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ISCUŢIE..ŞI         Radu Gruia 
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DUNĂTURA         Radu Gruia 
E MECANICI  

                Opinii 
INCI PROBLEME Radu Mihalcea 
AJORE ALE LUMII 
ONTEMPORANE                  

               Cronică  
N PENSIONAR     Mirel Vanca 
ATAL                 
         
              
           De-ale noastre 
ELIN DRINKING   Mirel Vanca 
EAM                                      

    
IN MEMORIAM:     Radu Stoian 
AN ONOFREI                            
 

     LA MULŢI ANI ! 

Anul 4, Nr.6, iunie  2008  ♦  Serie nouă ♦ Apare  în  fiecare  ultimă  J
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DISCUŢIE..ŞI REGULI ! 
RADU GRUIA 

că, încet- încet, dar cu certitudinea 
xorabile a timpului sau timpurilor, dacă 

e care  şi al, sau ale noastre, „Foaia de 
juns la anul 4,5 al apariţiilor sale ! Fain ! 
ră, alţii nu cine ştie ce, unii devin un pic 

lţii sunt indiferenţi, ce mai, părerile sunt 
 în funcţie de imaginea pe care a reuşit s-
rândul celor interesaţi. OK ! S-ar putea 
 merge, e bine şi să ne vedem de treabă. 
 chiar aşa. Pentru că, orice „lucrătură” 
se supune, vrem nu vrem, unei reguli 
 atât de strictă pe cât este de nesuferită : 
reeze, să întreţină să cultive şi să dezvolte 
te) interesul personajului colectiv căruia i 

ză ! Dacă nu, respectiva „lucrătură” 
ile naturii mamă : se ofileşte, se usucă şi 
 ! 
i multe ori am încercat să atrag atenţia 
ultăţilor crescânde pe care le întâmpin la 
materialelor care formează cuprinsul 
nare ale revistei. Cauzele sunt destul de 

ntificat : nu toţi scriu, cei aflaţi încă în 
îşi consacră acesteia toată energia 

tematica revistei este limitativă (dacă 
evenimentele personale sau de familie şi 
orilor, subiect evident epuizat) nu prea 
 mare lucru. Şi atunci, ce sau despre ce 
vestiri de călătorie? Da, dar am tot scris ! 
, dar nu toată lumea este amatoare de 

 story-uri ? Da, dar trebuie să accepţi 
rile confruntării cu  trecutul,  neglijării 

 sau chiar periculos, viitorului ! Şi atunci? 
ivă ar deschide continuarea pe această 
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direcţie ? Păi, după opinia mea, una singură, deloc fastă : dacă oamenilor le va dispare 
curiozitatea firească să răsfoiască revista  cu convingerea că vor găsi cu siguranţă 
ceva  interesant, plăcut sau deconectant, lucrurile vor continua pe un trend 
descendent până când Măria Sa Plictiseala va acoperi totul cu Mantia Sa Cenuşie...... 
Păi atunci până şi o Călătorie cu Metroul va fi mai interesantă decât revista ! Ptiu,  
Drace ! Cum un asemenea deznodământ nu poate fi acceptat, fie el chiar sub forma 
unei sumbre previziuni meteo, apare întrebarea retorică „ Ce-i de făcut ?”, lucru musai 
de evitat pentru că şi-a mai pus-o unu’ acum vreo 100 şi ceva  de ani şi a ieşit rău de 
tot ! Ei bine, partea bună este că nici dracu’ nu-i întotdeauna chiar aşa de negru! 
Putem face niscai schimbări, pe ici pe colo, prin părţile esenţiale, (cum zicea altul) şi 
să scăpăm de necaz. Evident, am în vedere schimbări tematice, de care ne-am tot 
împiedecat în ultima vreme. Concret, hai să inaugurăm câteva rubrici noi şi să vedem 
ce iese ! 
         Pentru început, ce-aţi zice de mult hulita politică ? Dar – mă grăbesc să precizez 
– lipsită de veninul perfid şi periculos care o face atât de atractivă pentru politicieni. 
Ca  un vaccin ! Aşa mai merge. Devine o ştiinţă. Îţi oferă o perspectivă utilă asupra  
jocului strategic al  celor care se autodistribuie în rolurile principale ale spectacolului 
planetar. Este, poate, unica şansă să mai poţi pricepe câte ceva ! 
M-am gândit la titlul noii rubrici şi anume :” Opinii „ Alb, dar cuprinzător ! Materialele 
se vor putea referi la orice subiect din domeniul politicilor doctrinare, sociale, 
economice, culturale, educaţionale ş.a.m.d. Cu o singură condiţie coercitivă : să  nu 
conţină absolut nici-un fel de forme de ANGAJARE PARTIZANĂ sau MILITANTISM ale 
autorului.Dacă totuşi conţine astfel de elemente,materialul NU APARE.Simplu şi uşor!  
        Următoarea nouă rubrică se poate intitula : „ De-ale noastre „. Rubrica va fi 
dedicată  cu exclusivitate, materialelor referitoare la activitatea Asociaţiei MECANICII 
’61. Intenţia este să devină un spaţiu rezervat informaţiilor privind activităţile  
asociaţiei şi iniţiativele  Consiliului Director .   
          Mirel Vanca, un tip vertical, menţine o stare de normalitate: doreşte şi reuşeste 
să rămână un fan al lumii spectacolului artistic. În cazul lui, al celui dramatic. Dar nu 
se opreşte aici. Ne lasă şi pe noi să constatăm fineţea şi creativitatea spiritului său 
observator. Scrie cronici. Pe limba noastră, pentru noi, având întotdeauna grijă să 
insereze şi propriile opinii. Ei bine, de ce să nu dedicăm o rubrică acestui fenomen 
plăcut, util şi ......terapeutic, care este lumea spectacolului, dramatic, sportiv, 
cinematografic, literar, clasic, modern, de avangardă, etc. ? N-aş putea crede că Mirel 
este o excepţie printre noi ! Titlul rubricii : „Cronică”. Hai să vedem cine,  unde , cum 
şi ce a mai văzut şi ne povesteşte şi nouă..... Succes ! 
          Pe 10 mai crt. a avut loc la Eforie, la Calypso, Adunarea generală a asociaţiei 
noastre, despre care am relatat în editorialul numărului trecut. Noul Consiliu 
Director, bilă albă, s-a ocupat şi de revistă. (să sperăm că-i un semn bun, pentru că 
înainte, dacă se ocupau şefii, s-alegea praful...). Redacţia (care funcţionează admirabil 
pe principiul „ cei 4 apostoli erau 3, Luca şi Matei”), a primit dreptul  să cenzureze  
„ţepele” la adresa colegilor şi sarcina să deschidă o rubrică pentru realizările 
profesionale ale domniilor lor. Vivat ! Propun titlul „Inginerie aplicată” şi aştept 
fără....”puţintică răbdare” ! 
          Ajung acum la un subiect căruia trebuie, vrând nevrând, să-i ofer, cu respect, 
locul pe care şi-l merită cu prisosinţă : însemnările, notele, relatările, descrierile, 
povestirile – alegeţi voi dragi colegi – de călătorie ! Cele câteva zeci de apariţii (ar trebui 
să ştiu cu exactitate, dar nu ştiu şi pentru asta îmi cer scuze), au cuprins numeroase 
povestiri ale  călătoriilor colegilor noştrii, dintre care multe au fost foarte apreciate 
pentru conţinutul de informaţie sau valoarea literară.( „trag un bilet” şi-mi pică  Nicu 
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Suruceanu cu periplul lui peruan!). Deci propun un nume cuminte: „Note de 
călătorie”  . Vă urez , din tot sufletul, drum bun , cale bătută. 
          Dacă tot mă angajez într-o acţiune (absolut firească zic eu) de normalizare şi 
structurare, este musai să fac loc  unor reguli. Cred că ar fi trebuit să existe deja, dată 
fiind „etatea” bebeluşului, but never say never ! (zic nişte verişori mai îndepărtaţi de-ai 
noştrii!). Aşa că, fără să despicăm firul gata despicat de atâţia alţii, hai să facem un 
soi de „înţelegere pe cuvânt” referitor la materialele care vor apare în revistă. Este 
vorba despre câteva regului  acceptate apriori, atât de către cei care trimit materiale 
spre reproducere în paginile revistei, cât şi de către redacţie. Astfel : 

Autorii. 
1. Vor trimite materialele prin poştă, poştă electronică sau intermediar persoană 

fizică, cel mai târziu până în ziua de vineri a săptămânii anterioare celei de 
apariţie a numărului în care doresc să apară materialul trimis. 

2. Materialele trimise vor fi prezentate pe suport magnetic, (de preferat stick , DVD 
sau CD)  redactate cu diacritice. (Luca şi Matei, cei doi redactori pomeniţi mai 
sus nu pot corecta zeci de pagini. Şi nici nu este treaba lor). Totuşi, dacă 
materialul este redactat fără diacritice, va fi reprodus ca atare. 

3. Conţinutul,stilul şi celelalte tehnici de elaborare ale unui text  sau imagini 
destinate reproducerii într-o publicaţie, aparţin autorului şi angajează în 
exclusivitate, răspunderea acestuia sub  semnătura proprie. 

4. De asemenea,  respectarea adevărului şi răspunderea pentru corectitudinea 
afirmaţiior cuprinse în material, inclusiv asumarea paternităţii acestuia, revin în 
exclusivitate autorului. 

5. Materialele nu vor cuprinde :atacuri la persoană (acuze, calomnii, injurii, 
aprecieri insidioase, etc.) violări ale vieţii private, elemente licenţioase, 
obscenităţi, morbiditate, abuzuri de limbaj, discriminări (rasiale, religioase, de 
gen sau etnice), militantism politic sau naţionalism-extremist. 

Redacţia. 
1. Are obligaţia să analizeze materialele primite (sau proprii) şi să decidă asupra 

reproducerii sau nereproducerii lor în cuprinsul revistei. Decizia de 
nereproducere a unui material primit la redacţie trebuie să fie motivată şi adusă 
la cunoştiinţa autorului, odată cu înapoierea materialului în forma în care a fost 
trimis. 

2. Răspunde de reproducerea întocmai a materialelor trimise de către autori.. 
Orice eventuale modificări, adăugiri, substituiri sau alterări ale conţinutului sau 
formei originalului primit, vor fi operate numai cu acordul autorului. Fac 
excepţie elementele de tehno-redactare (paginaţie, fonturi, grafică şi altele 
asemenea), care revin în competenţa exclusivă a redacţiei. 

3. Are obligaţia să elaboreze, în două ediţii –  electronică şi pe hârtie -   un număr 
lunar de apariţie al revistei „MECANICII ’61”, astfel încât acesta să poată fi 
distribuit – electronic  şi fizic sau prin poştă – tuturor menbrilor asociaţiei 
noastre. Distribuirea se va face până cel mai târziu în ultima zi de joi a  lunii de 
apariţie şi va fi gratuită. Schimbarea modului de distribuire este de competenţa 
exclusivă a Consiliului Director al Asociaţiei. 

