
16 paginiJoi, 30 august 2018, nr. 154 (6215), anul XXVII

n CA URMARE A DORINÞEI BROKERILOR:
BVB va reduce programul de tranzacþionare
cu 25 de minute PAGINA 15

n Aston Martin ºi-a prezentat planurile de listare
la bursa de la Londra

PAGINA 16

n ASOCIAÞIA PENTRU PENSIILE
ADMINISTRATE PRIVAT:
Proiectul de lege privind
sistemul public de pensii nu
schimbã Pilonul II

PAGINA 5

GRAM AUR = 154,2313 RON FRANC ELVEÞIAN = 4,0787 RON EURO = 4,6489 RON DOLAR = 3,9852 RON

2 lei

5 948491 340012 51260

n Instagram se luptã cu conturile false, Google, cu
Casa Albã PAGINA 2

n Când ai negociat, ca deponent, ultima oarã cu
banca? PAGINA 8

Luminile (ºi umbrele)
Centenarului

(Interviu cu profesorul Ilie Bãdescu, directorul Institutului de Sociologie al Academiei ºi membru corespondent al Academiei Române)

Miºcãri ºi mulþimi sociale
în 1918 ºi în 2018

Victor Roncea: Domnule profesor,
aº vrea ca, înainte de a vorbi despre
anul Centenarului, sã faceþi o referire
la miºcãrile recente din 10 august ºi de
dupã aceea, din Bucureºti. Ce înþeles
le atribuiþi? Cum trebuie abordatã ches-
tiunea aniversãrii celor 100 de ani de la
Marea Unire Întregitoare din
1918-2018 în contextul unor aseme-
nea sfâºieri lãuntrice?

Ilie Bãdescu: Aº sesiza, mai întâi,
distincþia dintre cele douã tipuri de
mulþimi ºi de miºcãri, cele de la înce-
putul veacului al XX-lea, care au pre-
mers ºi au realizat Marea Unire, ºi

cele de acum, la 100 de ani de atunci.
Marea Unire Întregitoare din 1918
acoperã cu sensurile ei durata lungã a
istoriei poporului românesc. Acel
mare moment ºi toate manifestãrile
înfãptuitoare de atunci þin de teoria

dãinuirii neamurilor ºi nu pur ºi sim-
plu de istoria circumstanþialã, de
frãmântãrile ºi de necazurile vieþii
zilnice ale celor care compun neamu-
rile. Noi, cei de azi, s-ar putea sã nu
sesizãm diferenþele când privim în
urmã cu un veac, ba neliniºtile legate
de dãinuire par sã ne fie tot mai strãi-
ne. În lumea aceea, acest tip de neli-
niºte înconjura chiar ºi comunitãþile
mici, satul sau familia. Familiile vo-
iau sã aibã mulþi copii ca “sã nu se

stingã neamul”, spiþa casei. Frica ºi
grija pentru dãinuirea familiei, a spi-
þei de neam se transmitea ºi planului
mai înalt al grijii pentru dãinuirea de
neam a naþiei însãºi, a poporului ca
fiinþã moralã pe lãrgimea pãmântului.
Azi, tema dãinuirii nu pare sã mai fie
în vreun fel preocuparea cuiva, nici a
celor mici, nici a celor mari, care ar
trebui sã-ºi facã din aceastã temã neli-
niºtea ºi nesomnul vieþii lor. Or ceea
ce vedem nu este deloc încurajator:
viaþa celor de sus se deruleazã într-o
manea continuã, fãrã de chemãri mai
înalte, ºi, în orice caz, fãrã de altruism
ºi spirit de jertfã pentru cei mulþi, pen-
tru dãinuirea cea de obºte, nici mãcar
pentru ziua de mâine. Nu pretind, de-

sigur, cã unghiul meu de privire este
cel corect. În fond, semnificaþia chiar
a unor evenimente majore ale istoriei
unui popor variazã în timp, uneori în
chip surprinzãtor, dupã cum se schim-
bã unghiul privitorului. Principial
vorbind, orice evaluare a stãrilor tre-
cute, evenimente, prefaceri etc., se re-
alizeazã în lumina unor stãri ºi eveni-
mente prezente. Marea Unire de la
1918 ºi Tratatul de la Trianon îºi
schimbã culoarea, nuanþându-ºi înþe-
lesurile, dupã stãrile ºi evenimentele
actuale din unghiul cãrora privim în
urmã spre acele evenimente cruciale.
Chestiunea devine ºi mai complicatã
atunci când evoluþii recente par a con-
trazice prefacerile trecute. Miºcãri ca

