitate şi cetăţenii
oraşului.
Signify se angajează să ofere
consumatorilor produse de iluminat cu
LED de înaltă calitate şi confortabile
pentru ochi, iar studiile realizate de
companie la nivel global relevă
necesitatea unei mai bune
conştientizări asupra importanţei
iluminatului de calitate.
În acest sens, anul acesta a fost lansată
campania dedicată consumatorilor
casnici “EyeComfort – Lumina plăcută

ochilor”, care urmăreşte creşterea
gradului de informare asupra
importanţei confortului vizual şi a
alegerii unor becuri de calitate în funcţie
de activităţile zilnice pe care le
desfăşurăm.
Signify oferă o varietate mare de opțiuni
când vine vorba de becurile LED,
punând la dispoziţia clienţilor o gamă
largă de temperaturi de culoare și de
modele pentru personalizarea oricărei
locuințe. Becurile Philips LED
SceneSwitch, de exemplu, oferă
posibilitatea selectării dintre trei setări
de lumină într-un singur bec, doar cu
ajutorul întrerupătorului existent pe
perete, fără a fi nevoie de un variator
suplimentar.
Signify a dezvoltat în România
numeroase proiecte de iluminat pentru
clădiri de birouri, retail (magazine de
fashion) sau monumente
reprezentative din patrimoniul naţional,
atât din Bucureşti, cât şi din ţară. De
exemplu, anul acesta a iluminat Piaţa
Sfatului din Braşov în cadrul Festivalului
Cerbul de Aur şi Muzeul Naţional al
Literaturii Române din Bucureşti. 
Philips Hue Sync este o aplicație ce
permite sincronizarea luminilor Philips
Hue cu jocuri, video-uri și muzică. Noul
software pentru divertisment
funcționează cu aplicația Philips Hue pe
orice calculator cu Windows 10 sau
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signify contribuie la transformarea
digitală a industriei iluminatului
“Signify susţine puternic tranziţia către iluminatul conectat, investind masiv în tot ceea ce înseamnă aplicaţii
software şi servicii, atât în segmentul profesional, cât şi de consum. În viziunea noastră, iluminatul a devenit
un mod de a transmite informaţii, oferindu-ne capacitatea de a colecta şi partaja date pentru a crea valoarea
adăugată în business”, a declarat Bogdan Balaci (foto), Director General Philips Lighting/Signify pentru 
Sud-Estul Europei. 
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macOS (Sierra și mai recent).
Philips Hue Play este o bară luminoasă
versatilă, care poate fi poziționată într-o
varietate de moduri, pentru a crea o
experienţă cu adevărat captivantă prin
intermediul luminii. Aceasta oferă un
efect de lumină indirectă și poate fi
așezată orizontal sau vertical lângă
televizor sau chiar montată pe spatele
acestuia pentru a crea o lumină de
fundal. Instalată pe podea, pe o comodă
sau pe bibliotecă, aceasta poate da
accente perfecte de lumină, iar design-
ul său elegant îi permite să poată fi
montată oriunde, integrându-se perfect
în orice zonă din casă.
Philips Hue Entertainment este o nouă
funcţionalitate în materie de
divertisment, care permite aplicaţiei şi
luminilor Philips Hue să se sincronizeze
perfect cu diverse tipuri de conţinut, de
la muzică şi filme până la jocuri video.
Prin intermediul acestei actualizări a
software-ului, divertismentul la
domiciliu atinge un nou nivel, iar
utilizatorii se bucură de experiențe
vizuale unice şi captivante. 

În 2016, Philips Lighting a devenit o
companie separată de Royal Philips,
fiind listată la Bursa de Valori din
Amsterdam, iar în prima jumatate a
acestui an a anunţat noul nume al
companiei: Signify.  Deşi denumirea
companiei s-a schimbat, se utilizează în
continuare brandul Philips pentru
produsele de iluminat alături de alte
branduri, precum Interact.
Signify este lider global în domeniul
iluminatului pentru piaţa profesională

şi de consum şi al iluminatului care
utilizează Internetul Lucrurilor.
Produsele marca Philips, sistemele de
iluminat conectat Interact şi serviciile de
date aduc valoare de business și
transformă viețile oamenilor în case,
clădiri de birouri și spații publice. Signify
a avut vânzări de peste 7 miliarde euro
în 2017, generate de o echipă de circa
30.000 de angajați în peste 70 de țări.

Cristian Pavel
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Potrivit datelor de la Ministerul de Finanţe, Philips Lighting România
(Signify România), specializată în furnizarea de echipamente şi soluţii de
iluminat, şi-a crescut în 2018 businessul cu mai bine de 10% pe seama
cererii din sectorul privat, în special din retail şi industrie, unde s-au
realizat proiecte de iluminat de anvergură. Datele arată că veniturile
firmei au urcat până la 292 milioane lei (circa 64 mil. Euro).
Potrivit declarațiilor Directorului General al companiei, Bogdan Balaci,
tehnologia LED reprezintă 85% din tot ceea ce vinde compania pe piața
românescă. Acest rezultat nu este întâmplător. 
La 1 septembrie 2018 a fost marcată o schimbare radicală pentru
gospodăriile din România odată cu trecerea la iluminatul cu LED-uri
eficiente energetic implementată la nivel european, ajunsă în etapa
interzicerii becurilor cu halogen. Pornind de la eliminarea progresivă a
spoturilor cu halogen (sau GU10) implementată în 2016, următoarea fază
constă în interzicerea surselor de iluminat non-direcționale cu halogen,
inclusiv a becurilor standard cu formă de pară sau lumânare.
În acest context, Signify a dezvăluit din timp beneficiile financiare și

energetice pe care trecerea la becurile cu LED o aduce pentru
gospodăriile din Europa. Signify oferă o gamă largă de soluții cu LED care
pot înlocui becurile cu halogen. Becurile Philips LED există într-o mare
varietate de forme și temperaturi de culoare. Mai mult decât atât,
majoritatea becurilor LED sunt disponibile atât în versiunea cu lumină
reglabilă, cât și nereglabilă.
Becurile LED de la Philips, de exemplu, au durată de viață de până la 7 ori
mai mare și utilizează cu până la 80% mai puțină energie decât
omoloagele lor cu halogen.
Becurile LED au o durată de viață medie de 15 ani, ceea ce le face
potrivite atât pentru protejarea mediului, cât și pentru bugetul familiilor.
Dezvoltarea tehnologică permite acum o varietate mare de opțiuni când
vine vorba despre becurile LED, oferind o gamă variată de temperaturi de
culoare și modele pentru personalizarea oricărei locuințe. Becurile Philips
LED SceneSwitch, de exemplu, oferă posibilitatea selectării dintre trei
setări de lumină într-un singur bec, doar cu ajutorul întrerupătorului
existent pe perete, fără a fi nevoie de un variator suplimentar.

