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PLASAMENTE ALTERNATIVE / POVEªTILE TIMBRELOR, TIMBRE DE POVESTE

Au fost lansate pe piaþã
timbrele dedicate pictorului
Alexandru Þipoia
l Ceremonia de lansare a avut loc chiar în casa sãrbãtoritã filatelic

T
imbrele au apãrut, ca
dovadã a plãþii taxei de
transport al
unei scrisori, în
1840, la 1 mai,
ºi au fost create
de Rowland
Hill. Existã,

desigur, o istorie ce precede
acest moment ºi care explicã de
ce în englezã acest timbru se
numeºte �stamp�, care este ºi urma unei
ºtampile. În România, primele timbre

au apãrut în 1858 ºi sunt celebrele �cap
de bour� prima emisiune, din principa-

tul Moldovei.
În 2023 au fost lansate pe

piaþã timbrele dedicate pictoru-
lui Alexandru Þipoia.

De mai bine de 180 de ani
de când micul timbru umblã
prin lume, au apãrut multe le-
gende, poveºti ºi cote de preþ.
Colecþionarii de timbre au apã-

rut destul de repede ºi la fel de rapid au
fost stabilite criteriile de apreciere.

Multe sunt asemãnãtoare sau chiar
identice cu cele ce funcþioneazã în cazul
lucrãrilor de artã. În primul rând, nu
conteazã materialele din obiectul tran-
zacþiei de artã. Altfel, cu greu s-ar gãsi
fracþiuni de monedã care sã exprime va-
loare unui petec aºa de mic de hârtie.
Preþul timbrului vine din vechimea lui,
de la cei care l-au emis, de la ilustraþie ºi
semnificaþie, de la ce i s-a întâmplat, pe
unde a umblat. Un element esenþial în
stabilirea preþului unui timbru este rari-
tatea sa, câte exemplaremai sunt de ace-

laºi fel. Cele mai puþine sunt cele cãrora
li s-a întâmplat ceva în procesul de tipã-
rire, s-a modificat o culoare, a scãpat o
eroare, o fi zis copilul ceva. Stai, asta
este din alt film!

De aceea, timbrele cu astfel de erori
sunt cel mai scumpe. Din aceastã cauzã,
nu primul timbru din lume, britanicul
�penny black�, este cel mai scump. El a
fost tipãrit în vreo 68 de milioane de
exemplare ºi se apreciazã cã încã mai
existã 1,3milioane de exemplare. În pre-
zent, primul timbru din lume nu trece de

mia de lire sterline, ca preþ. Este vorba de
un singur exemplar, cu o ºtampilã pe el,
care aratã cã a fost utilizat.Neºtampilat ºi
în diferite formule, timbrele se duc spre
preþuri maimari. Dacã sunt lipite pe scri-
sori sau sunt mai multe, în bloc, preþul
creºte, desigur. De aceea, repetãm ce am
tot spus: nu decupaþi timbrele de pe scri-
sori sau, mai rãu, de pe vederi, cãrþile
poºtale! Ele aduc, în acest întreg, multe
informaþii despre utilizarea timbrului ºi
valoarea lor creºte.

(continuare în pagina 11)

Pictorul George Tzipoia ºi timbrele dedicate pictorului Alexandru Tipoia, acasã

Evitarea, devalorizarea ºi
suprimarea învãþãrii

E
ra Inteligenþei Artificiale (AI)
pune sub lupã nu doar teme ºi pro-
bleme noi care cer soluþii sociale,
ci obligã la reconsiderarea unora

