
 

 
ROMÂNIA AZI 

 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANDREI POPETE-PĂTRAȘCU 

___________________________________ 
 

ROMÂNIA AZI 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



 

 
ANDREI POPETE-PĂTRAȘCU 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lector de carte: prof. Alina Ţivlea 

 

 
Lucrare apărută sub egida: 

 

Societăţii de Ştiinţe Istorice din România 

& 

Asociaţiei Autorilor de Carte Documentară din Gorj  

 

 
 

 

 

 

       

            Redactor de carte: Dana Ștefania Brașoavă 

  

 
 

© 2016 Editura GRAFIX Craiova. Toate drepturile asupra acestei ediţii sunt 

rezervate editurii. Orice reproducere integrală sau parţială, prin orice 

procedeu, a unor pagini din această lucrare, efectuate fără autorizaţia 

editorului este ilicită şi constituie o contrafacere. Sunt acceptate reproduceri 

strict rezervate utilizării sau citării justificate de interes ştiinţific, cu 

specificarea respectivei citări. 

   

© 2016 Editura GRAFIX Craiova. All rights reserved. This book is protected 

by copyright. No part of this book may be reproduced in any form or by any 

means, including photocopying or utilised any information storage and 

retrieval system without written permision from the copyright owner.    

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ROMÂNIA AZI 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORNEL ȘOMÎCU 
 

 

 

 
 

MOȘTENIREA 

MAGHERILOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Școala Gorjeană 

 

 

ANDREI POPETE-PĂTRAȘCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA  AZI 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2016 

 

 



 

 
ANDREI POPETE-PĂTRAȘCU 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ROMÂNIA AZI 

 

 5 

 
 
 

România azi, 
 
 
 
Suntem cu toţii piesele nefericite ale unui puzzle numit 

generic „România azi”. În ciuda previziunilor favorabile în care 
lideri de ocazie caută să ne convingă că direcția țării este una 
bună, imaginea de ansamblu nu oferă certitudini.  

Nu parcurgem doar o criză economică, socială, morală 
şi politică, ci şi una de încredere, de credibilitate, de autoritate 
şi nu în ultimul rând, de soluţii. Acestea din urmă sunt cele 
care lipsesc cu desăvârşire.  

Astăzi, România continuă să fie privită ca o țară insu-
ficient adaptată la standardele Uniunii Europene, iar prezența 
noastră este utilă doar când interesele generale o cer. Ne-am 
obișnuit să plecăm umil capul și să ne mulțumim cu fărâmi-
turile oferite pe tavă, alături de tacâmuri scumpe, dar de care, 
nu ne putem folosi. Suntem încă la ani buni distanță de pro-
gresele reale ale unei Europe în plină transformare și în care 
statele mari au nevoie de țări precum România.  

În ultimii ani, am semnat în paginile ziarului „Vertical”, 
care apare săptămânal la Târgu-Jiu, editoriale a căror teme – 
de actualitate – au fost preluate din realitatea imediată. În poli-
tica editorialelor, așa cum se știe, știrile şi informaţiile sunt 
utile, chiar esenţiale, dar ele constituie doar originile și premi-
sele unei perspective originale, inedite, pe care autorul trebuie 
să o exprime într-un articol de comentariu. Un text care îşi pro-
pune să dezvolte idei, să livreze opinii, să afirme poziţii, tre-
buie să conţină și suficiente elemente de context şi analiză 
pentru a fi înţeles de cei care nu au citit articolul sau articolele 
de la care s-a pornit.  

Cartea de față adună în paginile sale editoriale publi-
cate în ultimii doi ani, care analizează, explică sau critică di-
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verse aspecte ale realităţii, ale acţiunii sociale, politice, econo-
mice, culturale sau religioase din țara noastră, în contextul 
apartenenței la Uniunea Europeană.  

Mi-am asumat rolul de a pleda, prin mesajul scris, în 
favoarea sau defavoarea unor decizii, luări de poziție sau 
acțiuni, din convingerea că cititorii aşteaptă din partea unui 
editorialist confirmarea propriilor opinii, cu atât mai mult cu cât 
textul publicat înseamnă asumarea unei responsabilităţi. 

 
 

București, 
4 septembrie 2016 
 
 

Andrei Popete-Pătrașcu 
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România, între starea de rău și starea de bine 
 
 
 

România, așa cum arată ea astăzi, este o țară racor-
dată la valorile și legislația europeană, dar încă tributară unei 
mentalități ce designează o formă de gândire specifică. Un 
studiu dat recent publicității arată imaginea României la nivelul 
de percepție al cetățeanului simplu și ce cuvinte îi apar în 
minte acestuia, atunci când aude expresia: România de astăzi.  
O primă categorie, definită ca stare de rău, cuprinde cuvinte 
cu frecvenţă mai mare sau mai mică, dar cu un minimum de 
cel puţin două menţionări, ca: nesiguranţă, sărăcie, şomaj, 
corupţie, mafie, criză, anarhie, minciună, dezordine, dezamă-
gire, eşec, umilinţă, lipsa banilor, bătaie de joc, ceartă, dezbi-
nare, droguri, violuri, prostituţie, neocomunism, foamete, imo-
ralitate.  

Există și o a doua categorie evidențiată, denumită sen-
timentul de bine sau starea de bine, aceasta incluzând cuvinte 
care exprimă o percepţie pozitivă: democraţie, evoluţie, des-
chidere spre vest, liberă exprimare, normalitate, liberă circu-
laţie, speranţă, afaceri. 

Două  treimi din populaţia adultă a României exprimă, 
intuitiv, sentimente negative, o „stare de rău” mai degrabă 
decât de bine, chiar dacă ponderea nemulţumiţilor de modul în 
care trăiesc este mai redusă. Analiza, în funcţie de diferite 
caracteristici socio-demografice, arată că nu există diferenţieri 
majore induse de gen, nivel de instrucţie, stare civilă, statut 
ocupaţional sau religie în ceea ce priveşte imaginea pe care o 
au oamenii despre România de azi, iar singurele variabile care 
diferenţiază populaţia pe categorii sunt: vârsta, etnia şi regiu-
nea de rezidenţă. 
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Astfel, tinerii au opinii mai favorabile decât vârstnicii, 
adică o parte (16%) descriu România zilelor noastre printr-o 
stare de bine, cei mai mulţi (59%) definesc spontan România 
prezentă prin cuvinte ce exprimă o stare de rău şi un alt pro-
cent (11%) au în minte simboluri ale acestei perioade precum: 
Iliescu, Băsescu, libertate ș.a. Cei de vârstă medie şi peste 
medie sunt mai degrabă omogeni, peste două treimi dintre ei 
îşi proiectează România de azi printr-o „stare de rău”. 

România se află, așadar, între cele două stări. O 
Românie blocată pe modul „Repede înainte”, o Românie a 
„formelor fără font” actuale și astăzi. După un secol și jumă-
tate, România continuă să copieze masiv forme instituționale 
din Europa Occidentală, să le aplice fără a ține însă cont de 
realitățile tot mai greu de suportat de către majoritatea cetă-
țenilor. 

 
30 august 2016 
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Despre globalizare și filosofia învingătorilor 
 
 
 

Globalizarea a devenit, aşa cum s-a dovedit până 
acum, un termen superuzitat, căruia i-au fost atribuite num-
eroase semnificaţii. În principiu, aceasta poate fi definită prin 
interdependenţa economiei care se manifestă între state, ca 
urmare a creşterii coeficientului de dependenţă faţă de econo-
mia mondială însă termenul de globalizare, sinonim cu fran-
ţuzescul „mondialisation”, se vehiculează la momentul de faţă 
în toate mediile de comunicare, scrisă şi verbală. Ca orice 
concept la modă, globalizarea, apreciată de unii, criticată de 
alții, este utilizată de multe ori fără înţelegerea semnificaţiei 
sale reale. 

Cu „n” definiții, globalizarea nu presupune doar conse-
cințe pozitive, astfel încât există și riscuri, iar acestea nu sunt 
deloc de neglijat. Unele dintre acestea sunt riscurile eco-
nomice, iar fenomenul de globalizare este adesea însoțit de o 
filosofie a învingătorilor din perspectivă economică prin 
ștergerea unor întregi sisteme economice, mai puțin adap-
tabile la noul fenomen. 

La o scară macro vorbim despre sisteme economice în 
care industria și agricultura sunt în continuă reducere și 
redimensionare, traversând un trend descendent. Globalizarea 
presupune, în același timp, o împărțire severă între cei foarte 
bogați (prea puțini) și cei foarte săraci (prea mulți). O ase-
menea evoluție nu este neapărat un rezultat al globalizării, dar 
printr-o analiză atentă se poate remarca faptul că globalizarea 
are darul de a accelera fenomenul de ștergere a unor sisteme 
economice, cu rădăcini locale și desigur apariția acestor 
decalaje sociale. 
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Referindu-ne la acestea din urmă, ele sunt profund 
ancorate și într-un anumit tip de cultură ce le acompaniază, 
ajungându-se într-un final la ștergerea acesteia. Este și cazul 
României, în care evoluția economică din mediul rural și 
ștergerea tradiției prin plecarea celor mulți din acest mediu, 
conduce la părăsirea tradițiilor locale deci a culturii. 

Se vorbește foarte mult astăzi despre o moștenire a 
secolului trecut, în care normele etice și morale sunt reconsi-
derate și ca urmare a fenomenului de globalizare. În discursul 
său, liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, scotea în evidență, 
de exemplu, în mod voluntar carențele de ordin național și 
cultural ale Uniunii Europene, atrăgând atenția asupra riscului 
aplicării sintagmei „Unitate în diversitate”. Dacă până în 
secolul XX, tradițiile naționale constituiau puncte de reper, 
norme etice și morale, astăzi, acestea se estompează și voit 
sunt șterse, în accepțiunea sa, în contextul europenizării state-
lor bătrânului continent. 

Până la un punct, putem accepta remarcile sale în care 
subliniază că specificul național, cultural, sub aspectul tradi-
țiilor, poate dispărea, în dorința aceasta de uniformizare euro-
peană și firesc, liderul rus nu vede cu ochi bun acest aspect, 
prin crearea unui bloc compact sub natură național-cultural, 
Europa cunoscând o bipolarizare accentuată: U.E. versus 
Rusia. 

 
18 august 2016 
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Pe un drum… fără întoarcere?! 
 

 
 
Deși Uniunea Europeană ne-a primit de ceva timp cu 

braţele deschise, iar în România s-au perindat experți în toate 
domeniile posibile și imposibile, nu curge încă nici lapte şi nici 
miere de-o parte și alta a Carpaților. Nici măcar specialiștii 
tehnocrați așteptați mai ceva ca americanii în anii ‛50, nu s-au 
dovedit cu nimic mai inspirați decât predecesorii lor. Că 
realitatea aceasta, diformă şi obtuză, ne predispune la medi-
camentaţie antinevralgică nu pare să conteze prea mult în 
ochii celor pentru care odată la patru sau, după caz, cinci ani, 
fac tot posibilul să ne convingă democratic de puterea pe care 
o deţine poporul. La nivel teoretic,  aceasta sună bine, dar în 
realitate, România pare că s-a întors cu ani buni în urmă, puțin 
dacă vreți chiar pe vremea monarhiei, din puncte de vedere al 
spectacolului, fără a fi ieftin, de această dată. Și apoi cine să 
ne mai salveze? Regele, fiica cea mare a acestuia sau 
nepotul?  

Oricum ar sta lucrurile, se pare că fărâmiturile pe care 
le cerşim astăzi la masa bogaţilor sunt prea mari. Avem și 
exemplul grecilor din urmă cu doar câțiva ani, al englezilor și 
chiar turcilor în acest an, dar cu toate acestea, aproape 
jumătate dintre subiecţii români ai unui studiu recent se decla-
ră mulţumiţi de viaţa lor. Înţelegem că, gradul de mulţumire al 
populaţiei nu are neapărat legătură cu situaţia politică sau 
economică a ţării şi ajungem, cel puţin analizând acest sondaj, 
să dăm dreptate, în continuare, specialiştilor care încearcă să 
ne liniştească, apreciind că lucrurile încă pot fi redresate.  

De unde atâta optimism nu știm, dar România continuă 
să funcționeze pe datorie. Sau poate gândim nemțește, dar 
încă nu am realizat aceasta. Să fie excelența sa (sic!) preșe-
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dintele  Klaus Iohannis de vină? Dacă aruncăm o privire asu-
pra istoriei, realizăm că Germania a reușit o performanța unică 
în lume: este singurul exemplu de țară care de-a lungul istoriei 
nu și-a plătit niciodată datoriile externe, nici după primul, nici 
după al Doilea Război Mondial. Totuși, a reușit frecvent să 
determine alte națiuni să plătească.  

Așa cum arată unii specialiști, există două căi pentru 
state de a ieși din starea de datorie. O metodă lentă, prin dis-
ciplină bugetară sau metoda cea mai rapidă, aplicată cu 
succes de Germania atunci când a fost cazul: inflație, taxe 
speciale pe bogăția privată și scutirea de datorii. Altfel spus, 
„miracolul economic” se bazează exact pe tăierea datoriilor, 
lucru care a fost refuzat grecilor, românilor și altora la fel ca 
noi. Se va gândi vreodată nemțește și pentru datoria 
României? Doar președintele ne poate spune.  

Cert este că s-ar impune o discuție despre datoriile 
Europei, exact ca după al Doilea Război Mondial. La felul în 
care se negociază însă cu plata datoriei în 30-40 de ani, este 
ridicol, iar datoria nu va fi acoperită niciodată. În plus, vor 
apărea metropole și bazine de muncă ieftină, fără drepturi, 
într-o Europă în care deviza „Unitate în diversitate” poate avea 
orice înțeles. Poate aceasta se dorește și de ce să nu 
recunoaștem, foarte probabil românii se află pe acest drum 
fără întoarcere. 

 
12 august 2016 
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Educație pe bază de „proceduri” și atât 
 
 
 
Începem editorialul de astăzi cu o întrebare care chiar 

dacă nu se află pe buzele multora, cu siguranță naște noi 
întrebări și generează diverse răspunsuri. Ce ar trebui făcut 
pentru ca școala să redevină acel loc în care copiii își însu-
șesc adevăratele valori morale, învață să fie oameni, învață să 
prețuiască munca și puterea educației?  

Cu cât nivelul educațional al României descrește, cu 
atât mai mult scad și șansele noastre de redresare ca țară. 
Produsul unui sistem educațional  reprezintă viitorul unui po-
por. Dacă acel produs final e defect, mediocru, lipsit de valori 
morale și onestitate, atunci nici nu putem avea pretenția unei 
evoluții. Afirma un fost președinte că „școala românească 
scoate tâmpiți”. Reacția imediată a întregii opinii publice a fost 
una de vehementă dezaprobare.  

Astăzi, un alt președinte, declară că un sistem educa-
țional performant necesită, printre altele, „un segment preuni-
versitar suficient de consistent, dar nu bazat exclusiv pe acu-
mulare  de informații, ci pe o formulă duală care îmbină în mod 
creativ teoria cu practica și care oferă opțiuni diferite de ieșire, 
în funcție de abilități și competențe”. Da, știm deja că este 
nevoie de un sistem propriu și performant în educație, pe bază 
de „proceduri”. Ce facem însă atunci când aplicăm teorii fără 
fond?  

S-a afirmat prea des că, în urmă cu vreo 10 ani, meca-
nismul de învățare încă era unul rudimentar, bazat pe memo-
rarea a sute de pagini și nu pe stimularea creativității și 
libertății de exprimare a elevilor. Astăzi, subiectele nerezolvate 
la Evaluările Naționale și Bacalaureat, deși au un grad redus 
de dificultate, au devenit ținta petițiilor online. Cum e mai bine, 



 

 
ANDREI POPETE-PĂTRAȘCU 

 

 14 

sau cui aparține vina? Poți să-i ceri implicare și putere de 
muncă unui dascăl atunci când remunerația lui pe o lună este 
echivalentă cu prețul telefonului mobil al unui elev care vine la 
ora lui cu lecția neînvățată, deranjează colegii sau răspunde 
obraznic când este scos la tablă? Nu generalizăm, cu toate că 
astfel de cazuri există în aproape fiecare clasă. 

Mergem pe stradă și dăm la tot pasul de proastă 
creștere, limbaj vulgar și gesturi obscene. Ajungem să ne 
gândim mereu la ce nivel de educație ne situăm noi, ca nație? 
De ce copii de școală generală îți lezează timpanul cu 
înjurături murdare și comentarii răutăcioase la adresa oame-
nilor în vârstă sau elevii de liceu ies în evidență mai mult prin 
modul ostentativ de a se îmbrăca sau afișa un telefon mobil de 
ultimă generație? Parcă avem de-a face cu mai multe întrebări 
decât răspunsuri, iar atunci când acestea ne copleșesc dăm 
vina pe „sistem”.  

În ce măsura cei care trec prin școală rămân într-
adevăr cu ceva după, iar aici nu ne referim doar la cunoștințe 
și competențe, ci și la valori morale? Pentru că un om educat 
și cultivat are întâi de toate valori morale și principii pe care le 
respectă. Pe acest cumul de valori se construiește o societate, 
nu pe cârpeli și false exemple de viață, promovate tot mai mult 
în societatea românească, fără ca școala, pentru a le face 
față, să poată aplica „procedurile” care se impun. Deși avem 
„n” proceduri în sistem, cele pentru valori și principii… lipsesc. 

 
2 august 2016 
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„În serviciul poporului” 
 
 

 
Două treimi dintre români habar nu au care este rolul 

puterilor în stat, al Președintelui și Guvernului în general, sau 
al Parlamentului în particular. Să ne surprindă că doar 42% 
dintre cei chestionaţi, conform unui studiu dat recent publi-
cităţii, au identificat rolul Parlamentului – acela de organ repre-
zentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiui-
toare a ţării? Alţi 32% dintre respondenţi au afirmat că rolul 
Parlamentului este să vegheze la bunul mers al ţării şi să 
îmbunătăţească nivelul de trai al populaţiei, restul au vorbit 
despre rolul de reprezentativitate, iar 14 % au dat răspunsuri 
negative la adresa Parlamentului. Asta, aşa, pentru a ne face 
o idee despre cei care, de 26 de ani, votează democratic în 
România. Nu ar fi rău dacă buletinele de vot ar include pe 
viitor şi câteva întrebări din Constituţia României, mai cu 
seamă Articolul 61, dar și următoarele, până la 79,  pentru 
viitoarele alegeri, de la finalul anului 2016.  

Ce e trist? Că la ultimele scrutinuri electorale, în 
secţiile de votare din România am văzut prea puţini tineri, dar 
suficient de mulţi bătrâni care atunci când au avut ştampila de 
vot în mână s-au gândit la viitorul nepoţilor lor, e drept, fără 
prea multe cunoștințe despre și cum să voteze. România ulti-
milor ani suferă de o criză acută de ignoranţă a tinerilor, pentru 
care non-valorile au devenit valori şi modele.     

Cât despre clasa politică, doar de bine, s-ar grăbi cei 
mai mulți să afirme. Mizând doar pe ignoranţa unora şi prostia 
altora, politicienii români și-au adaptat stilul unui anume soi de 
capitalism în care primează interesul personal, fără a fi 
interesaţi să asigure „viitorul ţării”, prin locurile de muncă, 
educaţie sau sănătate. Sigur, toate acestea sunt mai puţin 
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prioritare atunci când conduci maşini de sute de mii de euro, îţi 
tratezi problemele de sănătate în clinici particulare din 
străinătate sau îţi trimiţi odraslele la studii în afara ţării, în timp 
ce te lăfăi în vile de sute de miliarde de lei.  

România suferă și odată cu ea, toți cei care simt 
românește sau știu că cei în măsură să asigure, prin legile 
adoptate, organizarea generală a învăţământului, a adminis-
traţiei publice locale, a teritoriului, a regimului general privind 
raporturile de muncă, sindicatele, patronatele şi protecţia 
socială, dar și multe altele, uită că în exercitarea mandatului, 
sunt constituțional „în serviciu poporului”.  

 
19 iulie 2016 
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România aliniată noilor standarde 
 
 

 
Suntem parcă mult prea dezamăgiţi de actuala clasă 

politică, de tehnocrați şi de sistemul care a împins România 
într-o criză generală fără precedent, în ciuda previziunilor 
favorabile, în care liderii de ocazie, în frunte cu președintele, 
guvernul tehnocrat, dar și actualii parlamentari caută să ne 
convingă că direcția României este una bună. Imaginea de 
ansamblu nu oferă certitudini. Nu parcurgem doar o criză 
economică, socială, morală şi politică, ci şi una de încredere, 
de credibilitate, de autoritate şi nu în ultimul rând, de soluţii. 
Acestea din urmă sunt cele care lipsesc cu desăvârşire.   

Contabilizăm însă prea multe soluţii de compromis ale 
unei clase politice dominată de interesele speciale, lipsa de 
onestitate, secretomania, incapacitatea de a produce legi 
bune, contractele preferenţiale şi blocarea accesului oamenilor 
la cei care iau decizii. Astăzi, ei și tehnocrații guvernului Cioloș 
sunt mandatarii unui stat de drept care servește interesele UE 
și NATO, sau cel puțin atât știm noi și mai puțin pe cele ale 
românilor.  Statul de drept și dreapta democrație, cum ar 
spune unii, impusă României scârțâie din balamele, după o 
vorbă românească. Încrederea publică în instituţiile fundamen-
tale este la pământ. Concurenţa sănătoasă a partidelor care, 
teoretic, ar trebui să furnizează stabilitate politică, este 
înlocuită de conflicte, de „înţelegeri oculte” ale intereselor 
particulare oportuniste, puterea stă în banca ei, opoziţia ia for-
ma unor facţiuni unite doar de frica răspunderii penale, în timp 
ce tehnocrații „muncesc pe brânci” pentru România euro-
peană: julită în genunchi și cârpită la coate, dar apărată militar 
de americani.  
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Aceasta este imaginea României de astăzi, îngenun-
cheată de stat și de interesele celor care probabil ne cunosc 
mai bine soarta. Europa și America ne-au ridiculizat ori de câte 
ori au avut ocazia. Am plecat capul şi umili am mers mai 
departe, tot în genunchi. Teoretic, problema era una simplă, a 
pleca sau nu capul în fața celor puternici, sau într-o altă for-
mulare, să ne aliniem noilor standarde economice, politice și 
militare. 

Ca număr al populaţiei şi ca suprafaţă, România este a 
şaptea ţară din UE şi nu este de închipuit că, odată, ar putea 
ajunge şi a şaptea putere economică, lucru care i-ar conferi, 
fără discuţie, şi o mai mare putere de influenţă în cadrul 
Uniunii. Acest deziderat nu se va împlini însă niciodată. Ade-
vărul este că, de 26 de ani, România se află de fapt, la peri-
feria Europei, la aproape toate capitolele, și aici va rămâne 
pentru foarte mult timp.  

 
12 iulie 2016 
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Cine a câștigat din Brexit? 
 
 
 
Surprinzător sau nu, rezultatul referendumului din 

Marea Britanie a generat numeroase contradicții, Brexit-ul fiind 
și astăzi pe buzele tuturor, nu doar ale englezilor care nu par 
să priceapă ce au votat. Ca dovadă, faptul că imediat după ce 
s-au trezit fără umbrelă, iar în Anglia chiar plouă des, englezii 
parcă ar vrea din nou să se simtă mai europeni decât au fost 
până acum. Primul pas deja l-au făcut: s-au informat pe 
Google „ce înseamnă UE”, „ce se întâmplă dacă ieșim din 
UE”, „ce țări sunt în UE?”, dar desigur, toate aceste întrebări, 
după ce au spus da la Brexit! Iată cum zicala „dă-i românului 
mintea de pe urmă”, se potrivește ca o mănușă elegantă de 
gentleman și viitorilor noștri foști frați putred de bogați din UK. 
Europeni, totuși altfel, în realitate englezii nu s-au simțit 
niciodată mai europeni decât i-au văzut ei pe români, de pildă. 
Să nu uităm vreo trei amănunte: englezii au solicitat repetat 
concesii încă de la momentul aderării, profilându-se ca un 
membru special al UE, exceptat de o parte tot mai consistentă 
de obligaţii cuprinse în acquis-ul comunitar, și-au păstrat 
moneda și nu au aderat la Schengen. 

Globalişti când e vorba de expansiunea intereselor 
comerciale, dar protecţionişti când e vorba de propria econo-
mie, dacă s-ar putea cu beneficii maxime de apartenenţă la 
club, dar fără asumarea de costuri comune, vizând permanent 
accesul neîngrădit la piaţa comună (acum de 500 de milioane 
de consumatori), dar şi conservarea privilegiilor proprii, 
englezii s-au panicat după ce s-au trezit lăsați din brațe și fără 
suzetă. Deja s-au apucat să semneze petiții, să se certe cu 
verii lor scoțienii și irlandezii care vor să rămână în UE, să 
ceară independența Londrei sau să solicite un nou referen-
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dum. Cei mai dezamăgiți sunt tinerii britanici. Conform son-
dajelor efectuate înaintea referendumului de Institutul Surva-
tion, 57% dintre britanicii cu vârste cuprinse între 18 şi 34 de 
ani care intenţionau să voteze în plebiscit susţineau rămâne-
rea Marii Britanii în Uniunea Europeană. De partea cealaltă, 
57% dintre britanicii cu vârste peste 55 de ani voiau ieşirea din 
UE. În rândul tinerilor sub 25 de ani, dorinţa de a rămâne în 
Uniunea Europeană era foarte răspândită: trei sferturi se 
pronunţau pentru rămânerea în Europa. Mulţi tineri din Marea 
Britanie au crescut gândind că integrarea europeană este un 
lucru dat, nu un experiment politic care ar putea fi anulat 
înainte ca ei să beneficieze din plin de el. 

Dacă aruncăm un ochi în trecut, vedem cum relaţia 
Imperiului Britanic cu Europa continentală a fost dintotdeauna 
una complicată, condusă de o tactică a angajamentului minim, 
cu multe feţe. Jocul politic al britanicilor în raport cu Europa a 
fost de multe ori duplicitar, iar reflexul perspectivelor diferite de 
raportare, când europeană, când non-europeană, în funcţie de 
context, urcă pe scara istoriei până astăzi. Realitatea eco-
nomică și geopolitică de astăzi este și mai complexă. Încă nu 
este foarte clar însă cine a câștigat din acest Brexit! UK, UE, 
SUA sau Rusia? În ciuda declarațiilor tălmăcite și răstălmăcite, 
ieșirea Marii Britanii, care dispune de bogăţie acumulată 
istoric, de resurse strategice, de suport şi lobby extern bine 
poziţionat sau de putere efectivă, din UE, nu este o tragedie, 
nici pentru ei, nici pentru europeni.       

 
24 iunie 2016 
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Perspective deloc optimiste 
 
 
 
A nu recunoaște că multe din proiectele de relansare 

economică a României tehnocrate, sunt în continuare puse 
sub semnul întrebării, înseamnă să continuăm să bem apă 
plată, mințindu-ne că este, de fapt, un elixir. Se ştie cum sunt 
accesate în prezent fondurile europene și cum sunt acestea 
dirijate, în plus trebuie menţionat şi felul în care se „exersează” 
politica economică în România: ca să priceapă toţi – ne vin-
dem în continuare ţara pe nimic.  