85% din ceea ce vinde Signify pe piața românească se bazează pe tehnlogia LED

Philips Hue Sync
permite sincronizarea
luminilor Philips Hue
cu jocuri, video-uri 
și muzică.
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1. Recordmani români în sport 
Iolanda Balaş – a rămas neînvinsă timp
de 10 ani la săritura în înălţime, timp în
care a obţinut 142 de victorii
consecutive;
Mihaela Melinte – cea mai lungă
aruncare a ciocanului;
Lia Manoliu – longevitate olimpică;
Ghiţă Mureşan – cel mai înalt jucător
din NBA;
Helmuth Duckadam – a apărat
consecutiv patru penalty-uri în finală
Cupei Campionilor Europeni din 1986;
Constantina Diţă – cea mai în vârstă
campioană olimpică de maraton din
istorie. La Jocurile Olimpice de Vară din
2008 a câştigat proba de maraton la
vârsta de 38 de ani. Antrenorul ei,
Valeriu Tomescu, avea doar 32 de ani
şi deţine recordul pentru cel mai tânăr
antrenor al unei campioane olimpice
de maraton;

Nadia Comăneci – cele mai multe
note de 10 obţinute la o singură
ediţie a Jocurilor Olimpice. Este vorba
de cele 7 note de 10 obţinute în
1976, la Montreal. Înainte de 1976
nimeni nu obţinuse nota 10 la un
eveniment olimpic. În plus, ziua de 18
iulie (18 iulie 1976 este ziua în care
Nadia a obţinut, la 14 ani, primul
punctaj de 10 din istoria Jocurilor

Olimpice) a fost declarată 
„Ziua Recordurilor Mondiale”.

2. Cel mai lung poem de dragoste:
„Luceafărul” lui Mihai Eminescu, cu
cele 98 de strofe ale sale.

3. Cei mai mulţi participanţi la o horă
tradiţională. 18.828 de olteni din oraşul
Slatina au întins cea mai mare horă cu
ocazia sărbătorii naţionale a Unirii şi
totodată zilele municipiului. Recordul a
fost stabilit pe 24 ianuarie 2006.

4. Cea mai lungă scrisoare adresată lui
Moş Crăciun. A fost scrisă de elevii
braşoveni în decembrie 2008 pe o rolă
de hârtie măsurând 413,8 metri
lungime şi 37 metri lăţime. 2110 elevi
cu vârste cuprinse între 8 şi 14 ani şi-au
aşternut pe hârtie cererile către Moş
Crăciun.

90 de recorduri mondiale românești
în 100 de ani de țară întregită
”Guinness World Records”, cunoscută până în anul 2000 ca ”The Guinness Book of Records” este o carte de
referință publicată anual, care conține o colecție recunoscută internațional de recorduri mondiale, atât
performanțe umane cât și lucruri extreme ale lumii naturale. 
Cartea în sine deține, la rândul ei, un record mondial, fiind cea mai bine vândută serie de carte care deține
drepturi de copyright. Ediția 2019 a fost deja publicată în 100 de țări și 23 de limbi. De la apariția sa și până azi
publicația tipărită s-a vândut în 141 milioane de exemplare, ajungând să aibă o notorietate care rivalizează cu
cea a Bibliei. 
Publicația are o istorie de mai bine de jumătate de secol. Ideea de a publica o astfel de carte i-a venit în 1954
managerului irlandez al fabricii de bere Guinness, Sir Hugh Beaver. 
Deşi Cartea Recordurilor are o istorie de 64 de ani, prezenţa României în paginile ei este mult mai recentă.
România a intrat prima dată în Cartea Recordurilor în 1986 şi a adunat de atunci până astăzi 90 de recorduri.
Cea mai mare parte a acestor recorduri româneşti au fost stabilite în ultimii ani. Nu toate recordurile sunt
incluse în celebra carte, acestea fiind însă omologate de către World Record Academy. 
În cele de mai jos, vă prezentăm o selecție a celor mai relevante și neobișnuite recorduri româneşti omologate
la nivel internaţional:

10
pentru 

Nadia Comăneci!
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5. Cei mai mulţi Moşi Crăciun: au
participat 3.939 de moşi care au dăruit
dulciuri timp de 30 de minute, în
Bucureşti, în data de 21 decembrie
2008.

6. Cea mai tânără interpretă de
succes: Cleopatra Stratan, care a
obţinut acest titlu în 2008 fiind cea
mai tânără interpretă care a
înregistrat un album, cea mai tânără
interpretă într-un concert live (avea 3
ani când a susţinut un concert de 2
ore), cea mai bine plătită tânără
artistă, cel mai tânăr interpret care a
primit trei premii MTV și cea mai
tânără interpretă care a înregistrat un
hit naţional (piesă situată pe locul 1 în
topurile naţionale).

7. Cea mai mare îmbrăţişare. A avut
loc în 2009, la Alba-Iulia, şi au
participat 9.758 de persoane. La
îmbrăţişare a participat şi şeful
statului, Traian Băsescu.

8. Cea mai mare prăjitură de
comemorare. Este vorba despre o
colivă preparată în 2008 care
cântărea 5 tone şi avea peste 50 de
metri pătraţi. Coliva a fost preparată

într-o unitate militară din Braşov, iar
la realizarea ei realizarea ei au lucrat
timp de 24 de ore 10 bucătari militari.
Coliva a fost făcute pentru
comemorarea tuturor sfinţilor şi a
fost împărţită credincioşilor veniţi la
moaştele Sfântului Andrei.

9. Cel mai mare gulaş din lume. A fost
preparat în 2007 de opt bucătari
bihoreni şi servit locuitorilor din
oraşul Salonta. Gulaşul a cântărit 7,3
tone.

10. Cel mai greu tort cu frişcă şi
fructe din lume. A fost preparat în
decembrie 2008, în Bucureşti, şi
cântărea 281 kg. A fost servit
bucureştenilor din parte Primăriei
Capitalei şi a unui producător de
lactate.

11. Cel mai lung cârnat afumat din
lume: a fost realizat în decembrie
2008 si a măsurat 392 de metri.
Cârnatul a fost de tip cabanos şi a fost
împărţit bucureştenilor care au asistat
la omologarea recordului.

12. Cel mai lung lanţ de prezervative:
a fost realizat in octombrie 2007 de
către 1.683 de participanţi care au
legat împreună 25.773 de
prezervative construind un lanţ ce
măsoară 3.269,46 metri. Prin această
acţiune organizatorii au dorit să tragă
un semnal de alarmă asupra

pericolului HIV/SIDA în rândul tinerilor
români.  
13. Cei mai mulţi oameni care
dansează simultan pe aceeaşi piesă. A
fost stabilit în 2007 de către 2600
tîrgovişteni care au dansat simultan
timp de 6 minute pe melodia „Follow
the lider” (The Soca Boys). Majoritatea
dansatorilor au fost elevi ai şcolilor din
Tîrgovişte.

14. Cel mai de succes antrenor din
lume - Octavian Belu. A fost desemnat
în 2007;  fostul antrenor al echipei
naţionale de gimnastică a României
are în palmares 16 medalii olimpice de
aur şi un total de 279 de medalii la
Campionatele Mondiale,
Campionatele Europene şi Jocurile
Olimpice.

15. Cea mai de succes antrenoare din
lume - Mariana Bitang. A fost
desemnată în 2008; fosta antrenoare a
echipei naţionale de gimnastică a
României deţine un palmares de 19
medalii olimpice şi alte 152 medalii
cucerite la Campionatele Mondiale şi
Europene de gimnastică.

16. Cele mai multe penalty-uri
consecutive apărate - Helmuth
Duckadam. Recordul este deţinut de
fostul portar al Stelei, care, În 1986, în
finala Cupei Campionilor Europeni,
disputată împotriva Barcelonei, a
apărat toate cele patru penalty-uri, iar
Steaua a câştigat trofeul.