         Aşteptăm părerile voastre, dragi colegi, despre cele de mai sus, aplicate 
experimental la elaborarea prezentului număr. Ele vor fi inserate în cadrul rubricii 
Opinii, începând cu numărul următor de apariţie. 
          Cam atâta, că mi se termină pagina şi vreau să mai micşorez apetitul criticii,  
care zice că  le cam lungesc !  
          Cred că n-o să iasă nimic.....rău ! Doamne ajută ! 
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RADU GRUIA 

           29 mai 2008, la Select. Deşi la Eforie s-a stabilit că se va căuta o altă locaţie 
pentru „Joile dulci”, măsura rămâne deocamdată în pregătire. Mă rog. Ce este absolut 
sigur, este că aşa va fi multă vreme de acum încolo dacă nu va reuşi să-şi transforme 
starea de agregare: din forma de poziţie în „planul de măsuri” (uliu ce-mi mai place (?) 
: instrumentul perfect pentru transferul  răspunderii pe timpul „ socialismului 
multilateral”.....păgubos !), să devină obiectul preocupării cuiva care chiar să se ocupe 
de găsirea altei locaţii. 
Altfel, ideile sunt faine. Cine ştie, poate că au vreo şansă !  
         Dar să revenim la ultima adunătură. A marcat revenirea la starea de normalitate 
pentru că în aprilie, nu a avut loc, din cauza sfintelor sărbători de Paşte, iar în mai a 
fost „dublată”  de Adunarera generală de la Eforie. Poate şi din aceste motive, 
participarea a fost mai puţin numeroasă, dar şi cu o surpriză plăcută : apariţia de 
senzaţie, lipsită de precedent, a doi dintre „mecanicii ’ 61” :Lena Lvova şi Puiu 
Văleanu. Cei doi, „picaţi” din Montreal şi-au propus să stea în ţară timp de 2 luni, iar 
pe 14 iulie să ajungă la Paris.  
         Până la schimbarea locului, ne-am descurcat ca de obicei, bucurându-ne de 
companie, vinişor, de spontaneitatea şi verva discuţiilor. 
         Apropo, un fapt inedit care merită să fie amintit : interesat de ultima noastră 
destinaţie turistică, Creta, Ozi s-a hotărât, citind relatarea din apariţia precedentă, să 
refacă personal traseul descris în material. Aşa  dar, împreună cu Erica şi „înarmaţi” 
cu materialul respectiv au făcut o excursie de 7 zile în insulă. Ce frumos ! Vă 
mulţumim, Erica şi Ozi !          

George Caragea, Adrian Popa şi Adelina Bone. 
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Calypso, un preşedinte jovial. 
 
 
                      
 
 
 
           
 
           George C. Marshal  Bernard Law                                                                     Ion Antonescu  Erwin Rommel 
                                       Montgomery                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Puiu Văleanu. Marţialitate. Câţiva tipi reputaţi, pentru comparaţie !  

Ce părere aveţi ? Nu seamănă cu autorul binecunoscutului Plan ? 
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Bonelu’ şi Marian Grădişteanu. Spune careva vreun banc ?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gigi Sorescu şi Rodica Nicolescu. Discuţie....de gen ! 
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Romance in Quebeck. Lena and Puiu ! 
 

 
                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corina, Jorj şi Lena. Revedere şi puţină nostalgie. 
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Ileana Gruia, Mirel Vanca şi o „personalitate” rubinie ! 
                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calypso, Nae şi ..Mihaela Argireanu ! Senzaţional ! 
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Mihaela Argireanu. Cu noi, la Select. Ce facem, mergem şi noi în Australia ? 
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Gabi Gheorghe. Tonus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Radu Stoian. Gânditorul din Colţul Salonului 
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Opinii 
CINCI PROBLEME MAJORE ALE LUMII CONTEMPORANE 