Cu toate acestea oficialii europeni şi-au exprimat opinia 
despre situaţia economică a ţării ca fiind pe drumul cel bun. 
Acestora fie le arde de glume, fie continuă să ne creadă proşti. 
Despre ce economie vorbim în România? Rămăşiţele acesteia 
au dispărut cu desăvârşire în momentul când ţara noastră a 
fost integrată în Uniunea Europeană şi pe foarte multe uşi a 
început să apară scris cu majuscule „faliment”. Sau asta 
înţeleg marile puteri ale U.E. prin drumul cel bun al economiei 
în ţări precum România?  

Știm cum a fost instaurat (impus) regimul Cioloș și 
nimeni nu a clintit în fața mai marilor Europei. Cei care au 
sperat că un guvern tehnocrat va salva România au înțeles că 
după 25 de ani de democrație, prost înțeleasă, românii pot fi în 
continuare manipulați. Cei care au crezut în președinte sunt 
dezamăgiți la rândul lor. Politica pașilor pe loc nu ține cont de 
culoarea politică, sau de apartenență. Ea se exersează indife-
rent de regim, politic sau tehnocrat, atunci când alte interese, 
decât cele naționale, o cer cu insistență.  

Aceasta este România de ieri și de azi în care nivelul 
de trai al celor mai mulţi dintre români, vine să confirme 
situaţia economică reală, afundată în datorii, cu salarii mici și 
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impozite mărite, cu unele produse de bază scumpite, suficient 
cât să genereze neliniști depresive. Studiile o arată, nu o 
spunem noi, cât de depresivi sunt românii în comparație cu 
restul europenilor. Deși în ultimii ani s-au promis multe, rea-
lizările sunt puţine, românii încep să cunoască gustul deza-
măgirii, iar perspectivele nu sunt deloc optimiste.  

 
20 iunie 2016   
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Încă mai căutăm ce am pierdut 
 
 
 
Pentru o scurtă perioadă de timp, s-a vorbit despre 

creşterea economiei, după care s-a aşezat din nou liniştea, iar 
acum, în plină guvernare tehnocrată aflăm că suntem din nou 
la limită. Dacă analizăm mai atent situaţia României astăzi, 
vom remarca faptul că ţara noastră se află în continuare într-o 
perioadă de transformări și de căutări. Acest lucru este quasi–
unanim acceptat de istorici, analişti, economişti, unii politicieni, 
sau de opinia publică românească și totuși… 

Privind peste umăr, acum vreo șase ani, România 
semna acordul stand-by cu Fondul Monetar Internaţional, 
aceasta şi pentru că lipseau adevăraţii specialişti, iar pentru 
„cămătarii” de la FMI (ne asumăm afirmația) a fost floare la 
ureche să convingă acei „specialiști” de necesitatea unui 
împrumut. Nu ştim sigur dacă, astăzi, specialiştii au apărut, o 
certitudine fiind însă datoria pe care ţara noastră a 
contabilizat-o atunci şi pe care încercăm să o acoperim. Iată 
cum sintagma „n-am învățat nimic din istorie” se aplică de 
minune astăzi României. 

La nivelul Uniunii Europene, ţara noastră nu a fost 
luată nicicând ca un bun exemplu, doar că este nevoie de noi 
acolo. România se împrumută astăzi în stânga şi dreapta, 
uitând probabil că orice împrumut trebuie restituit şi cu 
dobândă. Cei care se fac a nu pricepe cum stă această 
treabă, adică membrii fostelor guverne care ne-au afundat în 
datorii, dar și actuala guvernare tehnocrată încearcă să ne 
convingă astăzi că direcţia României este una corectă, doar 
că… mai e mult până departe. 

România a ajuns să caute acum ce a pierdut în ultimii 
26 de ani. Prea puțini sunt cei care astăzi vorbesc despre si-
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tuația țării în anii ‛80, când, după un împrumut colosal la 
același Fond Monetar Internațional, presată, România ar fi 
urmat să intre în blocaj financiar şi încetare de plăţi, urmând a 
fi nevoită să-și vândă resursele naturale cum s-a întâmplat în 
ultimele două decenii. Nicolae Ceaușescu a luat FMI-ul prin 
surprindere, hotărând să facă plata tuturor datoriilor externe 
înainte de termen. Astfel, România nu a mai intrat în capcana 
tranzacţiilor bursiere întinsă de FMI și a vânzărilor pe bursele 
internaționale ale unor active ale Statului Român însă cu 
sacrificii mari din partea populației. În martie 1989, România 
rambursase integral datoriile, avea în băncile sale un plus de 
3,7 miliarde USD şi creanţe de 7-8 miliarde USD, avea în 
propria ogradă toate „comorile” care-i permiteau să nu mai 
depindă vreodată de FMI (pe lângă aur, argint şi metalele rare, 
extrem de valoroase) şi mai mult decât atât i-ar fi făcut 
concurenţă acestui organism. Un prim pas era acela de a se 
asocia cu China, Iranul şi Libia, într-o bancă care să acorde 
împrumuturi cu dobânzi mici, destinate ţărilor în curs de 
dezvoltare și nu, nu sunt doar conspirații. Iată ce am pierdut în 
26 de ani, pe lângă industrie și agricultură, deși unora le este 
greu să recunoască. 

 
14 iunie 2016 
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Eroii și România de astăzi 
 
 
 
„Față de patrie – spunea Nicolae Iorga – nu ți-e îngă-

duit să ai convingeri, ci numai devotament”, în timp ce Lucian 
Blaga scria: „Nici un popor nu e atât de decăzut încât să nu 
merite să te jertfești pentru el, dacă îi aparții”. Ce se întâmplă 
însă astăzi cu noi, românii, cu decăderea morală și  
degradarea socială, fără a pune la socoteală pe cele econo-
mice sau politice? Vorbim astăzi despre o degradare generală, 
a calității vieții, a sistemului de valori, a culturii și educației, dar 
mai presus de toate, a condiției umane înseși. Ne sunt smulse 
rădăcinile, și când spun rădăcini spun Istorie și legătura 
noastră fizică, directă cu istoria: eroii.  

Aproape că este stânjenitor să vorbim azi despre eroi. 
Pentru că unora li se pare demodat, dar dacă nu o vom face 
astăzi, generația care va urma generației tinere nu va mai 
avea repere, nu va mai avea modele care să dea sens 
identității noastre. Din nefericire, și este o situație obiectiv 
constatată, în ultimii ani, manualele noastre de istorie deși ar 
trebui să ilustreze în mod corect istoria națională, consolidând 
legăturile dintre cei tineri și trecut, nu fac altceva decât să rupă 
tânăra generație de identitatea lor națională, de tradiții, iar ei, 
eroii, abia dacă mai sunt amintiți, străbunicii noștri, memoria 
noastră colectivă, sau dacă vreți, legătura noastră certă cu 
trecutul și puntea către viitor. Da, ar fi normal și firesc, într-o 
Românie anormală și nefirească, să aprindem o lumânare, să-
i rugăm să ne ierte pentru că nu știm să le urmăm exemplul, 
pentru că nu mai înțelegem astăzi sensul luptei și jertfei lor. 

Ajungem astfel să rătăcim, căci fără repere, ne pier-
dem identitatea națională. Eroii și istoria tăcută a jertfei lor sunt 
acele repere pe care încet le pierdem din vedere, nu neapărat 
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ignoranți, dar prea preocupați de condiția imediată, directă. Nu 
mai avem timp să ne hrănim sufletul cu aceste repere atât de 
necesare astăzi.  

Eroii  au fost, sunt și vor rămâne piatra de temelie a 
comunității, fără de care, identitatea noastră se poate prăbuși. 
Și atunci se naște o întrebare: Ce datorăm noi eroilor? Cu 
siguranță, răspunsurile pot apărea într-un mod surprinzător, în 
funcție de felul în care fiecare își raportează propria existență 
la eroi. Nu întotdeauna avem nevoie de cuvinte pentru a 
răspunde la această întrebare. Mă uit pe monumentul eroilor 
de la Vădeni, sau pe cel de la Budieni, ambele din Gorj, și văd 
săpate în piatră numele străbunicilor mei căzuți în Primul 
Război Mondial și nu am nevoie de cuvinte. Mă uit la stema 
Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” și văd o la-
crimă stilizată, o cruce, o flacără arzând în memoria celor care 
au fost, sunt și trebuie să rămână eroii noștri.  

Nu avem nevoie de cuvinte în fața eroilor, ci doar de o 
inimă care să simtă pulsând în vene istoria familiilor noastre. 
Fără ei, astăzi, noi nu ne-am numi români, nu am duce mâna 
la piept atunci când se intonează Imnul național și nu am avea 
credința că cele trei culori: albastru, galben și roșu simbolizea-
ză, într-un cuvânt, România de astăzi.  

 
10 iunie 2016 
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România după alegeri 
 
 
 
Unii veseli, alţii trişti. Vorbim desigur de clasa politică 

românească, în urma alegerilor locale din 5 iunie, nu şi de 
simplii cetăţeni, mult prea preocupaţi pentru ziua de mâine, ca 
să mai ia în calcul promisiunile oferite de politicieni în timpul 
campaniei electorale. Acest lucru s-a văzut şi din prezenţa la 
vot, românii nemaifiind interesaţi să îşi exercite dreptul prevă-
zut de Constituţie.  

De acum înainte este nevoie de și mai multă muncă. 
Am pierdut prea multe fabrici, uzine sau combinate şi 
suprafeţe întregi de teren arabil au fost lăsate de izbelişte. De 
la reprezentanţii FMI la specialiştii noştri politici sau tehnocrați, 
cu toţii trăiesc într-o lume a lor, teoretică, despre economie. 
Nu înţeleg şi nici nu par dornici să înţeleagă mecanismele 
reale ale unei economii precum cea a României, care miroase 
a faliment de prea multă vreme. De ce este nevoie? De inves-
tiţii serioase. Investiţii în industrie, agricultură şi turism, dar 
care să nu mai miroase doar a iz politic românesc, clientele 
sau interese străine. 

Judecând, aşadar, la rece, rezultatele scrutinului 
pentru alegerile locale 2016 demonstrează şi o sensibilă ma-
turizare a electoratului. „Scorurile” şi surprizele, pe care sinceri 
să fim unii dintre noi nici nu le-am visat, arată că pentru 
români, aprecierile subiective contează tot mai puţin. Dar de 
aici şi până la o maturitate conştient asumată mai este cale 
lungă. Oricum, după mai bine de 25 ani de alegeri libere, 
românii au înţeles că atunci când ai de unde alege, alegi… şi 
nu o faci oricum. Pentru prima oară de la debutul alegerilor 
democratice „votul pragmatic” a ucis „votul politic”. 
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La fiecare patru ani, am asistat în campaniile electorale 
la două tipuri de discurs. Primul a aparținut primarilor în 
funcţie, aspiranţi la un nou mandat, predominând angajamen-
tele de genul „Vreau să duc la capăt proiectele cetăţenilor!”. 
Culmea e că astfel de angajamente s-au auzit şi de la po-
liticieni care, de exemplu, stau în scaunul de primar de 16 ani. 
Al doilea tip de discurs a fost întâlnit la competitorii celor aflaţi 
în funcţie, care s-au angajat că vor face „altceva”, „mai mult” şi 
„mai bine” decât au făcut predecesorii. 

Unii dintre candidați au cheltuit degeaba fondurile 
destinate campaniei electorale din acest an, căci „lupta” a fost 
câştigată cu mult înainte de a începe. Liderii partidelor mari au 
ezitat în acest an să îşi asume însă un procent clar la scrutinul 
din 5 iunie, social-democraţii fiind siguri de locul întâi, liberalii 
dovedindu-se cei mai temători, iar cele trei partide mici - 
ALDE, UNPR şi PMP visând fiecare la un scor din două cifre. 
Unii, e drept, au rămas cu visele, în timp ce alții au ajuns neaș-
teptat în cărți la primării, consilii locale și consilii județene. Dar 
greul de acum va începe. Urmează patru ani în care promi-
siunile electorale trebuie îndeplinite, fie că vorbim de con-
tinuarea unor proiecte mai vechi, fie că vorbim de altceva, mai 
mult sau mai bine. 

 
6 iunie 2016 
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Despre România credulă 
 
 
 
După două decenii de capitalism şi perioada ultimilor 

ani în care foşti și actuali guvernanţi politici sau tehnocrați au 
închis ochii la toate eșecurile României ca țară, de fiecare dată 
cetăţeanul a închis și el ochii şi a aplicat oblic ştampila ro-
tundă, atât cât conturul acesteia să se încadreze în chenarul 
electoral. Marea familie a politicii românești, cu guvernări de-
mocrat-liberale, social-liberale, social-democrate, iar acum 
tehnocrate,  cu Mercedes-uri clasa S şi genţi Louis Vuitton, cu 
vile de lux și companii offshore, a sfâşiat o Românie peticită 
economic, la limita supraviețuirii, o Românie cârpită în ge-
nunchi și coate.  

După semnarea Tratatului de aderarea al României la 
Uniunea Europeană, de la Bruxelles, oficialii U.E. se declarau 
surprinşi de procentul extrem de ridicat, în jur de 70%, al 
populaţiei din România care declara că doreşte integrarea în 
structurile europene. Astăzi, aceiaşi oficiali ar fi, probabil, 
extrem de surprinşi să afle că 70% din cei 70% nu cunoşteau 
și nu cunosc ce înseamnă Uniunea Europeană: impunerea 
unui deficit bugetar de maximum 3% și a unei rate a inflaţiei de 
sub 10%, cât de stricte sunt rigorile impuse de U.E. în privinţa 
liberalizării preţurilor, a importurilor şi exporturilor sau ce 
efecte va genera accelerarea procesului de restructurare a 
economiei, prin valurile de disponibilizări. Niciodată nu e prea 
târziu, dar cât să mai cârpim România? Astăzi ni se cere din 
nou votul în comunitățile locale, iar mulți cetățeni vor închide 
din nou ochii și vor aplica ștampila. Lucrurile despre care 
scriem astăzi nu se întâmplă doar la nivelul instituțiilor cen-
trale. Ele pleacă de aici din satele, comunele și orașele 
României cârpite.  
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Cât suntem de săraci ştim şi singuri, fără să mai arate 
Uniunea Europeană cu degetul. Este curios la prima vedere 
cum ştiu ei, străinii, mai bine decât noi, cu ce probleme ne 
confruntăm şi de ce avem nevoie. Și aceasta pentru că ei vor 
și pot, în timp ce noi doar ne cârpim. Noi ne complacem în 
starea de indiferență acută și atunci când ne trezim, după caz, 
odată la patru sau cinci ani, nu știm să ne exercităm dreptul 
constitutional de cetățeni liberi. Uităm că democrația înseamnă 
puterea poporului și devenim creduli la promisiunile celor care 
știu ce e mai bine pentru ei.   

 
31 mai 2016 
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România reală, între tehnocrație și scutul anti-rachetă 
 
 
 
Dezechilibrele economice pe care le-am contabilizat în 

ultimii ani atrag atenţia că în România există în continuare o 
piaţă nefuncţională. Am înregistrat, este adevărat, cea mai 
mare creștere economică în ultimele luni la nivelul Europei, 
dar cât de reală este aceasta? Exporturile şi investiţiile sunt 
încă deficitare, iar consumul, principalul motor al creşterii eco-
nomice, în România, nu este, deocamdată, funcțional la 
parametrii optimi. Veniturile populaţiei sunt rezultatul „perpe-
tuării ineficienţei în economie”, iar guvernul technocrat, doar o 
soluție de avarie pentru criza politică românească pare depășit 
la foarte multe capitole. Se afirma pertinent că pentru a tinde 
la statutul categoriei sociale de mijloc, ar trebui să avem salarii 
de 2.000 – 3.000  lei. Înţelegem deci, că în România, mai mult 
de două treimi din populaţie trăieşte la limita (sub)existenţei, 
din moment ce salariul minim brut nu se apropie nici măcar de 
1.500 lei. Şi apoi, într-un moment izolat de sinceritate, „cineva” 
recunoştea sfidător: „Veniturile sunt prea mici, corupţia prea 
mare”. 

„Dacă Guvernul nu ar reuşi să impună nişte cheltuieli 
rezonabile de funcţionare a statului”, până la sfârșitul anului 
2016 România riscă să facă un nou împrumut, ne avertizează 
chiar specialiștii tehnocrați, „ca să putem să plătim toate faci-
lităţile de care au beneficiat unele categorii în mod nejus-
tificat”. Ce nu prea înţelegem noi, este la ce fel de categorii se 
referă acești specialiști?  

Până găsim răspunsul, ne vine în minte o nouă între-
bare: care sunt rezultatele României după 26 de ani de demo-
craţie? O parte pe aici, o parte pe acolo. Concluzia: rezul-
tate… din părţi, și asta nu pare să-i deranjeze câtuşi de puţin 
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pe cei cărora ar trebui să le crape obrazul de ruşine. Bine că 
noi, românii, am pierdut şi gramul acela de conştiinţă pe care îl 
deţineam şi suntem scutiţi de simţămintele ruşinoase. Cui nu-i 
convine, poate liniştit să-şi ia lumea în cap, căci altfel riscă să-i 
sară lumea în cap. Principiul acesta domină de departe toate 
instituţiile din ţara noastră. De ce ar trebui cineva să trudească 
pentru „binele ţării”, când poate doar crea impresia de pres-
tator, în timp ce leafa sa continuă să crească? Că nemul-
ţumirile sunt şi ele în creştere nu prea contează pentru distinşii 
noştri prestatori de servicii. Se impune o nouă concluzie: Ce 
bine este să ai obrazul gros, stomacul plin şi mai nou, scut 
anti-rachetă.  

„Este un succes politic, diplomatic, militar şi strategic al 
României”. V-aţi dat desigur seama că este vorba despre 
„Scutul anti-rachetă” amplasat pe teritoriul României. Dacă e 
aşa, de ce nu le-a trecut prin minte celor de la putere, în ultimii 
ani, să comande şi un „Scut anti-criză economică, socială și 
politică” să putem vorbi, de ce nu, de un succes economic, so-
cial şi de bun simţ al României reale, căci astfel de „succe-
suri”, precum cel de la Deveselu, în care simbolurile naționale 
sunt călcate în picioare de americani, nu ţin de foame.  

Şi apoi, cine ar ataca o ţară precum România? O ţară 
care suportă chinul metastazic al crizelor din sănătate, edu-
cație sau cultură, perpetuate într-o manieră condamnabilă, în 
timp ce politicienii îşi duc somnul confortabil în Parlament, pe 
banii românilor care nu au salarii şi pensii decente, iar atunci 
când se trezesc mimează prigoana contra moravurilor de ordin 
financiar. Pentru aceasta ne facem vinovaţi şi noi că am crezut 
și credem, în continuare, în promisiunile lor şi ei că şi-au 
permis să ne mintă cu atâta neruşinare. Suntem cu toţii 
piesele nefericite ale unui puzzle numit generic „România eter-
nă şi fascinantă”. 

 
17 mai 2016 
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Românii, carne de tun în Afganistan 
 
 
 

Despre cum armata română a pierdut alți doi soldați în 
Afganistan se vorbește, în ultimele zile, cu nuanțele de rigoa-
re, fără a se preciza însă faptul că România se află pe locul 51 
în topul puterilor militare. Cu siguranță, mulți dintre cei care 
simt și gândesc românește se întreabă pe bună dreptate ce 
caută soldații români în Afganistan, într-un război care nu este 
al nostru și din care țara noastră nu are nimic de câștigat și 
mai mult decât atât, „suntem carne de tun”, așa cum au avut 
curajul să recunoască cei care s-au întors teferi din teatrele de 
operațiuni.   

Din 2001, România, ca membră NATO, a participat la 
Războiul din Afganistan de partea Coaliției Multinaționale con-
duse de Statele Unite ale Americii. Cei mai mulți dintre militarii 
români, aproape 1.000, sunt implicați în misiuni de menținere 
a securității în regiunea Qalat, din sudul țării, una dintre cele 
mai periculoase zone. Acolo, atacurile insurgenților sunt 
aproape zilnice, în special cele cu dispozitive explozive impro-
vizate, cu rachete sau cu mortiere, iar la capitolul tehnică mili-
tară suntem „praf”.  

Imaginați-vă umilința soldaților români, care au relatat 
un episod ce întărește convingerea că nu avem ce căuta 
acolo. „Cel mai dur a fost un sergent american care, într-o zi, 
ne-a spus că nu ne mai iau cu ei în misiune, pentru că nu 
avem dotări şi îi încurcăm”. Cu toate acestea „este nevoie” de 
soldații români acolo.  Ne întrebăm de ce, fără pretenția de a 
răspunde cineva. Știm însă prea bine ce îi determină pe sol-
dații români să devină peste noapte mercenari în uniformele 
armtei române. Nimeni nu merge într-un război, care nici mă-
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car nu îi aparține, de plăcere. Doar că nevoia te împinge de la 
spate.  

Realitatea de acolo depășește de cele mai multe ori 
gradul nostru de închipuire. Ce să mai vorbim despre arma-
ment când  bocancii soldaţilor români sunt un dezastru, ne-
schimbaţi în ultimii 50 de ani. Apoi, lipsa aparatelor de ochire 
pe timp de noapte. Câte unul la zece soldaţi şi nici ăla nu 
merge ca lumea. Baza românească a fost atacată în ultimii ani 
doar noaptea, când soldații noștri trăgeau aiurea prin aer 
pentru că nu vedeau nimic. Până și garourile sunt pe inventar, 
unul la o întreagă patrulă, spre deosebire de americani, care 
au trusă medicală individuală. Taburile românești sunt și 
acestea un dezastru. Foarte lente, mereu se strică, iar soldații 
români recunosc: „Nu ştim unde suntem, ce e pe drum, cine 
ne atacă”. Humvee-urile de acum sunt destul de fragile la 
minele de teren, aşa au apărut şi ultimele victime. Americanii 
ne-au dat nouă camionetele pentru că ei şi-au luat Coogar, cel 
mai bun blindat la ora actuală, iar noi suntem oricum obișnuiți 
să luăm de bun tot ce aruncă alţii. 
 

10 mai 2016 
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România incapabilă să se ridice din genunchi?  
 
 
 
Parcă mult prea dezamăgiţi de actuala clasă politică şi 

de sistemul care a împins România dintr-o parte în alta, când 
de la stânga la dreapta, când de la dreapta la stânga, 
parcurgem astăzi o criză nu doar economică, socială, morală 
şi politică, ci şi una de încredere, de credibilitate, de autoritate 
şi nu în ultimul rând de soluţii. Acestea din urmă sunt cele care 
lipsesc cu desăvârşire.   

În ciuda previziunilor favorabile, în care liderii tehno-
crați, de ocazie, ai statului de drept caută să ne convingă că 
direcția României este una bună, imaginea de ansamblu nu 
oferă certitudini.  

Contabilizăm prea multe soluţii de compromis ale unei 
clase politice dominată de lipsa onestității, secretomanie, 
incapacitatea de a produce legi bune, interese speciale, con-
tracte preferenţiale şi blocarea accesului oamenilor la cei care 
iau decizii. Ei sunt mandatarii statului de drept, într-o Românie 
incapabilă să se ridice din genunchi.   

Deşi am avut destule alternanţe la guvernare în ultimii 
26 de ani, statul de drept și dreapta democrație, cum ar spune 
unii, scârțâie din balamele, după o vorbă românească. 
Încrederea publică în instituţiile fundamentale ale ordinii demo-
cratice este la pământ. Concurenţa sănătoasă a partidelor 
care furnizează stabilitate politică este înlocuită fie cu teh-
nocrația, fie cu veritabile lupte de gherilă politică, conflicte, 
„înţelegeri oculte” ale intereselor particulare oportuniste, care 
îmbracă forma unor facţiuni sectare unite doar de exerciţiul 
corupţiei şi frica răspunderii penale. Nimic nou până aici, veţi 
spune, căci toate acestea vă sunt prea bine cunoscute.  
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Aceasta este imaginea României astăzi. Imaginea 
României îngenuncheată de stat și de intereselor băieților 
deștepți. Ce vor atunci românii?  

 După 26 de ani de capitalism, prost înţeles, conse-
cinţele sunt greu de suportat. S-au adaptat doar politicienii şi 
cei care au ştiut să facă afaceri cu statul. La aceasta se 
adaugă faptul că, astăzi, România a ajuns să nu mai fie 
împărțită nici măcar în „mica majoritate” şi „marea majoritate”, 
în funcție de cine deține puterea, căci acea sintagmă a 
democrației, despre „puterea poporului”, nu pare să mai fie 
valabilă în România de câteva luni. Astăzi, România teh-
nocrată este cea care, în genunchi, execută ordine. Întrebăm 
și noi, ale cui ordine, fără să fim convinși că va oferi cineva 
răspunsul. 
 

19 aprilie 2016 
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Despre șomaj în România tehnocrată 
 
 
 
Cu o rată a şomajului de doar 6,8% înregistrată la nivel 

naţional şi cu mai puţin de 630.000 de şomeri, România ocupă 
o poziţie favorabilă în rândul statelor din Uniunea Europeană, 
aflându-se pe locul opt în topul statelor cu cele mai mici rate 
ale şomajului. Greşit! Rata şomajului calculată după metodo-
logia românească nu coincide cu metodologia Biroului Inter-
naţional al Muncii, care include persoanele ce îndeplinesc si-
multan trei condiţii: nu au loc de muncă, pot să înceapă lucrul 
în următoarele două săptămâni şi şi-au căutat activ un loc de 
muncă în ultima lună.  

În realitate, șomajul este scăzut în România prin com-
paraţie cu cel din alte state datorită faptului că mulţi români îşi 
doresc să aibă un loc de muncă, dar nu fac niciun efort pentru 
a-şi găsi o slujbă sau nu vor să înceapă să lucreze în viitorul 
apropiat, de aceea nu sunt prinşi în statistici. Astfel, majo-
ritatea sunt persoane din mediul rural care nu îşi caută activ 
un loc de muncă şi care aşteaptă, în general, să primescă 
oferte de muncă de la angajatorii care vin să îi angajeze se-
zonier. 

Ministrul Muncii, Ana Costea, crede că şomajul înre-
gistrat în România nu este „mare” şi, faţă de alte state 
europene, ţara noastră „stă chiar foarte bine, rata şomajului 
„este rezonabilă” şi „pe un trend descendent”. Unde vede 
doamna ministru tehnocrat „trendul descendent”, e greu să ne 
pronunţăm. Cinstit vorbind, dacă se scad din cei 18 milioane 
români cu drept de vot, patru milioane pensionari, patru 
milioane salariaţi, două milioane plecaţi afară şi vreun milion 
de studenţi, obţinem cifra reală a şomajului din România, care 
este de vreo şapte milioane. Deci, la procentul real al şoma-
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jului, care este undeva pe la 40%, am conduce detaşat în 
„topul” ţărilor cu cea mai mare rată a şomajului din Uniunea 
Europenă. 

Cu toate acestea, actualii specialiștii de la Ministerul 
Muncii se încăpăţânează să afirme că: „Noi nu avem un şomaj 
mare în România. Faţă de alte ţări europene stăm chiar foarte 
bine. În momentul acesta, rata şomajului este în scădere. Ea a 
fost mai mare până acum. În momentul acesta este rezo-
nabilă, în scădere, pe un trend descendent”. Poate nu locuim 
cu toţii în aceeaşi ţară, dar dacă statistic şi oficial stăm foarte 
bine, chiar cu câteva procente sub media Uniunii Europene, 
atunci cum se face că suntem din ce în ce mai săraci. 