17. Cel mai lung meci de baschet din
lume. A avut loc în perioada 2-5
august 2007 şi a fost jucat de către
sibieni timp de 80 de ore. Meciul a
început joi, 2 august la ora 11:00, şi s-a
terminat duminică, 5 august, ora
19:00. Nici un jucător nu a avut voie să
părăsească terenul, ei putând lua o
pauză de 15 minute la fiecare 180
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minute jucate. În timpul meciului s-au
marcat 10.043 de puncte.

18. Cea mai tânără persoană care a
sărit de la 4.000 de metri cu paraşuta,
în tandem.   ăritura a avut loc în 2006 şi
a fost realizată de către o tânără
sibiancă de doar 9 ani.

19. Cea mai mare icoană pictată pe
sticlă. Recordul este deţinut din 2004
de Aurelia Bobocel, care a pictat o
icoană pe sticlă încălzită reprezentând
„Cina cea de taină”. Pictura are 2 metri
lungime şi 1,08 metri înălţime, iar
sticla are 5 centimetri grosime.
20. Cel mai înalt ou din lume: cel mai
înalt ou din lume a fost realizat în
2009. Oul are 7,25 metri înălţime, un
diametru de 4,6 metri şi o greutate
de 1.800 de kilograme şi a fost sfinţit
la Suceava de către un sobor de
preoţi.

21. Palatul Parlamentului deţine trei
recorduri: cea mai mare, cea mai
scumpă şi cea mai grea clădire
administrativă din lume. Palatul
proiectat de arhitectul Anca Petrescu,
cu o suprafaţă de 330.000 de metri
pătraţi, este cea mai mare clădire
administrativă, pentru uz civil din
lume. Este construit din 700 tone
metrice de oţel şi bronz, un milion
metri cubi de marmură, 3,5 tone
metrice de sticlă, şi 900.000 metri
cubi de lemn. Palatul a fost construit
în întregime din materiale româneşti
scumpe şi de bună calitate. Este şi cea
mai scumpă clădire administrativă din
lume, estimată în 2006 la aproximativ
4 miliarde de dolari.

22. Cea mai lungă trenă a unei rochii
de mireasă. Recordul este de 1.579
metri şi a fost stabilit în 2009 la E-
Mariage Fest. Rochia cântăreşte
aproape 300 kilograme.

23. Cele mai multe agrafe de birou
lipite de faţă. Recordul a fost stabilit
în 2007 de bucureşteanul Aurel
Răileanu (40 de ani). 
Acesta a reuşit, datorită abilităţilor
sale magnetice, să ţină pe faţă 
61 agrafe de birou timp de 
5 secunde.

24. Săritura cu paraşuta de la cea
mai mare înălţime a unei femei
însărcinată şi operată de inimă.
Femeia a sărit de la 1.100 de metri,
iar recordul a fost omologat 
în 2007.

25. Cea mai lungă cunună de ceapă
împletită. Cununa avea o lungime de

4.518 metri şi a fost realizată de către
sătenii din comuna sălăjeană Pericei.
400 de săteni au lucrat la ea timp de 5
zile şi au împletit aproximativ 45.000
de cepe, cu o greutate totală de 40 de
tone.

26. Cele mai multe portrete robot
prin telefon. Recordul a fost obţinut
în 2004 de Gogu Neagoe pentru că a
realizat 128 de caricaturi,portrete
prin telefon , numai pe baza unei
scurte convorbiri telefonice cu
subiectul pe viu, de ziua României, Pe
1 decembrie 2007 a intrat din nou în
Cartea Recordurilor după ce a creat o
peliculă de film cinematografic de
2.000 de metri pe care sunt desenate
peste 1.300.000 de caricaturi cu
personalităţi din România sau din
străinătate. Gogu Neagoe este
membru al Asociaţiei Caricaturiştilor
Profesionişti din România din 2006,
iar din anul 2008 este membru al
Asociaţiei Internaţionale de Arte
Plastice UNESCO din Germania.  

27. Cel mai mare graffiti din lume:
Desenul are 550 de metri şi a fost
realizat, în 2007, de 570 de persoane,
printre care şi vedete din România.

28. Cea mai mare pictură din lume.
Recordul a apărut în ediţia din 2008 a
Cărţii Recordurilor şi realizat de către
tinerii pictori de la liceul Nicolae
Tonitza din Bucureşti. Pânza are 3,6
kilometri şi a fost pictată de 800 de
elevi. Tema aleasă de elevi a fost o
grădină cu flori.

29. Cea mai mare halbă de bere.
Record din 2009 pentru o halbă
fabricată în Timişoara. Halba are o
capacitate de 11.000 litri, o greutate
de 2,5 tone, 6 metri înălţime şi e
făcută din oţel inoxidabil.
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30. Preşedintele care a răspuns cel
mai rapid unei solicitări din partea
unui cetăţean - Traian Băsescu. În
aprilie 2008 preşedintele a răspuns în
mai puţin de două ore unei solicitări
pentru acordarea medaliei „Steaua
României” profesorului Liviu Librescu,
ucis în atacul de la Universitatea
Virginia Tech.

31. Cel mai logeviv guvernatorul de
Bancă Centrală. Mugur Isărescu a
obţinut acest record în 2009. În vârstă
de 69 de ani, Isărescu a coordonat
politicile monetare ale României din
ultimii 29 ani.

32. Cea mai mai bătrâna mamă din
lume - Adriana Iliescu (n. 31 mai 1938,
Craiova). La 16 ianuarie 2005, ea a
adus-o pe lume pe Eliza Maria
Bogdana Iliescu şi a intrat în „Cartea
Recordurilor“ cu titlul de cea mai
bătrână mamă.

33. Cel mai scump ziar din lume.
Publicaţia româneacă ”Zimbrulu şi
Vulturulu” (1858), a fost cotată în 2008
la 829.500 de euro la o licitaţie din
Geneva de către casa de licitaţii „David

Feldman”. Piesa a avut un preţ de
pornire de 500.000 de euro, dar a
ajuns la suma menționată anterior,
fiind cumpărată de britanicul Joseph
Hackmey. Valoarea actuală a
exemplarului este de 3 milioane de
euro.

34. Cel mai mare document din lume.
Recordul a fost stabilit de către ING
Asigurări de Viaţă, care a emis o poliţă
de asigurare înaltă de nouă metri şi
lată de şase. Documentul a fost
semnat la Varna în Bulgaria, unde au
participat peste 850 de consultanţi de
vânzări din toată România. Conform
acestor cifre, World Records Academy
– Academia Recordurilor Mondiale a
stabilit că este atat cel mai mare
document legal, cât şi cea mai mare
poliţă de asigurare.

35. Cea mai mică bancnotă din lume.
Bancnota de 10 bani, emisă de
Ministerul de Finanţe al României în
1917 este considerată cel mai mic ban
de hârtie (dimensiunile de 27,5 mm x
38 mm). Bancnota a fost emisiă de
urgenţă în timpul Primului Război
Mondial și are culorile verde şi
portocaliu.

36. Cel mai vârstnică pianistă
profesionistă din toate timpurile -
Cella Delavrancea (1887-1991). Ea a

dat ultimul său recital public, primind
șase ”encores”, la vârsta de 103 de ani.

37. Cel mai mare steag national din
lume. Luni, 27 mai 2013, pe aerodromul
Clinceni, 200 de oameni au desfășurat
pe gazon un drapel românesc cu o
suprafață de 79.000 m. p.