RADU MIHALCEA 
         Introducere                                                                                                                             
Se implinesc 10 ani de cind in euforia ultimelor zile ale celui de al doilea milenium, se prevedeau 
pers-pectivele cele mai frumoase pentru primul deceniu al mileniului 3. Revista engleza “The 
Economist” a luat in consideratie un pret de US$ 9 pentru un barrel de petrol, ceva mai scazut 
decit cel care se platea la data respectiva. Rezolvarea conflictelor politice majore, ajungerea la o 
bunastare inca neatinsa in mileniul al doilea si pace in intreaga lume erau alte reprezentari a 
ceea ce ar fi trebuit sa aduca mileniul al treilea.                                                                                        
Zece ani mai tirziu situatia este mult diferita de ceea ce s-a sperat mai inainte:                                         
- pretul unui barrel de petrol a trecut de US$ 130 si a atras dupa sine un proces inflationist care 
se manifesta global                                                                                                                                    
- penuria de alimente  ieftine - considerata rezolvata in ultimele doua decenii ale mileniului 
trecut - se face simtita in   intreaga lume si mai ales de catre cei care au cea mai mare nevoie de 
acestea:  populatia din tarile nedezvoltate                                                                                                  
 - un razboi destinat sa reduca terorismul continua fara sanse ca va inceta in curind                                
- crize politice in tari slab dezvoltate duc la moartea prin violenta a mii de oameni in fiecare luna              
- singura mare putere ramasa dupa desfiintarea lagarului tarilor socialiste – Statele Unite ale 
Americii - pierde pe zi ce trece din credibilitate si va fi pierde in numai citeva decenii  si pozitia 
de leader economic mondial.  Toate acestea duc la o situatia politica si economica delicata cu 
repercursiuni negative asupra celor mai multe dintre tarile lumii. O trecere in revista a citorva 
dintre problemele majore ale lumii contemporane poate contribui la clarificarea acestui tablou 
complex al realitatii actuale. 
         1.    Criza financiara mondiala                                                                                                
Criza financiara mondiala se manifesta prin doua componente, ambele de origina americana: 
criza bancilor comerciale si de investitii si criza cursului de schimb al dolarului.Actuala criza 
bancara isi are originea in masuri foarte bine intentionate ale guvernului american: pentru a 
permite unui numar mare de cetateni cu venituri mici sa ajunga in posesia unei locuinte propii 
Banca Federala a SUA a coborit inca din 1990 dobinda pentru refinatarea bancilor comerciale 
pina la 1% pe an.  Bancile commerciale, la rindul lor, au oferit credite cu o dobinda (foarte mica) 
de 2-4% / an. Aceasta a dus la o intensificare con-siderabila a constructiilor de locuinte, cu 
efecte benefice pentru o intreaga industrie de constructii, pentru milioanele de americani care s-
au mutat in locuinte proprii si pentru cei care cautau de lucru: rata somajului a fost mentinuta 
in jur de 5%, ceea reprezinta numai jumatate din rata medie a somajului in aceias perioada in 
Uniunea Europeana. Pretul locuintelor a crescut constant in ultimii 15 ani, ceea ce a determinat 
pe multi investori sa se angajeze in constructiile civile.  A fost un rezultat excelent al politicii 
interne americane. Din cauza pericolului inflationist, incepind din 2005, Banca Federala a SUA a 
fost nevoita sa ridice dobinda treptat pina in jur de 5% . Bancile comerciale, la rindul lor, au 
ridicat si ele dobinda la 6-8%, ceea ce a reprezentat o dublare sau chiar o triplare a sumelor pe 
care au trebuit sa le plateasca anual noii propietari de case bancilor finantatoare. Foarte multi 
dintre ei – este vorba de citeva milioane – nu au putut sa faca fata acestor solicitari neasteptate 
si bancile au fost nevoite sa le scoata locuintele la licitatie. Din cauza dobinzilor ridicate, s-au 
gasit numai putini cumparatori, asa ca multe banci s-au vazut in posesia unei averi imobiliare 
remarcabile dar fara suficient cash cu care sa-si poata satisface tranzactiile zilnice. Aici trebuie 
mentionat ca bancile dispun numai de foarte putin capital propiu – in jur de 5% din volumul de 
afaceri – asa ca ele nu pot compensa cu usurinta o dereglare masiva a influxului de capital: 
unele banci au ajuns in pericol sa devina ilichide, ceea ce a dus la nesiguranta in relatiile 
interbancare. Amintirea crizei financiare din 1933 – cauzata de o situatie asemanatoare – a 
aparut brusc,provocind o interventie masiva folosind mijloace neconventionale a Bancii Federale 
a SUA. Preturi inflationiste ale imobilelor au dus la criza finaciara din Japonia intre anii 1990 si 
1997ale carei consecinte se mai fac simtite si astazi. Lasata sa se adinceasca, aceasta 
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nesiguranta ar fi putut duce la situatia in care una sau alta dintre banci nu mai este in stare sa 
faca fata platilor zilnice din lipsa de cash. Acesta ar fi avut consecinte dezastruase in toata 
lumea.   Problema bancilor  comerciale americane a devenit internationala, fiindca ele s-au 
refinantat prin vinzarea contractelor catre bancile de investitii. Acestea din urma nu sunt supuse 
controlului Bancii Federale a SUA. Ele s-au refinantat vinzind pachete de actiuni in intreaga 
lume, care, bazate pe capacitatea limitata de plata a unei populatii cu venituri mici, prezentau 
un risc foarte mare. Banci international, care au cumparat aceste actiuni, au avut deplina 
incredere in oferta Americana si nu au verificat nici ele riscurile pe care si le asuma, pina in 
momentul in care a aparut criza pe piata americana. Dar acum a fost prea tirziu: pozitii din 
bilanz in valoare initiala de miliarde de dolari au trebuit sa fie corectate, ceea ce a dus la pierderi 
de tot atitea miliarde. UBS, cea mai mare banca elevetiana, a trebuit sa corecteze bilantul cu 38 
miliarde US$. In Germania, patru banci de stat au trebuit sa elimine din bilant sume de zeci de 
miliarde de dolari. Numai Deutsche Bank, a 10 banca particulara din lume, a avut de suportat 
pierderi de 3 miliarde de dolari!  Criza aparuta inca nu juns la sfirsit: nu se stie exact ce valoare 
totala au aceste “derivate” – asa sunt numite actiunile bancilor de investitii americane - si nici 
nu se stie in posesia cui se afla. Oricind poate aparea insolventa unei banci intr-o tara straina 
care sa atraga dupa sine o reactie in lant.                                                                                                 
Un pericol suplimentar si foarte greu de apreciat este provocat de scaderea pretului locuintelor 
in SUA ca urmare a ofertei foarte mari de pe piata: in unele orase preturile locuintelor au scazut 
cu pina la 30%. Bancile, care au finantat pina la 60% din valorea locuintelor din urma cu doi - 
trei ani de zile, se vad acum puse in situatia ca valoarea obiectului care garanteaza imprumutul 
a scazut simtitor. Conform regulamentului lor de functionare, ele sunt obligate ca ceara garantii 
suplimentare pina la complectarea valorii ipotecate sau sa obtina aceasta suma in cash. Multi 
propietari de case nu pot face fata acestei cerinte si sunt nevoiti sau sa se refinanteze la coturi 
mult mai ridicate, sau sa cedeza casa bancii.  O criza finaciara majora poate izbucni in orice 
moment, cu tot managementul extrem de efectiv efectuat pina acum de catre Banca Federala 
SUA.                                                                                                                                                         
A doua componenta a crizei financiare mondiale este cea a cursului de schimb al dolarului. 
Scaderea masiva a acesteia – cu ca. 20%  numai de la inceputul anului – este cauzata pe de o 
parte de deficitul balantei de plati externe americane si pe de alta parte de deficitul bugetului 
guvernului american.                                                                                                                          
Deficitul balantei de plati se datoreste importului de energie si de bunuri de consum, care inghit 
zilnic miliarde de dolari. Industria americana consuma de doua ori mai multa energie pe 
unitatea de produs decit cea japoneza; automobilele americane consuma cu 30 – 50% mai mult 
decit cele germane, o gospodarie americana consuma de 3-5 ori mai multa energie decit una 
romineasca: aici sunt multe posibilitati de imbunatatire a situatiei. Dar guvernul american nu 
dispune nici de un plan de reducere a consumului de energie si nici de un plan de reducere a 
dependentei energetice fata de tarile exportatoare de petrol. Importurile de bunuri de consum din 
China si din alte tari au permis reducerea preturilor cu amanuntul in SUA la un nivel de 
neegalat: multe din cele ce se pot cumpara in SUA costa numai 50 – 60% din preturile care 
trebuiesc platite in Europa. Populatia americana se bucura de un nivel de trai excelent, asa cum 
nu mai exista in nici o alta tara din lume. Pretul pentru bunastarea de astazi va fi insa platit in 
anii ce vin: rezerve valutare de miliarde de dolari s-au acumulat in afara granitelor SUA si cei 
care le detin nu vor evita sa faca uz de ceea ce le ofera puterea banului. Guvernul american 
priveste aceasta situatie cu indiferenta si finanteaza mai departe activitati costisitoare si 
neeconomice lasind dolarul sa piarda din valoare.Datoriile guvernului american au atins aproape 
70% din Produsul National Brut, egalind deficitul altor tari dezvoltate si deficitare cronic cum 
este de ex. Germania.  Deficitul american se face simtit prin cresterea platilor catre statele si 
organizatiile care crediteaza guvernul american: in cea mai mare parte China si tarile 
exportatoare de petrol din orientul apropiat. America devine din ce in ce mai dependenta de 
aceste tari, ceea ce este contrariul telului urmarit la fondarea SUA: creerea unui stat liber si 
independent. In afara de aceasta guvernul american nu mai dispune de sumele necesare pentru 
rezolvarea problemelor interne curente si pentru amorsarea planurilor de viitor deoarece o mare 
parte a bugetului este cheltuit pentru plata dobinzilor. Dezvoltarea SUA este periclitata.   Tarile 
care detin mari reserve de dolari au privit cu ingrijorare devalorizarea dolarului dar mult timp s-
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au abtinut sa ia masuri pentru pierderile pe care le-au avut de suportat. Ele nu au tulburat o 
situatie care parea stabila si care a dus in ultimul deceniu la o foarte redusa presiune 
inflationista in lume. Se pare ca aceasta etapa norocoasa in istoria omenirii s-a terminat: deja de 
3-4 ani de zile preturile au inceput sa creasca vertiginos, cu mult mai mult decit ar fi necesar ca 
sa compenseze devalorizarea dolarului. Aceasta se explica prin tendinta naturala a tuturor celor 
care participa la o economie de piata, de a ridica preturile pina la stabilirea unui nou echilibru 
intre cerere si oferta.  Procesul inflationist a inceput si a cuprins toate bransele de activitate 
economica. La ce nivel al preturilor se va ajunge la o noua stare de echibru intre cerere si oferta, 
nu se poate prevede in prezent. Ceea ce este clar, este faptul ca o parten insemnata din 
populatia lumii nu va putea plati noile preturi si ca mecansime internationale intregi vor trebui 
sa fie redimensionate pentru a asigura supravietuirea celor care nu pot participa la procesul de 
schimb pe piata. 
          2.  Inflatia, pauperizarea si scolarizarea                                                                                 
Primele semne ale unui process inflationist au aparut in 2002, o data cu cresterera cererii de 
produse semifinite in China: pretul otelului s-a dublat in 2-3 ani, pretul aluminiumului a urmat 
aceias ascensiune. Au urmat produsele din cupru – al carui pret este in prezent de 4 ori mai 
mare decit in 2002 – si multe altele. De un an de zile si pretul petrolului creste fara oprire, peste 
orice limita imaginata mai inainte. 
Toate statele lumii urmaresc cu atentie procesul inflationist din tarile lor: inflatia distruge 
puterea de cumparare a salariatilor si creeaza problem economice greu de rezolvat. Principala 
sarcina a bancilor nationale este aceea de a mentine inflatia la un nivel cit mai scazut, de 
ordinul a 1-2% / an. In SUA si in tarile Europei de vest au fost inregistrate in anul trecut cote de 
inflatie in jur de 2%, ceea ce creeaza iluzia unei situatii acceptabile. Totusi populatia Germaniei, 
a Frantei si in parte a SUA se plinge de o crestere reala a preturilor care ar depasi cu mult rata 
oficiala anuntate de guverne: nivelul de trai in aceste tari ar fi in scadere. Cum se explica 
aceasta diferenta de perceptie intre guverne si populatie?                                                                          
Inflatia este calculata cu ajutorul unui “pachet de marfuri”, care in SUA este dupa cum urmeaza:            
- locuinta (chirie, climatizare, intretinere):      42%                                                                                     
- transport:                                                     18%                                                                                    
- hrana si bautura:                                         15%                                                                                    
- odihna:                                                           6%                                                                                   
- educatie, comunicatie :                                   6%                                                                                    
- sanatate:                                                        6%                                                                                    
- imbracaminte:                                                4%                                                                                    
- diverse:                                                           3%                                                                                   
In fiecare luna se calculeaza pretul pachetui de marfuri utilizind determinari reprezentative. 
Cresterea de la luna la luna sau de la an la an, raportata la valoarea din luna / anul precedent 
reprezinta inflatia care este facuta cunoscuta public. Insa aici apare o deficienta de baza a  
metodei de calcul: pachetul de marfuri tine seama de ponderea medie a fiecarei cheltuieli in 
cadrul economiei americane dar nu reflecta cheltuielile efective ale vietii unei anumite categorii 
sociale. Cea mai mare parte a populatiei salariate are venituri mici iar proportia cheluielilor lor 
este o cu totul alta decit cea folosita in calculul inflatiei: pentru o treime din populatia SUA 
cheltuielile cu hrana reprezinta 50% din bugetul lunar. O crestere cu 10% a pretului produselor 
alimentare conduce la o crestere cu 5% a costurilor pentru hrana, ceea ce produce o 
dezechilibrare puternica a bugetului unei asemenea familii si eventual conduce la reducerea 
consumului de alimente. Inflatia – calculata cu ajutorul schemei de mai sus – este de numai 
1.5%, ceea ce este mai putin de 1/3 decit ceea ce constata gospodina care face cumparaturile 
zilnice.                                                                                                                                                      
Daca in acelas timp pe piata se manifesta o scadere masiva a pretului locuintelor  - ceea ce este 
cazul in prezent in SUA – aceasta este considerata in calculul de mai sus si poate duce la o 
inflatie de numai 0.5%.  Aceasta situatie excelenta nu se regaseste in bugegtul unei familii care 
locuieste cu chirie si are un contract pe timp indelungat: chiria nu se poate modifica dupa 
schimbarile inregistrate pe piata de locuinte. Guvernul va raporta o rata a inflatiei de numai 
0.5% in timp ce familia respectiva va fi confruntata cu o inflatie de 5%!   Procesul de pauperizare 
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atinge multe grupuri sociale. In  tarile vesteuropene acesta se face simtit in rindul:                                   
- pensionarilor, ale caror pensii nu cresc deloc sau cresc mai putin decit rata inflatiei                               
- familiilor formate dintr-o persoana adulta si copii: tot mai multi adulti prefera sa traiasca 
singuri (in Germania aceste familii reprezinta peste 50% din numarul gospodariilor). Pentru a 
asigura ingrijirea copiilor, persoanele adulte renunta la o parte din activitatea profesionala, 
accepta un salariu mai mic…sau…pur si simplu nu gasesc de lucru.                                                        
-salariati cu calificare medie sau necalificati. Astfel salariul mediu a 90% dintre salariati, 
incepind cu cel mai mic salariu a crescut intre 1976 si 2006 in mod real cu numai 2.3%, 
ajungind la 38.800 US$/an. Deja presa si televiziunea in SUA a deschis discutia despre 
“razboiul impotriva clasei de mijloc”. Procesul de pauperizare in SUA este accelerat de fenomenul 
de globalizare al productiei. O mare parte din productia industriala americana a fost transferata 
in tarile asiatice, mai ales in China. Produsele importate din China sunt oferite pe piata la 
preturi mai scazute decit cele ale produselor fabricate in SUA, ceea ce face sa apara un efect 
benefic al globalizarii productiei. Pentru cei care insa si-au pierdut locul de munca situatia arata 
cu totul altfel: eventual ei pot gasi un alt loc de munca, de ex. in servicii, dar pentru un salariu 
mai mic cu 20 – 30%. Aceasta este o pierdere reala de venit, care nu poate fi compensata de 
ieftenirea citorva marfuri. Mai mult decit atit: in multe cazuri, salariile muncitorilor din 
intreprinderile care produc mai departe in SUA este redus cu 20-30%, pentru ca intreprinderea 
sa poata face fata concurentei internationale.  Recentele acorduri incheiate de sindicat cu 
patronatul in industria de automobile sarbatoreste ca un succes faptul ca salariile au fost 
diminuate “numai” cu 10 US$ / ora, de la 30 la 20 US$/ ora. Desigur ca 20 US$ / ora este mai 
mult decit ajutorul de somaj si de aceea muncitorii sunt nevoiti sa accepte aceasta scadere, dar 
efectul acestei scaderi asupra bugetului unei familii de muncitori este devastator.                                    
In Franta situatia este similara: in anul 2007 preturile au crescut de trei ori mai repede decit 
salariile. Populatia care dispune de mijloace financiare reduse – si aceasta cuprinde majoritatea 
populatiei, pina la “upper middle class” - trebuie sa se adapteze la noua situatie financiara, 
renuntind la innoirea imbracamintii, reducind calitatea hranei, eliminind cheltuielile cu 
concediul si luind alte masuri similare. Singura categorie sociala care afla o crestere a bunastarii 
este cea cu o calificare foarte buna. Salariul mediu al personalului cu calificare superioara 
(acesta reprezinta 10% din numarul salariatilor) a crescut intre 1976 si 2006 cu 57%, atingind 
195.000 US$ / an. Discrepanta dintre clasele sociale devine din ce in ce mai mare.  In aceste 
conditii, scolii ii revine un rol foarte important in pregatirea tinerilor pentru viata profesionala si 
pentru asigurarea veniturilor adultilor. Performantele elevilor americani sunt insa in continua 
scadere: o treime dintre elevii scolilor medii din SUA nu termina studiile; o jumatate dintre cei 
care termina studiile medii nu sunt in stare sa faca fata cerintelor colegiilor sau celor ale unei 
activitati productive.  Bill Gates a caracterizat situatia invatamintului american ca fiind 
“depasita de imprejurari”. Situatia nu este noua: deja in 1983 a fost pregatit un raport cu titlul 
“A Nation at Risk”, care a fost inminat presedintelui SUA. De atunci situatia nu s-a imbunatatit 
de loc ci mai curind s-a inrautatit, cu toate ca presedintele Bush a lansat in 2003  legea “No 
Child Left Behind”, care a avut tocmai scopul sa inlature deficientele in educatia tinerei 
generatii.  Situatii similare se intilnesc si in tarile dezvoltate ale Uniunii Europene: 
intreprinderile nu reusesc sa gaseasca inginerii tineri care sa inlocuiasca personalul ajuns in 
virsta si foarte bine calificat. In anul 2008 intreprinderile germane nu au reusit sa complecteze 
locurile de calificare in productie, fiindca tinerii absolventi ai scolilor medii nu indeplinesc 
conditiile minime pentru o activitate profesionala! Situatia nu este noua dar se agraveaza de la 
an la an. Cu toate acestea nu sunt luate masurile necesare, ci din contra:  vizind masurile 
pentru reducerea deficitului bugetar, guvernul german a hotarit sa reduca salariile personalului 
angajat la stat si a inceput aceasta actiune in anul 2002 cu…profesorii universitari! In urma 
reducerii salariilor noilor angajati cu 20%, calificarea profesionala a tinerilor profesori a scazut 
simtitor: cei mai buni doctoranzi gasesc in industrie posturi mult mai bine platite. Consecinta 
acestei masuri incepe deja sa se faca simtita in industria germana.                                                           
In Romania, situatia este asemanatoare: cu toate ca economia romineasca se dezvolta intr-un 
ritm sustinut (ca. 6%/an, dublu decit cel al Uniunii Europene), veniturile pensionarilor si 
muncitorilor nu tin pasul cu cresterea preturilor. Pregatirea cadrelor de viitor lasa de asemenea 
de dorit: la un recent sondaj al OECD, scolarii romini in virsta de 15 ani au performat cu 85%  
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sub nivelul mediu al UE in disciplinele citit, matematica si stiinta. Nici performanta studentilor 
nu este mai buna, asa ca revista The Economist comenteaza in numarul sau din 03.06.2008: 
“Vremea cind in Romania se puteau intilni tineri plin de cunostinte si de forta creatoare a trecut 
de mult.” O evolutie contrara are loc in tarile asiatice: China pregateste anual de 5 ori mai multi 
ingineri decit SUA. Nivelul de pregatire al acestora este inca inferior celor al absolventilor 
americani, dar prin cursuri post universitare, prin atragerea profesorilor cu renume mondial in 
universitatile chineze si prin alte masuri calitatea invatamintul in China creste de la an la an. 
Studentii chinezi muncesc din rasputeri pentru a-si asimila un nivel cit mai inalt de cunostinte. 
Doctoranzi chinezi sunt recunoscuti in universitatile americane atit pentru tenacitatea lor si 
pentru abilitatea cu care folosesc cunostintele de matematica in activitati ingineresti. In Malaezia 
procesul de invatamint este condus sub deviza “Cea mai mare avere a unei natiuni este 
creativitatea cetatenilor ei!” In mod corespunzator, statul malaez investeste imens in construirea 
de noi universitati, in educarea viitorilor profesori si in deschiderea de noi sanse profesionala 
tinerei generatii. Procesul de invatamint in India se afla la un nivel atit de ridicat, incit ca. 20% 
dintre studentii universitatilor americane provin din acesta tara si mai mult de 10% dintre 
profesori sint de origina indiana. Permitind imigratia personalului calificat, SUA compenseaza in 
parte deficientele sistemului educational propriu. 
         3.  Criza alimentara                                                                                                                        
In ultimele doua luni de zile au aparut manifestatii de strada violente in Haiti, Peru, Senegal, 
Coasta de Fildes, Burkina Faso, Egipt, Mozambic, Indonezia si in alte tari subdezvoltate: 
manifestantii protestau impotriva cresterii preturilor produselor alimentare, mai ales al orezului 
si al griului.Deja de un an de zile preturile pentru produse alimentare sunt in continua crestere 
si au crescut deja cu 50% la orez, cu 60% la soia, cu 65% la porumb. In cea mai mare parte 
cresterea pretului produselor agricole a fost initiata de  presiunea inflationara cauzata de 
devalorizarea dolarului, dar a mers cu mult mai departe. Criza dolarului nu numai ca este este 
exportata din SUA in alte tari, dar initiaza procese inflationare in toate celelalte domenii de 
activitate economica.  Diverse alte fenomene nu pot fi evitate si au condus la cresterea  presiuni 
inflationare. Astfel:                                                                                                        -  o seceta 
neobisnuit de indelungata a diminuat substantial productia agricola a Australiei in 2006 si 
2007, ceea ce a dus la diminuarea ofertei pe piata mondiala.                                                                     
- productia la hectar a principalului sort de orez – introdus in productie in 1980 - a scazut de la 
10 la 7 tone / an;  deoarece in anii ’80 s-a crezut ca introducerea aceastui soi  foarte productiv 
va asigurara necesarul de orez al omenirii, au fost sistate cercetarile in acest domeniu.  Acum s-
a ajuns in situatia ca aceste cercetari trebuiesc reluate si conduse cu o intensitate majora, in 
conditiile in care personalul de specialitate si dotarile necesare lipsesc in cea mai mare parte.                  
- populatia globului creste cu 75 de milioane (1.25%) in fiecare an: necesarul de produse 
alimentare creste in aceias masura.                                                                                                           
- a aparut o schimbare in structura necesarului de produse alimentare: prin cresterea nivelului 
de trai in tarile asiatice, consumul de carne a crescut substantial.  Dar pentru a produce 1 Kg de 
carne de porc sunt necesare 2 Kg de produse agricole iar pentru 1 Kg de carne de vita sunt 
necesare 8 Kg de produse agricole. Consumul de carne duce la reducerea cantitatii de cereale 
care sta la dispozitia celor ce nu pot consuma carne.                                                                                 
– in dorinta de a micsora dependenta de importurile de petrol, guvernul SUA subventioneaza 
masiv producerea de etanol – care este amestecat in proportie de 5%  cu benzina - din porumb: 
in anul 2007 au fost folosite in acest scop 180 de milioane de tone, care nu au mai fost 
disponibile pe piata alimentara.                                                                                                                 
– in cautarea unor noi posibilitati de cistig, investitori din toata lumea cumpara materii prime, 
inclusiv grine. Aceasta produce o limitare a cantitatii disponibile pe piata si o crestere a pretului: 
intre 1998 si 2008, numarul de contracte incheiate zilnic a crescut cu 500%!   Productia 
mondiala de griu s-a dublat din 1970 si pina in present. Cu toate astea, cererea de griu a depasit 
productia in 7 din ultimii 8 ani. Pina in anul 2000 rezervele de cereale au fost suficiente pentru a 
acoperi diferenta dintre cererea si productia anuala, dar dupa anul 2000 pretul griului a inceput 
sa creasca la inceput incet si in ultimii doi ani exploziv: pretul griului este acum de trei ori, 
pretul porumbului este de 2.5 ori  mai mare decit in urma cu doi ani. Daca aceasta majorare 
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trece neobservata in SUA si in tarile dezvoltate, in tarile in curs de dezvoltare aceasta duce la o 
crestere substantiala a pretului piini: in Nigeria, una dintre tarile africane bogate, pretul pinii a 
crescut cu 50% iar consumul a fost redus cu 1/3!                                                                                  
Cresterea productiei agricole este conditionata de cantitatea de ingrasaminte folosite. Tarile in 
curs de dezvoltare au ajuns in situatia in care pot plati ingrasamintele chimice produse de 
industriile vestice asa ca cererea de ingrasamint a crescut cu 30% din 1996 si pina in present. 
Dar pretul ingrasamintelor a crescut de 2 – 3 ori – in functie de tipul de ingrasamint - in ultimul 
an de zile, ceea ce antreneaza o crestere suplimentara a pretului produselor agricole.  
Ingrasamintele azotoase au si un efect negativ: spalat de ploi de pe cimpuri, ingrasamintul 
ajunge in mare, unde favorizeaza cresterea algelor. Dupa un timp acestea mor iar in procesul de 
descompunere oxigenul din apa de mare este consumat. Apele lipsite de oxigen provoaca 
moartea florei si faunei maritime la varsarea riurilor in mare. Daca acest fenomen a fost pina 
acum limitat la estuarul fluviilor din tarile dezvoltate, prin folosirea intensiva a ingrasamintelor 
in tarile in curs de dezvoltare industria pescariei, una din sursele de proteina, isi pierde obiectul 
activitatii. Cresterea productiei de cereale duce la scaderea productiei de peste si la infestarea 
marilor.    Pentru urmatorul deceniu, se prevede ca preturile produselor alimentare vor creste 
mai departe si vor ramine la un nivel foarte ridicat:  
- Laptele, griul si porumbul vor fi cu 40-60% mai scumpe decit in deceniul precedent 
- Zaharul se va scumpi cu 30%  
- Carnea de porc si de vita se va scumpi cu 20%.                                                                               
 Criza ar putea fi eliminata fiindca mijlocele necesare exista: exista suprafete mari necultivate, 
care pot fi introduse in circuitul agricol; exista o industrie bine dezvoltata care poate produce 
masinile necesare procesului agricol; exista o industrie agroalimentara care poate pune la 
dispozitie soiuri de plante modificate genetic, rezistente la seceta, boli, paraziti si care dau si o 
productie la hectar mult mai mare. Dar toate aceste resurse trebuiesc corelate, trebuie asigurat 
personalul care sa lucreze cu aceste masini, trebuiesc construite fabricile care sa asigure 
cantitatea de ingrasaminte necesara suplimentar, etc…Toate acestea necesita timp: din aceasta 
cauza piata de produse agricole este inelastica si nu poate raspunde imediat la o crestere a 
cererii. Situatia creeata este dramatica in tarile in care venitul mediu zilnic este de 1 $ / 
persoana sau mai putin, ceea ce reprezinta limita a saraciei conform standardelor mondiale. 
Dublarea pretului orezului a dus la organizarea de rascoale spontane pentru ca oamenii  nu mai 
au posibilitatea sa-si procure nici orezul necesar hranei zilnice. In aceasta situatie se afla peste 1 
miliard de oameni in intreaga lume.                                                                                                          
Banca Mondiala apreciaza ca in present ca. 2 miliarde de oameni sunt amenintate direct de 
foamete din cauza cresterii preturilor produselor agricole. Pentru a preveni o catastrofa, Banca 
Mondiala a majorat cheltuielile pentru alimente de la 4 la 6 miliarde US$/an. 