Ştim şi noi, din întâmplare, că există o legătură între 
şomaj şi rata inflaţiei. Concluziile le puteţi trage singuri. Cât  de 
bine trăiesc deci românii, fără grija şomajului, să ne tot explice 
doamna ministru Costea, dar cu procente ceva mai realiste. 
Cel mai îngrijorător este faptul că România este pe o poziţie 
nefavorabilă atunci când vine vorba de şomajul în rândul ti-
nerilor. Astfel, potrivit datelor raportate de Institutul de Statis-
tică la Eurostat (biroul de statistică al Comisiei Europene), rata 
şomajului în rândul tinerilor cu vârste de sub 25 de ani este de 
24% în România, peste media europeană de 22,2%.  

 
12 aprilie 2016 
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România, ferită de statistici în lupta cu terorismul 
 
 
 
De câțiva ani buni, Serviciul Român de Informații (SRI) 

avertizează că România riscă să devină țintă pentru teroriști. 
Mai devreme decât ne-am fi dorit, informațiile s-au confirmat, 
încă din anul 2012 fiind dezactivate mai multe tentative de 
atac la adresa siguranței naționale a României. 

De mai multe ori, în acest an, au venit avertizări 
dinspre SRI că România devine pe zi ce trece, o țintă pentru 
diverse organizații teroriste. Lucrurile par să fie mai serioase 
decât o simplă amenințare în creștere, de vreme ce potențiali 
teroriști au putut fi arestați în România. În condițiile în care, în 
țările vecine nouă, s-a ajuns la atentate, pericolul devine se-
rios și în țara noastră. Potrivit unui raport recent privind impac-
tul terorismului în lume, se  consideră că România este  una 
dintre cele mai ferite ţări ale U.E. de ameninţările teroriste de 
pe planetă, iar ameninţarea este percepută ca fiind foarte 
scăzută. Evenimentele ultimelor luni trag însă un semnal de 
alarmă cu privire la riscul ca lucrurile să se schimbe și în țara 
noastră, pentru că statisticile nu țin loc de siguranță națională. 

Dacă România va lupta împotriva terorismului așa cum 
o face împotriva corupției, atunci există premise ca statisticile 
să nu ne mai ferească de astfel de pericole. În țara noastră, 
potrivit reprezentanților SRI, nivelul de alertă se menține la 
același nivel, în funcție de informațiile pe care le avem dis-
ponibile și de evenimentele care indică un risc scăzut de pro-
ducere a unui atentat terorist pe teritoriul României. 

Din fericire, țara noastră a fost ferită de atentate te-
roriste, chiar și în condițiile în care, încă din anul 2002, ne-am 
implicat cu trupe în Afganistan și apoi Irak, în ceea ce unii au 
numit „Războiul împotriva terorismului”. 
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În ceea ce privește cetățenii străini indezirabili pe 
teritoriul României, în ultimii ani, numărul acestora a ajuns la 
peste 40, pentru că reprezentau o amenințare teroristă la 
adresa României, potrivit datelor oficiale transmise de SRI 
însă doar două cazuri importante de terorism cu conexiuni 
islamice s-au finalizat cu condamnarea celor în cauză, în 
România, după Revoluție.  

Și ca o paranteză, pe vremea regimului comunist în 
România, își amintesc unii ofițeri ai structurii antitero, au fost 
dejucate câteva atentate teroriste islamice: „cu vorba bună”. În 
1973, atunci când s-a înființat Sectorul ARTA al Securității lui 
Ceaușescu (structura antitero), luptătorii români erau dotați cu: 
combinezoane tip auto, cască de motociclist, pistol Makarov, 
pistol-mitralieră Kalasnikov cu pat din lemn (nerabatabil), 
pușca de vânătoare care lansa gaze, pușcă cu lunetă și un 
autoturism Land Rover pe care îl foloseau 6-7 luptători. Astăzi, 
brigada antitero din SRI folosește pistolul-mitralieră HK MP5 
de proveniență germane în locul Kalasnikovului, costumul 
nomex în locul combinezonului tip auto, cască antiglonț de 
kevlar în locul celei moto, vestă antiglonț etc. Cu toate 
acestea, România se simte în singuranță datorită statisticilor. 

 
5 aprilie 2016 
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Ne-am săturat! Și ce?... 
 
 

 
Nu de puţine ori în ultimii ani clasa politică a deza-

măgit, în timp ce nivelul de trai al celor mai mulţi dintre români 
vine să confirme situaţia economică precară în care România 
s-a afundat odată cu venirea crizei şi din care încearcă acum 
cu disperare să iasă. Restructurările, salariile şi pensiile tot 
mai mici, creşterea impozitelor şi scumpirile în lanţ la produ-
sele de bază au mărit nemulţumirile populaţiei. Se ştie cum au 
fost dirijate fondurile externe şi ce comisioane se primeau, iar 
multe dintre proiectele de relansare economică a României au 
rămas în continuare sub semnul întrebării. 

Prea mult timp, României i s-au administrat  sedative, 
atât cât să suporte durerea provocată de colţii numeroşilor 
Dracula din politica românească. Ne-am săturat! Şi ce?..., par 
să întrebe veritabilii noştri cioclii, care, vopsiţi fistichiu, promit 
odată la patru, sau după caz, la cinci ani, minuni dumnezeiești. 
Aşadar, despre o parte a clasei politice româneşti numai de 
bine. Cuvântul de ordine ce animă raţiunea politicianul nostru, 
avid de câştig, este „căpătuiala”. Prin orice mijloace, la putere 
sau în opoziţie, acesta îşi urmăreşte propriile interese, igno-
rându-le cu bună ştiinţă pe cele ale celor ce i-au acordat încre-
derea şi votul lor. 

La acestea se adaugă şi interesele Uniunii Europene. 
Să nu uităm nici faptul că oficialii F.M.I. şi-a exprimat opinia 
despre situaţia economică a României, ca fiind la „terapie in-
tensivă”. Acestora fie le arde de glume, fie ne cred proşti, asta 
pentru a nu cita vorbele fostului președinte al României, re-
feritoare la produsele şcolii româneşti. Despre ce economie 
vorbim?  
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Rămăşiţele economiei româneşti au dispărut cu desă-
vârşire în momentul când ţara noastră a fost integrată în 
Uniunea Europeană şi pe foarte multe uşi a început să apară 
scris cu majuscule: „faliment”. Sau asta înţeleg marile puteri 
ale U.E. prin recuperare intensivă a economiei în ţări precum 
România? 

Şi în tot acest timp, cei aflați la putere, roșii, galbeni, 
portocalii, verzi, tricolori, sau orice alta culoare vreți, au închis 
ochii, fără a uita să strângă în mână, mai tare, punga şi averea 
căpătuită de pe spinarea celor mulţi şi tot mai săraci. La nivelul 
Uniunii Europene, ţara noastră nu a fost nicicând un bun 
exemplu, doar că este nevoie de noi acolo. România se îm-
prumută, astăzi, în stânga şi dreapta, uitând probabil că orice 
împrumut trebuie restituit şi cu dobândă. Cei care se fac a nu 
pricepe cum stă această treabă, încearcă să ne convingă 
astăzi că direcţia guvernului de tehnocrați este cea corectă. În 
realitate, cred că sună a cuie bătute în lemn.   

 
29 martie 2016 
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Despre „cumințenie” și cultură în România 
 

 

 

În aceste zile, când „Cumințenia pământului”, lucrare 
atribuită sculptorului Constantin Brâncuși, naște vii contro-
verse în spațiul public românesc, iar Ministerul Culturii nu s-a 
decis dacă va lansa și o subscripție publică națională, ne-
putând asigura întreaga sumă solicitată de proprietar, pentru 
achiziționarea sculpturii, ne întrebăm în ce măsură cultura a 
ajuns să fie tolerată în România.  

Nu cred că poate fi vorba despre o verticalizare des-
cendentă a valorilor culturale româneşti, doar că cei în măsură 
să reacţioneze, sunt prea sumari în a puncta convingător. 
Oricât am blama societatea pentru dezinteresul aproape total 
manifestat faţă de cultură, rezultatul ar fi acelaşi. Astăzi, poate 
mai mult decât ieri, societatea se găseşte într-o evidentă şi 
permanentă frustrare. 

Cum să mai cumperi o „carte bună” dintr-o librărie, 
când preţul acesteia te îndepărtează de lângă raft? Nu se în-
trevede nicio apropiere a cărţii de cititor. În plus, selectivitatea 
firească, putem spune, face ca mii de cărţi să dormiteze pră-
fuite câţiva ani buni în librărie, fără ca cineva să le răsfoiască 
măcar. În general, cărţile editate astăzi sunt cumpărate pentru 
numele autorului. Aceasta este o modă mai veche, dar care 
pare să prindă o aderenţă tot mai ridicată în rândul „consu-
matorilor de cultură”, dacă cei care se îndeletnicesc cu 
aceasta mai pot fi astfel numiţi. 

A face cultură într-o societate interesată doar de ve-
nituri directe şi rapide, este mai degrabă o autoironie a pro-
priului sine. Şi totuşi, spaţiu inepuizabil de redefinire a sinelui, 
cultura se încăpăţânează să îşi continue inefabilul drum pe 
Golgota unei societăți aservite satisfacerii nevoilor directe.  
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Devenită un fapt aproape stereotip, cultura traversează 
încă o perioadă de tranziţie. Odată definit, limbajul de tranziţie 
ţine morţiş să se redefinească periodic, evoluând pe scara 
transcendenţei. 

Ajunşi să întoarcem pagina de cultură a ziarelor (celor 
care încă mai au o astfel de pagină), fără ca măcar să fi arun-
cat ochii asupra vreunui articol sau a unei recenzii, nu ne ră-
mâne decât să ridicăm întrebători din umeri: „Când va veni şi 
timpul culturii în România?”. Să ne înţelegem, nu vorbim des-
pre actuala cultură, pe care eu mă grăbesc să o cataloghez ca 
fiind una de tranziţie. Vorbim de acea cultură capabilă să emi-
tă energii vibrante, resurse viguroase pentru generaţiile ce vin. 
Educaţi în spiritul valorilor adevărate nu ne putem teme de 
vicisitudini… 

Guvernul manifestă un interes „complice” în ceea ce 
priveşte alocarea de fonduri pentru unele proiecte culturale, 
supradimensionate şi artificial proiectate. În aceeaşi ordine de 
idei, preşedintele Iohannis acordă ordine şi decoraţii, pe te miri 
ce realizări, unele, dacă vreţi, fictive, unor personalităţi „şter-
se”, pentru contribuţia deosebită la promovarea valorilor cultu-
rale şi spirituale româneşti, în timp ce există adevărate perso-
nalităţi, valori care abia dacă îşi pot asigura minimul necesar 
unui trai decent. 

 
22 martie 2016 
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România, dincolo de rațiuni geopolitice 
 

 
 
La nivelul Uniunii Europene, România nu a fost nici-

când un bun exemplu, doar că este nevoie de noi acolo. Ne-
am împrumutat însă, în ultimii ani, în stânga şi dreapta, uitând 
că orice împrumut trebuie restituit şi cu dobândă. În urmă cu 
nouă ani, la aderarea României în U.E. au existat numeroase 
raţiuni geopolitice. Ne-am trezit apoi în opinci şi flămânzi într-o 
Europă care ne-a ridiculizat ori de câte ori a avut ocazia. Am 
plecat capul şi umili, am mers mai departe. 

Teoretic, problema era una simplă, dar privind lucrurile 
din altă perspectivă, mentalitatea nu s-a schimbat, iar nivelul 
de trai nu a crescut prea simţitor în ultimii ani. Din contră, s-a 
simţit un regres. Şi toate acestea doar pentru că nu am reuşit 
să ne aliniem noilor standarde. 

Ca număr al populaţiei şi ca suprafaţă, suntem a 
şaptea ţară din Uniunea Europeană şi nu este de închipuit că, 
la un moment dat, am putea ajunge şi a şaptea putere 
economică, iar acest lucru ne-ar conferi, fără discuţie, şi o mai 
mare putere de influenţă în cadrul Uniunii. Acest deziderat nu 
se va împlini însă niciodată. Adevărul este că, de 26 de ani, 
România se află la periferia Europei, la aproape toate 
capitolele. Şi aici va rămâne pentru foarte mult timp. 

După toți acești ani ai democraţiei prost înţelese, 
consecinţele sunt greu de suportat. S-au adaptat doar unii 
politicieni şi cei care au ştiut să facă afaceri cu statul. Restul 
încearcă din răsputeri să supravieţuiască. 

În prezent, se poate vorbi despre „măsuri luate pentru 
conservarea principalelor funcţii vitale ale economiei, aflată în 
plin proces de hibernare, reducându-şi consumul, până la 
nivelul de supravieţuire şi aşteptând vremuri mai bune, atât pe 
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plan naţional, cât şi european.” Acesta este unul dintre răspun-
surile oferite de cei care conduc, astăzi, economia țării. O 
astfel de abordare nu face decât să arate lipsa de interes, 
atunci când vorbim de economia românească. Dezechilibrele 
economice pe care le-am contabilizat în ultimii ani, atrag aten-
ţia că în România există o piaţă nefuncţională. Exporturile şi 
investiţiile sunt încă deficitare, iar consumul, principalul motor 
al creşterii economice în România, nu este, deocamdată, func-
ţional. O simplă radiografie ne arată că piaţa economică româ-
nească nu este capabilă să devină funcţională, deşi a bene-
ficiat în ultimul timp de serioase tratamente cosmetice. 

 
15 martie 2016 
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Tehnocrații noștri, made in U.E. 
 
 
 
După semnarea Tratatului de aderare al României la 

Uniunea Europeană, de la Bruxelles, oficiali ai U.E. se decla-
rau pe atunci surprinși de procentul extrem de ridicat, în jur de 
70%, al populației din România care declara că dorește inte-
grarea în structurile europene.  

Astăzi, aceiași oficiali ar fi, probabil, extrem de surprinși 
să afle că 70% din cei 70% nu prea cunoșteau ce înseamnă 
Uniunea Europeană: impunerea unui deficit bugetar de maxi-
mum 3% sau a unei rate a inflației de sub 10%, cât de stricte 
sunt rigorile impuse de U.E. în privința liberalizării prețurilor, a 
importurilor și exporturilor, ce efecte va genera accelerarea 
procesului de restructurare a economiei, prin valurile de dispo-
nibilizări. 

Și cum niciodată nu e prea târziu, Europa, care ne-a 
primit cu brațele deschise, și-a trimis acum și oamenii, e drept, 
români de-ai noștri, să se asigure că tot ceea ce nu știam, va fi 
aplicat ca la carte, pardon, ca-n U.E. Cine se amăgea că 
Dacian Cioloș și guvernul de tehnocrați vor scoate România 
din ghearele politicienilor corupți, s-a amăgit amarnic. Misiu-
nea lor este cu totul alta. 

După două decenii și jumătate de capitalism și demo-
crație, perioadă în care foștii guvernanți au ajuns să jignească 
orice român care își strigă disperarea, românii nu par să fi 
deschis ochii nici în al doisprezecelea ceas. 

Până astăzi, de fiecare dată cetățeanul a închis ochii și 
a aplicat oblic ștampila rotundă, atât cât conturul acesteia să 
se încadreze în chenarul electoral. În acest an, același cetă-
țean, va merge din nou în fața urnelor. Probabil va proceda ca 
până acum, căci românul nu-i așa, uită repede. 
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Cât suntem de săraci știm și singuri, fără să ne mai 
arate Uniunea Europeană cu degetul. Slujba, partenerul de 
viață și locuința sunt cele mai importante elemente ale unei 
vieți bune pentru români, după cum arată diverse studii. Este 
curios, la prima vedere, cum, însă știu străinii, mai bine decât 
noi, cu ce probleme ne confruntăm și de ce avem nevoie. Fără 
a trece peste interesele statelor occidentale, cele ale Uniunii 
Europene care ne dorește cu ardoare cât mai calici, peste atât 
de zvonitele interese „oculte”, peste „complotul internațional” 
despre care se discută la nivelul cetățeanului de rând sau 
despre o nou preconizată criză economică, actualilor guver-
nanți tehnocrați, le este greu, ca să nu spunem imposibil, să 
conducă singuri, o țară atât de mică, atunci când o fac în inte-
resul altora.  

Sigur, poate ar trebui menționat felul în care s-a rea-
lizat, în ultimul deceniu, privatizarea economică a României, 
de către cei care au preluat prostul obicei de a arăta cu 
degetul (a se citi P.S.D.-iști, P.N.L.-iști, M.P.-iști, U.N.P.R.-iști, 
U.D.M.R.-iști, minorități și ce-or mai fi fost). România a fost 
vândută pe nimic, iar actualul guvern doar mimează redresa-
rea unei economii ineficiente în care nici Uniunea Europeană 
nu crede, dar pe care se bazează 

 
8 martie 2016 
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Ajungem cu inflația pe minus 
 
 
 

A rămas la fel de neclar, şi cu noul Cabinet condus de 
Dacian Cioloș şi echipa sa, dacă România va continua umi-
linţa, încheind alte acorduri cu FMI. Dacă acest guvern nu va 
încheia niciun acord, cu siguranţă vor face împrumuturi cei 
care îi vor urma lui Dacian Cioloș, din toamnă. La nivel oficial 
se încearcă rentabilizarea unor companii însă actualul Guvern 
continuă și politica de falimentare, ori executare silită a altora, 
la fel ca și predecesorii, în vederea scoaterii lor de pe piaţă şi 
facilitarea ocupării poziţiilor rămase astfel vacante. 

Într-o altă ordine de idei, toate acestea au legătură 
directă și cu coșul de cumpărături al românilor, dat fiind faptul 
că iată, suntem la început de martie. Într-o economie de piaţă 
funcţională, preţurile bunurilor şi serviciilor se pot modifica ori-
când. Unele preţuri cresc, altele scad. Se poate vorbi despre 
inflaţie atunci când se înregistrează o creştere generalizată a 
preţurilor bunurilor şi serviciilor, nu doar ale unor articole spe-
cifice. În consecinţă, cu un leu se poate cumpăra mai puţin 
(aproape nimic), respectiv un leu valorează mai puţin decât 
valora anterior. Pe scurt, aceasta ar fi şi definiţia inflaţiei. 

Fiecare gospodărie are propriile obiceiuri de consum: 
unele deţin un autoturism şi consumă carne, altele preferă 
exclusiv utilizarea mijloacelor de transport în comun sau ali-
mentaţia vegetariană. Media obiceiurilor de consum ale gos-
podăriilor populaţiei, luate în ansamblu, determină ponderea 
pe care diferite produse şi servicii o au în măsurarea inflaţiei. 

La calcularea inflaţiei, sunt luate în considerare toate 
bunurile şi serviciile care intră în consumul gospodăriilor 
populaţiei, inclusiv: articole zilnice (cum ar fi alimentele, zia-
rele, benzina); bunuri de folosinţă îndelungată (de exemplu, 



 

 
ANDREI POPETE-PĂTRAȘCU 

 

 50 

îmbrăcămintea, calculatoarele personale şi maşinile de spă-
lat); serviciile (cum ar fi saloanele de înfrumusețare, asigurările 
şi închirierea de locuinţe). 

Comparând preţul coşului de consum în ultimii ani, am 
ajunge la următoarea concluzie: toate bunurile şi serviciile 
consumate în gospodăriile populaţiei pe parcursul anului sunt 
reprezentate de un „coş” de produse. Fiecare produs din acest 
coş are un preţ care poate varia în timp. Rata anuală a inflaţiei 
este dată de preţul coşului integral într-o anumită lună, 
comparat cu preţul acestuia în aceeaşi lună a anului prece-
dent. 

Deși inflaţia a crescut constant în ultimii ani, ajungând 
și la 3,5%, în 2016, scăderea de 3,23% a prețurilor pentru 
circa două treimi din coșul de consum (alimentele, medica-
mentele și alte câteva produse și servicii aveau deja o cotă 
scăzută de TVA), se estimează că inflația va ajunge la cote 
negative. Însă toate aceste previziuni optimiste ale specia-
liștilor tehnocrați, folosesc cuvinte goale de conţinut, aseme-
nea coşului de consum al românilor. 

 
1 martie 2016 
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Ne apărăm, dacă avem cu ce… 
 
 
 
Criza refugiaților și războiul civil din Siria au făcut ca 

tensiunile la nivel mondial să crească. Rusia a început rai-
durile aeriene în Siria, la fel și Franța, iar Statele Unite și 
marile puteri încep să se amestece împotriva Statului Islamic 
și să trimită atât consilieri militari, cât și echipament în Siria. 

Când scriem aceste rânduri, România nu are de facto 
aviaţie de vânătoare şi atac la sol: puțin sub 20 avioane obo-
site și zero elicoptere de atac. În curând însă flota aeriană mili-
tară a României se va înnoi cu avioanele americane F-16 
cumpărate din Portugalia. Numai că așa cum deja știți, avioa-
nele sunt second-hand. Credeaţi că ne vom permite să cum-
părăm avioane performante, de ultimă generaţie? Aviaţia 
română este propriu-zis, la pământ. Anul trecut, piloţii români 
de vânătoare au zburat puţin sub 30 de ore. 

România mai are aproximativ 20 de avioane MIG-21, 
inclusiv varianta de atac la sol şi dublă comandă, care pot fi 
ridicate în aer. În urmă cu câțiva ani, s-a încercat achiziţio-
narea a 24 de avioane, tot second-hand, de la americani. De 
fapt, avioanele propriu-zise erau oferite gratuit însă României 
îi revenea sarcina de a plăti un miliard de dolari pentru 
antrenarea piloţilor, mentenanţă şi upgradare, precum şi 
pentru adaptarea infrastructurii aeroportuare. Până când avi-
oanele F-16, cumpărate de la portughezi, însă tot americane, 
vor ajunge în România, la sfârșitul anului 2016, o analiză re-
centă referitoare la puterea armată a țării noastre în compa-
rație, de pildă, cu armatele Siriei și Rusiei scoate la iveală o 
realitate șocantă. La niciun capitol nu ne putem compara cu 
cele două armate, iar cel al aviației ar trebui să ne pună serios 
pe gânduri. În timp ce țara noastră deține în prezent 16 avioa-



 

 
ANDREI POPETE-PĂTRAȘCU 

 

 52 

ne de vânătoare, Siria deține 207, iar Rusia 769. La capitolul 
elicoptere de atac, România nu deține niciun astfel de aparat 
de zbor, în timp ce Siria are 28, iar Rusia 462. 

Chiar dacă sunt second-hand, avioanele F-16 cumpă-
rate din Portugalia sunt foarte scumpe. Totuși, fostul ministru 
al Apărării preciza, în urmă cu câteva luni, faptul că „avioanele 
la mâna a doua nu înseamnă acelaşi lucru cu o maşină la 
mâna a doua. Se desface până la ultimele bucăţele de aripi. 
Când se reasamblează poate fi folosit în condiţii de siguranţă. 
Avioanele sunt foarte bine întreţinute. Răspundem tuturor 
directivelor U.E. Ceea ce face diferența în cazul avioanelor de 
luptă este aparatura de bord upgradată”. 

Prostiţi din nou, înghiţim în sec şi ne uităm în zare după 
avioane. Este însă foarte posibil ca în următorii ani să nu mai 
avem ce face din RoAF, ramura vânătoare-bombardament. Se 
doreşte oare distrugerea capacităţii de luptă a aviaţiei 
române?! Trebuie să rămânem doar o aviaţie de tip „cărăuş”, 
dotaţi doar cu transportoare, singura ramură a aviaţiei care 
mai zboară decent?! Sunt, desigur, întrebări la care nu vom 
primi răspunsuri, dar nu putem rămâne indiferenţi la felul în 
care se traduce servilismul României în faţa N.A.T.O. şi U.E. 

 
23 februarie 2016 
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Gorjeanul nostru, Brâncuși 
 
 
 
Este anul 2016 dedicat din punct de vedere cultural 

marelui sculptor Constantin Brâncuși, marcând astfel cei 140 
de ani de la nașterea sa. Mi se pare, însă că oricâte apelative 
vom avea la adresa gorjeanului nostru de la Hobița, totdeauna 
vom fi în imposibilitatea de a reda întreaga sa complexitate 
spirituală. Brâncuși încă ne depășește limitele. „Există un scop 
în toate lucrurile. Pentru a-l înțelege, trebuie să te desfaci de 
tine însuți” – mărturisea acesta, dar noi încă nu am reușit să 
înțelegem această lecție despre viață, aparent simplă. Trăim 
fără a avea un scop clar definit și asta pentru că viața noastră 
este în sine o umbră. Ori din umbră nu ne putem desface pe 
noi înșine. Brâncuși a înțeles această filosofie, aparent simplă, 
și a aplicat-o propriului destin, pe care, precum lutul, l-a 
modelat după propriile-i exigențe. 

Scopul lui Constantin Brâncuși, îmi place să cred, a 
fost acela de a bucura mintea și inima celor ce îi priveau, îi 
privesc și îi vor privi lucrările, adică sufletul său. Fiecare operă 
a sa emană o anume energie, fiind pline de spiritualitate 
intrinsecă. Lucrările sale sunt asemeni unor chei, pe care 
Brâncuși ni le-a încredințat, nouă gorjenilor, la plecare pentru 
a le putea folosi în deschiderea altor porți spre cunoaștere. 
Când a plecat însă a închis aceste porți, iar noi ne-am trezit cu 
prea multe chei, despre viață, om și materie, pe care nici până 
astăzi nu am învățat să le folosim. 

„Timpul perfecționează spiritul românesc”, afirma cel 
născut la Hobița, fără să își imagineze măcar, dimensiunea 
colosală la care avea să ajungă întregul său destin. Brâncuși 
continuă să existe în noi, prin operele sale. Încă nu știm dacă 
numele său este deasupra sculpturilor pe care le-a realizat 
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sau viceversa. De fapt, nici nu știm dacă îl putem separa pe 
Brâncuși de creația sa. Știm că titanii se pot dezice la un 
moment dat de creația lor. Forța lui Brâncuși vine însă din 
energia pe care creația sa o generează. El este una cu 
materia căreia i-a dat viață. Mai știm, de asemenea, că despre 
Brâncuși nu este niciodată nepotrivit să amintești, sau să-i 
cinstești memoria, printr-un pios omagiu. La 140 de ani de la 
nașterea sa, rămâne irepetabil, ca de altfel, întreaga sa operă. 

Dacă ceea ce marele Brâncuși crea în urmă cu 
aproape 80 de ani la Târgu-Jiu, noi nu putem nici măcar 
recondiționa sau restaura, înseamnă că tot acest amar de ani 
a trecut degeaba pe lângă noi. Cel puțin eu, abia în ultimii ani 
am înțeles cât de bine i se potrivește apelativul de Titan lui 
Brâncuși. În comparație cu forța sa creatoare, noi pozăm 
astăzi, în ipostaze infime. Scriam în urmă cu ceva timp, că 
orașul acesta a avut șansa unică, în felul ei, de a fi părtaș la 
ceea ce am putea numi… miracolul Brâncuși. Târgu-Jiul fără 
Brâncuși nu ar fi fost Târgu-Jiu. Orașul este impregnat în 
spiritul marelui Brâncuși, iar noi continuăm cu încăpățânare să 
ignorăm moștenirea pe care acesta a lăsat-o gorjenilor săi. 