38. Cel mai longeviv actor activ
profesionist de teatru – Radu Beligan.
Recordul a fost consemnat pentru
prestația sa de 94 de ani și 350 de zile,
cât a jucat pe scena Teatrului Național
București.

39. Cea mai mare lecție de educație
financiară. Miercuri, 31 octombrie
2018, de Ziua Internațională a
Economisirii, 13.230 de persoane din
25 de orașe din țară au participat la cea
mai mare lecție de educație financiară,
organizată de BCR.

40. Cea mai mare hartă națională vie.
În an centenar, Alba Iulia, oraşul Marii
Uniri, a intrat în cartea recordurilor cu
harta României. Peste 4800 de
persoane au format conturul ţării, iar în
interiorul acesteia numărul 100, cel al
anilor de la Marea Unire din 1918.
Recordul era deţinut până acum de
Myanmar, care a adunat doar 3.500 de
oameni pentru a forma harta ţării lor. 

Selecție de Cristian Pavel
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Unitate, viabilitate,
Performanță,
Prosperitate,
siguranță, entuziasm!

ine oare în afară de Mihai
Eminescu putea să
cuprindă mai bine în
puţine şi expresive

cuvinte, cele mai relevante obiective
ale naţiei române? Probabil că nimeni
altcineva!
În timp ce pentru actul creativ artistic,
imaginaţia este parte intrinsecă,
pentru economie este mai curând o
prezență atipică. Studiile, analizele,
teoriile, calculele, graficele, cifrele sunt
instrumentele potrivite domeniului
economic. Şi totuşi, din când în când,
pentru fenomenele asupra cărora
factorul timp face ca orice rezultat să
devină neclar sau cu o probabilitate
redusă de confirmare, datorită

numeroaselor variabile ce le pot
influenţa evoluţia, imaginaţia poate fi
utilă.
În cele urmează, vă propun un
exerciţiu de imaginaţie, pornind de la
cuvintele lui Mihai Eminescu, trecând
prin experienţa industriei financiare,
respectiv evoluţia recentă a societăţii
româneşti, pentru a ajunge acolo unde
ne dorim să fie societatea românească.  
Ar putea fi considerată total
nepotrivită o asociere între această
măreaţă poezie scrisă de Mihai
Eminescu  şi o glumă ieftină precum
cea despre fumătorul înrăit care se
laudă că pentru el cel mai facil obiectiv
de realizat este cel de a se lăsa de
fumat, întrucât a reuşit să-l
îndepinească chiar de foarte multe ori
până atunci. Ar fi util de reţinut că
această asociere are o morală: a stabili
obiective este relativ simplu, a le
îndeplini cu adevărat este în schimb,
mult mai dificil. Mai ales când singura

constantă în viaţă este schimbarea! 
Totul este trecător, totul se schimbă,
totul se transformă! Apar şi dispar
astre, apar şi dispar organisme vii, apar
şi dispar specii de animale, apar şi
dispar fiinţe umane, apar şi dispar
întregi popoare sau naţiuni. Toate au o
viaţă proprie, marcate de evenimente
importante. Avem avantajul de a ne
considera un popor vechi, dar o naţiune
tânără. Statul nostru modern este
departe de a-şi fi valorificat potenţialul,
după cum şi întreaga naţiune română
este departe de a-şi fi atins obiectivele
sale relevante! Cea mai evidentă este
evoluţia noastră din ultimii 30 de ani,
care a reprezentat o fereastră de
oportunitate istorică, similară cu cea de
acum 100 de ani de la Mare Unire. Cu
toate că este mai bine decât a fost
vreodată în trecutul nostru, este
departe de unde am fi putut fi, dacă
societatea în ansamblul ei se exprima în
limitele normalului, adică a ceea ce este
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Dulce Românie, asta ţi-o doresc!”

Mihai Eminescu
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cuprins în cunoscuta expresie
“common sens”! Nu de bune intenţii a
dus lipsa naţiunea română pentru a
face un salt mai rapid şi mai mare peste
timp, pentru a ajunge acolo unde, în
mod raţional, cu toţii ne dorim, ci de
suficiente soluţii viabile!

o dilemă
Pentru îndeplinirea obiectivelor sale
relevante, în această fază a evoluţiei
sale, naţiunea română are de obţinut,
printre multe altele, şi răspunsul la o
dilemă similară celei foarte cunoscute
“Ce a fost mai întâi, cuvântul sau
materia?”, respectiv “Ce trebuie să
prevaleze, formarea bogăţiei, a
capitalul său respectarea întocmai a
valorilor, a principiilor, transpuse într-un
comportament uman adecvat, atât la
nivel individual cât şi de grup?” Este un
subiect prezent, într-o formă sau alta,
pe agenda publică actuală a societăţii
române. Prin raportare la alte societăţi
se observă că unde nu este
prosperitate, nu este nici
comportament uman adecvat şi nici
suficient capital acumulat. Unde
prosperitatea există, în general, şi
comportamentul uman este adecvat,
iar capitalul acumulat este suficient.
Am putea chiar afirma că între
acumularea de capital şi
comportamentul uman adecvat există
o corelaţie directă, influenţând, de
asemenea, împreună şi în mod direct
nivelul de prosperitate, care, la rândul
ei, influențează nivelul de entuziasm în
societate, siguranţa, unitatea şi
viabilitatea ei. Acumularea de capital şi
comportamentul uman adecvat nu se
exclud reciproc, ci coexistă într-o
uniune aparent naturală. Ceea ce apare
însă ca o reală provocare, este nevoia
de a identifica soluţia care ar face ca
această uniune să genereze rezultate
pozitive, în orice societate, în orice

perioadă, în orice context. Şi astfel, un
exerciţiu de imaginaţie ne-ar putea fi
chiar de folos, în acest demers. 
O provocare asemănătoare a existat şi
există şi în industria financiară. Este
vorba de indentificarea soluţiei
necesare minimizării efectelor
riscurilor sistemice concomitent cu
menţinerea performanţei pozitive a
industriei financiare. Soluţia
identificată pentru obţinerea acestui
echilibru creator de valoare, o
cunoaştem, în prezent, purtând
denumirile de Acordul Basel I, II, III –
pentru industria bancară, respectiv de
Solvency II – pentru industria
asigurărilor. Practica a demonstrat că
aceste soluţii, deşi imperfecte, sunt
eficiente şi continuă să fie
perfecţionate. Sunt mai puţin
relevante aspectele care ţin de tehnica
juridică, important este faptul că prin
aplicarea acestor norme, izvorâte
dintr-o bună practică, se obţine şi o
evoluţie pozitivă a industriei financiare.
Din acest motiv, identificarea unei
soluţii similare cu aplicabilitate la
nivelul întregii societăţi ar putea fi, la
început, un simplu exerciţiu teoretic, iar
apoi în funcţie de rezultat, o misiune
pentru realizarea unui instrument util
societăţii. O asemenea provocare ar
merita o atenţie sporită!  

experienţa 
industriei financiare
Prin Acordul Basel III, cât şi prin
Solvency II s-a reuşit crearea unui set
de norme format din 3 mari
componente:
lUna cantitativă, aferentă stabilirii

capitalului minim necesar
desfăşurării activităţii prin
identificarea şi evaluarea riscurilor
majore;

lAlta calitativă, aferentă modului de
gestiune (managementul) a

principalelor tipuri de riscuri
specifice, atât de către autoritatea de
supraveghere, cât şi indirect, de către
instituţiile finanicare autorizate de
acestea;

lCea din urmă componentă este
aferentă modului de comunicare cu
toate părţile implicate, bazat pe
transparență, precum şi pe o corectă
şi completă informare.