              4.  Criza energetica                                                                                                             
Pretul unui barrel de petrol a crescut de la 50$ in urma cu doi ani la peste 130 $ in prezent. 
Pretul benzinei a crescut in USA de la 50 la 90 de centi  iar in Germania de la 1$ la peste 2$ 
pentru un litru. Inca este combustibil suficient pe piata, asa ca nici-un automobil nu a ramas in 
pana, dar deja o parte a populatiei este nevoita sa renunte la folosirea automobilului propriu. 
Aceasta adduce cu sine o scadere sensibila a mobilitatii, parametru care influenteaza direct  
nivelul de trai. Cu toate ca pretul petrolului a crescut cu 40% numai in primele 5 luni ale anului 
2008, nu se observa o reducere a cererii, asa cum ar fi de asteptat intr-o piata functionala. De 
aceea este de asteptat ca pretul va creste mai departe: Goldmann si Sachs, o companie de 
analiza economica din Wall Street, nu exclude posibilitatea ca pretul petrolului sa creasca pina 
la 200$/barrel inainte de sfisitul anului. Faptul ca mecanismul de piata nu functioneaza se 
datoreste mai multor factori:                                                                                                    - 
Combustibilul lichid nu poate fi inlocuit in termen scurt cu un altfel de combustibil. Producerea 
de combustibili alternativi dintr-o alta sursa – din gaze, carbune sau din plante – necesita 
investitii insemnate pina ce va putea juca un rol insemnat in alimentarea cu energie a lumii.                   
- Cresterea cererii de combustibil - care se datoreaza in mare parte industrializarii si cresterii 
nivelului de trai in tari cum sunt China si India, cu o populatie de miliarde de locuitori – exercita 
o presiune crescatoare asupra pietii. Guvernul chinez subventioneaza importul de petrol asa 
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incit consumatorul nu este nevoit sa suporte personal cresterea pretului inregistrata pe piata 
mondiala.                                                                                                                                                  
- Livrarile de petrol sunt asigurate prin contracte pe termen lung, ceea ce duce la situatia ca 
preturile produselor derivate din petrol – pe care le cumpara consumatorul  -  nu au crescut in 
aceias masura ca pretul petrolului brut.                                                                                                    
Pretul inregistrat pe piata de petrol se refera la cantitati relativ mici care sunt oferite zilnic pe 
piata libera in afara contractelor existente. Fiindca cererea este mare, se platesc preturi asa cum 
le citim zilnic in ziare. Aceste preturi sunt cu mult mai mari decit pretul mediu cu care se vinde 
petrolul din care se alimenteaza rafinariile europene sau americane.                                                         
- Pe piata de materii prime actioneaza speculanti, care cumpara contracte pentru livrari de petrol 
in viitor. Aceasta duce la o cerere suplimentara, ceea ce atrage dupa sine cresterea pretului. 
Speculantii insa nu sunt interesati sa cumpere efectiv petrolul respectiv: ei sunt interesati 
numai in cistigul pe care il pot realiza vinzind contractul dupa citva timp, la un pret mai mare. 
In acest fel, pretul petrolului primeste un nou impuls spre crestere.  Din datele statistice ale 
marilor societati de petrol, rezulta ca rezervele actuale ajung pentru mai mult de 40 de ani iar 
rezervele care se vor putea exploata economic la un pret mai mare al petrolului brut vor asigura 
inca citeva decenii alimentarea fara intrerupere cu combustibil lichid. Aceasta afirmatie este 
valabila numai global, deoarece multe dintre rezervele in exploatare  sunt in curs de epuizare:  
aceasta este situatia in Romania, unde productia actuala reprezinta numai 25% din productia 
maxima atinsa in anii 1960. Aceias situatie se regaseste in Atlanticul de Nord, in care rezervele 
de petrol sunt reduse la mai putin de jumatate. La fel si in Qatar, care dispune de rezerve pentru  
numai un deceniu.Noi reserve vor fi – probabil – descoperite: recent Brazilia a anunta 
descoperirea unui nou cimp petrolier care o plaseaza pe locul a patrulea in lume din punct de 
vedere al rezervelor existente. Dar acest cimp de afla in plin ocean Atlantic, la 200 Km de coasta, 
la o adincime de 4000 m din care 2000 m sunt numai apa oceanului! Desigur ca si aceste 
rezerve vor putea fi exploatate, dar costurile exploatarii vor fi cu totul altele decit cele dintr-o tara 
araba, unde petrolul izvoraste de sub picioarele pietonului.                                                                       
Rezervele de gaz natural mai pot asigura functionarea economiei mondiale inca citeva decenii. 
Aceasta este important fiindca gazul natural se poate folosi atit ca atare cit si in stare lichefiata, 
sau transformat in benzina.  Se estimeaza ca rezervele de carbune vor mai putea asigura 
alimentarea cu energie inca ca. 500 de ani…Deci…nu poate fi vorba de o lipsa cantitativa de 
energie: energie este suficienta. In ce consta criza? 