cele din 10 august sunt nutrite de
energii care vin dintr-o direcþie opusã
spiritului marilor transformãri ºi eve-
nimente de acum 100 de ani. Acum
100 de ani, mulþimile veneau spre
fiinþa neamului cu evlavie, cu spirit
de sacrificiu, pregãtite spre jertfã,
încrezãtoare ºi altruiste, miºcate de
pasiuni înãlþãtoare, primind numai
sentimente ale ascensiunii, emoþii ce-
leste, eutopiene, nimic din atractul te-
luric, regresiv, distopian care îneacã
uneori sufletele mulþimilor din zilele
noastre.

A consemnat

VICTOR RONCEA

(continuare în pagina 4)

SCHIMBAREA DENUMIRII ÞÃRII,

Preþul plãtit de Macedonia pentru
aderarea la UE

Macedonia intrã într-o lunã de foc, care
se va finaliza cu un referendum ce va sta-
bili,practic, dacã statulbalcanic este pre-
gãtit sã intre în Uniunea Europeanã ºi sã
facã demersurile pentru intrarea în
NATO. Referendumul din 30 septem-
brie la care sunt chemaþi la urne toþi cetã-
þenii cu drept de vot din acest stat ce are
în total 2 milioane de locuitori, vizeazã
schimbarea articolului 1 din Constituþie
cu privire la numele þãrii. În loc de Re-
publica Macedonia, noua denumire va fi
Republica Macedonia de Nord, aºa cum
s-a stabilit prin acordul încheiat, la
Prespa, în 12 iunie 2018, între
prim-ministrul grec Alexis Tsipras ºi
omologul sãude laSkopje,ZoranZaev.

Întrebarea la care sunt chemaþi sã
rãspundã la referendum macedonenii
este: “Sprijiniþi aderarea la UE ºi
NATO, acceptând acordul dintre Ma-
cedonia ºi Grecia?”.

Pentru a afla care este starea de spi-
rit a cetãþenilor macedoneni, cu o lunã
înainte de referendum, dar ºi ce

gândesc aromânii din Macedonia cu
privire la viitorul scrutin, am realizat
un scurt interviu cu macedoneanul
Vlatko Dibrean Dimov, consilier poli-
tic, de comunicare ºi relaþii publice.
Acesta ne-a prezentat care este starea
de spirit a cetãþenilor macedoneni cu
privire la schimbarea numelui þãrii,

care este poziþia partidelor politice în
legãturã cu viitorul referendum, dar ºi
ce pãrere au aromânii din Macedonia
despre actuala situaþie. Mai mult,
Vlatko ne-a spus cã România nu face
aproape nimic pentru comunitatea
aromânã, ci o foloseºte doar în scop de
negociere sau de tranzacþionare a anu-
mitor situaþii diplomatice. Cert este cã,
aºa cum susþine Vlatko Dimov, refe-
rendumul creeazã un precedent în
dreptul internaþional privind modul de
schimbare a denumirii unei þãri, pe
baza înþelegerii între douã state. Vlat-
ko Dimov mai susþine cã singura cale
de soluþionare a conflictelor nu consti-
tuie argumentele trecutului istoric, ci
cele ale prezentului economic.

GEORGE MARINESCU

SERIALUL CESIUNILOR DE CREDITE

Surse: Raiffeisen Bank - urmãtoarea
þintã a ANPC

Cesiunile de credite par sã consti-
tuie una dintre preocupãrile princi-
pale pe care Autoritatea Naþionalã
pentru Protecþia Consumatorilor
(ANPC) le are în acest moment.

Dupã sancþionarea Bancpost ºi
demararea investigaþiei la OTP
Bank pe tema creditelor cesionate în
afara þãrii, se pare cã urmãtoarea þin-
tã a ANPC este Raiffeisen Bank,
dupã cum afirmã surse apropiate si-
tuaþiei.

De altfel, în mediul online au
apãrut unele informaþii care vor-
besc despre o “adevãratã explozie”
ce va avea loc în curând, pe lângã
care cazul Bancpost “o sã parã un
mizilic”.

ANPC a sancþionat, recent, Ban-
cpost pentru creditele cesionate ile-
gal în Olanda, banca urmând sã plã-
teascã o amendã de 150.000 de lei ºi

sã restituie debitorilor toate sumele
achitate în ultimii zece ani cu titlu
de dobândã ºi comisioane aferente

acestor împrumuturi, care ar depãºi
300 de milioane de euro.