Pornind de la această structură, ne-am
putea întreba care ar putea fi
componentele similare pentru a
construi un sistem de norme care să ne
ofere calea către prosperitate, rezultat
al acumulării de capital şi al unui
comportament individual şi de grup
adecvat? Aşadar, vă propun să ne
imaginăm un set similar de norme,
oricât de realist sau nerealist ar putea
să pară!

Despre 
avuţia naţională
Prima similitudine care se poate
observa este cea dintre capitalul
propriu al instituţiilor financiare şi
avuţia naţională. Orice strategie ar fi
susţinută de către factorul politic
pentru realizarea unor obiective în
folosul societăţii devine irelevantă atât
timp cât nu se raportează la nivelul
resurselor deţinute, potenţialul  propriu
de creştere, riscurile majore la care
întreaga societate este expusă. În plus,
două elemente sunt absolut necesare
în realizarea acestui exerciţiu: setul de
indicatori de “adecvare a capitalului” şi
o instituţie independentă, care să
îndeplinească rolul Responsabilului cu
Administrarea Riscurilor, aşa cum este
în industria financiară. 
De ce nu ne-am putea imagina că vom
avea un capitol separat în Constituţia
României referitor la Avuţia Naţională?
De ce nu ne-am imagina că vom avea o
Curte Supremă de Protecţie a Avuţiei
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Naţionale? Oare, spre exemplu, nu ar fi
util să avem chiar în noua şi
imaginativa Constituţie a României
unele limite privind gradul maxim de
îndatorare a statului, tipurile de active
inalienabile, intervalul în care să se
încadreze veniturile fiscale în PIB,
deficitul maxim al bugetului public
consolidat, cote minime de alocare din
bugetul consolidat pentru apărare,
respectiv educaţie, sănătate, pensii,
lucrări publice de infrastructură etc.?
Pentru respectarea de către
autorităţile legislative şi executive ale
statului român a acestor prevederi
constituţionale, de ce nu ar putea fi
responsabilizată Curtea Supremă de
Protecţie a Avuţiei Naţionale, iar
eventualele dispute juridice să fie
tranşate de o Comisie specializată a
Curţii Constituţionale a României? 

Despre bune practici
Cea de-a doua similitudine poate fi
observată între setul de norme privind
managementul riscurilor (riscul de
credit, riscul de piaţă, riscul de
lichiditate, riscul strategic, riscul
operaţional, riscul reputațional etc.)
specifice industriei financiare şi setul
de legi referitoare la protecţia
drepturilor fundamentale, apărarea
naţională, administrarea publică
centrală şi locală, educaţie, sănătate,
asistența socială, mediul de afaceri
etc. În ambele situaţii, fiecare normă
în parte adresează un subiect
important, de interes general şi
urmărește un scop similar, şi anume
buna funcţionare. Totuşi, există o
mare diferenţă între cele două seturi
de norme. În timp ce legile pun
accentul pe ceea ce ai dreptul să faci
şi pe ce nu trebuie să faci, normele
aferente Basel III şi Solvency II, pun
accentul pe ceea ce trebuie să existe
şi cum trebuie făcute anumite lucruri,

la nivel de principiu sau regulă
generală, desigur, în cadrul unor
limite.
Am putea analiza prin comparaţie un
subiect oarecum comun: riscul de
longevitate, adică cel pentru care am
construit sistemul public de pensii,
respectiv sistemul de asigurări de
viaţă, din care derivă şi cel de pensii
private. Prin raportare la rezultate
finale generate de cele două sisteme,
cel public şi cel privat, care
funcţionează pe două seturi diferite
de norme, se constată o diferenţă
majoră. În timp ce sistemul public,
oferă contribuabililor săi beneficii
egale cu aproximativ 1/3 din ceea ce
contribuie, cel privat, oferă clienţilor
lor beneficii de cel puţin 100% din
ceea ce plătesc drept primă. Diferenţe
vor exista întotdeauna, dar existenţa
unor diferenţe atât de mari sugerează
faptul că sistemul public ar trebui să

preia cel puţin o parte din normele
aplicabile sistemului privat. Situaţia
este similară în sănătate, educaţie,
administraţie publică etc.  
Probabil, cea mai mare diferenţă între
sistemul public şi industria financiară
este cea privind administrarea riscului
strategic, care în mare măsură se
corelează cu normele privind bună
guvernanță şi cu cele de autorizare a
personalului ce ocupă funcţii de
conducere, funcţii cheie şi funcţii
critice. Fără o structură organizatorică
în care să existe un sistem decizional
eficient, prin segregarea atribuţiilor
între diferite entităţi, eliminarea
conflictului de interese organizaţional,
performanța instituţiei, oricare ar fi
aceea, nu are cum să fie una
corespunzătoare. În plus, o instituţie
chiar şi cu o guvernanță de tip
corporativ corespunzătoare, dar fără a
avea şi omul potrivit la locul potrivit, nu
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are cum să aibă o performanţă la un
nivel satisfăcător. Cele menţionate, nu
trebuie să se limiteze doar la anumite
categorii de instituţii, cum sunt cele din
industria financiară, ci ar trebui să fie şi
în toate instituţiile publice din
România, indiferent de forma lor de
organizare, dimensiunea lor sau aria
lor teritorială de responsabilitate.
Constituţia României cuprinde în
principal reguli privind formarea,
organizarea şi conducerea statului
român. Toate acestea sunt de interes
general. Însă, sunt şi alte reguli de
importanță similară, care nu au de ce
să rămână la nivel de legi supuse
modificării doar prin deciziile factorilor
politici, a căror mandate sunt de 4-5
ani. Principiile şi chiar esenţa unora din
politicile publice de importanţă majoră
ar trebui să facă parte din Constituţia
României. Nici un pact politic şi nici o
ceremonie mai mult sau mai puţin
fastuoasă nu poate înlocui interesul
general al unei naţiuni cu obiective de
realizat pe perioade istorice. De ce nu
ne-am putea imagina o Constituţie a
României în care să existe capitole
separate, aşa cum sunt cele referitoare
la apărare şi justiţie, pentru educaţie,
sănătate, asistență socială, pensii,
administraţie publică, lucrări publice,
inovaţie etc., fiecare reglementând
activitatea unor instituţii publice
independente, similare Curţii
Constituţionale a României, iar
eventualele dispute juridice să fie
tranşate de o Comisie specializată a
Curţii Constituționale a României?
Din perspectiva normelor de bună
guvernanță, ar putea oare funcţiona
după reguli similare industriei
financiare, dacă ar fi preluate şi
adaptate, instituţii precum Casa
Naţională de Pensii Publice sau Casa
Naţională de Asigurări de Sănătate sau
Inspectoratul Şcolar Naţional sau
Instituţia Funcţionarului Public sau

chiar Procuratura, Poliţia şi
Jandarmeria? Aşa cum funcţionează în
prezent, nu au cum aplica normele de
bună guvernanță, întrucât lipsesc
acele instituţii independente care să le
autorizeze şi supravegheze activitatea.
Actualele reguli de organizare şi
funcţionare ale acestor instituţii
generează, în mod inevitabil, un fel de
conflict de interese organizațional-
instituțional, ce desigur poate fi
acceptat, dar care, în mod natural,
reduce din performanța acestor
instituţii. 