 
Anul 
2006 

Productie  
milioane 
barrel /zi 

Rezerve,  
miliarde 
barrel 1) 

Resurse, 
miliarde 
barrel 2) 

Africa 9.7 117.5 72.4 
America 
centr.          
si de sud 

11.1 103.4 52.5 

America, 
Nord 

9.6 48.5 98.2 

Asia, sud 
si est 

8.0 45.6 46.9 

Europa 5.1 18.1 26.6 
GUS 12.4 124.3 154.5 
Orientul 
mijl. 

25.1 735.9 150.3 

Total 81 1193.3 601.4 
Rezerve, 
ani 

 40.36 20.34 

1)Rezerve care pot fi exploatate economic folosind tehnica actuala                                    
2) Resurse posibile sau dovedite, care nu pot fi 

                                                  exploatate economic in prezent 
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Criza consta in primul rind in pretul energiei: nu oricine isi pot permite sa plateasca 2 $ pe un 
litru de benzina; deja sunt foarte multe persoane care nu sunt in stare sa plateasca gazele 
naturale – sau costurile altor purtatori de caldura – necesare pentru incazirea locuintelor.  
Deasemeni pretul energiei electrice creste vertiginos si va duce la un impas care va impune alte 
solutii mai intii politice si apoi tehnico-economice.  In al doilea rind, se prevede ca consumul 
global de energie va creste cu 65% in urmatoarele doua decade. Pentru a preintimpina o crestere 
exploziva a pretului combustibililor, noi zacaminte, rafinerii, mijloace de transport, centrale 
electrice si retele de distributie trebuiesc construite din vreme si puse la dispozitia pietii. 
Costurile unor asemenea investitii sunt imense si acestea vor duce pretul energiei la un nivel 
inca neimaginat in prezent. In aceste conditii folosirea altor combustibili sau a altor surse de 
energie devine economica. Tarile europene care dispun de mari reserve de carbune se orienteaza 
catre acestea, cu toate ca arderea carbunelui produce CO2 ,si prin aceasta pericolul efectului de 
sera creste. In Germania sunt in proiect sau deja in faza de constructive 24 de centrale electrice 
pe carbune. In Italia au fost incepute studiile pentru convertirea centralelor care folosesc gazul 
natural in centrale pe carbune. In China, o noua centrala electrica pe carbune intra in functie in 
fiecare saptamina.  
In urma subventiilor acordate, Germania a devenit tara care produce cea mai mare parte din 
energia proprie folosind energia eoliana (16000 MW fata de numai 400 MW in Franta) si cea 
solara(4300 MW termici fata de numai 550 MW termici in Franta): totusi cantitatea totala 
produsa nu depaseste 3% din necesarul de energie al economiei germane. Energia produsa pe 
aceste cai este de 3 ori mai scumpa decit cea produsa din carbune. Deja industria si 
consumatorii germani protesteaza impotriva acestei masuri care diminueaza nivelul de trai in 
mod substantial. In SUA numai 0.1% din necesarul energetic este produs din energie 
recuperative.  Folosirea energiei eoliene si a celei solare este limitata la zonele unde aceastea 
sunt disponibile in cantitate suficienta. Dar folosirea lor este marcata de doua dezavantaje 
majore:  suprafata necesara pentru producerea energiei recuperabile este foarte mare.                             
De ex: pentru alimentareacu energie a unui oras cu 10 milioane de locuitori este necesara o 
suprafata de:  
- 454 km2, in cazul in care se capteaza energia eoliana;                                                                            
- 365 Km2 (suprafata lacului de acumulare) , in cazul in care se foloseste energia hidraulica                    
- 3037 Km2,  daca  energia ar trebui obtinuta prin arderea unui combustibil provenit din plante.         
Spre comparatie: suprafata ocupata de o centrala nucleara de aceias capacitate este de numai 
0.2 Km2. Cunoscind densitatea populatiei in tarile europene dezvoltate rezulta imposibilitatea de 
a apela masiv la energii recuperative:  folosirea energiei atomice devine un imperativ.                               
- Disponibilitatea energiei este foarte redusa, dupa cum urmeaza:         

- energie solara:  12% din an                                                                                                       
- energie eoliana:  25% din an                                                                                                     
- hidroenergie:      38% din an                                                                                                     
- energie din biomasa:  75% din an                                                                                              

Spre comparatie: energie nucleara sau cea din carbune este disponibila timp de 85% din an.                    
Din nou apare energia nucleara drept o sursa care trebuie neaparat luata in considerare.     
Agentia Internationala pentru Energie presupune o crestere a consumului de energie pina anul 
2030 cu ca. 50% in timp ce Green Peace pleaca de la ipoteza ca dezvoltarea economica mondiala 
se va face reducind consumul de enrgie actual. Este putin probabil ca acest al doilea scenariu va 
putea fi realizat: aceasta ar insemna ca marii consumatori de energie actuali – SUA (ca tara) si 
transportul international (ca activitate) – vor reusi sa reduca substantial consumul de energie iar 
tarile in curs de dezvoltare vor reusi sa realizeze dezvoltarea economica fara sa foloseasca un 
supliment de energie. Indiferent de varianta considerata, ponderea diferitelor surse de energie nu 
difera prea mult: petrolul si gazele natural ramin cel mai important furnizor. De remarcat ca si 
Green Peace favorizeaza construirea masiva de centralelor nucleare, propunind cresterea cu 
150% - in urmatorii 23 de ani -  a energiei furnizate de acestea.  

 Consum 
global 
inregistrat   

Consum preconizat 
ptr. anul 2030 
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in  2004 AIE Green 
Peace 

430.000   
PJ/an 

640.000      
PJ/an 

400.000    
PJ/an 

Energia este /va fi obtinuta din urmatoarele 
surse (% din total): 

Hidro-     
energie 

2 2 3* 

Biomasa 10 11 11 

Energie    
nucleara 

7 7 19 

Gaz         
natural 

21 22 28 

Carbune 25 24 11 
Petrol 35 34 28 

                                       *hidro- si alte forme de energie regenerativa  
 
Inca inainte de explozia reactorului nuclear de la Cernobil din 1986, a fost sistata constructia de 
centrale electrice nucleare, cu toate ca costul unui KWh produs de acestea este minim: numai 2 
centi. Costul KWh produs in centrale termice pe carbune sau gaz natural este in jur de 10 centi, 
un Kwh produs din mijloace regenerative – vint, energie solara – costa mai mult de 20 centi. 
Consensul general in defavoarea energiei nucleare a dus la cresterea substantiala a costurilor 
energiei puse la dispozitia populatiei si a industriei. Un caz extrem se inregistreaza in Germania, 
devenita intre timp “campioana mondiala” in folosirea energiei recuperative si care intentioneaza 
sa opreasca in anii urmatori functionarea centralelor atomice proprii: in urma liberalizarii pietei 
de energie, intreprinderile germane importa curent electric din Franta, care este cu 40% mai 
ieftin… deoarece este produs in proportie de 70% in… centrale nucleare! Este de mentionat ca 
centralele nucleare au ajuns la un asemenea grad de siguranta incit numarul de accidente 
soldate cu pierderi de vieti umane in ultimii 10 ani este nul. Tarile europene – si o data cu ele si 
celelalte tari din lume - vor fi nevoite sa reanalizeze si sa redefineasca politica lor energetica, 
daca doresc sa satisfaca necesarul de energie al economiei la preturi competitive.                                     
China, a carei dezvoltare economica este conditionata de producerera energiei necesare 
industriei in dezvoltare razanta, planifica sa constuiasca in urmatoarele doua decenii nu mai 
putin de 50 de centrale nucleare! Si in alte tari – mai putin dezvoltate – industria energetica 
nucleara se afla intr-un proces dinamic de reactualizare. La proiecte similare se lucreaza si in 
SUA si in alte tari dezvoltate. 30% din energie este consumata in scopul climatizarii locuintelor. 
Cercetatori germani au dezvoltat un concept de locuinta care foloseste exclusiv energia solara si 
eoliana si care poate fi independenta energetic de orice retea de distributie. Costurile unei 
asemenea locuinte sunt inca un multiplu al costurilor unei locuinte traditionale iar inlocuirea 
unui numar substantial de locuinte actuale cu locuinte independente energetic este o activitate 
care dureaza decenii. Populatia din multe tari in curs de dezvoltare foloseste lemnul padurilor 
pentru producea caldurii necesare pregatirii hranei. Aceasta a dus la disparitia padurilor, cu 
efectele ecologice cunoscute. A pune la dispozitia tarilor africane, central americane si din 
sudestul Asiei energie ieftina ar constitui primul pas spre ridicarea economica a acestor tari, in 
parte ravasite de razboaie si saracie. Inca nu exista nici un concept pentru aceasta activitate.  
Arderea carbunelui si a altor combustibili lichizi duce la formarea CO2, un gaz care contribuie la 
fenomenul de incalzire a atmosferei, care se face tot mai simtit in prezent.  Inginerii de 
specialitate au conceput si realizat primele instalatii cu ajutorul carora CO2 este conservat in 
zacaminte subterane. Aceasta poate fi una dintre solutiile pentru diminuare efectului de incalzire 
a climei, care poate ameninta viitorul omenirii daca nu se vor lua masuri masive in prezent si in 
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anii urmatori.  Studii recente au aratat ca bilantul ecologic al combustibililor biologici este 
nefavorabil: se produce mai mult CO2 decit se economiseste prin nearderea carbunelui si a 
petrolului.  Se pare ca folosirea combustibilor biologici va fi reanalizata in anii ce vin. Pe linga 
faptul ca folosirea agriculturii pentru producerea combustibilului diminueaza suprafetele 
agricole care pot fi folosite pentru alimentarea populatiei, consumul de apa pentru producerea 
etanolului introduce o noua limitare: 4000 l de apa sunt necesari pentru a produce 1 litru de 
etanol. Aceasta limiteaza producerea etanolului numai la acele tari care dispun de reserve 
suficiente de apa: Europa Centrala si de Nord, America de Nord si Asia de Sudest.   Pericolul 
datorat schimbarii climatului este inca pusa sub semnul intrebarii: contrar modelelor 
considerate pina in prezent, se pare ca doua fenomene vor juca un rol important in anii ce vin:                
- o racire periodica a apelor Pacificului cu o durata de aproximativ 10 ani, care a inceput deja in 
anul acesta, nu a fost considerate in modelele climatologice existente                                                        
- patrunderea  galaxiei de care apartine sistemul nostru solar intr-o zona a universului sensibil 
mai rece decit cea in care aceasta se afla in present.                                                                                  
Ambele fenomene duc la o complicare a predictiilor si a politicilor energetice sau pur si simplu la 
o intirziere a hotaririlor necesare pentru un plan energetic de lunga durata.  Un plan energetic 
mondial ar fi o solutie ideala, avind in vedere unicitatea vietii pe pamint. Dar o solutie de acest 
gen, cu toate ca extreme de utila, nu se va putea realiza in urmatoarele decenii. 
            5.    Criza politica 