 
16 februarie 2016 
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Despre limite și experimente în România 
 
 
 
Atunci când statul de drept nu îți mai aparține ție ca 

țară, nu poți decât să te supui directivelor impuse. Nu vorbim 
despre faptul că țara noastră a înregistrat cea mai mare 
creștere economică la nivelul Uniunii Europene în anul 2015, 
așa cum anunța Eurostat, fără a avea în vedere faptul că 
actualul guvern de tehnocrați, este mai degrabă o voință a 
Uniunii Europene, decât a electoratului român.  

Ca număr al populaţiei şi ca suprafaţă, România este a 
şaptea ţară din Uniunea Europeană şi nu este de închipuit că, 
odată, ar putea ajunge şi a şaptea putere economică, lucru 
care i-ar conferi, fără discuţie, şi o mai mare putere de 
influenţă în cadrul Uniunii. Acest deziderat nu se va împlini 
însă niciodată. Adevărul este că, de 25 de ani, România se 
află, de fapt, la periferia Europei, la aproape toate capitolele, 
în special economic, în ciuda previziunilor favorabile. Şi aici va 
rămâne pentru foarte mult timp.  

Într-o economie capitalistă, supusă normelor Uniunii 
Europene, este nevoie de oameni bine instruiţi care să-i facă 
legal, la buzunare pe cei mulţi, cei care plătesc impozite şi 
taxe, fără a beneficia de salarii şi pensii până nu demult 
„nesimţite”. Parcă ne vine să credem că visul urât al celor mai 
mulți dintre români, nu se mai numeşte astăzi „comunism”, ci 
„capitalism”. Această formă a furtului din puţinul pe care şi-l 
permit unii, căci furt este atunci când îţi însuşeşti din dreptul 
câştigat al unei persoane, şi îndestularea până la grobianism a 
altora. În România încă mai sunt din cei care ţipă ca din gură 
de şarpe despre pericolul venirii comuniștilor la putere. Să ne 
înțelegem bine: Partidul Social Democrat nu a fost, nu este și 
nu va fi niciodată un partid socialist, prin prisma liderilor săi. 
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Astăzi într-o postură în care nu fac altceva decât să se 
arate cu degetul unul pe altul şi să spună că celălalt este 
vinovat de starea în care se află economia noastră şi ţara în 
ansamblul ei, de stânga sau dreapta, astăzi chiar tehnocrați, 
toți cei care au condus România de 25 de ani, îşi dovedesc în 
continuare limitele.  

Să ne mai mire că în materie de stimulare a exportu-
rilor, România merge bine, după declarațiile tehnocraților? 
Exporturile româneşti cunosc ritmuri de creştere cu două cifre, 
dar nimeni nu pune pe tapet deficitul comercial. Faptul că 
exportăm mărfuri cu valoare adăugată mică și importăm 
produse cu valore adăugată ridicată. De pildă, exportăm mere 
brute și importăm gem de mere. Sau exportăm lemn brut și 
importăm produse fabricate din lemn și mobilier. Şi cum să nu 
mergă bine stimularea exporturilor când am ajuns să expe-ri-
mentăm „culmea agriculturii”, cultivând mere, pere sau 
castraveţi, dar exportând banane? 

 
9 februarie 2016 
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Economia României la terapie intensivă 
 
 
 

Odată cu venirea guvernului de tehnocrați condus de 
Dacian Cioloș, analiza economică a ultimelor luni arată că in-
dustria românească a avut o creştere viabilă şi aceasta va 
rămâne unul dintre principalele motoare de creştere ale PIB-
ului, datorită calificării forţei de muncă şi costurilor reduse cu 
producţia. Vorbim desigur de PIB, nicidecum de relansarea 
industriei ca motor economic principal. Dacă ar fi să analizăm 
evoluţia economiei româneşti, în raport cu media Uniunii 
Europene, industria rămâne, în continuare, singurul sector 
care a prezentat o creştere, fiind nişa prin care România a 
beneficiat de efectele revenirii mai rapide a cererii externe. 

Evident, este nevoie de investiţii, iar acestea, deși au 
întârziat nepermis de mult în ultimii ani, au început timid să 
apară. Spunem că au întârziat pentru a sublinia că nu ne-am 
pierdut în totalitate speranţa că va exista o redresare 
economică, în discuţie intervenind şi amplasarea strategică a 
ţării noastre, dar și interesele externe de a ține România la 
terapie intensivă. Practic, industria, aşa gârbovită cum pare, 
şi-a majorat contribuţia la formarea PIB-ului în ultima perioadă 
prin intermediul exporturilor şi rămâne motorul care susţine 
economia, potrivit analiştilor. Aceasta, desigur, la nivel teore-
tic. 

Este drept, guvernul Cioloș nu face altceva decât să 
continue politica economică a fostului premier Victor Ponta, 
mazilit în urma unor jocuri de interese. Fără a ști încă pentru 
cât timp guvernul de tehnocrați va deține puterea executivă, în 
anii următori există totuși perspective de creştere economică, 
îndeosebi în cazul dezvoltării de parteneriate public-private. În 
ceea ce priveşte comerţul şi serviciile financiare-imobiliare, 
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acestea vor înregistra creşteri modeste pe termen mediu, 
deoarece consumul privat va rămâne încă redus, în pofida 
creșterilor salariale din ultima perioadă.  

 Astăzi avem nevoie de o reluare a creşterii economice 
pe baze sănătoase, care să nu mai creeze dezechilibre. 
România nu are încă prea multe surse financiare la dispoziţie 
pentru a finanţa o creştere economică sustenabilă, exceptând 
fondurile europene, unde evoluţia în ultimii ani a fost dezamă-
gitoare, iar țara noastră nu pare capabilă să absoarbă aceste 
fonduri. 

 
2 februarie 2016 
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Anul alegerilor în România 
 
 
 
Anul 2016 aduce românilor două momente electorale 

importante: alegerile locale şi cele parlamentare, ambele scru-
tine fiind organizate după noi reguli, în urma modificării legis-
laţiei electorale în cursul anului trecut. 

În privinţa alegerilor locale, noua legislaţie prevede ale-
gerea primarilor dintr-un singur tur de scrutin, aşa cum s-a 
întâmplat şi în 2012, în schimb, noua lege prevede că pre-
şedinţii de Consilii Judeţene nu vor mai fi aleşi prin vot direct, 
ci vor fi aleşi din rândul consilierilor judeţeni, prin votul ma-
jorităţii. Așa cum era de așteptat, măsura a fost contestată de 
unii politicieni, care au susţinut că un astfel de sistem electoral 
avantajează partidele mari, primarii în funcţie şi candidaţii cu 
notorietate, dezavantajând partidele mici şi candidaţii din afara 
sistemului. În plus, se cunoaște faptul că rezultatul alegerilor 
locale ar putea influenţa şi politica viitoare de alianţe, în 
perspectiva alegerilor parlamentare, cu atât mai mult cu cât 
vor avea loc negocieri politice în consiliile judeţene pentru sta-
bilirea şefilor de Consilii Județene. 

În ceea ce priveşte alegerile parlamentare, din toamna 
acestui an, legislaţia prevede revenirea la scrutinul pe listă, 
folosit ultima dată la alegerile din 2004, dar și o scădere a nu-
mărului de parlamentari. Astfel, vor fi aleşi 308 deputaţi, plus 
18 deputaţi ai minorităţilor, şi 134 de senatori. Legislativul va 
număra 466 de deputaţi şi senatori, faţă de 588, câţi au fost 
aleşi în 2012. Diaspora va fi reprezentată în continuare de 4 
deputaţi şi 2 senatori, o premieră constând însă în introdu-
cerea votului prin corespondenţă pentru acest tip de alegeri. 

Cu toate acestea, două treimi dintre români habar nu 
au care este rolul Parlamentului în general, şi al sistemului 
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parlamentar bicameral în particular, al preşedintelui şi al 
Guvernului. Să ne surprindă că doar 34% dintre cei ches-
tionaţi, conform unui studiu recent, au identificat scopul Parla-
mentului – acela de a legifera? Alţi 34% dintre respondenţi au 
afirmat că rolul Parlamentului este să vegheze la bunul mers 
al ţării şi să îmbunătăţească nivelul de trai al populaţiei, iar 
restul au vorbit despre rolul de conducere, de reprezentativi-
tate, despre asistenţă socială sau rol economic, iar 10 % au 
dat răspunsuri negative la adresa Legislativului. Asta aşa, 
pentru a ne face o idee despre cei care de 26 de ani votează 
democratic în România. Nu ar fi rău dacă buletinele de vot ar 
include pe viitor şi câteva întrebări din Constituţia României. 

Ştiţi, însă ce e și mai trist? Că la ultimele alegeri, în 
secţiile de votare din România, nu vom scrie despre cele din 
diasporă, am văzut prea puţini tineri, dar suficient de mulţi 
bătrâni care atunci când au avut ştampila de vot în mână s-au 
gândit la viitorul nepoţilor lor. România ultimilor ani suferă de o 
criză acută de ignoranţă a tinerilor, pentru care non-valorile au 
devenit valori şi modele. 

 
 26 ianuarie 2016 
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România anului 2016 
 
 
 
Scriam și cu alte ocazii despre cum, aproape o jumă-

tate de secol, ni s-au predat lecții împotriva „capitalismului im-
perial”, în timp ce, astăzi, câteva țări insistă să predea 
României lecţia despre „democraţie şi statul de drept”. E cu-
rios cum germani, francezi sau americani ştiu mai bine decât 
noi ce ne lipseşte şi de ce avem nevoie, în ce direcţie ne 
îndreptăm din punct de vedere economic şi ce efecte are criza 
politică perpetuă care s-a generalizat. Sau poate toate acestea 
sunt fireşti într-o Românie nu atât a românilor, nici a „străzii”, 
așa cum se încăpățânează unii să creadă, cât mai degrabă o 
„colonie”. Sau poate astfel se înțelege în anul de grație 2016, 
statul de drept. 

Aceasta este România în care ideea „statului de drept” 
se raportează la cel sau cei care cred că, aplicând teoria, 
guvernarea tehnocrată este singura soluție viabilă pentru sal-
varea României, sau cei care cred că românii pot fi în con-
tinuare batjocoriți și umiliți de către o clasă politică care, iată, 
se pregătește deja de alegerile locale și parlamentare. 

România care în ceea ce privește categoria „stat de 
drept”, acceptă din literatura de specialitate toate cele câteva 
zeci de definiții ale ei, ceea ce este firesc dacă avem în vedere 
faptul că cel mai adesea este tratată în interdependență cu 
categoria de „democraţie” căreia îi găsim alte câteva zeci de 
definiții. 

O Românie în care unii vor să muncească și alții, care 
protestează împotriva locurilor de muncă. O Românie în care 
câinii fără stăpân sunt protejați și miile de persoane mușcate 
de aceste animale sunt victime colaterale. O Românie în care 
cetățenii minoritari se bucură de favoruri mai ceva decât în 
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propriile lor state. O Românie care, deși este la masă cu restul 
europenilor, se hrănește în continuare cu mâna făcută căuș. O 
Românie în care statul se face că vinde, dar nu are ce, în 
afara unor grămezi de fier vechi. O Românie tot mai des silită 
să meargă în genunchi, doar de dragul celor care ne cunosc 
mai bine interesele. 

Lista poate continua pentru că este lungă, în timp ce 
România, în care „statul de drept” este ceea ce vrea fiecare, 
seamănă tot mai mult cu o „colonie”. 

În continuare, România suportă o democraţie cu iz de 
servilism pentru care plătim datorie externă şi suntem obligaţi 
să memorăm pe de rost lecțiile despre statul de drept și 
valorile europene. 

 

19 ianuarie 2016 
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Previziunile, o nouă sursă de informare 
 
 
 
La început de an 2016, prezicători, astrologi, nume-

rologi și clarvăzători anunță mai ceva ca în Evul Mediu, un an 
plin de evenimente. Unii liniștesc, alții dau fiori pe șira spinării, 
românilor creduli care deja fac scenarii apocaliptice, de la 
catastrofe naturale şi războaie, la invazii musulmane din 
Germania până în buricul României, la Bumbești-Jiu. 

Pe harta țării noastre, lucrurile par și mai bine așezate. 
Avem un guvern de tehnocrați, sau cel puțin așa credeam 
până de curând, când am înțeles că nu competențele 
miniștrilor sunt cele care asigură o parte din puterea executivă 
României, ci semnul Scorpionului. Ce înseamnă aceasta? Că 
la nivelul actualului guvern, aflat sub incidența semnului 
zodiacal amintit, vor fi întâlnite, foarte des, schimbări de 
energie, când pozitive, când negative, și vor rezista doar cei 
extrem de puternici, solizi și verticali. Sigur, nu la propriu toate 
acestea, căci esențele puternice sunt păstrate în sticluțe mici, 
pare să fie și vorba preferată a primului ministru, iar cât 
privește ultima caracteristică preconizată de acești noi analiști 
economici și politici, la care majoritatea televiziunilor de top 
apelează din motive de rating, ne exprimăm întreaga certitu-
dine. Vă lăsăm dumneavoastră ghilimelele și nu pentru că 
numele ziarului nostru impune să știm mai bine decât oricare 
alții ce înseamnă „vertical”. 

De la aceiași analiști de ocazie, mai aflăm și că noul an 
va fi unul de anvergură politică. Era și greu de apreciat acest 
lucru, știind că 2016 este un an electoral, cu alegeri locale și 
parlamentare. Dar nu, toate acestea nu țin de apucăturile 
clasei politice românești, ci de intrarea lui Marte în ecuație. 
Până în luna septembrie, Marte va sta pe teritoriul acesta al 
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politicii, și ținând cont că mai și retrogradează, vă puteți ima-
gina singuri ce probleme vor apărea. 

Soluțiile sunt, prin urmare, în mâna celor care, dezin-
teresat ne vor binele: prezicători, astrologi, numerologi, clarvă-
zători și, ne permitem noi să spunem acum, că tot vorbeam de 
ecuație, politicieni. Vă lăsăm pentru a doua oară, așadar, să 
puneți ghilimelele acolo unde considerați că este cazul. 

Iată cum, în anul 2016, previziunile devin o nouă sursă 
de informare pentru românul, aflat pe ultimele locuri în 
Uniunea Europeană în privinţa ponderii cheltuielilor pentru cer-
cetare şi dezvoltare în PIB, la investiții în educație, din punct 
de vedere al ratei de „alfabetizare financiară” a populaţiei, a 
transporturilor, a reciclării, a ratei de absorbție a fondurilor 
europene, la accesarea internetului și a investițiilor. Că lista 
poate continua, acest lucru se datorează, din nou, doar 
conjuncturilor nefaste și destinului, nicidecum nouă, românilor 
responsabili și celor care ne conduc. 

 
12 ianuarie 2016 
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Cum va funcționa economia? 
 
 
 
De vreo câțiva ani încoace, fiecare ministru al Econo-

miei din România a susţinut la instalarea în funcţie, că printre 
priorităţile sale se numără simplificarea legislaţiei, privatizarea 
unor companii, absorbţia fondurilor europene şi dezvoltarea de 
noi capacităţi industriale prin exploatarea de resurse minerale. 
Din ultima analiză economică a României aflăm şi că industria 
a avut o creştere spectaculoasă în ultima perioadă şi aceasta 
va rămâne unul dintre principalele motoare de creştere ale 
PIB-ului, datorită calificării forţei de muncă şi costurilor reduse 
cu producţia. Sigur, în discuţie intervine şi amplasarea stra-
tegică a ţării noastre. Nu face excepție de la astfel de declarații 
nici actualul ministru al Economiei, tehnocratul Costin Borc. 

Practic, industria, aşa gârbovită cum pare, şi-a majorat 
contribuţia la formarea PIB-ului, în ultimii trei ani, prin interme-
diul exporturilor şi rămâne motorul care susţine economia. 
Aceasta, desigur, la nivel teoretic. 

Nu putem ignora faptul că, în anii premergători crizei, 
creşterea economică s-a bazat preponderent pe consumul 
realizat pe datorie, iar ponderea serviciilor şi construcţiilor în 
PIB a urcat. Însă aceste sectoare au fost cele mai lovite de 
recesiune. 

Astăzi avem nevoie de o reluare a creşterii economice 
pe baze sănătoase, care să nu mai creeze dezechilibre ex-
terne. România nu are, însă prea multe surse financiare la 
dispoziţie pentru a finanţa o creştere economică sustenabilă, 
exceptând fondurile europene, unde evoluţia în ultimii doi ani a 
fost dezamăgitoare. 

Discursul miniștrilor a fost de fiecare dată același indi-
ferent de culoarea politică, acela că vor acorda o mare impor-
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tanţă mediului de afaceri. „Soluţiile viabile vor fi rezultatul dia-
logului cu patronatele, sindicatele, mediul academic şi specia-
liştii în domeniu”, a susţinut fiecare şi aproape că i-am crezut 
pe cuvânt, de fiecare dată. Dacă ar fi să analizăm evoluţia 
economiei româneşti, în raport cu media Uniunii Europene, 
industria rămâne, în continuare, singurul sector care a prezen-
tat o creştere, fiind nişa prin care România a beneficiat de 
efectele revenirii mai rapide a cererii externe. 

Creşterea sustenabilă viitoare va trebui, aşadar, să se 
bazeze pe industrie şi exporturi, fără a neglija însă cererea 
internă, profitând de competitivitatea exportatorilor, dar şi de 
cererea internă stabilă. Ne vom convinge dacă noul guvern 
technocrat va impune noi standarde și România, departe de a 
deveni ce-a fost odată, cu peste un sfert de secol în urmă, se 
va redresa economic. 

 
22 decembrie 2015 
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Vor salva tehnocrații România? 
 
 
 
Noul guvern de tehnocrați condus de premierul Dacian 

Cioloș vine după o guvernare în care, deși nu a curs lapte și 
miere, România a cunoscut un trend ascendent. Cu toate 
acestea nu putem ignora măsurile luate pentru „conservarea 
principalelor funcţii vitale de funcționare a economiei, până la 
nivelul de supravieţuire”, unul dintre aceste domenii reprezen-
tându-l transporturile. 

Noul ministru, Dan Marian Costescu, vine cu o 
experiență în domeniul căilor ferate, conducând de-a lungul 
timpului companii de inginerie feroviară, precum Forschung 
Mess – und Daten-Technik Zentrum (Germania) şi Sistematic 
Engineering (România). A fost responsabil individual sau în 
echipe complexe, pentru strategiile de achiziţie, restructurare, 
repoziţionare pe piaţă sau integrare în structura dorită de 
acţionariat, ori autoritate tutelară a unor companii precum: 
Romvag (România), Karsdorfer Eisenbahn – KEG/Cale Ferată 
Privată (Germania) și Autoritatea Feroviară Română (AFER). 
Într-o ţară normală, transporturile grele se fac pe calea ferată. 
La noi, şoselele sunt conştient distruse cu tiruri supratonate şi 
nimeni de la acest minister, indiferent de culoarea politică, nu 
s-a sesizat până acum. Mai tragem de timp până nu mai 
rămâne nimic, nici din drumurile naţionale, nici din C.F.R. 
Marfă, aceasta pentru a nu mai avea ce privatiza, după o 
încercare oricum eșuată. La ce s-au priceput, deci cel mai 
bine, cei care au condus până astăzi România? La distrus. 
Între timp, băieții deștepți s-au pricopsit, doi-trei ani de puș-
cărie neînsemnând mare lucru, mai ales că au survenit modi-
ficări și la Codul Penal. 
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Situația Căilor Ferate Române rămâne în continuare un 
subiect sensibil, mai ales că în planul guvernării pentru anul 
2015 se aflau privatizările Tarom și CFR Marfă. De-a lungul 
ultimilor ani, ceea ce era considerată, pe drept cuvânt, a doua 
armată a ţării, datorită numărului mare, peste 250.000 de sa-
lariaţi, a unităţii şi disciplinei exemplare, a fost sistematic dis-
trusă. Existau numeroase şcoli de pregătire profesională în 
domeniul căilor ferate, de la şcoli profesionale şi grupuri 
şcolare la şcoli postliceale, baze sportive, case de cultură, 
cinematografe, hoteluri şi chiar spitale destinate personalului 
feroviar.  

După 1998, datorită reducerii drastice a volumului de 
activitate, a numirii în funcţii de decizie şi răspundere a unor 
persoane incompetente, pe criterii politice, situaţia căilor ferate 
s-a înrăutăţit, ajungându-se la separarea în companii şi 
societăţi, iar astăzi la vânzare. Între timp, Ministerul Transpor-
turilor s-a ocupat atât de bine de „redresarea societăţii”, încât 
nu a mai rămas mult până să fie tras pe „linie moartă” 
transportul efectuat pe calea ferată de C.F.R. Marfă. Motivul? 
Preţul privatizării, care a devenit unul derizoriu desigur. 

Ce va face noul ministru al Transporturilor, care așa 
cum vedem este un specialist în domeniu? Vor funcționa mă-
surile aplicate de acesta cu succes în Germania, și aici, în 
România? Sunt acestea întrebări la care Dan Marian Costescu 
trebuie să răspundă cu fapte, nu cu vorbe. 

 
15 decembrie 2015  

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
ROMÂNIA AZI 

 

 69 

 
 
 

România fără identitate națională 
 
 
 

Chiar dacă am fi tentați să scriem în continuare despre 
politică, mișcări de protest, acte de terorism, sau orice alt 
subiect de actualitate, editorialul din acest număr este dedicat 
unui subiect sensibil, a cărui vulnerabilitate reclamă măsuri 
imperative pentru protecţia şi conservarea sa: monumentele 
istorice, simbol al identității naționale. 

În ultimii ani, monumentele istorice au intrat într-o ne-
permisă stare de degradare. Nu putem afirma că planuri „seri-
oase” de restaurare  şi conservare nu există, dar mai este ne-
voie şi de fonduri. Acestea fie sunt alocate limitat, fie lipsesc 
cu desăvârşire. Dacă unele dintre monumentele istorice se 
află într-o paragină de nedescris, altele au de suferit în urma 
„nepotrivitelor” amplasamente pe care au fost ridicate. Îmi este 
greu să înţeleg cum se acordă sistematic aprobări pentru cine 
ştie ce şantiere de construcţii în chiar vecinătatea unor astfel 
de obiective. Mi se par nefiresc de aberante astfel de aprobări, 
care, în mod evident, pun sub semnul întrebării stabilitatea 
ulterioară a structurii acestor monumente. Practic, în ultimul 
deceniu, numeroase monumente au fost sufocate de clădirile 
construite în imediata lor apropiere. 

Cert este că soarta multora dintre aceste obiective cu 
valoare de patrimoniu istoric, la nivel naţional, nu este deloc 
„puţin alterată”, așa cum se precizează, iar reprezentanții 
Direcţiei pentru Patrimoniu Istoric cunosc foarte bine acest 
lucru. Situaţia este, de fapt, una critică. Măsurile întârzie să 
apară şi multe monumente se deteriorează cu fiecare zi care 
trece. Proiectele de restaurare şi conservare sunt întârziate, 
iar scuzele aduse sunt dintre cele mai diverse: „fie lipsesc spe-
cialişti, fie fondurile alocate sunt insuficiente”, fie, în realitate, 
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cei în măsură să soluţioneze proiectele dovedesc irespon-
sabilitate. Oricum, responsabilitatea este repetat pasată fără 
ca cercul vicios să poată fi închis. Pare incredibil cum monu-
mente care au rezistat atâtor intemperii, vreme de secole, 
riscă să fie pur şi simplu rase de pe suprafaţa pământului în 
doar câţiva ani, din pricina dezinteresului pe care unii îl 
manifestă într-un mod atât de agresiv. 

Chiar dacă în această direcție există legi elaborate în 
conformitate cu bunele practici europene și internaționale în 
domeniu, în România acestea au fost încălcate în dese 
rânduri. Ne întrebăm, pe bună dreptate, când vom repune 
istoria acolo unde îi este locul? Manifestând în continuare 
nepăsare față de monumentele istorice și starea lor, fără a 
menține legăturile trainice cu trecutul, ne vom trezi într-o 
Românie fără conștiință, fără repere, dar mai ales fără iden-
titate națională. 

 
 

1 decembrie 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ROMÂNIA AZI 

 

 71 

 
 
 

„Performanțele” României europene... 
 
 

 
Poate analiștii economici sunt mulțumiți că la nivelul 

Uniunii Europene se arată că, în acest an, România a avut o 
evoluție bună în special datorită îmbunătățirii semnificative a 
cheltuielilor de consum, dar asta nu înseamnă că trebuie să 
acceptăm ideea de a deveni o țară preponderent dependentă 
de consum. Uităm parcă prea ușor că în urmă cu vreo două-
trei decenii, România a avut o industrie care de bine, de rău, 
performa, apoi bucată cu bucată, totul a ajuns la fier vechi, 
precum și un important  sector agricol.  

La integrarea în Uniunea Europeană, țării noastre i s-a 
impus doar consumul, fără industrie, fără agricultură, iar efec-
tele le resimțim din plin astăzi. Despre cum „performează” 
România, oferim un singur exemplu: în anul 2015 au fost 
inaugurați 13 km de autostradă și au fost închiși 22 de km. 

În urmă cu cinci ani, România semna acordul stand-by 
cu Fondul Monetar Internaţional, aceasta şi pentru că lipseau 
adevăraţii specialişti, iar pentru cămătarii de la F.M.I. a fost 
floare la ureche să convingă de necesitatea unui împrumut. Nu 
ştim sigur dacă aceşti specialişti au apărut astăzi, odată cu 
noul guvern tehnocrat condus de Dacian Cioloș, dar știm că 
ţara noastră a contabilizat o datorie externă pe care de câțiva 
ani, ne străduim să o acoperim. Ne întrebăm însă retoric, 
bineînțeles,  cum poate fi cusută o gaură dacă nu avem nici ac 
și nici ață? 

Dezechilibrele economice pe care le-am contabilizat în 
ultimii ani atrag atenţia că în România există o piaţă nefunc-
ţională. Exporturile şi investiţiile sunt încă deficitare, iar consu-
mul, principalul motor al creşterii economice în România nu 
este, deocamdată, funcţional. O simplă radiografie ne arată că 
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piaţa economică românească, de carton de altfel, nu este 
capabilă să devină funcţională, deşi a beneficiat în ultimul timp 
de serioase tratamente... cosmetice.  

La nivelul Uniunii Europene, ţara noastră nu a fost nici-
când un bun exemplu, doar că este nevoie de noi acolo. 
România se împrumută astăzi în stânga şi dreapta, uitând 
probabil că orice împrumut trebuie restituit şi cu dobândă.  

 
24 noiembrie 2015 
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Ne reîntoarcem de unde am plecat? 
 
 
 
Pentru o scurtă perioadă de timp, s-a vorbit despre 

creşterea economiei. După instalarea noului guvern, s-a aşe-
zat din nou liniştea și nu mare ar fi surpriza să aflăm că sun-
tem din nou în recesiune, aceasta după ce actualul premier a 
declarat că nu exclude amânarea unor măsuri ale fostului 
guvern sau tăieri de salarii. Altfel spus, ne reîntoarcem de 
unde am plecat în urmă cu cinci ani. Dacă analizăm atent 
situaţia României astăzi, vom remarca faptul că ţara noastră 
se află în continuare într-o perioadă de transformări și de 
căutări politice, economice, sociale, dar mai ales de găsire a 
soluțiilor. Acest lucru este quasi–unanim acceptat de istorici, 
analişti, economişti, unii politicieni, sau de opinia publică 
românească. 