Primul care s-a sesizat asupra su-
biectului ºi a întocmit ºi proces ver-
bal a fost Comisariatul Judeþean
pentru Protecþia Consumatorilor
(CJPC). Bancpost a deschis proces
în instanþã atât împotriva CJPC, cât

ºi împotriva ANPC, contestând do-
cumentele emise de cele douã insti-
tuþii.

Bancpost, controlatã de EFG Eu-
robank, a cesionat credite cãtre EFG
New Europe Funding II B.V. (ulte-
rior ERB New Europe Funding II
B.V.), deþinutã, la rândul ei, de o so-
cietate cu rãspundere limitatã - EFG
New Europe Holding B.V. (redenu-
mitã ERB New Europe Holding
B.V.), care face parte din EFG Euro-
bank Ergas i a s . În da ta de
28.03.2018, s-a constatat cesiona-
rea creditelor aflate în portofoliul
EFG New Europe Funding II B.V.
(actuala ERB New Europe Funding
II B.V.) cãtre Eurobank Ergasias
S.A. Grecia.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 8)

Centenarul este mai mult decât o
simplã ocazie aniversarã. Cei 100
de ani de nouã Europã se consti-
tuie într-o unitate de cunoaºtere,
un cronotop cu funcþie epistemo-
logicã axialã în procesul de cu-
noaºtere ºi de memorare a Euro-
pei profunde ºi a unitãþii de destin
a neamului românesc. Un dialog
asupraCentenarului este, de aceea,
un dialog despre luminile cente-
narului, adicã despre ceea ce pu-
tem înþelege ºi învãþa din cei 100
de ani de la Marea Unire Întregito-
are a românilor, care se suprapu-
ne peste cel mai însemnat prag al
Europei, graþie cãruia putem vorbi
despre Noua Europã, Europa na-
þiunilor, nu a imperiilor, o Europã
care a rupt lanþul subordinaþionis-
mului devenind primul continent
locuit de popoare libere, asociate
printr-un tratat comunalist, de ins-
piraþie testamentarã vãditã, Tra-
tatul de la Trianon. Vã propunem
aici un dialog despre luminile (ºi
umbrele) Centenarului spre trium-
ful deplin al ºtiinþei mãrturisitoare
ca sã se risipeascã ceaþa de pe
zorii dimineþii popoarelor ºi sã fie
denunþate forþele saturniene care
împing lumea spre un ciclu de
nouã domnie a forþelor întuneri-
cului, dupã cum afirmã profesorul
Ilie Bãdescu. Interlocutorul no-
stru de astãzi este format la ºcoa-
la de gândire a unei prestigioase
tradiþii sociologice româneºti,
urmând, ca student, cursurile
unuia dintre reprezentanþii iluºtri
ai acestei ºcoli, profesorul H.H.
Stahl, a cãrui metodã de gândire
ºi de studiu a urmat-o în câteva
dintre numeroasele sale cãrþi.
Profesorul Ilie Bãdescu a fructifi-
cat totodatã ºi ocaziile de studiu
ºi de specializare la prestigioase
universitãþi americane, fiind în
prezent exponentul conceptului
de Noologie („sociology through
the eyes of faith”), pe care îl dez-
voltã cu acribie în lucrãrile sale re-
cente. În zonele de submedia de
pe frontul online de limbã românã
aproximativã, detractorii profe-
sorului Ilie Bãdescu s-au gândit
sã-l picteze drept „dughinist”, cu
trimitere la o Postfaþã (pentru un
alt necititor al ei, Mircea Morariu
de la Adevãrul – „Prefaþã”!) scri-
sã de acesta la cartea lui Alek-
sandr Dughin, „Bazele geopoliti-
ce”. Trolii telecomandaþi în cauzã
nici nu s-au obosit sã citeascã sau
mãcar sã facã trimitere la Postfa-
þã, unde altfel orice cititor cu mai
mult de o urmã de creier ar fi de-
scoperit cea mai bunã analizã cri-
ticã - ºi singura din România - la
adresa geopoliticianului rus ºi a
direcþiilor „Noii Rusii”. Profesorul
Bãdescu este de pãrere, între al-
tele, cã sãrbãtoarea Centenarului
Marii Uniri trebuie sã continue
pânã la celebrarea Centenarului
Trianonului.
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