Despre transparență
Transparența, informarea corectă şi
completă nu trebuie să fie obligatorii
doar pentru anumite instituţii. Spre
exemplu, există norme cuprinzătoare
pentru companiile de asigurări din
România care au un buget anual total
de aproximativ 1 miliard de euro, dar
nu avem norme similare pentru Casa
Naţională de Asigurări de Sănătate,
care are un buget anual de 6-7
miliarde de euro. Suntem deja în era
digitală, în care conectivitatea,
capacitatea de procesare a datelor,
viteza de transmitere a informaţiei,
accesibilitatea, nu mai reprezintă o
barieră, ci au devenit un factor major
de integrare a comunităţilor,
indiferent de gradul lor de diversitate
şi de dispersia geografică a membrilor
săi. Şi cu toate acestea, încă avem
regula celor 30 de zile în care, în mod
reactiv, o instituţie publică răspunde la
o cerere de informaţii cu caracter
public. De principiu transparența
înseamnă responsabilitate, iar cel care
are anumite responsabilităţi înţelege
faţă de cine şi-a asumat acele
responsabilităţi şi de ce trebuie să fie
pro-activ în a-i informa pe cei pe care îi
serveşte. Da, serveşte. Acesta ar
trebui să fie termenul şi semnificaţia

lui. Pentru respectarea acestor reguli,
nu, nu este necesară înfiinţarea unei
alte insituții independente, ci doar o
aplicare corespunzătoare a celor
existente şi a unora noi, iar
responsabiliatea verificării îndeplinirii
acestor obligaţii să fie a forurilor
tutelare ierarhic superioare fiecărei
instituţii în parte. Însă, şi această
componentă a sistemului integrat
pentru o bună funcţionare a societăţii
ar trebui cuprinsă într-un capitol
distinct în imaginativa noastră
Constituţie a României.

În loc de concluzie
Analogia între societatea noastră şi
industria financiară poate părea
forţată, însă ştim cu toţii că legile
fundamentale de funcţionare a
sistemelor sociale, care prin natura lor
sunt sisteme deschise, sunt aceleaşi. De
ce nu ar funcţiona normele aplicate în
mod conştient în industria financiară şi
care s-au dovedit eficiente şi la nivelul
întregii societăţi? De ce nu am accepta
evidenţa că singura constantă în timp
este doar schimbarea şi, ca urmare a
experienţelor anterioare, a gradului de
înţelegere a modului de funcţionare a
sistemelor, a instrumentelor de care
dispunem efect al evoluţiei
tehnologice, această schimbare care
poate viza chiar şi Constituţia României,
devine o necesitate. În baza a ceea ce
ştim şi a ceea ce putem face, cu puţină
imaginaţie şi îndrăzneală, am putea
trece la nivelul următor al evoluţiei
societăţii noastre. Şi depinde doar de
noi, să facem schimbarea ce ne-o
dorim. Când facem o schimbare
îndrăzneaţă, nu este lipsit de
importanţă să ne amintim ce ne dorim
de fapt pentru societatea românească,
adică: Unitate, Viabilitate,
Performanţă, Prosperitate, Siguranţă,
Entuziasm! 
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e când creștinismul a luat în
stăpânire întinderile din spațiul
carpato-danubiano-pontic,
invitând localnicii 

să-și apropie  învățăturile lui Hristos, tot
românul a învățat înainte de toate drumul la
biserică iar pe măsură ce cineva din preajmă
descifra bucoavnele vremii, sub candela de
acasă își găseau locul paginile acoperite cu
rugăciuni și sfinte învățături. Ortodoxia, știm
bine, nu a operat cu alte dimensiuni de
construcție decât cele care ne apropie. A te
închina cu ochii la icoană a fost instituit ca un
gest de intimitate, ca o zicere către cineva care
îți este atât de aproape încât, atunci când îi
vorbești este suficient să îi șoptești. Ruga către
Cel de Sus a funcționat mereu ca o rostire
sfioasă, pătrunsă de evlavie, neapărat gândită
a fi auzită de cine trebuie. Indiferent că ea avea
în vedere iertarea propriilor păcate, ale celor
din imediata apropiere ori erau născute din
gândul la cei aflați sub apăsarea vremurilor,
bolnavi ori duși în tranșee. Adesea,rugăciunea
românului se amesteca și cu lacrimile

provocate de cei plecați pe calea fără de
întoarcere. Sau cerând înțelegere și ocrotire
pentru a noastră țară, atât de încercată în
scurgerea veacurilor. De aici și obiceiul de a ne
adresa, îngenuncheați în fața
icoanelor,murmurând invocații creștinești în
momente de cumpănă ori de împăcare cu
datele vieții. Lăcașurile noastre de cult au
început a fi pereți adunați în jurul
catapetesmei totdeauna frumos gândită, cu
chipuri de sfinți apropiați, sub privirea
Pantocratorului coborâtă din înalturi peste
chipul cucernic al credinciosului, plecat de la
ale lui pentru a rosti mulțumiri privind tot ce
are, invocând înțelegerea cerească pentru
toate câte mai așteaptă. Aceste zidiri sfințite
prin slujbe stabilite de calendarul ortodox-
creștin au vrut să confirme tocmai acest adevăr
propriu bisericii unde ne-a fost dat să fim
botezați, cununați, mai apoi, într-o sinceră
acceptare a cursului firesc al vieții, să fim
conduși pe ultimul drum. Anume, adresarea
noastră către Dumnezeu se produce într-o
necesară intimitate, de sfântă apropiere,prin

șoaptă ori cântec religios rostit cu smerenie.
Bisericuțele noastre au avut dintotdeauna
înfățișare de cetăți în miniatură,de case mai
mari doar cât să încapă toți cei veniți încoace să
se roage, la ceas de liniște, Creatorului.
Dovadă, frumoasele noastre biserici de
lemn de Maramureş, și atâtea alte construcții
similare presărate de la o margine la alta a țării.
Ne aflăm într-o altă etapă de evoluție a
societății românești. După decenii de scoatere
din scenă, lăsată să existe, să supravițuiască.
Atât. A fost rechemată la viață normală după
ce Țara însăși a pornit-o din nou pe drumul
reconstrucției in spirit democratic și al statului
de drept. Construcția de noi biserici fac dovada
acestei alinieri la un alt standard de
manifestare, gândit să reașeze lăcașul sfânt ca
pe o troiță în sufletul fiecăruia dintre noi. Priviți
chiar în Maramureș cum anume înțelege
Biserica creștin-ortodoxă să se afirme ca linie
de legătură între noi și bunul Dumnezeu.
Începând desigur cu reconsiderarea statutului
slujitorilor ei. Continuând cu respectul cuvenit
lăcașurilor. Apropierea de Cel de Sus, prin
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Un eveniment epocal
Îndrăznesc să-l numesc astfel, cu atât mai mult cu cât fiind la fața locului mi-
am putut da seama in direct de cuprinderea și înălțimile sale. Mi-a fost dat să
asist la sfârșit de noiembrie la acest eveniment de profundă simțire
sufletească și mă consider un român creștin ortodox fericit. Săteanul din
așezarea Dăneștii Chioarului de Maramureş unde m-am născut, alături de
câteva sute de credincioși veniți dintr-acolo, de pe Iza și Mara, de pe Țara
Chioarului, din Ținutul Codrului ori de sub Pietrosul, a putut să trăiască mai
multe ceasuri cuprins de vraja dumnezeiască a ceva ce nu s-a întâmplat
niciodată pe plaiurile noastre. În prag de Sfântul Andrei, în București, pe
dealul Arsenalului de altădată, a fost sfințit altarul Catedralei Mântuirii
Neamului, ca prolog la ziua când, odată terminat, importantul și impunătorul
edificiu își va deschide pentru totdeauna porțile în așteptarea credincioșilor.