Avem guvern de tehnocrați, dar „strada” nu este nici de 
această dată mulțumită. Vă întrebați probabil ce anume îi 
poate mulțumi pe acești cetățeni care, fără nicio cultură 
politică sau economică, sunt atât de ușor de instigat, sau după 
caz, de amăgit cu lozinci despre statul de drept și democrație. 

Apoi să nu uităm încă vreo două-trei amănunte. Am 
constatat cum din aderarea României la Uniunea Europeană, 
agricultura şi industria au avut cel mai mult de suferit, în timp 
ce sectorul financiar-bancar, serviciile şi turismul au continuat 
politica aceluiaşi pe loc repaus. Ţara noastră nu era evident 
pregătită din punct de vedere economic să adere la Uniunea 
Europeană, iar criza a făcut ca această situaţie să adâncească 
lipsurile şi insuficienţele. O simplă radiografie ne arată că piaţa 
economică românească, în ciuda creșterii anunțată de guver-
nul Ponta nu este încă sustenabilă. Fie că ne place sau nu, 
România funcţionează astăzi pe datorie. 
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Sunt voci care susţin vehement că este chiar mai rău. 
Iată exemplul Gorjului, un judeţ oarecare al României, care 
până să resimtă efectele capitalismului avea: fabrică de cau-
ciuc, fabrică de sticlă, fabrică de ţigarete, fabrică de pâine, 
fabrică de cărămidă, fabrică de mobilă, fabrică de gheaţă, 
fabrică de ciment, fabrică de confecţii, fabrică de lapte, 
complexe zootehnice şi lista poate continua.  

Cum au dispărut toate acestea? Desigur întrebarea 
este una retorică, iar Gorjul este doar unul dintre exemple. În 
tot acest timp, România, s-a vândut ieftin, pe bani puţini, 
atârnând pe talerul unei balanţe în care totul este de vânzare. 
S-a vândut flota naţională, s-au vândut societăţi (industriale, 
comerciale) pe nimic, doar-doar companiile mari vor veni să 
investească aici, s-a vândut și încă se mai vinde chiar şi 
pământ românesc. Negustorii nu tocmesc, nu negociază, doar 
vând. Suntem curioși, când o să vândă şi simbolurile naţio-
nale? Desigur, pe doi bani, ca să nu ieşim din tipar. 

 
17 noiembrie 2015 
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Voi, „strada”, în ce Românie ați trăit până astăzi? 
 
 
 

Nu de puţine ori clasa politică a dezamăgit, în timp ce 
nivelul de trai al celor mai mulţi dintre români vine să confirme 
dificultățile economice, corupția, disfuncțiile din sănătate, învă-
țământ și protecție socială.  

La nivelul Uniunii Europene, ţara noastră nu a fost însă 
nicicând un bun exemplu, doar că este nevoie de noi acolo. 
Oare cei ieșiți în stradă de câteva zile știu că în România nu 
sunt salarii și pensii decente pentru că depindem de deciziile 
Uniunii Europene și F.M.I.? De câteva zile, „strada”, utopic 
desigur, crede că poate schimba peste noapte clasa politică. 
Avem însă alternativa reală la actualii politicieni, atunci când 
acei cetățeni își strigă durerea în stradă?  

Nu empatizez cu protestele ultimelor zile, așa cum nu 
pot accepta nici lecția de democrație scandată în stradă cu 
pumnul la stomac. Unde au fost până astăzi miile de români 
care dintr-o dată s-au trezit? În ce Românie au trăit toți acești 
cetățeni, căci nu sunt doar tineri, ieșiți pe străzi și scandând că 
vor libertate, cerând căderea comunismului și protestând 
împotriva unei clase politice corupte până în măduva oaselor. 
Oare nu indiferența lor, a celor care astăzi scandează doar 
pentru că aud în stânga și dreapta lozinci incoerente, a condus 
România în pragul abominabilului? Politicienii nu s-au votat 
singuri, în timp ce libertatea a venit „la pachet” cu democrația. 
Poporul are nevoie de „educație politică” pentru a nu se trezi 
în mijlocul străzii scandând, dar fără să înțeleagă ce. Sigur, 
sunt încurajați să facă aceasta atunci când președintele țării, 
demagogic, invită  „stradă” la consultări.        

Era nevoie să moară cîteva zeci de oameni într-un 
accident stupid, într-un club, ca cei „tăcuți” să se trezească. 
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Că „somnul rațiunii naște monștrii” vedem asta într-o Românie 
îngenunchiată, din păcate, de un capitalism aplicat asemeni 
unui plasture pe o fractură deschisă. Da, știm că politicianul 
ideal este cinstit („nu votează la două mâini”; „nu îşi votează 
mărirea salariului sau a pensiei”), îi reprezintă pe cei care l-au 
ales, îi ascultă, le înţelege nevoile şi ţine cont de ele în ela-
borarea legilor („nu doarme la şedinţe”), este un bun profesio-
nist, are onoare şi demnitate, îşi respectă promisiunile făcute 
în campania electorală. Știm că actuala clasă politică nu se 
încadrează în acest tipar, dar oare nu indiferența unora dintre 
noi i-a cocoțat în fotolii confortabile? Voi, „strada”, în ce 
Românie ați trăit până astăzi?  

 
10 noiembrie 2015 
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România, între cetățean, statul de drept și drame 
 
 
 
România anului 2015 depăşeşte cu mult capacitatea 

de înţelegere a multora dintre cei care se încăpăţânează să 
creadă în statul de drept. Voinţa poporului nu pare să mai fie 
demult suverană într-o Românie în care puterea este, teoretic, 
deţinută de „demos”, dar în care persoane îndoielnice decid în 
numele câtorva milioane de cetățeni (căci nu știm câți români 
mai sunt în țară), în care bilanţul guvernărilor se face pe 
bloguri și la televizor.  

Toate acestea sunt însă doar o parte din România 
anului 2015. O Românie care iată, în aceste zile, comemo-
rează moartea câtorva zeci de tineri arși de vii într-un club. O 
Românie în care trebuie să se întâmple tragedii pentru a 
reacționa cineva. O Românie vizitată de americani și forțele 
N.A.T.O. care insistă  să ne predea lecţia „democraţiei şi a 
statului de drept”, etalându-și puterea în avioane militare.  

E curios cum unii, străini de tot ceea ce este românesc, 
ştiu mai bine decât noi ce ne lipseşte şi de ce avem nevoie, în 
ce direcţie ne îndreptăm din punct de vedere economic, social 
sau politic şi ce măsuri trebuie luate. Sau poate toate acestea 
sunt fireşti într-o Românie a „noului statului de drept”. 

Aceasta este România cetățeanului care suferă în 
continuare batjocura şi umilinţa clasei politice şi a instituţiilor 
statului care se vrea „de drept”. România care în ceea ce 
privește categoria „stat de drept”, acceptă din literatura de 
specialitate toate cele câteva zeci de definiții ale ei, ceea ce 
este firesc dacă avem în vedere faptul că cel mai adesea este 
tratată în interdependență cu categoria de „democraţie” căreia 
îi găsim alte câteva zeci de definiții. Altfel spus, România în 
care „statul de drept” este ceea ce vrea fiecare.   
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În România anului 2015, nu parcurgem doar o perioadă 
de post-criză economică, socială, morală şi politică, ci şi una 
de încredere, de credibilitate, de autoritate şi nu în ultimul 
rând, de soluţii. Acestea din urmă sunt cele care lipsesc cu 
desăvârşire sau au fost transformate în unele de compromis. 
Vorbim despre  soluţiile de compromis ale unei clase politice 
dominată de prea multe lipsuri, fără onestitate, secretomanie, 
incapacitatea de a produce legi bune, interesele speciale, 
contractele preferenţiale şi blocarea accesului oamenilor la cei 
care iau decizii. Sunt și acestea parte din motivele pentru care 
drame precum cea din ultimele zile continuă să cutremure 
România.  

 
3 noiembrie 2015 
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Am uitat să batem cu pumnul în masă 
 
 
 
La felul în care suntem astăzi tratați de mai marii 

Europei, se pare că fărâmiturile pe care le cerşim la masa 
bogaţilor sunt prea mari. Tema principală a tuturor discuțiilor la 
nivel înalt este, de ceva timp, fenomenul migrației și în acest 
context, pentru noi românii, zona Schenghen. România nu 
este încă membru al acestei zone, însă acționează ca membru 
de facto. Atât timp cât ne facem conștincios datoria, totul este 
bine pentru partenerii noștri „strategici”, în timp ce așteptările 
noastre continuă să bată pasul pe loc. 

Nu curge nici lapte şi nici miere în România, cu toate 
că Uniunea Europeană ne-a primit de ceva timp cu „braţele 
deschise”. La nivel teoretic,  aceasta sună bine, dar în reali-
tate, România „s-a întors cu ani buni în urmă”. Pentru a gratina 
complet tortul fondant, să mai spunem că reprezentanţii 
principalelor instituții europene se declară chiar mulţumiţi: 
„Avem aşteptări bune pentru că România va pune în practică 
angajamentele asumate.”  

Chiar din exterior, unii dintre aceşti „specialişti” caută 
să ne liniştească, mai ceva ca în vremea „epocii de aur”. 
„Economia românească este stabilă şi sănătoasă în acest 
moment şi este pregătită pentru investiţii profitabile solide, pe 
termen lung”. Dacă nu am cunoaşte despre ce „stabilitate” 
(impusă de U.E. şi F.M.I.) vorbim, nici nu am crede că se 
prezintă situaţia economiei din România. Se adaugă de cele 
mai multe ori în ultimul timp, epatând în declaraţii exagerat de 
optimiste ca şi în alte situaţii doar atunci când a fost cazul, că 
economia românească este pregătită pentru un nou ciclu de 
creştere economică sustenabilă. „În prezent, economia 
românească este stabilizată şi este pregătită pentru un nou 
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ciclu de creştere sustenabilă. O creştere pe care o dorim pe 
termen mai îndelungat bazat pe factori care să nu ducă la 
apariţia dezechilibrelor din trecut, ci la diminuarea lor”. 

Și toate acestea doar pentru a ne liniști, doar pentru a 
crea un cadru extern favorabil propriilor lor interese și atât. 
România continuă să fie privită ca o țară insuficient adaptată la 
standardele Uniunii Europene, iar prezența noastră este utilă 
doar când interesele generale o cer. Noi am uitat să batem cu 
pumnul în masă, așa cum în trecut, alți conducători ai 
României știau să o facă, pentru a proteja interesele naționale. 
Ne-am obișnuit să plecăm umil capul și să ne mulțumim cu 
fărâmiturile oferite pe tavă, alături de tacâmuri scumpe, dar de 
care, iată, nu ne putem folosi. Această democrație impusă de 
Uniunea Europeană, cu un iz pregnant de servilism ne ține 
încă la ani buni distanța de progresele reale ale unei Europe în 
plină transformare și în care statele mari au nevoie de țări 
precum România.  

 
27 octombrie 2015 
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Suntem în direcția bună? 
 
 

 
În ultima perioadă, analiștii economici s-au arătat tot 

mai mulțumiți de faptul că, la nivelul Uniunii Europene, 
România a avut o evoluție mai bună decât țara vecină, 
Bulgaria, în special datorită unei reabilitări în sectoarele de 
consum, prin îmbunătățirea semnificativă a cheltuielilor. Asta 
nu înseamnă că trebuie să acceptăm ideea de a deveni o țară 
consumatoare și atât. Uităm parcă prea ușor că în urmă cu 
vreo două-trei decenii, România a avut o industrie care de 
bine, de rău, performa, apoi bucată cu bucată totul a ajuns la 
fier vechi, aveam terenuri agricole irigate corespunzător, astăzi 
lăsate de izbeliște 

La nivelul Uniunii Europene, ţara noastră nu a fost 
nicicând un bun exemplu, doar că este nevoie de noi acolo. 
România se împrumută astăzi în stânga şi dreapta, deși ni se 
spune repetat că noile împrumuturi sunt doar de siguranță, 
uitându-se probabil că orice împrumut trebuie restituit şi cu 
dobândă. Cei care se fac a nu pricepe cum stă această 
treabă, adică membrii fostelor guverne care ne-au afundat în 
datorii încearcă să ne convingă, astăzi, că direcţia guvernului 
Ponta nu este cea corectă. Poate că în fine, de această dată 
au și aceștia dreptate. 

În urmă cu cinci ani, țara noastră semna acordul stand-
by cu Fondul Monetar Internaţional, aceasta şi pentru că 
lipseau adevăraţii specialişti, iar pentru cămătarii de la F.M.I. a 
fost floare la ureche să convingă de necesitatea unui împru-
mut.  

Dezechilibrele economice pe care le-am contabilizat în 
ultimii ani atrag atenţia că în România există o piaţă nefunc-
ţională. Exporturile şi investiţiile sunt încă deficitare, iar consu-
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mul, principalul motor al creşterii economice în România ulti-
melor luni. O simplă radiografie ne arată că piaţa economică 
românească nu este capabilă să devină funcţională, deşi a 
beneficiat în ultimul timp de serioase intervenții cu capital 
străin. Despre cum și unde ajung însă banii europeni vom 
avea ocazia să scriem și cu alte ocazii. 
 

20 octombrie 2015 
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Inflația negativă, motiv de îngrijorare 
 
 

 
Pentru prima dată în ultimii 25 de ani, inflația din 

România este cu minus. Motivul se datorează, desigur, scă-
derii TVA la produsele alimentare fapt care însă ar putea îm-
piedica aprecierea leului și ar spori vânzarea produselor de 
calitate cu valoare adăugată mai mare pentru producători. 
Declarațiile bancherilor români arată atât efectele pozitive cât 
și cele negative cu privire la scăderea bruscă a inflației, în plus 
estimările arată că rata inflației va fi cu minus până la mijlocul 
anului viitor, iar aceasta este, în realitate, un motiv de îngri-
jorare.   

Într-o economie de piaţă funcţională, preţurile bunurilor 
şi serviciilor se pot modifica oricând. Unele preţuri cresc, altele 
scad. Se poate vorbi de inflaţie atunci când se înregistrează o 
creştere generalizată a preţurilor bunurilor şi serviciilor, nu 
doar ale unor articole specifice. În consecinţă, cu un leu se 
poate cumpăra mai puţin (aproape nimic), respectiv un leu va-
lorează mai puţin decât valoarea anterioară. Pe scurt, aceasta 
ar fi şi definiţia inflaţiei. 

Fiecare gospodărie are propriile obiceiuri de consum: 
unele deţin un autoturism şi consumă carne, altele preferă 
exclusiv utilizarea mijloacelor de transport în comun sau 
alimentaţia vegetariană. Media obiceiurilor de consum ale gos-
podăriilor populaţiei, luate în ansamblu, determină ponderea 
pe care diferite produse şi servicii o au în măsurarea inflaţiei. 

La calcularea inflaţiei, sunt luate în considerare toate 
bunurile şi serviciile care intră în consumul gospodăriilor 
populaţiei, inclusiv: articole zilnice (cum ar fi alimentele, ziare-
le, benzina); bunuri de folosinţă îndelungată (de exemplu, 
îmbrăcămintea, calculatoarele personale şi maşinile de spă-
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lat); serviciile (cum ar fi coaforul, asigurările şi închirierea de 
locuinţe). 

Comparând preţul coşului de consum în ultimii ani, am 
ajunge la următoarea concluzie: toate bunurile şi serviciile 
consumate în gospodăriile populaţiei pe parcursul anului sunt 
reprezentate de un „coş” de produse. Fiecare produs din acest 
coş are un preţ care poate varia în timp. Rata anuală a inflaţiei 
este dată de preţul coşului integral, într-o anumită lună, 
comparat cu preţul acestuia în aceeaşi lună a anului pre-
cedent. Inflaţia a crescut constant în ultimii, ajungând la 3,5% 
în 2014, în timp ce specialiştii doar îşi dădeau cu părerea și 
făceau previziuni optimiste folosind cuvinte goale de con-
ţinut… asemenea coşului de consum al românilor. Iată, însă 
că putem vorbi acum de o inflație negativă, care pentru spe-
cialiști nu indică faptul că economia funcționează la parametrii 
optimi, scăderea inflației neînsemnând nici pe departe o creș-
tere economică sustenabilă.  

 
13 octombrie 2015 
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Soluții pentru creșterea economică 
 
 
 
La felul în care se prezintă, astăzi, economia româ-

nească, în anii următori există perspective de creştere a sec-
torului construcţiilor pe seama lucrărilor de infrastructură 
demarate de autorităţi şi în cazul dezvoltării de parteneriate 
public-private. În ceea ce priveşte comerţul şi serviciile finan-
ciare-imobiliare, acestea vor înregistra creşteri modeste pe 
termen mediu, deoarece consumul privat rămâne încă afectat 
de situația financiară a țării, în condiţiile în care ritmul de creş-
tere al veniturilor este unul lent. 

 „Astăzi avem nevoie de o reluare a creşterii econo-
mice pe baze sănătoase, care să nu mai creeze dezechilibre 
externe.” Așa sună discursul celor care sunt în măsură să 
decidă soarta economică a României, doar că nu prea avem la 
dispoziţie multe surse financiare pentru a finanţa o creştere 
economică sustenabilă, exceptând fondurile europene, unde 
evoluţia în ultimii  ani a fost dezamăgitoare.  

Aceiași direct responsabili de economia României aduc 
precizări privind acordarea unei importanţe mai mari mediului 
de afaceri. În teorie, lucrurile par atât de simple. „Soluţiile 
viabile vor fi rezultatul dialogului cu patronatele, sindicatele, 
mediul academic şi specialiştii în domeniu”, susţin specialiștii 
noștri şi aproape că i-am crede, dacă nu am ştii că între teorie 
și practică, în România, primează alte interese.  

Dacă ar fi să analizăm evoluţia economiei româneşti, în 
raport cu media Uniunii Europene, industria rămâne, în conti-
nuare, sectorul prin care România ar putea beneficia de efec-
tele revenirii mai rapide a cererii externe. 

Creşterea sustenabilă viitoare va trebui, aşadar, să se 
bazeze pe industrie şi exporturi, fără a neglija însă cererea in-
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ternă, amintind aici cazul Poloniei, singura economie din 
Europa care a evitat recesiunea de acum patru ani, profitând 
de competitivitatea exportatorilor, dar şi de cererea internă 
stabilă. 

Sigur, pentru toate acestea e  nevoie de specialişti în 
Executiv, nu doar în analiză, pentru a aplica tratamentelor 
corespunzătoare structurii economice a României, despre care 
ne place să credem că încă poate fi redresată. 
 

6 octombrie 2015 
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N-am scăpat de datorie... 
 
 
 
Fie că ne place sau nu, România continuă să funcţio-

neze pe datorie. Achitarea de către guvernul aflat astăzi la 
putere a celor 20 de miliarde de Euro împrumutați de regimul 
Băsescu de la F.M.I., C.E. și Banca Mondială, conform decla-
rațiilor premierului Victor Ponta din urmă cu o săptămână, nu 
reprezintă în realitate datoria externă a României, ci doar ram-
bursarea unor tranșe către F.M.I., plătite de Banca Națională.    

Suntem convinși că, în continuare, actualii specialiști 
de la economie sau finanțe, dacă ne-am declara eurosceptici, 
nu fac altceva decât să aplice planurile economice impuse de 
Uniunea Europeană și Fondul Monetar Internaţional, fără a 
ține cont de interesele naționale. Și nici nu ne-am imagina că 
lucrurile stau altfel, chiar dacă vorbim de specialiști școliți la 
Harvard, cunoaștem exemplul Ioanei Petrescu, dar care nu au 
avut niciun fel de tangență cu domeniul finanțelor sau econo-
miei din România.  

Lipsa de experință nu poate fi suplinită de teorie, mai 
ales de teoria din vest despre finanțe. Vom fi reprezentați la 
nivel înalt însă în cadrul Băncii Europene de Investiții (BEI), 
acolo unde teoria poate fi aplicată cu succes. În România însă 
este mai greu date fiind interesele personale sau de partid ale 
celor care astăzi omit să ne spună că, în realitate, datoria 
externă a României, pe termen scurt, a crescut în septembrie 
cu 1,5 miliarde Euro. Rambursarea unor tranșe către FMI nu 
înseamnă achitarea datoriei externe, care pe termen lung 
însumează în prezent aproape 71 miliarde Euro.    

În plus, e dificil să credem că atât timp cât industria și 
agricultura continuă să fie deficitare la capitolul investiții, iar 
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România doar consumă, datoria externă va dispărea ca prin 
minune, aplicând și noi, metoda nemțească.  

S-a spus la momentul potrivit, pentru cine a avut urechi 
de auzit, cum din aderarea României la Uniunea Europeană, 
agricultura şi industria vor avea cel mai mult de suferit. 
Sectorul financiar-bancar, serviciile şi turismul au continuat 
aceeași politică a pasului pe loc, statul a făcut noi împrumuturi 
și datoria externă a continuat să crească. O simplă radiografie 
ne arată că piaţa economică românească nu este capabilă, 
încă, să devină funcţională. Exporturile şi investiţiile sunt încă 
deficitare, iar consumul, principalul motor al creşterii econo-
mice în România nu este, deocamdată, funcţional, în ciuda 
declarațiilor optimiste. Așa cum sună o vorbă românească, 
până departe mult mai este. România și-a redus datoria 
externă pe termen lung însă pe termen scurt suntem mai 
îndatorați cu 1,5 miliarde Euro. 

 
29 septembrie 2015 
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Ce trebuia făcut… 
 

 
 

Cu toate că suntem încurajați să credem că România 
cunoaște, în prezent, o evoluție la capitolul economic, deze-
chilibrele pe care le-am contabilizat în ultimii ani atrag atenţia 
că în țara noastră nu există o piaţă funcţională echilibrată. 
Exporturile şi investiţiile sunt încă deficitare, iar consumul, 
principalul motor al creşterii economice în România, după 
standardele Uniunii Europene nu este, deocamdată, funcţio-
nal. În timp ce principalele motoare economice ale marilor pu-
teri europene sunt industria, agricultura şi serviciile,  României 
i s-a impus consumul.  

Fără a trece peste interesele statelor occidentale, cele 
ale Uniunii Europene, care ne doreşte cu ardoare cât mai 
calici, peste atât de zvonitele interese „oculte”, peste „complo-
tul internaţional”, despre care se discută la nivelul cetăţeanului 
de rând, sau peste criza economică, actualii guvernanţi nu 
sunt capabili să conducă singuri o ţară atât de mică. Vedem 
aceasta și în contextul crizei refugiaților sirieni, criză care va 
deveni cât de curând și de natură financiară, statele care 
găzduiesc acest refugiați asigurându-le și condiții de trai. Ne 
este impus un număr foarte mare de refugiați și România își 
permite foarte puțin la acest capitol.   

Ajungem să ne întrebăm, firesc, care sunt rezultatele 
României după 25 de ani de democraţie? O parte pe aici, o 
parte pe acolo. Concluzia: rezultate… din părţi. Şi asta nu pare 
să deranjeze câtuşi de puţin pe cei cărora ar trebui să le crape 
obrazul de ruşine. Bine că noi, românii, am pierdut şi gramul 
acela de conştiinţă pe care îl deţineam şi suntem scutiţi de 
simţămintele ruşinoase. Cui nu-i convine, poate liniştit să-şi ia 
lumea în cap. Principiul acesta domină de departe toate insti-
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tuţiile din ţara noastră. Că nemulţumirile sunt şi ele în continu-
are, nu prea contează pentru distinşii noştri aleși. Cea mai 
mare greșeală a tuturor celor care au condus România după 
1990 a fost înstrăinarea companiilor care au clădit sistemul 
energetic național. Firmele au devenit indeziderabile, nu au 
mai avut loc lucrări de retehnologizare. Era nevoie de o clasă 
antreprenorială puternică care să ia niște minime măsuri 
protecționiste, indiferent de modelul de piață.    

 
22 septembrie 2015 
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Am ajuns pe primul loc 

 
 
 
Fără a fi, deocamdată, vizată de refugiații sirieni drept 

posibilă țară gazdă,  România se concentrează în aceste zile 
pe ceea ce unii se grăbesc să afirme că reprezintă reaprin-
derea luminiței de la capătul tunelului. Prin nu se știe ce întâm-
plare fericită, economia noastră a cunoscut, de curând, cea 
mai mare creștere din Uniunea Europeană și record postcriză, 
depășind estimările analiștilor.  

Să sune, așadar, trompetele, vorba unui cântec al 
zilelor noastre. Nu la capitolul exporturi nete, am ajuns să 
„dominăm” economia Europei, ci la investiții private și consum. 
Acesta din urmă a avut cea mai mare contribuție la creșterea 
economică a României în acest an, fiind alături de Cipru la 
acest capitol, cu o creștere economică de 1,6%. Peste umăr 
privim, țineți-vă bine, spre: Spania (0,9%), Slovacia (0,8%), 
Franța (0,6%), Belgia, Germania și chiar Marea Britanie 
(0,3%). Ba chiar, unii specialiști cred că vom ajunge în curând 
la 3%. Atitudinea pozitivă a consumatorilor români ar urma să 
se propage și către mediul de afaceri, având șanse să 
stimuleze sectorul investițiilor. Mai că ne vine să facem cruci 
cu ambele mâini, dar aceasta probabil după ce vom avea și 
Catedrala Mântuirii Neamului, căci dacă s-ar trece la impo-
zitarea veniturilor Bisericii, am depăși cu siguranță și cei 3% 
preconizați.  

Dar să ne înțelegem, această creștere economică, fie 
ea și cea mai mare din Europa, la această dată, nu înseamnă 
că ne transformă într-o super putere economică. Dimpotrivă 
trebuie să reținem că din punctul de vedere al populaţiei şi ca 
suprafaţă, România este a şaptea ţară din Uniunea Euro-
peană, dar nu este de închipuit că, odată, ar putea ajunge 
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măcar a şaptea putere economică, lucru care i-ar conferi, fără 
discuţie, şi o mai mare putere de influenţă în cadrul Uniunii. 
Adevărul este că, de 25 de ani, România se află, de fapt, la 
periferia Europei, la aproape toate capitolele. Şi aici va 
rămâne pentru foarte mult timp. 

La aderarea României în U.E. au existat numeroase 
raţiuni geopolitice și în mai ales economice. Ne-am trezit, apoi 
în opinci şi flămânzi, cu o imagine nu departe de cea a 
refugiaților sirieni, într-o Europă care ne-a ridiculizat ori de 
câte ori a avut ocazia. Am plecat capul şi umili, am mers mai 
departe. Teoretic, problema era una simplă, dar privind 
lucrurile din altă perspectivă, mentalitatea nu s-a schimbat, iar 
nivelul de trai nu a crescut prea simţitor în ultimii ani. Din 
contră, s-a simţit un regres. Şi toate acestea doar pentru că nu 
am reuşit să ne aliniem noilor standarde și nici nu o vom putea 
face. 

 
15 septembrie 2015  
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Suntem pe drumul cel bun 
 

 
 
Analiza economică a ultimelor luni arată că România 

nu are prea multe surse financiare la dispoziţie pentru a 
finanţa o creştere economică sustenabilă, exceptând fondurile 
europene, unde evoluţia în ultimii ani a fost dezamăgitoare, iar 
țara noastră nu pare capabilă să absoarbă noile fondurile. 