Dupa cel de al doilea razboi mondial a fost creata Organizatia Natiunilor Unite, ca un for de 
discutie si de rezolvare a problemelor de interes comun. Intre timp peste 200 state sunt membre 
ale ONU si posibilitatea de a gasi solutii care sa satisfaca toate natiunile membre  a  devenit 
minima: intr-o organizatie atit de mare si ale carui membri au interese atit de diferite este 
imposibil sa se poata lua o hotarire care sa satisfaca pe toata lumea si care sa fie si aplicata. 
Totusi ONU ramine ca o organizatie indispensabila coexistentei in lume.   Componenta Consiliul 
de Securitate al Natiunilor Unite este o reflectie a situatiei politice in urma cu 63 de ani, la 
terminarea celui de al doilea razboi mondial. Nu numai interesele membrilor ei sunt divergente, 
dar si conceptiile pe care le elaboreaza pentru rezolvarea problemelor acute ale lumii reflecta 
diferentele dintre interesele membrilor acestuia. A gasi o solutie comuna este numai arareori 
posibil, a forma o forta militara pentru impunerea acestei solutii – fie ea si impunerea pacii – s-a 
dovedit imposibila. “Castile albastre” sunt trimise numai acolo unde conflictele au fost aplanate 
cumva in timp ce armele purtate cu mindrie pot sa fie lasate sa rugineasca. Masacrul efectual de 
trupele sirbesti asupra populatiei musulmane din Cosovo – in prezenta trupelor ONU originare 
din Olanda – a fost edificator in acest sens. Uneori guvernul American este rugat sa trimeata 
trupe undeva unde acestea ar fi necesare pentru a lupta si a restabili ordinea…De cele mai 
multe ori aceaste cereri a fost refuzate.In rezolvarea unor probleme internationale deosebit de 
acute, sperantele s-au indreaptat catre tara cu cel mai mare potential economic (SUA  produce 
30% din Produsul Mondial Brut) si militar: SUA dispune de o armata foarte bine instruita si 
dotata si de un arsenal impresionant. Din aceste motive si datorita faptului ca SUA a ramas 
singura mare putere in lume dupa 1990, acestei tari i-ar putea reveni un rol important in 
realizarea telurilor pe care o organizatie atit de mare cum este ONU, nu le poate realiza. 
Omenirea a asteptat cu incredere ca SUA sa joace cu success rolul de lider al lumii.  Din pacate 
asteptarea tarilor lumii intilneste o America nepregatita pentru aceasta activitate: situatia in 
lume nu sensibilizeaza decit foarte rar pe americanul procupat de grijile lui zilnice. Nici de la 
presedintele SUA cetatenii americani nu asteapta o mare dexteritate in rezolvarea problemelor 
majore ale lumii. Alegatorii americani se orienteaza dupa alte criterii: viata particulara a unei 
personalitati care urmeaza sa fie aleasa ca presedinte sau pe un alt post important este de cele 
mai multe ori mai importanta decit capacitatea de a actiona politic si de a gasi solutii strategice 
la problemele extrem de complicate ale lumii actuale. Cunoscind numai aproximativ ce se 
intimpla in afara granitelor SUA, in cadrul politicii americana se discuta  numai despre 
urmatoarele trei concepte:                                                                                                                         
- Ceea ce se intimpla in exteriorul SUA nu intereseaza;  angajamentul militar al SUA in lume s-a 
incheiat o data cu terminarea razboiului rece.                                                                                           
Aceasta reprezinta o politica izolationista, depasita de mult atit de relatiile SUA cu alte tari ale 
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lumii cit si de realitatea lumii globalizate in care SUA joaca un rol important.                                            
- SUA trebuie sa fie un participant activ pe scena diplomatica internationala insa folosirea 
fortelor armate americane trebuie sa fie limitata numai la cazurile extreme cind interesele 
strategice ale SUA sunt amenintate in mod real. Pntru o interventie militara este necesar acordul 
organismelor internationale.  Acest concept este foarte apropiat de intelegerea unei mari parti a 
populatiei globului. Ea pune la baza atit folosirea mijloacelor diplomatice pentru evitarea 
conflictelor cit si respectarea intereselor altor tari. Din pacate aceasta alternativa nu si-a gasit 
ecoul in activitatea guvernului american din ultimii ani de zile.                                                                 
- SUA are datoria sa exporte modelul de viata american chiar si in tarile care nu-si doresc acest 
lucru, chiar folosind forta armata.                                                                                                             
Aceasta alternativa a dus la justificarea actualului conflict armat din Afganistan si Irak. 
Conceptul este cu atit mai daunator cu cit democratia americana pleaca de la idea coexistentei 
pasnice si egalitatii in drepturi intre oamenii de diferite rase, religii, sexe si orientari politice. De 
ce aceasta idee egalitara  nu-si gaseste aplicarea si atunci cind este vorba despre state 
independente, cu religii diferite de cea crestina, aceasta ramine un aspect de neinteles a politicii 
actuale a SUA. Impartirea tarilor lumii in prieteni – cu care se discuta - si in tari teroriste – cu 
care nu se discuta ci impotriva carora se duc razboaie, a dus la invierea a unui principiu 
cunoscut din activitatea partidelor comuniste: “Cine nu este cu noi este impotriva noastra!” 
Decenii intregi de diplomatie americana – in parte foarte reusita – de la sfirsitul mileniului al 
doilea au fost sterse cu buretele in decursul primilor ani ai mileniului 3. Este de remarcat ca 
pentru a obtine un mandat si pentru a cistiga aliati pentru recentele interventii militare, 
guvernul Statelor Unite a lasat sa fie publicate 838 informatii false in intervalul de timp 2003-
2004.  O parte dintre acestea au fost prezentate in fata Consiliului de Securitate al Organizatiei 
Natiunilor Unite. Informatiile au fost dezmintite in totalitate dupa ocuparea Bagdadului, cind o 
trupa special formata a cautat cu insistenta atit dovezi pentru o colaborare intre Irak si 
organizatiile teroriste, cit si bombe nucleare sau instalatii portabile pentru fabricarea armelor 
chimice, prin care a fost justificata interventia militara. Nu s-a gasit nimic. Dar dezinformind 
opinia publica mondiala si organele acesteia, politica si politicienii americani au devenit 
incredibili.   Prestigiul de care o data s-a bucurat America pina mult dupa atacurile teroriste de 
la 11 Septembrie 2001 s-a pierdut in cea mai mare parte. La aceasta au contribuit si alte masuri 
luate de guvernul american, care nu au tinut seama de sensibilitatile existente in celelate tari ale 
lumii. Astfel, ca presendinte al World Bank a fost numit un adjunct al ministrului apararii al 
USA, ceea ce a indus impresia ca SUA incearca sa continue razboiul din Irak folosind mijloacele 
financiare ale acestei institutii internationale. In fruntea diplomatiei americana a fost numita o 
femeie, ceea ce a eliminat posibilitatea de a duce tratative cu tarile arabe - inclusiv Siria si Iranul 
- privind problemele atit de delicate din Orientul Mijlociu: in aceste tari femeile nu apar nici-o 
data in public in prezenta barbatilor straini. Probleme acute - cum ar fi securitatea Israelului, 
care merge mina in mina cu constituirea unui stat palestinian - au fost aminate pina dupa 
urmatoarele alegeri prezidentiale in SUA din toamna acestui an.                                                               
Incercarea de a introduce democratia in tarile arabe a fost compromisa atunci cind locuitorii din 
Gaza au ales – in mod democratic -  pe reprezentantii organizatiei Hamas ca sa le conduca tara: 
cetatenii din Gaza au fost pedepsiti pentru alegerea facuta prin inchiderea granitelor si 
eliminarea oricaror activitati economice peste granitele Gazei. Pentru o bucatica de pamint care 
este total dependent de furnizarea de energie, de medicamente, de hrana, de importurile din 
strainatate – mai ales din Israel - aceasta este o situatie de neimaginat.  Nici cei citiva studenti 
palestinieni care au primit o bursa Fullbright pentru a studia in SUA, nu au fost lasati sa iasa 
din Gaza!  Dar pierderea cea mai mare a fost cea a diplomatiei americane: conceptul de mocratic 
pe care SUA doreste sa-l introduca in tarile arabe a fost compromis total.  In lumea araba SUA 
nu mai este tratata nici pe departe la fel de prieteneste ca in urma cu un deceniu. La rugamintile 
personale ale presedintelui Bush ca tarile arabe sa creasca productia de petrol pentru a opri 
cresterea pretului, raspunsul a fost negativ de fiecare data: SUA trebuie mai intii sa opreasca 
devalorizarea dolarului. Este pentru prima oara in relatiile americano- arabe cind diplomatia 
americana primeste un asemenea afront. La Forumul Mondial Economic din Sharm El-Sheik / 
Egipt, in luna mai, cuvintarea presedintelui Bush prin care acesta recomanda insistent tarilor 
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arabe sa introduca democratia, sa integreze femeile in viata publica si sa ia alte masuri  rezultate 
din conceptul de viata american a fost primit cu o tacere de ghiata. Influenta politica americana 
in lume a ajuns la o valoare minima, ca nici-o data in trecut.  Dupa terminarea razboiului rece, 
NATO, constituita pentru a consolida legatura militara intre SUA si tarile vesteuropene in 
vederea respingerii unui eventual atac din Est, este in cautarea – de 18 ani! – a unei noi misiuni. 
Pentru securitatea militara a Europei, NATO nu este neaparat necesara.  Primirea in NATO a 
unor tari situate in central Europei, foste member ale lagarului  socialist, nu a schimbat esential 
raportul de forte din Europa centrala. Insa incercarea de a primi in NATO Ucraina, tara vecina 
cu Rusia,  si Georgia  a fost perceputa la Moscova ca o amenintare directa. Raspunsul a fost 
oferit la conferinta NATO de la Bucuresti: partenerii europeni din NATO – vecini cu Rusia pe 
continentul European - au blocat masurile respective. Vizita facuta de presedintele Bush 
presedintelui Putin la Soci nu a dus la nici-un rezultat politic: neincrederea dintre cei doi 
presedinti este mai mare decit oricind.Aceasta este cu atit mai neplacut cu cit pe scena politica 
mondiala isi fac semnalata prezenta alte puteri, in plina ascensiune, care concureaza deja cu 
SUA in reimpartirea sferelor de influenta in lume. Dintre acestea China este tara cu cea mai 
mare pondere, Rusia este tara cu cea mai mare experienta politica, India are probabil cel mai 
mare potential human. Iranul si citeva dintre tarile arabe dispun de mijloace financiare imense 
si se pregatesc sa-si asigure cea mai pretentioasa – dar si cea mai periculoasa - dintre tehnologii: 
cea nucleara. Folosirea ei in scopuri pasnice este de salutat, dar pentru trecerea de la aceasta la 
armamentul atomic nu este de facut decit o jumatate de pas…Ce dimensiuni va lua conflicul 
israelo – arab cind ambele parti vor dispune de suficiente rachete cu capete nucleare, dar numai 
religia musulmana asigura intrarea in paradisul ceresc celor morti intr-un conflict cu 
“necredinciosii”? Formidabila capacitate militara americana este de nefolosit intr-un razboi 
“asimetric”, in care coloanele de tancuri si avioanele fantoma au de luptat cu partizani moderni a 
caror arma principala este interpretarea tendentioasa a coranului. Diferenta intre costurile unui 
asemenea razboi – cca US$ 150.000 / an pentru un soldat american fata de US$ 1500 /an 
pentru un mujahedin – este asa de mare incit SUA nu are nici-o sansa sa cistige razboiul 
folosind numai tunurile si tancurile: diplomatia va trebui revitalizata…Dar pe ce baza?  Lumea 
monopolara de dupa 1990 se transforma incet – incet intr-o lume multipolara. Transformari de 
acest gen s-au facut in trecut numai dupa tensiuni si lupte intense. Fara diplomatie, numai pe 
baza infierarii acelora care nu au aceias parere si aceleas interese cu o putere hegemoniala, 
luptele pot deveni violente dar rezultatul va fi acelas: o lume multipolara in care vor exista multi 
neprieteni ai SUA. Aceasta va fi cu atit mai probabil cu cit SUA nu va aplica in politica externa 
ceea ce in trecut a asigurat formidabila ei dezvoltarea interna: respectul fata de orice persoana 
umana, indiferent de sex, rasa, religie si convingeri politice.  