D

roMÂNia VIITOARE

niColae BUD
Doctor în economie, Doctor în inginerie 
Consilier al președintelui grupului de firme astra
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regândire antropometrică,
transfigurarea personajelor și scenelor
Bibliei, ridicarea de necontestat a
nivelului artistic în
realizarea „zugrăvelii ” noilor lăcașuri.
Înțeleg strădania Bisericii Ortodoxe
Române de a avea un loc „de
pomenire și de-nchinăciune” cum nu a
mai fost până ieri. Dovadă că alături
de atâtea asemenea locuri sub semnul
crucii-catedrale, mânăstiri, bisericuțe
una mai frumoasă ca alta, apare cea
despre care vorbim acum „mult mai
luminoasă și mult mai frumoasă”, cum
zice legenda de la Argeș. Nu este atât
de nouă ideea unei Catedrale a
Ortodoxiei, aici pe Dâmbovița. Mihai
Eminescu şi Ioan Slavici au fost primii
intelectuali români care au lansat şi au
susținut ideea construirii unei
Catedrale Naționale ca semn de
mulțumire adusă lui Dumnezeu
pentru dobândirea independenței
României, adică un edificiu bisericesc
cu valoare de simbol național. O
propunere venea și din nevoia,
politică, de a lăsa Dealul Patriarhiei
doar ca teren de luptă pentru
parlamentari. Sugestia era de a trece
drept loc al slujbelor de rang înalt ceva
mai la vale, în „Sfântul Spiridon cel
Nou”, folosit deja drept necropolă
patriarhală. S-a renunțat.
Dar, repet, dorința ca românii să aibă o
catedrală deosebită în Capitală fusese
exprimată curând după Războiul de
Independență, cu gândul la eroii căzuți
în câmpiile Bulgariei, dornici să vadă
împlinit visul eliberării noastre de sub
turci. Domnitorul însuși s-a manifestat
activ, oferind din buzunarul propriu o
sumă ce echivala 5% din bugetul ţării.
Oameni politici („Dar oameni răi din
lumea rea”, cum ar fi spus George
Coșbuc) n-au dovedit entuziasmul
necesar pentru a se trece la treabă. N-a
fost să fie! După primul război
mondial, regele a  reluat gândul

proiectului în cauză. N-a mers nici
acum. Când s-a înființat Patriarhia
Română, spiritele s-au încins din nou.
Un arhitect vestit, Petre Antonescu,
autor între altele, al Arcului de Triumf,
a avansat și un desfășurător. Criza
economică și lipsa de decizie a Puterii a
lăsat lucrurile baltă.
Știu cum a reintrat pe rol Catedrala
Mântuirii Neamului. Mi-l aduc aminte
pe regretatul patriarh Teoctist vorbind
despre aceasta la începutul anilor ”90.
Inițiativa i-a aparținut. Au început
discuțiile, ca și disputele. Adică
împotrivirile. De asta ne arde nouă?
Dar timpul a acționat în favoarea
Proiectului. Dovadă că în ziua de 29
noiembrie 2007, în ajunul zilei Sf.
Andrei, „Ocrotitorul României”,
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel
efectua slujba de punere a pietrei de
temelie a edificiului, aici pe dealul
Arsenalului. Mai fuseseră și alte
variante de amplasare:în fața
complexului Unirea, din fosta Piață a
Națiunii, ori pe lîngă Biblioteca
Națională. A rămas definitivă locația
aceasta, unde guvernul și primăria
Capitalei au disponibilizat cele 11
hectare de teren necesare întregului
complex.
Din februarie 2011, șantierul a preluat
în antrepriză partea aceasta de

București, oferind trecătorilor șansa
de a se ține la curent cu stadiile
intermediare ale construciei neo
bizantine, mai înaltă chiar decât
palatul parlamentului din imediata
vecinătate. S-a putut urmări din stradă
cum și-a ocupat locul cuvenit Clopotul
cel mare,la 60 de metri înălțime. Are
trei metri și jumătate diametru și
cântărește 25 de tone. Va fi
acompaniat în final de alte cinci
clopote. Acum se montează mozaicul
icoanelor de pe catapeteasmă.
În acest decor de șantier în mișcare am
asitat la Sfânta Liturghie oficiată în
interiorul Catedralei  de Preafericitul
Daniel și Sanctitatea Sa Bartolomeu
I,Patriarhul Constantinopolelui.
Ceremonie de un fast aparte,
subliniată de asistența unui mare
număr de clerici. S-a intrat apoi în
Sfântul Altar, unde credincioșii s-au
închinat și au putut săruta Sfânta
Masă. Se aflau aici Mâna Sfântului
Andrei, adusă special din Grecia,
precum și moaștele Sfintei Mare
Muceniță  Ecaterina.
Copleșitoare înfățișarea interioarelor
Catedralei! Vor putea lua loc aici la
slujbe de anvergură circa șase mii de
persoane,într-o ambianță de ridicat
nivel arhitectural și artistic.
Putem considera un simbolic început
chiar prezența astăzi la evenimentul
creștinesc a zeci de mii de credincioși,
urmată din câte știu de peleri -
najul  intens din zilele următoare, când
bărbați femei din toată țara și de peste
graniță au ținut să treacă pragul
sfântului edificiu, ce va purta ca nume
de identitate:Înălțarea Domnului (Ziua
Eroilor) și Sfântul Apostol Andrei.

Felicitări din toată inima celor ce au
reușit această epocală realizare, între
care e de notat prezența firmei VANEL
EXIM din Bacău. De la ei așteptăm
finalizarea,promisă pentru următorii
ani. Succes !
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ROMÂNIA 2118. Vom celebra la 1
Decembrie 2118 bicentenarul Marii
Uniri. Se va deschide Capsula Timpului
2118 şi se va da citire celor peste 200
de mesaje din România din 2018.
CAPSULA TIMPULUI 2118. Dincolo de a
fi un proiect de suflet pentru mine şi
pentru colegii şi colegele mele din Liga
Studenţilor Români din Străinătate şi
din Fundaţia CAESAR (organizaţiile
care au iniţiat proiectul), Capsula
Timpului este felul în care am ales să
cinstim istoria şi să privim spre viitor.
Alături de o bună parte dintre ei, am
inaugurat acest monument în cadrul
unei ceremonii pe 30 noiembrie 2018,
într-un loc cu o încărcătură aparte:
Cetatea Alba Carolina, în lateralul
Podului Unirii, în apropierea celor două
Catedrale și a Monumentului Unirii. Au