Industria românească a avut o creştere viabilă şi 
aceasta va rămâne unul dintre principalele motoare de creş-
tere ale PIB-ului, datorită calificării forţei de muncă şi costurilor 
reduse cu producţia. Vorbim, desigur, despre PIB, nicidecum 
de relansarea industriei ca motor economic principal. Dacă ar 
fi să analizăm evoluţia economiei româneşti, în raport cu 
media Uniunii Europene, industria rămâne, în continuare, 
singurul sector care a prezentat o creştere, fiind nişa prin care 
România a beneficiat de efectele revenirii mai rapide a cererii 
externe. Astăzi avem nevoie de o reluare a creşterii econo-
mice pe baze sănătoase, care să nu mai creeze însă deze-
chilibre externe.  

Evident, este nevoie de investiţii, iar acestea deşi 
întârzie, trebuie să apară. Spunem că întârzie pentru a subli-
nia că nu ne-am pierdut în totalitate speranţa că va exista o 
redresare economică, în discuţie intervenind şi amplasarea 
strategică a ţării noastre. Practic, industria, aşa gârbovită cum 
pare, şi-a majorat contribuţia la formarea PIB-ului în ultima 
perioadă prin intermediul exporturilor şi rămâne motorul care 
susţine economia, potrivit analiştilor. Aceasta, desigur, la nivel 
teoretic. 

În anii următori există perspective de creştere a secto-
rului construcţiilor pe seama lucrărilor de infrastructură dema-
rate de autorităţi şi în cazul dezvoltării de parteneriate public-
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private, consideră aceiaşi specialişti. În ceea ce priveşte co-
merţul şi serviciile financiare-imobiliare, acestea vor înregistra 
creşteri modeste pe termen mediu, deoarece consumul privat 
va rămâne afectat de criza financiară, în condiţiile în care 
ritmul de creştere al veniturilor va fi lent. 

 
1 septembrie 2015 
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Ce știu românii despre Guvern și Președinte?  
 
 
 
Așa cum se prezintă astăzi clasa politică românească, 

fără deosebire de instituțiile pe care le prezintă, unii politicienii 
par să fi intrat în precampanie electorală. Majorările salariale, 
relaxarea financiară bruscă și reducerile financiare par să 
conducă la ideea că laptele și mierea ar putea curge din nou 
într-o Românie peticită, însă în genunchi și coate, servilă în 
continuare altor interese. 

Pe acest fond nu poate să ne mire nici măcar faptul că 
două treimi dintre români habar nu au care este rolul 
Guvernului, al Președintelui sau al Parlamentului, majoritatea 
raportând totul la om și culoarea sa politică. Să ne surprindă, 
așadar, că 32,5% dintre români au o părere bună despre 
decizia PNL de a depune o nouă moțiune de cenzură în 
toamna acestui an pentru schimbarea Guvernului, 22,3% au o 
părere nici bună, nici proastă, 25,8% o părere proastă, în timp 
ce 12,5% nu știu sau nu răspund, dar în același timp 46% 
consideră ca PNL nu va reuși să dea jos Guvernul, 23,5% 
dintre respondenți cred în șansele ei de reușită, iar 30,5% nu 
știu sau nu răspund. 

 În același timp, doar 34% dintre români au identificat 
rolul Președintelui – acela de a reprezenta statul român și de a 
fi garantul independenței naționale, al unității și integrității 
teritoriale a țării? Alţi 34% dintre respondenţi au afirmat că 
rolul Președintelui este să vegheze la bunul mers al ţării şi să 
îmbunătăţească nivelul de trai al populaţiei, iar restul au vorbit 
despre rolul de conducere sau de reprezentativitate, iar 10 % 
au dat răspunsuri negative la adresa Președintelui.  

Iată cum, despre clasa politică... doar de bine, s-ar 
grăbi unii să afirme. Mizând doar pe ignoranţa unora şi prostia 
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altora, politicienii români și-au adaptat stilul unui anume soi de 
capitalism în care primează interesul personal, fără a fi 
interesaţi să asigure „viitorul ţării”, prin locurile de muncă, 
educaţie sau sănătate.  

 
25 august 2015 
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Despre economia care funcționează pe datorie 
 
 
 
În urmă cu cinci ani, credeam noi, România semna 

acordul stand-by cu Fondul Monetar Internaţional, pentru că 
lipseau acei specialişti în domeniul economiei de care era 
nevoie, iar pentru cămătarii de la F.M.I. a fost floare la ureche 
să convingă de necesitatea unui împrumut.   

Nu ştim sigur dacă astăzi aceşti specialişti au apărut, o 
certitudine fiind însă datoria pe care ţara noastră a con-
tabilizat-o atunci şi pe care încercăm să o acoperim. Aceasta 
măcar la nivel declarativ, pentru că, în continuare, economia 
românească nu produce nimic. Doar consumăm. O simplă 
radiografie ne arată că piaţa economică românească nu este 
capabilă să devină funcţională. Exporturile şi investiţiile sunt 
încă deficitare, iar consumul, principalul motor al creşterii 
economice în România nu este, deocamdată, funcţional.   

Fie că ne place sau nu, România continuă să func-
ţioneze pe datorie. „Și ce?” par să își spună chiar actualii spe-
cialiști de la economie sau finanțe, cei care, dacă ne-am 
declara eurosceptici, nu fac altceva decât să aplice planurile 
economice impuse de Uniunea Europeană și Fondul Monetar 
Internaţional, fără a ține cont de interesele naționale. 

„Avem nevoie de o reluare a creşterii economice pe 
baze sănătoase, care să nu mai creeze dezechilibre”. Așa 
sună discursul celor care sunt în măsură să decidă soarta 
economică a României, doar că nu prea avem însă multe 
surse financiare la dispoziţie pentru a finanţa o creştere 
economică sustenabilă, exceptând fondurile europene, unde 
evoluţia în ultimii  ani a fost dezamăgitoare. Sigur, pentru toate 
acestea e  nevoie de specialişti în Executiv, nu doar în analiză, 
pentru a aplica tratamentelor corespunzătoare structurii eco-
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nomice a României, despre care ne place să credem că încă 
poate fi redresată. 

Inutil, cei în măsură să gestioneze problema financiară 
a României  aduc precizări „lămuritoare”, știind foarte bine că 
în teorie, lucrurile par atât de simple. „Soluţiile viabile vor fi 
rezultatul dialogului cu patronatele, sindicatele, mediul aca-
demic şi specialiştii în domeniu”, susţin specialiștii noștri şi 
aproape că i-am crede pe cuvânt, dacă nu am ştii că între 
teorie și practică în România primează alte interese.  
 

18 august 2015 
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Ce recomandări primesc românii 
 
 
 
Dacă este să luăm de „bune” încercările disperate de 

redresare economică a ţării, înseamnă că avem, în continuare, 
conducători (parlamentari, preşedinte, premier, miniştri) care 
nu au stofă de lideri şi nici pregătire sau, poate, nu au interes. 
Poate nu ar trebui să-i judecăm atât de dur, cu toate că o 
merită, după cum poate nu ar trebui să trecem nici peste 
interesele statelor occidentale, peste atât de zvonitele interese 
„oculte”, peste „complotul internaţional”, despre care se discu-
tă la nivelul cetăţeanului de rând.  

În timp ce politicienii, atunci când nu sunt în vacanțe 
exotice, îşi duc somnul confortabil în Parlament şi Guvern, pe 
banii românilor care nu au salarii şi pensii nesimţite, iar atunci 
când se trezesc, mimează prigoana contra moravurilor de 
ordin financiar, România suportă în continuare umilințele im-
puse de F.M.I. Mai mult, învăţământul, sănătatea, turismul, 
industria, agricultura, transporturile ş.a. sunt într-un mod 
condamnabil lăsate să viscereze până în pragul abomina-
bilului. Pentru aceasta ne facem vinovaţi şi noi că am crezut în 
promisiunile lor şi ei că şi-au permis să ne mintă cu atâta 
neruşinare. Suntem cu toţii piesele nefericite ale unui puzzle 
numit generic „România eternă şi fascinantă”.  

Mai nou, primim recomandări, căci toată lumea bună 
se pricepe la așa ceva, din partea bancherilor. După ce în anii 
precedenți ameninţau cu blocarea conturilor, pe banii noştri, 
bancherii  ne sfătuiesc acum şi cum să facem economii. Câ-
teva dintre marile bănci derulează chiar programe educa-
ţionale, întrecându-se în recomandări. Cum sună unele dintre 
sfaturile acestora? „Fixează-ţi o zi pe săptămână în care să nu 
cheltui nimic, stinge lumina când nu te afli în cameră şi închide 
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calculatorul, radioul sau televizorul când nu le foloseşti”. Ceea 
ce bancherii se fac a nu ştii, este că foarte mulţi români nu 
cheltuiesc nimic nu doar o zi pe săptămână, ci două – trei, nu 
pentru că se pricep la economii, ci din motivul că pur şi simplu 
nu au ce să cheltuiască. De ce nu fixeaza băncile o zi în care 
să nu ceară dobânda şi alte comisioane, dacă tot îşi asumă 
responsabilitatea socială? O întrebare la care, desigur, nimeni 
nu va oferi vreun răspuns.    
 

28 iulie 2015 
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Datoria externă a României și metoda nemțească 
 
 

 
Deși Uniunea Europeană ne-a primit de ceva timp cu 

braţele deschise, iar în România s-au perindat experți în toate 
domeniile posibile și imposibile, nu curge încă nici lapte şi nici 
miere, de-o parte și alta a Carpaților. Că realitatea aceasta, 
diformă şi obtuză, ne predispune la medicamentaţie antine-
vralgică nu pare să conteze prea mult în ochii celor pentru 
care odată la patru sau, după caz, cinci ani, fac tot posibilul să 
ne convingă democratic de puterea pe care o deţine poporul. 
La nivel teoretic,  aceasta sună bine, dar în realitate, România 
pare că s-a întors cu ani buni în urmă.  

Se pare că fărâmiturile pe care le cerşim astăzi la 
masa bogaţilor sunt prea mari. Avem și exemplul grecilor, dar 
cu toate acestea, aproape jumătate dintre subiecţii români ai 
unui recent studiu se declară mulţumiţi de viaţa lor. Înţelegem 
că, gradul de mulţumire al populaţiei nu are neapărat legătură 
cu situaţia financiară a ţării şi ajungem, cel puţin analizând 
acest sondaj să dăm dreptate în continuare „specialiştilor” care 
încearcă să ne liniştească, apreciind că lucrurile încă pot fi 
redresate.  

De unde atâta optimism nu știm, dar România continuă 
să funcționeze pe datorie. Sau poate gândim nemțește, dar 
încă nu am realizat aceasta. Să fie domnul  Klaus Iohannis de 
vină? Dacă aruncăm o privire asupra istoriei, realizăm că 
Germania a reușit o performanța unică în lume: este singurul 
exemplu de țară care de-a lungul istoriei nu și-a plătit niciodată 
datoriile externe, nici după primul, nici după al doilea Război 
Mondial. Totuși, a reușit frecvent să determine alte națiuni să 
plătească.  
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Așa cum arată unii specialiști, există două căi pentru 
state de a ieși din starea de datornic. O metodă lentă, impusă 
acum Greciei, chiar de către germani, prin disciplină bugetară. 
Totuși, a doua metodă este mult mai rapidă, iar Germania a 
aplicat-o atunci când a fost cazul: inflație, taxe speciale pe 
bogăția privată și scutirea de datorii. Altfel spus, „miracolul 
economic” se bazează exact pe tăierea datoriilor, lucru care 
astăzi este refuzat grecilor și de ce nu... românilor, dar metodă 
aplicat de germani cu succes. Se va gândi vreodată nemțește 
și pentru datoria României? Doar președintele ne poate 
spune.  

Cert este că s-ar impune o discuție despre datoriile 
Europei, exact ca după al Doilea Război Mondial. O 
restructurare a datoriei, nu doar în Grecia, dar și în alte țări, 
precum România, este inevitabilă. La felul în care se nego-
ciază însă cu plata datoriei în 30-40 de ani, este ridicol, iar da-
toria nu va fi acoperită niciodată. În plus, vor apărea metropole 
și bazine de muncă ieftină fără drepturi, într-o Europă în care 
deviza: ‚‚Unitate prin diversitate”, poate avea orice înțeles. 
Poate aceasta se dorește, iar grecii, și de ce să nu recunoaș-
tem, foarte probabil și românii, se află pe acest drum fără 
întoarcere. 

 
21 iulie 2015 
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Pe urmele grecilor... 
 
 
 
Poate vă întrebați dacă România va avea aceeași 

soartă cu cea a Greciei, ținând cont că deviza aplicată de 
Fondul Monetar Internaţional (FMI) pentru ţara noastră a fost: 
„Să privatizaţi tot!”. Trist este că am vândut tot ce aveam 
pentru a continua să ne îndatorăm celor care au ca scop prin-
cipal „promovarea unei economii mondiale sănătoase, pro-
movarea cooperării monetare internaționale, garantarea stabi-
lității financiare, facilitarea comerțului internațional, contri-
buirea la un nivel înalt de ocupare a forței de muncă, la 
stabilitate economică și combaterea sărăciei”. Nimic din toate 
acestea nu par să se potrivească însă cu imaginea FMI în 
România. Evoluția datoriei externe a țării noastre în ultimul 
deceniu, dar și dezechilibrele constatate de Bruxelles ar putea 
duce România într-o situație similară cu cea a Greciei, aceea 
a  falimentului tehnic. 

În timp ce marile puteri economice şi-au „rezervat” 
supremaţia în industrie, agricultură şi servicii,  României i s-a 
impus consumul. Dezechilibrele economice pe care le-am 
contabilizat în ultimii ani, atrag atenţia că în ţara noastră încă 
nu există o piaţă funcţională. Exporturile şi investiţiile sunt  
deficitare, iar consumul, principalul motor al creşterii econo-
mice în ţara noastră (după standardele Uniunii Europene şi 
FMI!) nu este, deocamdată, funcţional.  

Am constatat cum din aderarea României la Uniunea 
Europeană, în realitate atât agricultura cât şi industria au avut 
de suferit, în timp ce sectorul financiar-bancar, serviciile şi 
turismul au continuat politica aceluiaşi „pe loc repaus”. 
Evident, țara noastră nu era pregătită din punct de vedere 
economic să adere la Uniunea Europeană. O simplă radiogra-
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fie ne arată că piaţa economică românească funcţionează 
astăzi pe datorie, iar, în curând, falimentul va fi cuvântul de 
ordine al unei economii condusă pe ultimul drum în acordurile 
„Odei bucuriei”. 

Că FMI nu ştie nimic despre economia românească 
este evident. Problema gravă, pe care evităm să o punem pe 
tapet, este că nici specialiștii români care de vreo 25 de ani s-
au perindat pe la Ministerul Economiei nu par să fi avut sau să 
aibă cunoştinţe temeinice despre economia României.  

 
14 iulie 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ROMÂNIA AZI 

 

 105 

 
 
 

Punct și de la capăt 
 
 
 
De ceva timp, în România a început din nou să curgă 

lapte și miere. Aceasta, cel puțin la nivelul declarațiilor celor 
care văd în creșterile înregistrate de finanțările UE în 
agricultura și dezvoltarea rurală din țara noastră, singurele 
sectoare, de fapt, în care Uniunea Europeană investește, aici, 
la marginea Europei (62% dintr-un total de 3,5 miliarde Euro), 
progresul României. Mai accesăm fonduri europene și pentru 
politică regională (34%), în timp ce pentru creștere și locuri de 
muncă se alocă doar 2%. 

Ce se ascunde însă în spatele acestor cifre? La ade-
rarea României în Uniunea Europeană au existat numeroase 
raţiuni geopolitice. Ne-am trezit apoi în opinci şi flămânzi într-o 
Europă care ne-a ridiculizat ori de câte ori a avut ocazia. Am 
plecat capul şi umili, am mers mai departe. Teoretic, problema 
era una simplă, dar privind lucrurile din altă perspectivă, 
mentalitatea nu s-a schimbat, iar nivelul de trai nu a crescut 
prea simţitor în ultimii ani. Şi toate acestea doar pentru că, în 
23 de ani, nu am reuşit să ne aliniem noilor standarde. 

Ca număr al populaţiei şi ca suprafaţă, România este, 
într-adevăr, a şaptea ţară din U.E. şi nu este de închipuit că, 
odată, ar putea ajunge şi a şaptea putere economică, lucru 
care i-ar conferi, fără discuţie, şi o mai mare putere de 
influenţă în cadrul Uniunii. Acest deziderat nu se va împlini, 
însă, niciodată. Adevărul este că, de 23 de ani, România se 
află, de fapt, la periferia Europei, la aproape toate capitolele. 
Şi aici va rămâne pentru foarte mult timp. 

La nivelul Uniunii Europene, ţara noastră nu a fost 
nicicând un bun exemplu, doar că este nevoie de noi acolo. 
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România se împrumută astăzi în stânga şi dreapta, uitând 
probabil că orice împrumut trebuie restituit şi cu dobândă. 

După 25 de ani de democraţie prost înţeleasă, conse-
cinţele sunt, aşadar, greu de suportat. S-au adaptat doar poli-
ticienii şi cei care au ştiut să facă afaceri cu statul. Restul 
încearcă din răsputeri să supravieţuiască. Veniturile populaţiei 
sunt însă rezultatul „perpetuării ineficienţei în economie”. Se 
afirma pertinent că pentru a tinde la statutul categoriei sociale 
de mijloc, ar trebui să avem salarii de 2.000 – 3.000  lei.  

Înţelegem deci, că în România, mai mult de două treimi 
din populaţie trăieşte la limita (sub)existenţei, putând doar să 
viseze la astfel de salarii. Deci, punct și de la capăt! 

 
7 iulie 2015 
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Prea multe compromisuri, aceleași rezultate 
 
 
 
În România anului 2015, nu parcurgem doar o perioadă 

de criză socială, morală şi politică, ci şi una de încredere, de 
credibilitate, de autoritate şi nu în ultimul rând de soluţii. 
Acestea din urmă sunt cele care lipsesc cu desăvârşire, sau 
au fost transformate în unele de compromis. 

Deşi am avut suficiente alternanţe la guvernare în 
ultimii 25 de ani, democraţia românească dă semne de obo-
seală, în loc să se consolideze. Vorbim despre soluţiile de 
compromis ale unei clase politice dominată de incapacitatea 
de a produce legi bune, lipsa de onestitate, secretomania, 
interesele speciale, contractele preferenţiale şi blocarea acce-
sului oamenilor la cei care iau decizii. 

Încrederea publică în instituţiile fundamentale ale or-
dinii democratice este la pământ. Concurenţa sănătoasă a 
partidelor care furnizează stabilitate politică este înlocuită de 
conflicte, veritabile lupte de gherilă politică, de „înţelegeri 
oculte” ale intereselor particulare oportuniste, în timp ce opo-
ziţia ia forma unor facţiuni sectare unite doar de exerciţiul 
corupţiei şi frica răspunderii penale. Nimic nou până aici, veţi 
spune, căci toate acestea vă sunt prea bine cunoscute. 

Ce vor atunci românii? Cu siguranţă nu o societate 
controlată de un stat atotputernic, dar nici una aruncată în 
haos, într-o goană nebună după profituri mincinoase, nu 
constituie obiectivul de perspectivă.  

Specialiştii s-au grăbit să afirme, în ultima vreme, că 
„ar fi o eroare ca eşecul politicilor de dreapta din România să 
retrezească din adormire concepţiile falimentare şi învechite 
despre un stat care naţionalizează economia, dar ar fi o eroare 
şi mai mare ca statul să asiste pasiv la dezmăţul corupţiei sau 
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al pieţelor nereglementate care distrug peste noapte comu-
nităţi întregi de oameni”. Ca întotdeauna, specialiştii spun totul 
şi nimic. Ne-am obișnuit însă cu tratarea când la rece, când la 
cald a crizelor, rezultatele fiind oricum, întotdeauna aceleași. 

 
30 iunie 2015 
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Turismul în România anului 2015 
 
 

 
Ne întrebam, retoric desigur, și cu alte ocazii, de ce 

turiştii străini evită România, sau de ce românii preferă sta-
ţiunile din Bulgaria şi Ungaria. Cunoaştem răspunsurile, dar 
parcă preferăm să evităm formularea lor. „Avem o treime 
munţi, o treime dealuri, o treime câmpii, litoralul Mării Negre şi 
Dunărea”, afirma fostul preşedintele Traian Băsescu referindu-
se la potenţialul turistic al României. Teoretic, acesta avea 
dreptate, turismul putând să ajute la creşterea economică a 
României, însă doar pe hârtie. 

Atunci când ridici ochii de pe harta turistică, pliante, 
sau GPS, constaţi că realitatea este cu totul alta, dar nu vom 
detalia acum lucruri pe care cu siguranţă deja le cunoaşteţi. 
Iată de ce credem că nu turismul este cel care poate salva 
România. Si în acest domeniu este nevoie de „profesionalişti” 
şi „specialişti” care să vadă dincolo de propriul interes. 

Există desigur şi optimişti. „Începem să fim activi chiar 
şi în România”, declara de curând Mihai Tudose, ministrul 
Economiei, Comerțului și Turismului, precizând că țara noastră 
a implementat politici de susţinere a infrastructurii de turism, 
pentru că turismul ne poate ajuta la creșterea economică. L-
am contrazice puţin pe domnul ministru, precizându-i că doar 
din elicopter munţii, delurile, câmpiile, chiar şi litoralul Mării 
Negre şi Dunărea, arată „splendid”, dar pentru a ajunge la ele, 
aşa cum încă se prezintă drumurile din România, ai nevoie de 
cele mai multe ori de nervi de oţel, sau dacă nu, de disto-
nocalm. Nu scriem doar despre starea proastă a drumurilor, ci 
şi despre faptul că există tronsoane de cale ferată pe care se 
circulă cu maxim 30-40 Km/oră, în loc de 120-140Km/oră, din 
cauza infrastructurii prost întreţinută. 
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Suntem o țară cu adevărat bogată. Şi la ce ne 
foloseşte aceasta, s-ar grăbi cei mai mulţi să ridice din umeri. 
Avem peste 22.000 de monumente istorice (subliniem, doar 
„istorice”) răspândite pe teritoriul României, dar încă nu am 
învățat să nutrim respectul care se cuvine față de aceste „măr-
turii ale evoluției noastre istorice”.  

Exemplele ar putea continua, turismul în România 
(dacă putem vorbi de aşa ceva) nefiind încă unul performant, 
cu atât mai puţin, acesta să ajute la redresarea economică a 
României, aflată în colaps de ani buni. Pertinent afirma cineva: 
„în timp ce în ţările vecine Bulgaria şi Ungaria există turism, în 
România există doar hotelieri”. 

 
23 iunie 2015 
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Relansarea industriei ca motor economic principal 
 
 

 
Analiza economică a ultimelor luni arată că avem ne-

voie de o reluare a creşterii economice pe baze sănătoase, 
care să nu mai creeze dezechilibre externe. România nu are 
însă prea multe surse financiare la dispoziţie pentru a finanţa o 
creştere economică sustenabilă, exceptând fondurile euro-
pene, unde evoluţia în ultimii ani a fost dezamăgitoare, iar țara 
noastră nu pare capabilă să absoarbă aceste fonduri într-un 
procent însemnat . 

Industria a avut o creştere viabilă şi aceasta va rămâne 
unul dintre principalele motoare de creştere ale PIB-ului, 
datorită calificării forţei de muncă şi costurilor reduse cu pro-
ducţia. Vorbim desigur de nevoia  relansării industriei ca motor 
economic principal. Dacă ar fi să analizăm evoluţia economiei 
româneşti, în raport cu media Uniunii Europene, industria 
rămâne, în continuare, singurul sector care a prezentat o creş-
tere, fiind nişa prin care România a beneficiat de efectele reve-
nirii mai rapide a cererii externe. 

În anii următori există perspective de creştere a sec-
torului construcţiilor pe seama lucrărilor de infrastructură 
demarate de autorităţi şi în cazul dezvoltării de parteneriate 
public-private, consideră aceiaşi specialişti. În ceea ce priveşte 
comerţul şi serviciile financiare-imobiliare, acestea vor 
înregistra creşteri modeste pe termen mediu, deoarece consu-
mul privat va rămâne afectat de criza financiară, în condiţiile în 
care ritmul de creştere al veniturilor va fi lent. 

Evident, este nevoie de investiţii, iar acestea deşi în-
târzie, trebuie să apară. Spunem că întârzie pentru a sublinia 
că nu ne-am pierdut în totalitate speranţa că va exista o 
redresare economică, în discuţie intervenind şi amplasarea 
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strategică a ţării noastre. Practic, industria, aşa gârbovită cum 
pare, şi-a majorat contribuţia la formarea PIB-ului în ultima 
perioadă prin intermediul exporturilor şi rămâne motorul care 
susţine economia, potrivit analiştilor. Aceasta, desigur, la nivel 
teoretic. 

 
16 iunie 2015 
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„Statul de drept” este ceea ce vrea fiecare 
 
 

 
În urmă cu doar câteva zile, ambasadorul Germaniei, 

Werner Hans Lauke, la o conferință dedicată jurnalismului de 
calitate, făcând referire la recentele evenimente de la 
București, declara că „statul de drept” nu poate exista fără 
egalitatea tuturor cetățenilor în fața legii. 

 România anului 2015 depăşeşte însă cu mult 
capacitatea de înţelegere a multora dintre cei care se încă-
păţânează să creadă în statul de drept. O  Românie în care 
puterea este, teoretic, deţinută de „demos”, dar în care 
persoa-ne trimise în judecată, urmărite penal, condamnate în 
prima instanță, una definitiv, decid în numele câtorva milioane 
de cetățeni, în care bilanţul guvernărilor se face pe bloguri sau 
facebook, în care morţii încă se încăpăţânează să îşi păstreze 
dreptul la vot chiar şi după ce au trecut la cele veşnice, sau în 
care iredentişti secui şi maghiari, unii reprezentanți ai 
României în Parlamentul European, visează la autonomie.  

Toate acestea sunt însă doar o parte din România 
anului 2015. O Românie vizitată de americani și forțele 
N.A.T.O. care insistă  să ne predea lecţia „democraţiei şi a 
statului de drept”, etalându-și puterea în domeniul tehnicii mili-
tare.  

E curios cum străini de tot ceea ce este românesc, ştiu 
mai bine decât noi ce ne lipseşte şi de ce avem nevoie, în ce 
direcţie ne îndreptăm din punct de vedere economic şi ce 
măsuri trebuie luate. Sau poate toate acestea sunt fireşti într-o 
Românie a „statului de drept”. 

Aceasta este România cetățeanului care suferă în 
continuare batjocura şi umilinţa clasei politice şi a instituţiilor 
statului care se vrea „de drept”. România care în ceea ce pri-
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vește categoria „stat de drept”, acceptă din literatura de spe-
cialitate toate cele câteva zeci de definiții ale ei, ceea ce este 
firesc dacă avem în vedere faptul că cel mai adesea este 
tratată în interdependență cu categoria de „democraţie” căreia 
îi găsim alte câteva zeci de definiții. Altfel spus, România în 
care „statul de drept” este ceea ce vrea fiecare.   