       Concluzii 

In primul deceniu al mileniului al 3-lea principalele probleme ale omenirii se contureaza 
puternic.  Niciuna dintre problemele sesizate in deceniul precedent nu a fost rezolvata iar 
virulenta acestora a crescut odata cu cresterea populatiei pe glob, odata  cu perpetuarea 
conflictelor cu substrat religios, odata cu limitarea resurselor de apa, energie si hrana. Lumea 
catre care ne indreptam nu va fi mai simpla ci mai complexa, cu probleme mai greu de rezolvat. 
America – care in situatiile precedente de criza s-a reinventat mereu  si a reusit pina acum sa 
depaseasca toate momentele dificile din istoria sa – este din nou solicitata sa dovedeasca 
viabilitate si consecventa in aplicarea acelor concept care i-au asigurat succesul  politic si 
economic in ultimele 6 decenii. De data aceasta SUA se afla in compania altor tari redutabile, cu 
un nivel educational, economic, politic si militar care se apropie de cel american. Deceniul care 
urmeaza va fi unul al confruntarilor si pregatirilor pentru o evolutie permanenta, in care SUA va 
ramine cu mai putin aliati decit in anii precedenti: atit tarile europene cit si Japonia nu sunt 
interesate in perpetuarea hegemoniei americane.  
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Cronică. 
UN PENSIONAR FATAL 

MIREL VANCA 
Sunteţi curioşi să aflaţi despre cine este vorba? Aflaţi că poate fi vorba despre 

oricare dintre noi, pensionar, rămas singur.  Nu este deloc plăcut să fii singur. 
Singurătatea este grea atât pentru tineri cât şi pentru bătrâni. Dacă ai fost cea mai 
mare parte din viaţă singur, singurătatea este suportabilă, te-ai obişnuit cu ea. Dacă 
ai rămas singur la bătrâneţe, singurătatea este insuportabilă şi poate deveni o 
tragedie. Dispariţia persoanei alături de care ai trăit o viaţă întreagă, este un şoc atât 
de puternic încât  perechea rămasă singură o poate urma la scurt timp sau, şi mai 
rău, poate rămâne neconsolat pentru tot restul vieţii. În acest din urmă caz, nu vom 
continua să ne plângem perechea dispărută, nu ne vom mai găsi nici un rost în viaţă 
şi vom dori s-o urmăm cât mai repede. Este asta o soluţie? Nu, categoric nu! 

În lume există o sumedenie de omeni singuri. Pe cei mai mulţi dintre ei îi apasă 
singurătatea şi caută cu disperare o companie. Unii o găsesc alături de copii sau de 
rude, unii în cămine de bătrâni . Cei  mai curajoşi însă, şi mai lucizi aş zice, după ce 
şi-au plâns atât cât se cuvine perechea, îşi caută alta. Greşesc ei? Nu, categoric nu! 

Tema pe care am încercat s-o dezvolt şi eu, l-a preocupat şi pe Alexandr Galin, 
dramaturg rus, în comedia „Retro”, jucată la teatrul Notara cu titlul de afiş „Un 
pensionar fatal”. Ni s-ar putea părea ciudat şi ne la locul lui, că o temă atât de gravă 
este luată în  derâdere. Nu este aşa! Comedia este şi ea o modalitate de a trata şi teme 
foarte grave, iar râsul pe care ni-l provoacă  este, de multe ori, un râsu-plânsu. În 
centrul acţiunii  piesei sale, Galin plasează un pensionar, de 72 de ani, fost tinichigiu, 
care după ce a trăit şi lucrat o viaţă întreagă la ţară, rămas singur, a fost adus de fiica 
sa la oraş. Nu se simte deloc bine aici şi nici fiica şi ginerele lui nu sunt foarte 
încântaţi să-l aibă „pe cap”. Tânjeşte după fosta lui tovarăşă de viaţă şi după viaţa la 
ţară. Nostalgiile lui şi le mărturiseşte unui porumbel care vine la fereastra sa şi pe 
care-l hrăneşte, singura fiinţă în faţa căreia îşi  descără  sufletul. Văzându-l nefericit, 
dar şi ca să scape de el, copiii hotărăsc să-l însoare. Îi aduc trei posibile mirese: o 
fostă balerină, o fostă asistentă medicală într-un ospiciu şi o femeie, paznic de noapte, 
toate pensionare. La început, tinichigiul  refuză atât ideea cât şi pe cele trei femei, 
dornice să-şi pună din nou pirostiile. Asaltul acestora îl face,  însă, să se 
răzgândească şi de unde la început nu-i plăcea nici una, sfârşeşte prin a le plăcea pe 
toate şi  a le invita să-l însoţească la ţară, unde este hotărât să se reîntoarcă. Toate 
trei acceptă. 

 Virgil Ogăşanu  face un rol  foarte bun, interpretându-l pe tinichigiu. În alte 
roluri: Andreea Măcelaru Şofron, Cristian Şofron, Ruxandra Sireteanu, Anca 
Bejenaru, Anda Caropol. Regia: Tudor Ţepeneag.Termin prin a reproduce, din caietul 
program al spectacolului, câteva consideraţii despre bătrâneţe , ale unor scriitori : 

 
„Până la bătrâneţe nu prea avem timp să ne întrebăm care e sensul vieţii. Suntem ocupaţi să trăim. 

La bătrâneţe, avem timp (chiar prea mult) s-o facem, dar atunci ne izbim de o descoperire penibilă: . viaţa 
are un sens doar dacă nu-l cauţi!” 

Octavian Paler 
„Tinereţea se încheie cu egoismul, bătrâneţea începe cu a trăi pentru alţii.” 

H. Hesse 
„Prost mai e acela care nu se încălzeşte la soarele unei toamne târzii, numai pentru că, întocmai ca 

vântul de răsărit, prevesteşte sosirea iernii.” 
W.S. Maugham 
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De-ale noastre ! 

PELIN DRINKING TEAM   „MECANICII’61” 
MIREL VANCA 

 
Aţi auzit, cu siguranţă, de building team. Ei bine, acesta a evoluat (cârcotaşii vor 

spune că a involuat) în drinking team . Building team-ul era (şi încă mai este) o 
adunătură de oameni, care îşi propunea să devină o echipă sudată şi performantă. 
Drinking team-ul este o adunătură de oameni, care beau bere, vin, whisky etc.. şi îşi 
propune să se distreze. Există multe astfel de  asociaţii în lume şi mai ales în SUA. 
Există „Beer Drinking Team USA”, „Mormon Drinking Team”, Minesota Drinking 
Team”, „Irish Drinking Team” etc. Există şi în Chicago un astfel de team, dar pentru 
că cei de acolo vor să fie altfel decât restul lumii, îşi zic „Chicagoland Beer  Lovers”. 
Sunt asociaţii în toată regula, cu membri ( cei din Chicago au 4), cu statut, cu căpitan 
(în loc de preşedinte), cu sediu  (acolo unde este de băut), cu imn etc. Se întrunesc 
regulat, au festivaluri, organizează concursuri ( de băut, bineînţeles). 

Să nu credeţi cumva că vreau să  schimb numele asociaţiei noastre sau că vreau 
să fac disidenţă în sânul acestei asociaţii.  Este , însă, o realitate că de mult timp noi 
nu ne mai adunăm să construim ceva ci ca să ne distrăm. Şi cum nu se poate 
distracţie fără băutură, bem şi noi, ce aduc colegii: vin, whisky, palincă etc. (etc. beau 
unele dintre colegele sau soţiile noastre). Mi-e martor Dumnezeu, că nimeni nu 
exagerează. Nici chiar doamnele din paranteza de mai sus. Eu, mărturisesc sincer, 
beau vin. Beau orice vin, dar cu mare plăcere beau doar vinul pelin adus de Bonelu. 
Din acest vin nu beau doar eu. Beau şi alţi câţiva protejaţi de-a lui Bonelu, serviţi pe 
şest. Prin urmare, există acest Pelin Drinking Team  „Mecanicii 61”, parte integrantă a 
asociaţiei noastre, cu mare respect pentru statutul acestei asociaţii şi pentru 
conducerea ei (în special pentru preşedintele Calipso). Ce  vreau eu? Vreau scoaterea 
din ilegalitate a acestui team şi recunoaşterea calităţii de amiral (în loc de căpitan) 
pentru Bonelu, întemeietorul şi sponsorul unic (până în momentul de faţă) şi leaderul 
de necontestat al acestui team.. Dacă mai mulţi colegi vor să adere la acest team, cred 
că o să găsim posibilitatea să aprovizionăm pelin şi din alte surse, din cotizaţia 
membrilor, bineînţeles. Dacă toţi colegii, inclusiv băutoarele de etc., vor dori să se 
afilieze la team,  atunci , vrând nevrând, va trebui fie să schimbăm numele asociaţiei 
noastre, fie să-i asociem  titlul de Pelin Drinking Team  
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In memoriam : DAN ONOFREI 