fost prezenţi români sosiți la Alba Iulia
din întreaga lume.
Adăpostită în interiorul unei sfere din
bronz, Capsula este un cilindru de inox
sigilat printr-o tehnică specială și
include două inscripții: Scripta Manent
și Non Sibi Sed Patriae. Prima, pentru
că mesajele scrise au menirea de a
învinge timpul. A doua, pentru că
proiectul este dedicat României.
Sculptura din bronz, în formă de sferă,
reprezintă globul pământesc și
milioanele de români din întreaga
lume. Este parțial îngropată într-un
soclu de calcar, simbol al faptului că
rădăcinile românilor de pretutindeni
au rămas acasă, bine înfipte, indiferent
de distanță. În fața sferei, pe soclul de
calcar, se regăsește o carte deschisă,
realizată tot din bronz, simbol al

triumfului cunoașterii asupra
ignoranței, al dreptății asupra injustiției,
al unității asupra dezbinării. România va
(re)deveni mare prin educație.
200 ROMÂNI DE PRETUTINDENI.
Capsula Timpului România 2118
reunește peste 200 de mesageri ai
prezentului pentru România viitorului.
Câte unul pentru fiecare an trecut de la
Marea Unire, pe care românii o vor
sărbători pe 1 Decembrie 2118. Așa
cum au făcut înaintașii lor acum 100 de
ani, fiecare dintre cei peste 200 de
români de pretutindeni prezintă
posterității un „credențional” – un
mesaj al prezentului pentru România
viitorului. Cele peste 200 de scrisori au
fost scrise de mână sau tipărite,
semnate și introduse în Capsula
Timpului România 2118. 
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Un Centenar pentru viitor - 
Capsula timpului românia 2118

ROMÂNIA 1918. Pe 1 Decembrie 1918, la Alba Iulia au sosit 1.228 de delegați.
Aceștia au prezentat „credenționale” din partea comunităților lor, pentru a participa
la Marea Adunare Națională Română și pentru a „contribui cu votul lor la deciderea
sorții viitoare a neamului românesc”. Au fost acolo, au participat și au votat. Au
scris istorie. Datorită lor putem sărbători acum un secol de la Marea Unire.
ROMÂNIA 2018. Cu ocazia primului Centenar al României Mari, ne-am reunit în
„Cealaltă capitală” pentru a lăsa în grija albaiulienilor, pentru următorul veac,
Capsula Timpului România 2118, simbol al unității românilor de pretutindeni. E
drept, acum suntem mai puțini decât eram după Marea Unire. Milioane de români au
luat drumul străinătății în căutarea unui trai decent. Li se spune „diaspora” (din
limba greacă, „spora” – a împrăștia; „dia” – împrejur). Centenarul României trebuie
să le fie dedicat și lor. Oriunde s-ar afla în lumea largă. Marea Unire înseamnă în
aceste vremuri, mai presus de orice, uniunea românilor de pretutindeni.

200
de scrisori 

ale prezentului
pentru România

viitorului sunt
găzduite în

Capsula Timpului
România 2118.

roMÂNia VIITOARE

de sebastian Burduja, Managing Partner, rise Consortium
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La 1 Decembrie 2118, urmașii noștri
vor deschide sfera și capsula timpului,
dând glas pentru întâia oară mesajelor
României de azi dedicate României de
mâine.
Autorii sunt așadar români din prezent,
care au ceva de spus viitorului. Unii
sunt celebri în toată țara și în toată
lumea, alții sunt puțin sau deloc
cunoscuți. În oglindă cu înaintașii lor de
acum 100 de ani, aceștia au depus la
Alba Iulia gândurile lor pentru 100 de
ani de-acum înainte și provin din peste
100 de localități din întreaga lume.
Sunt de toate vârstele și profesiile: de
la cercetători la artiști, de la mari
campioni la fermieri, de la medici la
dascăli, de la antreprenori la studenți,
de la judecători la avocați, de la
diplomați la istorici, de la actori la

jurnaliști, de la polițiști la militari și
lideri spirituali. Un lucru îi unește pe
toți cei care au lăsat bucăți din
gândurile și sufletele lor la Alba Iulia,
pentru următorul veac: dragostea de
România.
Printre ei se află: Smiley, Ivan
Patzaichin, Nicu Alifantis, Felicia Filip,
Ion Caramitru, Nicu Covaci, Elisabeta
Lipă, Marcel Iureș, Camelia Potec,
Ștefan Stan, Alexandru Tomescu, Laura
Badea, Cătălin Teniță, Lucian
Mîndruță, Cătălin Striblea, Cristian
Pîrvulescu, Cristi Danileț, Adrian Alui
Gheorghe, Acad. Ioan Aurel Pop, Lazăr
Comănescu, Eugen Doga, Daniel David,
Sorin Mîndruțescu, Dorotheea Petre,
Moise Guran și mulți alții. Sunt incluși
și români mai puțin cunoscuți opiniei
publice din România: cercetători de

mare perspectivă, antreprenori de
succes, inventatori, veterani de război,
voci ale societății civile etc.
PENTRU ROMÂNIA 2118. Mesajele lor
sunt variate ca stil, lungime, ton sau
tematică. Se disting însă câteva „fire
roşii”, care dezvăluie o stare de spirit
comună. Este vorba, în primul rând, de
optimism: puși în faţa unui veac,
purtătorii de mesaj ai prezentului sunt
mult mai încrezători faţă de viitorul
României. Ştim cât de greu am fost
încercaţi de-a lungul istoriei, dar
suntem conştienţi, totodată, că putem
să ne clădim un viitor aşa cum ni-l
dorim şi aşa cum îl merităm. De aceea,
un alt „fir roşu” care străbate miile de
rânduri aşternute pe hârtie de către
toţi mesagerii este asumarea
răspunderii, dublată de un apel ferm la
implicare, pentru şi alături de cei de
lângă noi. Şi, poate mai mult decât
orice, am remarcat în credenţionalele
din 2018 o perpetuă şi constantă gijă
pentru resursa cea mai de preţ a
României – oamenii.
Alături de cei peste 200 de autori, am
decis, cu ocazia acestui Centenar, să
facem două lucruri mai altfel. Primul:
să privim mai mult înspre viitor decât
înspre trecut. De aceea am ales să
scriem mesaje pentru România 2118.
Al doilea: să sărbătorim unitatea
românilor de pretutindeni. Ziua de 1
Decembrie le este dedicată tuturor, în
egală măsură.
Închei cu o frântură din gândul meu
pentru România de peste 100 de ani:
„Ne-am străduit să facem bine și
pentru cei care nu mai sunt aici să facă
ei - înaintași, eroi și îngeri. Așa să faceți
și voi pentru noi, cei ce nu mai suntem
acolo. De fapt, suntem. Suntem (prin)
voi. E rândul vostru, preluați ștafeta. Pe
1 Decembrie 2118, deschideți Capsula
Timpului și puneți una nouă în același
loc. Tot din bucăți de gând și suflet,
pentru România 2218...”

„La 1 Decembrie
2118, urmașii noștri
vor deschide sfera
și capsula timpului,
dând glas pentru

întâia oară
mesajelor României

de azi dedicate
României de

mâine.”
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A a mai multe despre GTS Data Storage la www.gts.ro
Cere oferta la 0312 200 200 sau at sales@gts.ro

Scalabilitatea este doar o modalitate prin care solutia Data Storage poate ajuta o companie.

SCALABILITATE indiferent de BUSINESS. Cu ajutorul solutiei GTS Data Storage, o 
companie poate accesa, la cerere, spatiu de stocare suplimentar. Resursele pot  reglate
dinamic, in functie de nevoile actuale, iar costurile asociate sunt tratate corespunzator.
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