vechi, de cînd lumea. Exemplul de azi:
învãþarea. Cele mai semnificative rezulta-
te ale psihologiei, antropologiei ºi ºtiinþe-
lor cognitive converg spre ideea cã ceea ce
a singularizat specia �homo sapiens� de
toate celelalte existente pe planeta Pãmînt
a fost, de la un moment anume, dezvolta-
rea acceleratã, fãrã precedent, a capacitãþii
sale de învãþare, supra-potenþatã de �in-
ventarea� ºi folosirea creativã unor unel-
te/strategii cognitive absolut noi, între care
articularea formelor de limbaj capabile sã
susþinã crearea ºi utilizarea extinsã a etaju-
lui cognitiv al noþiunilor ºi conceptelor ab-
stracte, la un nivel de complexitate mult
peste orice fusese dezvoltat în lumea ani-
malã anterior, s-a dovedit decisivã. Era
modernã a umanitãþii a recunoscut în
învãþarea individualã ºi socialã unul dintre

factorii determinanþi ai �progresului�, ai
dezvoltãrii economice ºi ºtiinþifice, ai
creºterii �avuþiei naþiunilor�, vorba lui
Adam Smith. De aceea, a susþinut dezvol-
tarea învãþãmîntului public, generalizarea
lui treptatã, constituirea marilor platforme
ale învãþãrii, cercetãrii ºi dezvoltãrii idei-
lor noi, numite �universitãþi�, a altor for-
me ºi platforme de cercetare ºi învãþare
mai puþin convenþionale, a rãsplãtit creati-
vitatea bazatã pe învãþare sistematicã atît
în mediul academic, cît ºi în afara lui, atît
material, economic, cît ºi în termeni de
poziþie, statut ºi prestigiu social. Surpriza

vine cînd constaþi cã, la apusul modernitã-
þii, învãþarea a luat drumul decãderii acce-
lerate, împreunã cumai toate celelalte atri-
bute ºi instituþii ale modernitãþii, de la de-
mocraþie ºi libertãþile fundamentale ale
Omului, la valorizarea, susþinerea ºi folo-
sirea creativã a capacitãþii umane de cer-
cetare ºi inovare, a educaþiei generalizate.
Astãzi, investiþiile, resursele ºi interesul
pentru dezvoltarea �învãþãrii� în domeniul
AI depãºesc net, cu multe ordine de mãri-
me, pe cele destinate învãþãrii umane de
calitate ºi �de masã�.

(continuare în pagina 3)

SÎNZIANA MAIOREANU, CEO AEGON ROMÂNIA:

”Digitalizarea serviciilor ºi livrarea
de produse cât mai personalizate – o
regulã de bazã a asigurãrilor în viitor”

l ”Una dintre cele mai importante investiþii este în propria

persoanã”l ”Oamenii au ajuns la o maturitate în ceea ce

priveºte modul în care se raporteazã la viitorul lor ºi la

situaþiile neprevãzute”

Reporter:Traversãmo perioadã difi-
cilã, cu inflaþie ridicatã, rãzboi la graniþã
ºi perspectiva încetinirii economice, po-
ate chiar recesiune. Ce impact au toate
aceste elemente asupra industriei asigu-
rãrilor din þara noastrã? Puteþi detalia?

Sînziana Maioreanu: În ciuda tutu-
ror acestor motive de teamã ºi neîncre-
dere, piaþa de asigurãri a crescut anul
trecut, iar acest lucru demonstreazã cã
oamenii au ajuns la o maturitate în ceea
ce priveºte modul în care se raporteazã

la viitorul lor ºi la situaþiile neprevãzute.
Acest lucru s-a vãzut prin modul în care
oamenii au înþeles cã, în astfel de situa-
þii, în care riscurile potenþiale sunt greu
de anticipat, cea mai la îndemânã solu-
þie este sã se asigure cã au la dispoziþie
instrumentele necesare care sã le permi-
tã sã treacã mai uºor peste aceste mo-
mente.