 
9 iunie 2015 
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Românii în fața angajamentelor neasumate 
 
 
 
Este evident pentru tot mai mulți dintre noi că ade-

vărata problemă a României nu este una strict economică, 
existând totuși niște pârghii care ar trebui să o facă viabilă. 
Luăm în calcul până și ajutorul din partea Fondului Monetar 
Internaţional şi Uniunii Europene, după spusele analiştilor 
internaţionali, aceştia uitând parcă să precizeze că tot noi 
suportăm împrumutul și dobânzile F.M.I. Problema este în 
continuare, deși s-au făcut pași importanți în rezolvarea 
acestei probleme, la clasa politică, la actualul guvern şi relația 
acestuia cu un preşedinte care „nejucător” fiind vorbește mai 
puțin și nu interes personal, ancorat în relația cu cei care l-au 
susținut și acum încep să dea din coate. 

Să nu uităm, chiar dacă încă nu se pun în practică, 
există şi un set de măsuri şi programe pentru reforma 
sistemului fiscal, condiţie impusă de instituţiile internaţionale, 
doar că nu se aplică, tot din rațiuni politice. Cine să aibă timp 
și pentru aşa ceva de când cu loteria bonurilor fiscale, a 
bacșișului impozitat și atestatul de producător pentru leurdă, 
urzici și alte verdețuri sau criza cardurilor de sănătate?   

Ce vor atunci românii? Cu siguranţă nu o societate 
controlată de un stat atotputernic, dar nici una aruncată în 
haos de pieţe dezordonate aflate în goană după profituri 
mincinoase, constituie obiectivul de perspectivă. Specialiştii s-
au grăbit să afirme în ultima vreme că „ar fi o eroare ca eşecul 
politicilor de dreapta din România să retrezească din adormire 
concepţiile falimentare şi învechite despre un stat care naţio-
nalizează economia, dar ar fi fost o eroare şi mai mare ca 
statul să asiste pasiv la dezmăţul corupţiei sau al pieţelor 
nereglementate care au distrus peste noapte economia”. Ca 
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întotdeauna specialiştii spun totul şi nimic. Arestații sunt astăzi 
cu reținerea la domiciliu sau sub control judiciar, primesc și fac 
vizite după propriul cherem și lucrurile se aranjează încet dar 
sigur. 

Nu curge nici lapte şi nici miere în România anului 
2015, deşi Uniunea Europeană ne-a primit de ceva timp cu 
braţele deschise. Pentru a gratina complet tortul fondant, să 
mai spunem că reprezentanţii F.M.I. se declară chiar mul-
ţumiţi: „Avem aşteptări bune pentru că România va pune în 
practică angajamentele asumate.” România și-a asumat anga-
jamentele, dar românii? 

 
26 mai 2015 
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Regionalizarea: un proiect aproape abandonat 
 
 

 
În ultimii doi ani regionalizarea României părea un 

subiect abandonat, dispărând de pe agenda publică de lucru 
după destrămarea alianței de guvernare. Președintele Klaus 
Iohannis a promis de curând reluarea unei discuții serioase 
legate de regionalizare, sugerând că actuala hartă adminis-
trativă trebuie schimbată. Doar astfel, crede acesta, se pot 
reduce diferențele mari de dezvoltare dintre zonele României. 
Ultimele date pe regiuni arată că Bucureștiul parcă face parte 
din altă țară, având un PIB pe cap de locuitor aproape de al 
Berlinului. Banatul se dovedește „fruncea” restului țării, în timp 
ce Moldova este aproape cea mai săracă regiune din UE. 

Cui foloseşte regionalizarea şi cum va ajuta aceasta la 
creşterea economică a României, sunt doar două din între-
bările la care nimeni nu se mai gândea să răspundă. Mai mult, 
etnicii maghiari înțeleg prin regionalizare „autonomie”, în timp 
ce importanţi lideri locali din toate cele opt regiuni preconizate 
și-au manifestat nemulțumirea. Motivele sunt, desigur, evi-
dente. 

Din punct de vedere economic, sunt voci care afirmă 
că regionalizarea va ajuta ţara noastră la absorţia de fonduri 
europene şi atragerea de investiţii. Mai mult, organizarea 
administrativă este necesară, pentru că evoluţia pe care o 
avem de la ultima regionalizare, din timpul lui Ceauşescu, 
arată un lucru foarte grav: disparităţile dintre regiuni s-au 
păstrat. Numai că acestea nu sunt lucruri noi, neştiute. Regio-
nalizarea nu se poate face pe genunchi, e datoria celor care o 
propun să vină cu o analiză de impact detaliată. 

Nu ştim sigur dacă cei din Guvern au studiat foarte 
bine consecinţele  împărţirii României pe regiuni, pentru că se 
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impun foarte urgent măsuri de natură fiscală, bugetară, a pie-
ţei muncii, şi toate acestea, pentru a pregăti o dezvoltare în 
viitor. Concluzia nu este însă una doar de ordin economic. Mă-
sura de reorganizare este necesară, dar nu se poate face doar 
prin voinţă politică. Ea trebuie să aibă în spate o judecată 
economică, sociologică, antropologică foarte serioasă, pentru 
că avem în atenţie mai mulţi factori – regionalizare înseamnă 
economie, societate, politică, cultură, tradiţie şi chiar  religie. 
 

19 mai 2015 
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Teoretic, suntem în direcția bună 
 
 
 
O simplă radiografie a economiei arată că România nu 

are prea multe surse financiare la dispoziţie pentru a finanţa o 
creştere economică sustenabilă, exceptând fondurile euro-
pene, unde evoluţia nu a fost cea dorită. 

Actualul ministru al Economiei, Mihai Tudose, de pro-
fesie jurist, deputat din anul 2000, fără nicio inițiativă legis-
lativă economică, cu toate astea, preciza, de curând, că va 
acorda o importanţă mai mare mediului de afaceri, iar soluţiile 
viabile vor fi rezultatul dialogului cu patronatele, sindicatele, 
mediul academic şi specialiştii în domeniu. Toată lumea se pri-
cepe la vorbe, dar când e vorba de fapte se practică același 
joc de gleze. 

Dacă ar fi să analizăm evoluţia economiei româneşti, în 
raport cu media Uniunii Europene, industria rămâne, în conti-
nuare, singurul sector care a prezentat o creştere, fiind nişa 
prin care România a beneficiat de efectele revenirii mai rapide 
a cererii externe. 

Creşterea sustenabilă viitoare va trebui, aşadar, să se 
bazeze pe industrie şi exporturi, fără a neglija însă cererea 
internă. În anii următori există perspective de creştere a 
sectorului construcţiilor pe seama lucrărilor de infrastructură 
demarate de autorităţi şi în cazul dezvoltării de parteneriate 
public-private, consideră aceiaşi specialişti. În ceea ce priveşte 
comerţul şi serviciile financiare-imobiliare, acestea vor 
înregistra creşteri modeste pe termen mediu, deoarece consu-
mul privat va rămâne afectat de criza financiară, în condiţiile în 
care ritmul de creştere al veniturilor va fi lent.  

După ce ministrul Economiei, Mihai Tudose, a susţinut 
la instalarea în funcţie, că printre priorităţile sale se numără 
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simplificarea legislaţiei, absorbţia fondurilor europene şi 
dezvoltarea de noi capacităţi industriale prin exploatarea de 
resurse minerale, din ultima analiză economică a României 
aflăm şi că industria a avut o creştere spectaculoasă în ultima 
perioadă şi aceasta va rămâne unul dintre principalele 
motoare de creştere ale PIB-ului, datorită calificării forţei de 
muncă şi costurilor reduse cu producţia. Sigur, în discuţie 
intervine şi amplasarea strategică a ţării noastre. 

Practic, industria, aşa gârbovită cum pare, şi-a majorat 
contribuţia la formarea PIB-ului în ultimii doi ani prin inter-
mediul exporturilor şi rămâne motorul care susţine economia, 
potrivit analiştilor. Aceasta, desigur, la nivel teoretic. 

 
12 mai 2015 
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Se încearcă intimidarea Rusiei? 
 
 

 
România găzduiește în aceste zile peste 2.200 de 

militari cu armament și tehnică de luptă din Regatul Unit al 
Marii Britanii, Republica Moldova și Statele Unite ale Americii, 
în cadrul exercițiului multinațional „Wind Spring 15”. Forțe ale 
armatei ruse au efectuat la rândul lor, în ultimele zile, exerciții 
pe teritoriul regiunii separatiste moldovene Transnistria. 

Dacă ținem cont de faptul că un exercițiu militar amplu 
nu a mai fost făcut în România din anul 2009, din cauza 
problemelor financiare, această desfășurare amplă de forțe 
pare mai degrabă un mijloc de intimidare la adresa Rusiei, 
amplificând tensiunile geopolitice din zonă, prin participarea 
militarilor moldoveni. 

Când scriem aceste rânduri, țara noastră nu are de 
facto aviaţie de vânătoare şi atac la sol. Escadrila de avioane 
multirol F-16 second-hand, pentru care s-a semnat un contract 
de achiziție cu Portugalia în valoare de 628 milioane euro 
este, încă, în reparații. Țara noastră dorește acum și o a doua 
escadrilă de avioane F-16. Numai că și aceste avioane vor fi la 
mâna a doua (poate a treia?) scoase din dotare de cine știe ce 
state europene. Grecia ar fi gata să vândă niște F-16, la fel și 
Belgia, Olanda, Danemarca și chiar Norvegia. 

Credeaţi că vom cumpăra avioane performante, de 
ultimă generaţie? Aviaţia română este propriu-zis la pământ. 
Anul acesta, piloţii români de vânătoare au zburat puţin sub 30 
de ore. România mai are aproximativ 20 de avioane MIG-21, 
inclusiv varianta de atac la sol şi dublă comandă, care pot fi 
ridicate în aer, în condițiile în care aviaone militare rusești 
zboară ostentativ pe la granițele noastre. În ultimii ani, s-a 
încercat achiziţionarea unor avioane, tot second-hand, de la 
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americani. De fapt, avioanele propriu-zise erau oferite gratuit 
însă României îi revenea sarcina de a plăti un miliard de dolari 
pentru antrenarea piloţilor, mentenanţă şi upgradare, precum 
şi pentru adaptarea infrastructurii aeroportuare. Ne exprimam 
convingerea la acea dată că oferta americană era un bonus 
pentru „scutul antirachetă”. 

Ceea ce nu înţelegem este de ce ne trebuie acum 
două escadrile de avioane second-hand, în loc vreo 10 avioa-
ne de ultimă generaţie? Se doreşte oare distrugerea capa-
cităţii de luptă a aviaţiei române?! Trebuie să rămânem doar o 
aviaţie de tip „cărăuş”, dotaţi cu transportoare, singura ramură 
a aviaţiei care mai zboară decent?! Sunt desigur întrebări la 
care nu vom primi răspunsuri, dar nu putem rămâne indiferenţi 
la felul în care se traduce servilismul României în faţa 
N.A.T.O. şi implicațiile geopolitice cu vecinii ruși. 

 
5 mai 2015 
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Economia românească, între  „stabilitate” și realitate 
 

 
 
Ultimul studiu Eurobarometru, dat publicităţii la sfârșitul 

lunii februarie, arată că 80% dintre români apreciază situaţia 
economiei ca fiind în continuare destul de proastă sau foarte 
proastă.   

Mai grav este că unii dintre specialiştii în materie de 
economie și finanțe, și trecem la un alt nivel de analiză, cred 
că „economia românească este stabilă şi sănătoasă în acest 
moment şi este pregătită pentru investiţii profitabile solide și pe 
termen lung”. Declaraţia îi aparţine guvernatorului Băncii 
Naţionale a României, Mugur Isărescu, cel despre care am 
scris și cu alte ocazii. Dacă nu am cunoaşte despre ce 
„stabilitate” (impusă de Uniunea Europeană şi F.M.I.) vorbim, 
nici nu am crede că distinsul guvernator prezintă situaţia 
economiei din România, dar ne grăbim să îi oferim o replică 
„sănătoasă”. A vedea economia noastră stabilă şi sănătoasă, 
fie sunt luați drept „proști” cei 80% care apreciază situaţia 
economiei ca fiind în continuare „destul de proastă sau foarte 
proastă”, fie distinsul nostru guvernator reprezintă alte interese 
şi în ambele situaţii este destul de gravă poziţia sa. 

Revenind la studiul nostru de la începutul acestui 
editorial, să mai adăugăm că la nivelul întregii Uniuni Euro-
pene aprecierile negative faţă de situaţia economică actuală 
sunt majoritar negative. Astfel, 70% din cetăţenii statelor U.E. 
au o părere proastă sau foarte proastă faţă de situaţia actuală 
a economiei lor naţionale. Eurobarometrul arată că nivelul de 
apreciere al situaţiei economiei în România este de 4%, adică 
de şapte ori mai mic decât media la nivelul U.E. (28%).  

În încheierea editorialului ar mai fi de spus că, în 
România anului 2015, nu parcurgem doar o perioadă de post-
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criză economică, ci și una socială, morală şi politică, de încre-
dere, de credibilitate, de autoritate şi nu în ultimul rând de 
soluţii. Acestea din urmă sunt cele care lipsesc cu desăvârşire, 
sau au fost transformate în unele de compromis.  

 
10 martie 2015 
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România, fără sprijin FMI 
 
 
 

În ultimii ani, multe din proiectele de relansare econo-
mică a României, au fost puse sub semnul întrebării. Se ştie, 
astăzi, foarte bine cum sunt dirijate fondurile externe şi ce 
comisioane se primesc. Trebuie menţionat şi felul în care s-a 
„exersat” politica economică în România: ca să priceapă toţi, 
ne-am vândut ţara pe nimic. În timp ce principalele motoare 
economice, industria și agricultura sunt la pământ, ministrul 
Finanțelor Publice a declarat că acordul cu FMI și Comisia 
Europeană expiră în septembrie 2015 și, cel mai probabil, 
acesta nu va fi continuat. Ce va urma, este doar o întrebare 
retorică. 

Adăugăm la aceasta nivelul de trai actual al celor mai 
mulţi dintre români, care vine să confirme situaţia economică 
precară în care România s-a afundat în ultimii ani şi din care 
încearcă acum cu disperare să iasă. Este drept nu mai avem 
multe restructurări, dar salariile au rămas la fel de mici, au 
crescut impozitele şi s-au scumpit unele produse de bază, 
suficient cât să creeze nemulţumiri în rândul populaţiei. S-au 
promis multe în ultima campanie electorală, iar deocamdată 
realizările sunt puţine.  

În urmă cu cinci ani, România semna acordul stand-by 
cu Fondul Monetar Internaţional, aceasta şi pentru că lipseau 
adevăraţii specialişti, iar  pentru cămătarii de la FMI a fost 
floare la ureche să convingă de necesitatea unui împrumut. Nu 
ştim sigur dacă, astăzi, aceşti specialişti au apărut, o cer-
titudine este însă datoria pe care ţara noastră a contabilizat-o 
atunci şi pe care încercăm să o acoperim.  

Poate analiștii economici sunt mulțumiți că la nivelul 
Uniunii Europene se arată că România a avut o evoluție, indi-
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ferent ce înțeleg unii prin aceasta, în special datorită unei 
reabilitări în sectorul agricol și o îmbunătățire semnificativă a 
cheltuielilor de consum, dar asta nu înseamnă că trebuie să 
acceptăm ideea de a deveni o țară preponderent agricolă. 
Uităm parcă prea ușor că în urmă cu vreo două-trei decenii 
România a avut totuși o industrie care performa, apoi bucată 
cu bucată totul a ajuns la fier vechi. 

 
24 februarie 2015 
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Moștenirea Brâncuși, între demitizare și  universalitate 
 
 
 

 „Așteptați până când voi muri – și veți putea vedea 
numai cum vulturii se vor aduna împrejurul meu”, spunea 
Brâncuși în urmă cu mai bine de 60 de ani. Un fenomen 
devine mit, iar mitul – miracol. Stă însă în firea oamenilor să 
reducă dimensiunea acestor miracole, aşa cum, tot în firea 
omului stă, ca uneori, să renunţe la raţiuni în favoarea unor 
porniri lăuntrice.  

Deşi Brâncuşi se bucură astăzi de o notorietate mon-
dială, noi încă nu i-am decriptat mitul. Brâncuşi nu mai este de 
mult al gorjenilor, pentru că el aparţine lumii. Brâncuşi este 
doar un miracol născut pe plaiuri gorjene. A lăsat circa 720 
opere de artă: statui şi statuete, picturi şi desene, dar mai 
presus de toate, prin unicitatea sa, complexul sculptural de la 
Tîrgu-Jiu, ridicat între anii 1931-1939.  

Arta lui Brâncuşi a problematizat. Gândirea sa este o 
problemă greu de rezolvat. A supus şi exprimat Brâncuşi 
lumea şi elementele ei, ca mai apoi să-şi făurească propriul 
univers, să regândească treptele cunoaşterii complicate şi 
profunde.  

E trist că ceea ce Brâncuşi a zămislit cu sufletul său, 
noi nu putem nici măcar recondiţiona, restaura şi păstra. 
Înţelegem poate că Brâncuşi dialoga neîncetat cu piatra căreia 
îi dădea formă. Îi dădea o parte din sufletul său. Când vom 
învăţa şi noi limbajul operelor sale vom ştii să le preţuim la 
inegalabila lor valoare. 

Nu ştim nici astăzi care au fost raţiunile care au condus 
în ultimii ani, aici în România, la încercările repetate de 
demitizare a operei lui Constantin Brâncuși. Pentru că doar 
despre demitizare putem vorbi în cazul atâtor scandaluri iscate 
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în jurul operelor lăsate moștenire de marele sculptor. Și totuși, 
Brâncuşi s-a născut ca să ne purifice pe noi de „mediocritatea 
şi superficialitatea” pe care viaţa ni le-a imprimat în fiecare zi, 
oră, minut şi secundă. 

Şi dacă ar fi să ne luăm după unii, arta tinde de vreo 
sută de ani să se substituie religiei. În acest caz, am completa 
noi, Brâncuşi a săvârşit, cu fiecare sculptură a sa,  un act de 
demiurgie, astfel încât aici, la Târgu Jiu, putem spune – 
precum anticul Heraclit – „şi aici locuiesc zeii”. 

 „Să creezi ca un Demiurg, să munceşti ca un sclav” – 
spunea Brâncuşi – şi toate acestea pentru „a se salva ca om”. 
Modestia sa nu are margini şi limite. Este precum infinitul 
întruchipat de Columna ce îşi scaldă trupul în apusul soarelui 
în acest oraş drag nouă şi „Titanului”.  

 
17 februarie 2015 
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Cultura, a cincea roată de la faetonul politicii 
 
 
 

Oricât am încerca să ignorăm cu bună ştiinţă cultura, 
aceasta tresaltă de fiecare dată la dispreţul ce îi este afişat 
politicos, în faţă. Politizată excesiv, cultura a fost văduvită în 
ultimii ani de întreaga ei spiritualitate. Cei care se bat cu pum-
nul în piept şi care se dovedesc buni doar la a trage... 
concluzii, afişează un exasperant cinism, frate cu indiferenţa 
cea mai crudă. 

În ce măsură cultura a ajuns să fie tolerată în România 
o putem constata fără prea mari bătăi de cap. Nu cred că 
poate fi vorba de o verticalizare descendentă a valorilor cultu-
rale româneşti, doar că cei în măsură să reacţioneze sunt prea 
sumari în a puncta convingători. 

Cât timp cei de la Ministerul Culturii au fost lăsaţi să se 
desfăşoare cum ştiu mai bine, adică să cheltuiască bani cât 
mai mulţi pe proiecte utopice, s-a crezut că în România, 
cultura este într-un fel de groapă cu lei ai căror dinţi cu lapte 
nu pot sfâşia clişeele care o etichetează. 

Cum banii de la buget au fost cheltuiţi doar de dragul 
de a fi cheltuiţi, facem compromisuri cu obiectivitatea noastră, 
tot mai subiectivă, închidem ochii şi încercăm să ne imaginăm 
noi orizonturi în care calitatea umană este mai presus de 
interes, acum, când Ministerul Culturii este condus de către 
Ionuț Vulpescu. Chiar şi aşa, în faţa privirii ni se perindă o se-
rie de personaje, cu zâmbete întotdeauna complice în colţul 
gurii.  

Ne propunem să atragem atenţia asupra acelor as-
pecte cu care nu suntem şi probabil nu vom putea niciodată să 
fim de acord. Ceea ce se întâmplă astăzi în cultura româ-
nească este fructul celui mai pur dezinteres manifestat vreo-
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dată vizavi de valorile culturale şi spirituale ale României. Un 
dezinteres care nu pune pe tapet niciun fel de calitate sau, din 
contră, niciun fel de defect al celor care conduc destinele 
culturii româneşti. Dezinteresul nu poate fi asimilat cu un 
defect, pentru că el se identifică cu natura omului. Nu ne 
propunem în editorialul din acest număr să tratăm însă 
concepte care ţin de acele domenii ale firii umane, cu toate că 
arta, cultura în general, ca trăire a omului, amplifică rezo-
nanţele pur umane ale oricărui individ.  

 
10 februarie 2015 
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Economia între „recuperare intensivă” și faliment 
 
 
 
De curând, reprezentanţii guvernului şi oficialii F.M.I., 

alături de cei ai Comisiei Europene au avut o „întâlnire de 
lucru” pe teme economice actuale. S-a subliniat încă o dată că 
dezechilibrele economice pe care le-am contabilizat în ultimii 
ani, atrag atenţia că în România încă nu există o piaţă 
funcţională. Exporturile şi investiţiile sunt încă deficitare, iar 
consumul, principalul motor al creşterii economice în ţara 
noastră, nu este deocamdată funcţional, după standardele 
Uniunii Europene (!?!).  

În timp ce marile puteri economice şi-au rezervat 
supremaţia în industrie, agricultură şi servicii,  României i s-a 
impus în realitate consumul. Mai ştim şi că premierul Victor 
Ponta le-a promis membrilor comisiei F.M.I. că va respecta 
angajamentele asumate până acum în relaţia cu F.M.I. şi 
Comisia Europeană. Concluzia? Cine pe cine păcăleşte... Am 
constatat cum din aderarea României la Uniunea Europeană, 
agricultura şi industria au avut cel mai mult de suferit, în timp 
ce sectorul financiar-bancar, serviciile şi turismul au continuat 
aceeași politică, adică... pe loc repaus. Ţara noastră nu era 
pregătită din punct de vedere economic să adere la Uniunea 
Europeană, iar criza a făcut ca această situaţie să adâncească 
lipsurile şi insuficienţele. O simplă radiografie ne arată că piaţa 
economică românească funcţionează astăzi pe datorie și o va 
face în continuare pentru mulți ani. 

Că F.M.I. nu ştie nimic despre economia românească, 
este o altă problemă. Mai grav este că nici „specialiştii” nu par 
să fi avut sau să aibă cunoştinţe temeinice despre economia 
României. Cert este că am pierdut prea multe fabrici, uzine 
sau combinate şi suprafeţe întregi de teren arabil au fost 
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lăsate de izbelişte. Toţi aceştia, de la reprezentanţii F.M.I. la 
specialiştii români, trăiesc într-o lume a lor, teoretică, despre 
economie. Nu înţeleg şi nici nu par dornici să înţeleagă 
mecanismele reale ale unei economii precum cea a României, 
care miroase a faliment de prea multă vreme. 

În plus, de câțiva ani buni, reprezentanții F.M.I. în 
România, îşi tot exprimă opinia despre situaţia economică a 
României, ca fiind la „recuperare intensivă”. În realitate, 
rămăşiţele economiei româneşti au dispărut cu desăvârşire în 
momentul când ţara noastră a fost integrată în Uniunea 
Europeană şi pe multe uşi a început să apară scris cu 
majuscule: faliment. Sau asta înţeleg marile puteri ale U.E. 
prin recuperare intensivă a economiei, în ţări precum 
România? 

 
3 februarie 2015 
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Drumul spre vindecare al economiei românești 
 
 
 
Analiza economică a ultimelor luni, arată că industria 

românească a avut o creştere viabilă şi aceasta va rămâne 
unul dintre principalele motoare de creştere ale PIB-ului, 
datorită calificării forţei de muncă şi costurilor reduse cu 
producţia. Vorbim desigur de P.I.B., nicidecum de relansarea 
industriei ca motor economic principal. Dacă ar fi să analizăm 
evoluţia economiei româneşti, în raport cu media Uniunii 
Europene, industria rămâne, în continuare, singurul sector 
care a prezentat o creştere, fiind nişa prin care România a 
beneficiat de efectele revenirii mai rapide a cererii externe. 

Evident, este nevoie de investiţii, iar acestea deşi 
întârzie, trebuie să apară. Spunem că întârzie pentru a subli-
nia că nu ne-am pierdut în totalitate speranţa că va exista o 
redresare economică, în discuţie intervenind şi amplasarea 
strategică a ţării noastre. Practic, industria, aşa gârbovită cum 
pare, şi-a majorat contribuţia la formarea P.I.B.-ului, în ultima 
perioadă, prin intermediul exporturilor şi rămâne motorul care 
susţine economia, potrivit analiştilor. Aceasta, desigur, la nivel 
teoretic. 

În anii următori, există perspective de creştere a 
sectorului construcţiilor pe seama lucrărilor de infrastructură 
demarate de autorităţi şi în cazul dezvoltării de parteneriate 
public-private, consideră aceiaşi specialişti. În ceea ce priveşte 
comerţul şi serviciile financiare-imobiliare, acestea vor înre-
gistra creşteri modeste pe termen mediu, deoarece consumul 
privat va rămâne afectat de criza financiară, în condiţiile în 
care ritmul de creştere al veniturilor va fi lent. Astăzi, avem 
nevoie de o reluare a creşterii economice pe baze sănătoase, 
care să nu mai creeze dezechilibre externe. România nu are 
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însă prea multe surse financiare la dispoziţie pentru a finanţa o 
creştere economică sustenabilă, exceptând fondurile euro-
pene, unde evoluţia în ultimii ani a fost dezamăgitoare, iar țara 
noastră nu pare capabilă să absoarbă noile fondurile. 

 
27 ianuarie 2015 
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România și noile previziuni economice 
 
 
 
Din ultima analiză economică a României am aflat că 

industria a înregistrat o creştere, în ultima perioadă, şi aceasta 
va rămâne unul dintre principalele motoare de creştere ale 
PIB-ului, datorită calificării forţei de muncă şi costurilor reduse 
cu producţia. Sigur, în discuţie intervine şi amplasarea stra-
tegică a ţării noastre. Practic, industria, aşa gârbovită cum 
pare, şi-a majorat contribuţia la formarea P.I.B.-ului în ultimii 
doi ani prin intermediul exporturilor şi rămâne motorul care 
susţine economia, potrivit analiştilor. Aceasta, desigur, la nivel 
teoretic. 

Nu putem ignora faptul că, în ultimii ani, creşterea eco-
nomică s-a bazat preponderent pe consumul realizat pe 
datorie, iar ponderea serviciilor şi construcţiilor în P.I.B. a 
urcat. Însă aceste sectoare au fost cele mai lovite de rece-
siunea ultimilor ani. 

Astăzi, avem nevoie de o reluare a creşterii economice 
pe baze sănătoase care să nu mai creeze dezechilibre 
externe. România nu are însă prea multe surse financiare la 
dispoziţie pentru a finanţa o creştere economică sustenabilă, 
exceptând fondurile europene, unde evoluţia în ultimii doi ani a 
fost dezamăgitoare. 