RADU STOIAN 

         Pentru mulţi colegi, va fi o surpriză articolul meu despre Dan Onofrei, care a 
absolvit specialitatea ingineri T.C.M.-işti, iar subsemnatul utilaj chimic. 
Cu Dan Onofrei am avut ocazia să mă revăd cu ani în urmă, când a fost angajat la 
serviciu tehnic din cadrul C.U.P.S. (Centrala pentru utilaje şi de schimb din cadrul 
MEFMC). 
         Pentru Dan, C.U.P.S. a fost trambulina necesară pentru o salarizare mai bună, 
el revenind destul de repede la vocaţia de proiectant. 
În toamna anului 1977, s-a transferat la ICPUS, instituit care deservea în special 
CUPS cu studii şi documentaţie pentru realizarea prototipurilor de utilaje şi lucrări de 
investiţii necesare pentru cele 16 întreprinderii, care erau în componenţa centralei. 
La vremea respectiva subsemnatul avea vechime în institut, fiind unul din cei mai 
vechi salariaţi, de la înfiinţare în 1972,  când C.C.P.U.P.S. (Centrul de cercetare, 
proiectare, utilaje, piese de schimb s-a transformat în institut, eu fiind angajat ca 
inginer proiectant principal grupa III). Împreuna cu subsemnatul în sectorul de 
proiectare, execuţie al MEFMC au mai lucrat colegii: 
Ionel Stănescu director la uzina de construcţii, reparaţii utilaje Bucureşti, Lidia 
Niculescu şi Jean Peloiu proiectanţi principali la C.C.P.U.P.S. . In anul 1972 au fost 
înfiinţate centralele industriale.Cu aceasta ocazie la centrala pentru lianţi şi industria 
cimentului, a luat fiinţa institutul cu profilul centralei, la care au fost transferaţi 
colegii L. Niculescu şi J. Peloiu. 
         Lui Dan Onofrei, de la angajare în institut, i s-a dat în primire un colectiv de 
proiectare din care nominalizez pe Dodo Naumovici şi Georgeta Gut. Cu G. Gut   s-a 
împrietenit şi au convieţuit împreună până cand Dan s-a îmbolnăvit. 
Dan Onofrei a lucrat în cadrul ICPUPS până în anul 1991, în această perioadă a 
realizat mai multe proiecte necesare pentru industria de prelucrare a lemnului şi 
pentru centrala de materiale pentru construcţii. Documentele semnate de Dan 
Onofrei, în calitate de proiectant şi şef colectiv, au fost foarte bine apreciate în CTE-ul 
institutului, din care şi eu am făcut parte din anul 1983. 
         Nominalizez câteva proiecte elaborate în colectivul condus de Dan Onofrei şi care 
au fost realizate în întreprinderile din cadrul CUPS : Derulor furnir, transportor 
pentru decupator furnir estetic, tiparele pentru panouri modulate folosite pentru 
constucţia apartamentelor şi diferite utilaje folosite în industria de prelucrare a 
lemnului ca fierăstraie cu panglică şi maşina pentru frezat lemnul. Dan Onofrei 
urmărea execuţia prototipurilor cu conştiinciozitate, iar la realizarea acestora da 
soluţii tehnice, care confirmau pregătirea lui exceptională realizată in facultate şi în 
anii care au urmat (Dan a lucrat câţiva ani buni în industria pentru maşini unelte din 
cadrul M.I.C.M.). 
        În perioada în care a lucrat la MICM şi-a însuşit temeinic cunostinţele din 
domeniul acţionărilor hidraulice, fapt recunoscut în institut, unde era solicitat deseori 
pentru soluţii de specialitate în acest domeniu. Paralel cu activitatea sa de proiectare, 
Dan ajutat de colegul şi prietenul său Dodo Naumovici, a început execuţia unui iaht. 
Proiectul pentru iaht l-a terminat în anul 1978, an in care în atelierul de sculptură al 
tatălui său sculptorul Mihai Onofrei, din calea Dorobanţi a început să realizeze părţile 
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componente ale iahtului. Din pacate în anul 1979, uniunea artisticilor plastici l-a 
somat şi obligat să elibereze atelierul tatălui său. A urmat o perioadă dificilă de 
căutări şi prin bunăvoinţa sculptorului Pavel Bucur, a obtinut permisiunea să 
continue lucrările în curtea sa din strada Aurel Vlaicu. 
         După o muncă tenace, împarţind timpul între institut şi dupa amiază la exe-
cuţia iahtului, a reuşit să termine iahtul în anul 1980 . 
           Costurile materiale pentru execuţia iahtului, au fost împovărătoare pentru 
Dan. 
           Acordul global care îl primea pentru activitatea de proiectare şi înstrăinarea 
unor bunuri de artă moştenite de la tatăl său, a făcut posibilă îndeplinirea visului lui 
Dan Onofrei de a fi proprietarul unui iaht. 
           Transportul iahtului l-a făcut în condiţii dificile. În luna iulie din anul 1980, 
iahtul a ajuns la Constanţa şi a făcut cu el probele la apă. 
           În paralel cu execuţia iahtului, Dan împreună cu Dodo Naumovici s-au pregătit 
temeinic pentru a susţine examenul care să  le acorde brevetul pentru a putea naviga 
în apele maritime române şi internationale. 
           Examenul l-au susţinut în faţa unei comisii din cadrul căpităniei portului 
Constanţa. La începutul verii anului 1980, examenul susţinut de cei doi, a fost trecut 
cu brio. Căpitania portului Constanţa, i-a acordat lui Dan Onofrei brevetul de skiper 
(Comandant de ambarcaţiune), iar lui Dodo Naumovici de timonier. În vara anului 
1980, Dan împreună cu Dodo Naumovici, au început sa navigheze în apele teritoriale 
româneşti, din marea Neagră. Au facut traseul dintre Constanţa, Mangalia, Vama 
Veche şi retur. Au mers cu iahtul de multe ori spre graniţa cu URSS, în prezent  ape 
teritoriale Ucrainiene, din apropierea portului Sulina. Dan şi Dodo aşteptau cu 
nerăbdare concediul, pe care îl petreceau în majoritatea timpului navigând cu iahtul 
pe diferite rute în marea Neagră. 
         Navigaţia în apele apele teritoriale din România au practicat-o pîna în anul 
1988, când au obţinut aprobarea să navigeze cu iahtul pâna în portul Varna din 
Bulgaria. 
          Revoluţia din decembrie 1989 a descătuşat România de restricţiile privind libera 
circulaţie. Dan împreună cu Dodo Naumovici au profitat de situaţia creiată în ţară. Au 
întervenit la forurile competente şi după obţinerea aprobărilor legale au plecat în 
Turcia. 
         Prima escală au făcut-o în portul Istambul. Au navigat mai multe zile în 
strâmtoarea Bosfor şi au ajuns în marea Marmara de unde au revenit în România. În 
cadrul plimbărilor cu iahtul au avut parte şi de întâmplări neferite. Concediul din vara 
anului 1984 l-au petrecut pe mare. La încheierea vacanţei se întorceau de la Mangalia 
la Constanţa. 
       În apropierea portului Tomis s-a declanşat o furtună de gradul F. 
       Dan împreuna cu Dodo Naumovici s-au luptat eroic cu valurile neînduplecate ale 
marii Negre timp de 6 ore. Epuizaţi, dar bucuroşi că au scăpat cu viaţa, au acostat 
iahtul în portul Tomis. 
        Dan Onofrei a fost membru în lotul naţional de iahting categoria star. Târgul 
bunuri de consum din anul 1993 l-a avut ca participant cu un ştand mic cu proiecte 
pentru ambarcaţiuni pe temerarul nostru coleg Dan Onofrei. Cu aceasta ocazie a fost 
solicitat de mai mulţi vizitatori ai târgului cu întrebarea când putem cumpăra o 
ambarcaţiuna concepută de Dvs. Încurajat de cererile primite, în toamna anului 1993 
a închiriat o hala industriala la I. Laromet pe care a început să o doteze cu utilaje în 
vederea execuţiei primului prototip de iaht. Lipsa fondurilor financiare şi a unui 
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sponsor care să-l ajute din punct de vedere material, a condul la falimentul(actiunii) 
afacerii. 
          Acest lucru nu l-a descurajat, a creiat şi expus la TIBCO 1998 grinzi laminate 
pentru construcţia unor hale industriale. A conceput şi realizat case din lemn, pe care 
le-a prezentat şi în Italia în anul 2000. 
         Din păcate efortul fizic şi fumatul excesiv (atenţie dragi colegi şi soţii fumătoare, 
încercaţi şi renunţaţi la tutun până nu va fi prea târziu), i-a slabit treptat organismul. 
Prima consecinţă a acestor factori nocivi, a avut loc în 1989, când Dan a suferit 
primul accident cerebral. Revenirea a fost spectaculoasă, dar lipsa unui regim strict de 
viaţa şi nerenunţarea la fumat au continuat să-i deterioreze sănătatea. În anii 1999-
2000 sănătatea lui Dan slabea vizibil, motiv pentru care se deplasa din ce în ce mai 
greu şi a început să utileze un baston. Anul 2005 l-a întâmpinat în condiţiile în care 
deplasarea pentru el devenise un calvar. 
         În acele zile triste şi deosebit de grele pentru existenţa lui Dan, ajutorul oferit de 
Rodica Nicolescu şi Nina Olaru i-a mai alinat suferinţele şi i-a prelungit viaţa. 
         Din pacate cea care trebuia să fie lânga el, în acele clipe grele, Georgeta Gut cu 
care a convieţuit din anul 1985 şi de familia căreia Dan s-a ocupat ca un părinte, l-a 
abandonat. 
         Georgeta Gut are o fată de 26 ani, iar de creşterea şi educaţia ei Dan s-a ocupat 
oferindu-le sprijin şi banii necesari. 
        Ultimile luni din viaţa lui Dan Onofrei au fost dramatice. 
        Verişoara lui, doctoriţa Oana Vicol (medic reumatolog la sanatoriul din staţiunea  
Mangalia) a intervenit prompt si l-a ajutat foarte mult. Dan avea sistemul locomotor 
aproape distrus (nicotina a lucrat cu perfidie şi treptat a avut un efect necruţător). 
           În luna iulie a anului 2006, Dan Onofrei ne-a părăsit. 
          El a fost îmormântat în cimitirul Sfânta Vineri. În acest cimitir dorm somnul de 
veci colegii Popescu Valentin şi Gheorghiu Dumitru. Toţi trei au fost nişte boemi. În 
foaia de suflet a mecanicilor 61, colegul Adrian Popa a scris câteva rânduri prin care 
semnala trecerea la cele veşnice a lui Dan Onofrei. 
          Merită ca cele scrise de A. Popa cu ocazia dispariţiei colegului nostru Dan 
Onofrei, să le mai citim încă odată, deaceia le voi relua mot a mot mai jos  :                      
         „În luna aceasta ne-am luat rămas bun dela colegul nostru Dan Onofrei. 
Probabil că în ultima sa clipă, se afla pe iahtul construit de el însuşi, simţind 
libertatea de a străbate din nou valurile înspumate ale mărilor.” 
         Dan Onofrei a fost mereu alături de noi, chiar şi la apusul vieţii când se deplasa 
extrem de greu. Dan era un tip optimist, încrezator în viaţa şi convins că poate învinge 
orice obstaol. 
          Dan s-a născut în zodia fecioarei pe 19 septembrie 1937. 
          În tinereţe a avut o relaţie cu o cetaţăneancă cehă, cu care a avut o fetiţă, 
Măriuca. Nu s-a putut căsători cu mama Măriucăi, doarece nu a obţinut aprobarea 
autorităţilor. Pe Măriuca a recunoscut-o, din păcate ea a trăit alaturi de mama ei, 
departe Dan. 
         Tatăl lui Dan a fost un sculptor celebru, Mihai Onofrei. Sculptorul si pictorul M. 
Onofrei a făcut studiile la Paris, unde l-a avut  profesor pe sculptorul Bourdel renumit 
pentru opera creată. 
         Tatăl lui Dan Onofrei a realizat mai multe lucrări, extrem de valoroase, care vor 
rămâne în panteonul artei româneşti. 
         Menţionez monumentul executat în oraşul Caransebeş, în cinstea eroilor căzuţi 
pe câmpul de luptă pentru apărarea fiinţei naţionale în primul război mondial. 
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Monumentul este amplasat în 
apropierea gării din oraşul Caransebeş. 
De asemenea, în parcul Cişmigiu în 
rotonda scriitorilor, sînt două busturi 
realizate de sculptorul Mihai Onofrei. 
         Despre colaboratorul lui Dan, 
prietenul lui de suflet Dodo Naumovici, 
mentionez că are vârsta de 60 de ani. 
Dodo are strămoşi sîrbi. După anul 
1990, spiritul lui întreprinzător a 
triumfat.În prezent este un om de 
afaceri prosper şi a renunţat la 
pasiunea lui din tinereţe, iahtingul. 
 Băiatul lui Dodo Naumovici, Bogdan 
Naumovici este un nume de notorietate 
în lumea artistică şi în viaţa civilă din 
România. 
Bogdan Naumovici a creeat mai multe 
reclame de succes. Reclama pentru 
berea Burger difuzată de T.V.R. în 
timpul meciurilor de fotbal este cea mai 
cunoscută. 
         Dan Onofrei a avut cu cine să 
semene. El a moştenit gena creatoare 
dela tatăl său. Închei aceste rânduri, 
aducând mulţumirile mele colegei 
Rodica Nicolescu şi colaboratorului lui 
Dan Onofrei, Dodo Naumovici pentru 
informaţiile pe care ni le-a pus la 
dispoziţie în legătura cu viaţa lui Dan. 
         Dumnezeu să-l  ocrotească în 
pace ! 
        . 
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