ANDREI IACOMI
(continuare în pagina 11)

MARIUS
TIÞA

Preþul
cuprului
nu mai este
susþinut de
cererea
chinezeascã
lMetalMiner Insights:

Stocurile de cupru din

depozitele Shanghai Futures

Exchange au crescut cu

peste 61% în mai puþin

de o lunãlUnii experþi

cred cã la nivel global ar

putea apãrea un deficit de

cupru în 2023

S
peranþele legate de redresarea
preþurilor cuprului par sã se fi
diminuat de la începutul lunii
februarie, în condiþiile în care

cererea din China, unul dintre cei mai
mari consumatori de profil din lume, nu
este la nivelul aºteptãrilor, conform plat-
formei MetalMiner Insights.

Cuprul este considerat un barometru
pentru sãnãtatea economicã globalã da-
toritã utilizãrii sale pe scarã largã, inclu-
siv în echipamentele electrice ºi utilaje
industriale.

Datã fiind evoluþia sub aºteptãri a ce-
rerii din China, analiºtii cred cã avansul
preþurilor cuprului, înregistrat pe pieþele
internaþionale în ultimele luni, nu va con-
tinua. Iniþial, optimismul legat de redre-
sarea Chinei a susþinut preþul cuprului,
însã acum, atitudinea pieþei s-a schimbat,
iar cei interesaþi preferã sã aºtepte evolu-
þiile viitoare. Unii analiºti continuã sã
spere cã vor fi semne ale redresãrii cere-
rii din partea Chinei, dar mulþi cred cã
este posibil ca acest lucru sã nu se mai
întâmple.
Tot mai multe presiuni pe
cotaþiile cuprului

Potrivit datelor operatorului bursier
CME Group, preþul contractelor futures
pe cupru era de 4,035 dolari pe livrã (o li-
vrã = aproximativ 0,5 kg) la data de 6 fe-
bruarie, dupã care a ajuns la unminim de
3,9930 dolari/livrã. Aceastã cotaþie re-
prezintã cel mai scãzut nivel consemnat
dupã 10 ianuarie, când metalul de bazã
s-a tranzacþionat la 3,9875 dolari livra.

Ieri dimineaþã, în jurul orei locale
08.15, pe piaþa americanã, livra de cupru
cu livrare în martie avea un preþ de
4,0535 dolari, în scãdere cu 0,1% faþã de
ziua anterioarã.

O redresaremai lentã decât era antici-
patã înChina rãmâne un factor important
ce determinã scãderea preþurilor cupru-
lui, potrivitMetalMiner Insights. Cu toa-
te acestea, experþii din sector spun cã este
posibil sã fi existat ºi alþi factori care au
contribuit la declinul cotaþiilor. Printre
aceºtia se numãrã slãbirea sectorului de
producþie din afara Chinei ºi grevele de
la minele de cupru din Peru, care este
unul dintre cei mai mari producãtori de
profil din lume, afectat de o stare de in-
stabilitate post-electoralã. (V.R.)

(continuare în pagina 12)

U
n tânãr care se aflã la începutul
drumului ar trebui sã nu înceteze
sã investeascã în educaþia lui,
sã se dezvolte constant ºi sã

înveþe noi abilitãþi, pentru cã una dintre
cele mai importante investiþii pe care
cinevapoate sã le facã este în propria per-
soanã, ne-a spus Sînziana Maioreanu, CEO
Aegon România, în cadrul unui interviu.
Conform domniei sale, în primele nouã
luni ale anului trecut, Aegon România a
avut un parcurs pozitiv, reuºind sã atin-
gã o cotã de piaþã de 4,5% ºi sã se menþi-
nã între primii ºapte asigurãtori din þara
noastrã. �Comportamentul de procrasti-
nare al românilor este o consecinþã a ni-
velului de educaþie financiarã�, spune
Sînziana Maioreanu.

Era modernã a umanitãþii a recunoscut în învãþa-
rea individualã ºi socialã unul dintre factorii determi-
nanþi ai �progresului�, ai dezvoltãrii economice ºi
ºtiinþifice, ai creºterii �avuþiei naþiunilor�, vorba lui
Adam Smith.