Ministerul Economiei preciza, la sfârșitul săptămânii 
trecute, că va acorda o mare importanţă mediului de afaceri. 
„Soluţiile viabile vor fi rezultatul dialogului cu patronatele, sindi-
catele, mediul academic şi specialiştii în domeniu”, susţineau 
reprezentanții ministerului şi aproape că i-am crede pe cuvânt, 
dacă nu am ştii ce interese reprezintă.  

Dacă ar fi să analizăm evoluţia economiei româneşti, în 
raport cu media Uniunii Europene, industria rămâne, în conti-
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nuare, singurul sector care a prezentat o creştere, fiind nişa 
prin care România a beneficiat de efectele revenirii mai rapide 
a cererii externe. 

Creşterea sustenabilă viitoare va trebui, aşadar, să se 
bazeze pe industrie şi exporturi, fără a neglija însă cererea 
internă. În anii următori există perspective de creştere a 
sectorului construcţiilor pe seama lucrărilor de infrastructură 
demarate de autorităţi şi în cazul dezvoltării de parteneriate 
public-private, consideră aceiaşi specialişti. În ceea ce priveşte 
comerţul şi serviciile financiare-imobiliare, acestea vor înre-
gistra creşteri modeste pe termen mediu, deoarece consumul 
privat va rămâne afectat de criza financiară, în condiţiile în 
care ritmul de creştere al veniturilor va fi lent. 

 
20 ianuarie 2015 
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Ce vor românii 
 
 
 
De la o vreme suntem, parcă, mult prea dezamăgiţi de 

actuala clasă politică şi de sistemul care a împins România 
într-o criză generală fără precedent. Nu parcurgem doar o 
criză economică, socială, morală şi politică, ci şi una de 
încredere, de credibilitate, de autoritate şi nu în ultimul rând, 
de soluţii. Acestea din urmă sunt cele care lipsesc cu desă-
vârşire. Ce sunt de fapt schimbările la nivelul conducerilor 
instituţiilor legislative ale României? Soluţiile de compromis ale 
unei clase politice dominată de: lipsa de onestitate, secre-
tomania, incapacitatea de a produce legi bune, interesele spe-
ciale, contractele preferenţiale şi blocarea accesului oamenilor 
la cei care iau decizii. Ne pricepem la tot și totuși la nimic. 

Deşi am avut patru alternanţe la guvernare în ultimii 24 
de ani, democraţia românească a dat de nenumărate ori 
semne de oboseală, în loc să se consolideze. Încrederea 
publică în instituţiile fundamentale ale ordinii democratice con-
tinuă să fie la pământ. Concurenţa sănătoasă a partidelor care 
furnizează stabilitate politică este înlocuită de conflicte, veri-
tabile lupte de gherilă politică, de „înţelegeri oculte” ale intere-
selor particulare oportuniste, în timp ce opoziţia ia forma unor 
facţiuni sectare unite doar de exerciţiul corupţiei şi frica 
răspunderii penale. Nimic nou până aici, veţi spune, căci toate 
acestea vă sunt prea bine cunoscute. 

Ce vor atunci românii? Cu siguranţă nu o societate 
controlată de un stat atotputernic, dar nici una aruncată în 
haos de pieţe dezordonate aflate în goană după profituri 
mincinoase, constituie obiectivul de perspectivă. Specialiştii s-
au grăbit să afirme, în ultima vreme, că „ar fi o eroare ca 
eşecul politicilor de drept din România să retrezească din 
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adormire concepţiile falimentare şi învechite despre un stat 
care naţionalizează economia, dar ar fi o eroare şi mai mare 
ca statul să asiste pasiv la dezmăţul corupţiei sau al pieţelor 
nereglementate care distrug peste noapte comunităţi întregi de 
oameni.” Ca întotdeauna, specialiştii spun totul şi nimic. 

 
13 ianuarie 2015 
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Despre tagma politicienilor români 
 
 
 

Parlamentarul ideal este cinstit („nu votează la două 
mâini”; „nu îşi votează mărirea salariului sau a pensiei”), harnic 
(„nu doarme la şedinţe”), îi reprezintă pe cei care l-au ales, îi 
ascultă, le înţelege nevoile şi ţine cont de ele în elaborarea 
legilor, este un bun profesionist, are onoare şi demnitate, îşi 
respectă promisiunile făcute în campania electorală. Şi toate 
acestea, dacă nu ar fi parlamentar român. 

Învăţământul, sănătatea, turismul, industria, agricultura, 
transporturile ş.a. au fost prea mult timp, într-un mod condam-
nabil, lăsate să viscereze până în pragul abominabilului. 
Pentru aceasta ne facem vinovaţi şi noi că am crezut în pro-
misiunile lor şi ei că şi-au permis să ne mintă cu atâta neru-
şinare. Suntem cu toţii piesele nefericite ale unui puzzle numit 
generic „România eternă şi fascinantă”. 

Lăsând la o parte profilul politicianului ideal, să vă spun 
şi de ce a ajuns România în actuala situaţie, cu datorii la 
F.M.I., cârpită în coate şi roasă în genunchi. Am aflat de la o 
cunoştinţă „bine intenţionată” că situaţia ingrată a ţării din 
ultimii ani putea fi uşor evitată. De fapt, eram invitat să privesc 
peste umăr, în urmă cu peste zece ani: „Dacă Năstase şi 
P.S.D.-ul, cât au fost la putere, nu angajau cu miile la buget, 
nu ajungeam astăzi aici. Toate rudele lor sunt prin primării şi 
ministere.” L-aş fi contrazis pe amic, dar cum nu doream să 
mă pun cu mintea lui odihnită (sic!), i-am zâmbit cu subînţeles: 
„şi struţocămila se jură că e pasăre, dar nu face ouă”. 

Vă întrebaţi, poate, care sunt totuşi rezultatele 
României în ultimii 24 de ani? O parte pe aici, o parte pe 
acolo. Concluzia: rezultate… din părţi. Şi asta nu pare să 
deranjeze câtuşi de puţin pe cei cărora ar trebui să le crape 
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obrazul de ruşine şi aceasta pentru că le lipseşte tocmai 
„educaţia politică”. Bine că noi, românii, am pierdut şi gramul 
acela de conştiinţă pe care îl deţineam şi suntem scutiţi de 
simţămintele ruşinoase. 

Despre „educaţia politică” le vorbeam şi elevilor mei de 
clasa a XI-a, în cadrul unui capitol intitulat „Statul şi politica”. 
Încercam să le trezesc interesul pentru înţelegerea formelor de 
guvernământ şi a sistemelor politice (parlamentar, prezidenţial 
şi semi-prezidenţial) în concordanţă cu unele competenţe pe 
care ei trebuie să le deprindă în urma studierii istoriei. Astăzi, 
vedem cu părere de rău cum stimabililor noştri parlamentari le 
lipseşte exact ceea ce pretind eu de la elevii mei, educaţia 
politică, şi chiar ceva mai mult. 

 
2 decembrie 2014 
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România încotro? 
 
 
 
Nu vom discuta în editorialul de astăzi despre alegerile 

care au învrăjbit din nou pe români, românii din România 
contra românilor din România, românii din diaspora contra 
românilor din România. Cine are minte să priceapă, va pricepe 
că sunt doar jocuri politice în care unii sfârșesc prin a fi 
manipulați. Ce înseamnă însă interesele şi jocurile politice la 
înalt nivel? Cât de mult seamănă acestea cu cele de acum 
câteva secole. Despre cum se pune pumnul în gură şi se 
ordonă jocul de glezne? Ordinele „noii Porţi” nu se discută, se 
execută, iar după ce îţi faci „temele”, primeşti mângâieri părin-
teşti pe creştet. 

Aşa arată o radiografie a relaţiilor dintre România şi 
Uniunea Europeană. O democraţie cu iz de servilism pentru 
care plătim datorie externă şi suntem obligaţi să memorăm pe 
de rost lecțiile despre statul de drept și valorile europene. 

Ca număr al populaţiei şi ca suprafaţă, România este, 
într-adevăr, a şaptea ţară din U.E. şi nu este de închipuit că, 
odată, ar putea ajunge şi a şaptea putere economică, lucru 
care i-ar conferi, fără discuţie, şi o mai mare putere de 
influenţă în cadrul Uniunii. Acest deziderat nu se va împlini 
însă niciodată. Adevărul este că, de 20 de ani, România se 
află, de fapt, la periferia Europei, la aproape toate capitolele, 
în special economic. Şi aici va rămâne pentru foarte mult timp. 

Că economia României s-a dus pe Apa Sâmbetei 
contează mai puţin, sau deloc, pentru „noua Poartă” atât timp 
cât principalul motor economic impus funcţionează perfect: 
consumul. Dacă este să luăm însă de „bune” încercările de 
redresare economică a ţării, înseamnă că avem în continuare 
lideri lipsiţi de experienţă sau voinţă. Poate nu ar trebui să-i 
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judecăm atât de dur, cu toate că o merită, după cum poate nu 
ar trebui să trecem nici peste interesele Uniunii Europene, tot 
mai evidente, peste atât de zvonitele interese „oculte”, sau 
peste „complotul internaţional”, despre care se discută la 
nivelul cetăţeanului de rând. Trebuie menţionat felul în care se 
„exersează” politica economică în România: ca să priceapă 
toţi – ne vindem în continuare ţara pe nimic, la ordinele „noii 
Porţi”! 

 
18 noiembrie 2014 
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România, încă la limita (sub)existenței 
 
 
 
La aderarea României în Uniunea Europeană au exis-

tat numeroase raţiuni geopolitice. Ne-am trezit, apoi, în opinci 
şi flămânzi într-o Europă care ne-a ridiculizat ori de câte ori a 
avut ocazia. Am plecat capul şi umili, am mers mai departe. 
Teoretic, problema era una simplă, dar privind lucrurile din altă 
perspectivă, mentalitatea nu s-a schimbat, iar nivelul de trai nu 
a crescut prea simţitor în ultimii ani. Din contra, s-a simţit un 
regres. Şi toate acestea doar pentru că, în 23 de ani, nu am 
reuşit să ne aliniem noilor standarde. 

Ca număr al populaţiei şi ca suprafaţă, România este, 
într-adevăr, a şaptea ţară din U.E. şi nu este de închipuit că, 
odată, ar putea ajunge şi a şaptea putere economică, lucru 
care i-ar conferi, fără discuţie, şi o mai mare putere de 
influenţă în cadrul Uniunii. Acest deziderat nu se va împlini 
însă niciodată. Adevărul este că, de 24 de ani, România se 
află, de fapt, la periferia Europei, la aproape toate capitolele. 
Şi aici va rămâne pentru foarte mult timp. 

La nivelul Uniunii Europene, ţara noastră nu a fost 
nicicând un bun exemplu, doar că este nevoie de noi acolo. 
România se împrumută astăzi în stânga şi dreapta, uitând 
probabil că orice împrumut trebuie restituit şi cu dobândă. Cei 
care se fac a nu pricepe cum stă această treabă, adică 
membrii fostului guvern Boc, dar, se pare, şi membrii guver-
nului Ponta, ne afundă în datorii pe care nici şapte generaţii de 
azi înainte nu le vor putea onora. 

După 23 de ani de democraţie, prost înţeleasă, con-
secinţele sunt, aşadar, greu de suportat. S-au adaptat doar 
politicienii şi cei care au ştiut să facă afaceri cu statul. Restul 
încearcă din răsputeri să supravieţuiască. Veniturile populaţiei 
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sunt însă rezultatul „perpetuării ineficienţei în economie”. Se 
afirma pertinent că pentru a tinde la statutul categoriei sociale 
de mijloc, ar trebui să avem salarii de 2.000 – 3.000  lei. 
Înţelegem deci, că în România, mai mult de două treimi din 
populaţie trăieşte la limita (sub)existenţei, din moment ce sala-
riul minim pe economie nu depăşeşte 800 lei. Să ne mai mire 
în vreun fel că profesorii și medicii au început să iasă din nou 
în stradă? Cât suntem de săraci ştim şi singuri, fără să mai 
arate Uniunea Europeană cu degetul. 

 
11 noiembrie 2014 
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De la fier vechi la carton și tratamente cosmetice 
 
 
 
În urmă cu patru ani, România semna acordul stand-by 

cu Fondul Monetar Internaţional, aceasta şi pentru că lipseau 
adevăraţii specialişti în economie, iar pentru cămătarii de la 
F.M.I. a fost floare la ureche să convingă de necesitatea unui 
împrumut. Nu ştim sigur dacă aceşti specialişti au apărut, o 
certitudine fiind însă datoria pe care ţara noastră a conta-
bilizat-o atunci şi pe care încercăm să o acoperim. Mai rău 
este că și astăzi continuăm să ne împrumutăm. Ba chiar o 
facem pentru salarii și pensii, ceea ce este un mare semn de 
întrebare privind direcția în care ne îndreptăm. 

Dezechilibrele economice pe care le-am contabilizat în 
ultimii ani atrag atenţia că, în România, există o piaţă nefunc-
ţională. Exporturile şi investiţiile sunt încă deficitare, iar con-
sumul, principalul motor al creşterii economice, în România, 
nu este, deocamdată, funcţional. O simplă radiografie ne arată 
că piaţa economică românească nu este capabilă să devină 
funcţională prea curând, deşi a beneficiat, în ultimul timp, de 
serioase tratamente… cosmetice. 

Poate analiștii economici sunt mulțumiți că la nivelul 
Uniunii Europene se arată că România a avut o evoluție mai 
bună decât țara vecină, Bulgaria, în special datorită unei 
reabilitări în sectorul agricol, în acest an, ocupând locul doi, 
după Franța, la producția de porumb, și o îmbunătățire semni-
ficativă a cheltuielilor de consum, dar asta nu înseamnă că 
trebuie să acceptăm ideea de a deveni o țară preponderent 
agricolă. Uităm, parcă, prea ușor că în urmă cu vreo două-trei 
decenii, România a avut o industrie care performa, apoi 
bucată cu bucată, totul a ajuns la fier vechi. 
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La nivelul Uniunii Europene, ţara noastră nu a fost 
nicicând un bun exemplu, doar că este nevoie de noi acolo. 
România se împrumută, astăzi, în stânga şi dreapta, uitând, 
probabil, că orice împrumut trebuie restituit şi cu dobândă. Cei 
care se fac a nu pricepe cum stă această treabă, adică 
membrii fostelor guverne care ne-au afundat în datorii pe care 
nici şapte generaţii de azi înainte nu le vor putea onora, 
încearcă să ne convingă astăzi că direcţia guvernului Ponta nu 
este cea corectă. Poate că, în fine, de această dată au și 
aceștia dreptate. 

 
4 noiembrie 2014 
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România și Articolul 80 din Constituție 
 
 
 
Două treimi dintre români habar nu au care este rolul 

puterilor în stat, al Parlamentului și al Guvernului, în general, 
sau al Președintelui, în particular. Să ne surprindă că doar 
34% dintre cei chestionaţi, conform unui studiu dat recent 
publicităţii de Asociaţia ProDemocraţia, au identificat rolul 
Președintelui – acela de a reprezenta statul român și de a fi 
garantul independenței naționale, al unității și integrității terito-
riale a țării? Alţi 34% dintre respondenţi au afirmat că rolul 
Președintelui este să vegheze la bunul mers al ţării şi să 
îmbunătăţească nivelul de trai al populaţiei, iar restul au vorbit 
despre rolul de conducere sau de reprezentativitate, iar 10 % 
au dat răspunsuri negative la adresa Președintelui. Asta aşa 
pentru a ne face o idee despre cei care de 24 de ani votează 
democratic în România. Nu ar fi rău dacă buletinele de vot ar 
include pe viitor şi câteva întrebări din Constituţia României, 
mai cu seamă Articolul 80, pentru viitoarele alegeri, din luna 
noiembrie. 

Ştiţi ce e trist? Că la ultimele scrutinuri electorale, în 
secţiile de votare din România, am văzut prea puţini tineri, dar 
suficient de mulţi bătrâni care atunci când au avut ştampila de 
vot în mână s-au gândit la viitorul nepoţilor lor. România ulti-
milor ani suferă de o criză acută de ignoranţă a tinerilor, pentru 
care non-valorile au devenit valori şi modele. 

Despre clasa politică… doar de bine, s-ar grăbi unii să 
afirme. Mizând doar pe ignoranţa unora şi prostia altora, politi-
cienii români și-au adaptat stilul unui anume soi de capitalism 
în care primează interesul personal, fără a fi interesaţi să 
asigure „viitorul ţării”, prin locurile de muncă, educaţie sau să-
nătate. Sigur, toate acestea sunt mai puţin prioritare atunci 



 

 
ANDREI POPETE-PĂTRAȘCU 

 

 148 

când te lăfăi în vile de sute de miliarde de lei, conduci maşini 
de sute de mii de euro, îţi tratezi problemele de sănătate în 
clinici particulare din străinătate sau îţi trimiţi odraslele la studii 
în afara ţării. România suferă și odată cu ea, toți cei care simt 
românește sau știu că Președintele veghează la respectarea 
Constituției și la buna funcționare a autorităților publice, că 
exercită funcția de mediere între puterile statului, precum și 
între stat și societate. 

 
28 octombrie 2014 
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România, ţara moaştelor sfinte 
 
 

 
De-a lungul anului, în diferite localităţi, ori la diferite 

mânăstiri se fac pelerinaje la Sfintele Moaşte ale unor sfinţi 
români sau străini, unii cunoscuţi, alţii necunoscuţi. Oamenii se 
închină la ele cu speranţa că vor găsi vindecarea bolilor sau 
rezolvarea la problemele lumeşti. Totuși, nimeni nu se 
întreabă la ce se închină de fapt şi ce se ascunde în cutiile 
argintate. Biserica Ortodoxa Română nu poate spune cu 
exactitate numărul osemintelor sfinte prezente în lăcaşurile de 
cult însă dacă ar fi să consultăm site-urile creştin-ortodoxe, 
aflăm că există nu mai puţin de 700 de moaşte, adăpostite în 
peste 250 de biserici şi mănăstiri. 

Pentru că avem moaşte fără număr, Patriarhia a decis 
că este vremea să ţină o evidenţă clară a tuturor osemintelor 
sfinte din România, într-un catalog special. „Este o tradiţie 
veche, românească şi creştinească”, s-ar grăbi cei mai mulţi 
să spună, dar când îmbrâncelile între credincioşi iau locul 
smereniei şi circul împărţitului de sarmale locul evlaviei, cono-
taţiile sunt de altă natură decât cea religioasă. 

Numeroşi români, creştini până în adâncul sufletului şi 
măduva oaselor, străbat distanţe mari cu diferite mijloace de 
transport, uneori pe jos, stau zeci de ore la cozi interminabile, 
pe ploaie sau caniculă, se târăsc chiar în genunchi sute de 
metri, chiar kilometri, pentru ca să ajungă să se închine, să 
sărute Sfintele Moaşte şi să-i spună acelui sfânt ceea ce le 
apasă sufletul. 

Au ajuns de pomină pelerinajele la moaştele Sfintei 
Paraschiva de la Iaşi, la ale Sfintei Filofteia de la Argeş, sau la 
ale Sfântului Dimitrie Basarabov de la Catedrala Patriarhală 
din Bucureşti. 
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Mai ceva ca atunci când trebuie să îşi exprime atitu-
dinea civică, românii participă cu sutele de mii la pelerinaje şi 
îşi pun toată credinţa în Sfintele Moaşte pe care le venerează, 
doar… 

Sigur, spun unii, este de neînţeles pentru străinii de 
credinţa ortodoxă sau de învăţătura creştinească de unde 
găsesc unii români atâta evlavie şi pot să acorde atâta cinste 
unor rămăşiţe pământeşti ale unor oameni, care au trăit aici pe 
pământ, cunoscând toate cele omeneşti. Nu vom vorbi nici de 
prostie şi nici de lipsă de cultură, dar când prea exagerate 
devin şi astfel de manifestări nu ştim ce să înţelegem, arăţi cu 
degetul pentru lipsa de cultură teologică. 

 
14 octombrie 2014 
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Mecanismele reale ale economiei românești 
 
 
 
„Să privatizaţi tot!” Aceasta pare să fie deviza aplicată 

de Fondul Monetar Internaţional (FMI) pentru ţara noastră. 
Trist este că vindem tot ce avem pentru a continuă să ne 
îndatorăm celor care au ca scop principal „promovarea unei 
economii mondiale sănătoase, promovarea cooperării mone-
tare internaționale, garantarea stabilității financiare, facilitarea 
comerțului internațional, contribuirea la un nivel înalt de ocu-
pare a forței de muncă, la stabilitate economică și combaterea 
sărăciei”. Nimic din toate acestea nu par să se potrivească 
însă cu imaginea F.M.I. în România. 

În timp ce marile puteri economice şi-au „rezervat” 
supremaţia în industrie, agricultură şi servicii,  României i s-a 
impus consumul. Dezechilibrele economice pe care le-am 
contabilizat în ultimii ani, atrag atenţia că, în ţara noastră, încă 
nu există o piaţă funcţională. Exporturile şi investiţiile sunt încă 
deficitare, iar consumul, principalul motor al creşterii econo-
mice al ţării noastre (după standardele Uniunii Europene şi 
F.M.I.) nu este, deocamdată, funcţional. 

Am constatat cum, din aderarea României la Uniunea 
Europeană, în realitate, atât agricultura cât şi industria au avut 
de suferit, în timp ce sectorul financiar-bancar, serviciile şi 
turismul au continuat politica aceluiaşi „pe loc repaus”. 
Evident, țara noastră nu era pregătită din punct de vedere 
economic să adere la Uniunea Europeană. O simplă radio-
grafie ne arată că piaţa economică românească funcţionează, 
astăzi, pe datorie, iar, în curând, falimentul va fi cuvântul de 
ordine al unei economii condusă pe ultimul drum în acordurile 
„Odei bucuriei”. 
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Că F.M.I. nu ştie nimic despre economia românească 
este evident. Problema gravă, pe care evităm să o punem pe 
tapet, este că nici specialiștii români care de vreo 20 de ani s-
au perindat pe la Ministerul Economiei nu par să fi avut sau să 
aibă cunoştinţe temeinice despre economia României. Am 
pierdut prea multe fabrici, uzine sau combinate şi suprafeţe 
întregi de teren arabil au fost lăsate de izbelişte. Toţi aceştia, 
de la reprezentanţii F.M.I. la specialiştii noştri, trăiesc într-o 
lume a lor, teoretică, despre economie. Nu înţeleg şi nici nu 
par dornici să înţeleagă mecanismele reale ale unei economii 
precum cea a României, care miroase a faliment de prea 
multă vreme. 

 
7 octombrie 2014 
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Consecințele globalizării  
 
 
 
Globalizarea nu presupune doar consecințe pozitive, 

astfel încât există și riscuri, iar acestea nu sunt deloc de 
neglijat. Unele dintre acestea sunt riscurile economice, iar 
fenomenul de globalizare este adesea însoțit de o filosofie a 
învingătorilor din perspectivă economică prin ștergerea unor 
întregi sisteme economice, mai puțin adaptabile la noul 
fenomen. 

La o scară macro vorbim despre sisteme economice în 
care industria și agricultura sunt în continuă reducere și 
redimensionare, traversând un trend descendent. Globalizarea 
presupune, în același timp, o împărțire severă între cei foarte 
bogați (prea puțini) și cei foarte săraci (prea mulți). O aseme-
nea evoluție nu este neapărat un rezultat al globalizării, dar, 
printr-o analiză atentă, se poate remarca faptul că globalizarea 
are darul de a accelera fenomenul de ștergere a unor sisteme 
economice, cu rădăcini locale și desigur apariția acestor deca-
laje sociale. 

Vorbind despre acestea din urmă, ele sunt profund 
anco-rate și într-un anumit tip de cultură ce le acompaniază, 
ajungându-se într-un final la ștergerea acesteia. Este și cazul 
României, în care evoluția economică din mediul rural și 
ștergerea tradiției prin plecarea celor mulți din acest mediu, 
conduce la părăsirea tradițiilor locale deci a culturii. Se vor-
bește foarte mult, astăzi, despre o moștenire a secolului trecut, 
în care normele etice și morale sunt reconsiderate și ca 
urmare a fenomenului de globalizare. În discursul său, liderul 
de la Kremlin, Vladimir Putin, scotea în evidență, de exemplu, 
în mod voluntar, carențele de ordin național și cultural ale 
Uniunii Europene, atrăgând atenția asupra riscului aplicării 



 

 
ANDREI POPETE-PĂTRAȘCU 

 

 154 

sintagmei unitate în diversitate. Dacă până în secolul XX, 
tradițiile naționale constituiau puncte de reper, norme etice și 
morale, astăzi, acestea se estompează și voit sunt șterse, în 
accepțiunea sa, în contextul europenizării statelor bătrânului 
continent. 

Până la un punct, putem accepta remarcile sale, în 
care subliniază că specificul național, cultural, sub aspectul 
tradițiilor, poate dispărea, în dorința aceasta de uniformizare 
europeană și firesc, liderul rus nu vede cu ochi bun acest 
aspect, prin crearea unui bloc compact sub natură național-
cultural, Europa cunoscând o bipolarizare accentuată: U.E. 
versus Rusia. 

 
30 septembrie 2014 
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România corigentă la capitolul „bun exemplu” 
 
 
 
La nivelul Uniunii Europene, România nu a fost nici-

când un bun exemplu, doar că este nevoie de noi acolo. Ne-
am împrumutat însă în ultimii ani, în stânga şi dreapta, uitând 
că orice împrumut trebuie restituit şi cu dobândă. În urmă cu 
șapte ani, la aderarea României în U.E. au existat numeroase 
raţiuni geopolitice. Ne-am trezit apoi în opinci şi flămânzi într-o 
Europă care ne-a ridiculizat ori de câte ori a avut ocazia. Am 
plecat capul şi umili, am mers mai departe. 

Teoretic, problema era una simplă, dar privind lucrurile 
din altă perspectivă, mentalitatea nu s-a schimbat, iar nivelul 
de trai nu a crescut prea simţitor în ultimii ani. Din contră, s-a 
simţit un regres. Şi toate acestea doar pentru că nu am reuşit 
să ne aliniem noilor standarde. 

Ca număr al populaţiei şi ca suprafaţă, suntem a 
şaptea ţară din Uniunea Europeană şi nu este de închipuit că, 
la un moment dat, am putea ajunge şi a şaptea putere eco-
nomică, lucru care ne-ar conferi, fără discuţie, şi o mai mare 
putere de influenţă în cadrul Uniunii. Acest deziderat nu se va 
împlini însă niciodată.  

Adevărul este că, de 23 de ani, România se află la pe-
riferia Europei, la aproape toate capitolele. Şi aici va rămâne 
pentru foarte mult timp. După toți acești ani de democraţie 
prost înţeleasă consecinţele sunt greu de suportat. S-au adap-
tat doar unii politicieni şi cei care au ştiut să facă afaceri cu 
statul. Restul încearcă din răsputeri să supravieţuiască. 

În prezent, se poate vorbi despre „măsuri luate pentru 
conservarea principalelor funcţii vitale ale economiei, aflată în 
plin proces de hibernare, reducându-şi consumul, până la 
nivelul de supravieţuire şi aşteptând vremuri mai bune, atât pe 
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plan naţional, cât şi european.” Este acesta unul dintre răs-
punsurile oferite de cei care conduc astăzi economia țării. O 
astfel de abordare nu face decât să arate lipsa de interes, 
atunci când vorbim de economia românească. 

 
23 septembrie 2014 
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