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Sindicatele
Cercetarea, industria, economia României şi conexiunile lor
Romanian R&D and the links to the Economy. Articles, essays, commentaries, 1964-2004. Insights into Communist and postCommunist transition R&D, economy, legislation, fiscal environment. Cartea este adresată: celor care pregătesc viitorul
României, celor care îi gestionează prezentul, celor preocupaţi de învăţămintele trecutului, fie ei ingineri, economişti,
sociologi, fizicieni, chimişti etc.; din cercetare, industrie, alte ramuri; profesori sau studenţi; specialişti din aparatul de stat
cu atribuţii în tehnologie, economie, finanţe, resurse umane; din instituţii, ONG-uri; manageri sau specialişti „de execuţie”;
bancheri, politicieni, jurnalişti, PR… Legislatorii şi juriştii vor găsi o cazuistică variată cu privire la impactul, uneori – major,
al unor „detalii” şi nuanţe din actele normative, asupra activităţilor din economie. În unele dintre materiale, istoricii vor găsi
posibile răspunsuri (parţiale) inedite la întrebări de genul: „Cum a fost cu putinţă?” Cei din interiorul cercetării şi al
industriei vor găsi un dialog cu propriile nelinişti, căutări şi iniţiative. Cei din alte ramuri şi activităţi vor afla realităţi dintr-o
lume cunoscută mai mult după clişee şi prejudecăţi. Cartea analizează, sub multiple aspecte, impactul sistemului
economico-financiar, legislativ, politic, asupra progresului tehnic şi economic în economia naţională, competitivităţii
produselor şi serviciilor, intereselor întreprinderilor şi persoanelor, discernământului factorului uman şi – reciproc -- impactul
(necesar) al ştiinţei şi tehnologiei, inclusiv al ştiinţelor umaniste şi sociale, asupra prezentului şi viitorului României, în
contextul proceselor de globalizare şi de integrare europeană. Cartea poate prezenta interes pentru cercuri largi de
economişti, jurişti, ingineri, sociologi, politologi, specialişti în management, mass-media, pentru factori de decizie şi de
execuţie din institute, instituţii, întreprinderi, ministere, parlament, partidele politice, organizaţiile neguvernamentale; în
general -- pentru cercuri largi de intelectuali preocupaţi de problemele majore ale tehnologiei şi ale economiei din România.
De menţionat şi utilitatea specială a cărţii pentru cadre didactice, doctoranzi, studenţi, pentru participanţi la acţiuni de
perfecţionarea profesională, datorită bogatului material exemplificativ din practica reală a unor domenii importante,
analizelor de caz, relevării relaţiilor concrete deficienţe – cauze – soluţii. Materialul este grupat în patru părţi: I. Ştiinţătehnologie-economie-societate (21 lucrări; exemple de titluri: Cercetarea şi eficienţa, Cu privire la poziţia socială a ştiinţei,
Relaţia ştiinţă-economie, De la structura exporturilor la misiunea cercetării, Ştiinţa şi problemele sistemice, Profesiunea
cercetătorului, Cultivarea deprinderilor creative şi a priceperii pentru acţiune, Gândirea economică în faţa exigenţelor
practicii economice, Petrol, tehnologie şi politică…) II. Deficienţe fundamentale ale sistemului zis socialist, implementat în
România; impactul asupra ştiinţei, tehnologiei, economiei, societăţii (3 lucrări, în care disfuncţionalităţile economiei
planificate centralizat şi rigid sunt analizate recurgând la concepte ale cercetării operaţionale, teoriei firelor de aşteptare,
teoriei informaţiei, ciberneticii; Un sistem economic şi politic greşit proiectat, 1973) III. Opţiuni şi politici ale tranziţiei (23
lucrări: Ce preocupă pe intelectuali, Responsabilitatea socială a opţiunilor, Strategia dezvoltării economice a României –
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probleme şi opţiuni, Despre strategii în economie, Creditarea activităţilor productive din sectorul privat, Mai este necesară
şi oportună o industrie autohtonă?, Liberalizarea comerţului internaţional şi interesele naţionale…) IV. Impactul unor
mecanisme ale tranziţiei asupra progresului economic şi tehnologic (41 lucrări, din care: Legislaţia muncii – 5 lucrări,
inclusiv Noul Cod al muncii – un atentat la funcţionalitatea economiei de piaţă…; Fiscalitatea – 20, inclusiv Sistemul de
impozitare deformează realitatea economică, Codul fiscal faţă cu corupţia…; Preţurile – 4, Proprietatea, privatizarea,
demonopolizarea – 7, inclusiv Ocrotită, garantată, batjocorită (încălcarea dreptului acţionarilor minoritari la repartizarea
profitului), Privatizarea PETROM sub semnul unor mari dileme;Managementul întreprinderilor – 5, inclusiv Decalogul
problemelor managerilor români.). Cartea aprofundează şi exemplifică, pe o mare varietate de cazuri şi sub multiple
aspecte, abordarea sistemică, pluri- şi interdisciplinară, strategică, în tehnologie şi economie; de asemenea, interacţiuni la
nivelurile: micro- şi macroeconomie ● interes naţional şi globalizare ● ştiinţă şi practică ● cercetătorul, producătorul şi
utilizatorul rezultatelor cercetării ● cererea şi oferta de cercetare ● factori ce contribuie la dispersarea tematicii de
cercetare şi a resurselor ei ● factori de degradare a potenţialului de cercetare ● diversitatea specialităţilor care trebuie să
se conjuge pentru generarea şi soluţionarea unei probleme ● iniţiativa în crearea de noi concepţii funcţionale, noi soluţii de
componente şi noi materiale ●ansamblu şi detalii ● sistemul economic, cel tehnologic, mediul socio-uman şi mediul natural
● consecinţele imediate, moştenirile (cea căpătată şi cea lăsată) şi perspectiva ● cercetarea şi invenţiile ● certitudini,
decizii şi riscuri ● omul creator şi omul consumator de ştiinţă ● omul creator şi omul consumator de bun trai ●iniţiativa
euristică spontană şi locală şi strategiile şi programele ştiinţifice şi tehnologice naţionale şi internaţionale ● nevoia de
comunicare ştiinţifică, conducerea participativă şi nevoia de secret comercial ● privatizare, monopoluri şi politică ● rolul
statului în economia consecvent liberală ● eficienţa reală, dar ascunsă, a cercetării şi aparenţele ei contrare, deformante ●
sistemul legislativ ca promotor sau inhibitor al progresului tehnologic şi economic ● impactul birocraţiei şi al unor
manifestări de formalism în economie … şi multe altele. Cartea nu este o monografie sau un tratat pedant, ci o culegere de
cca. 90 studii, eseuri, articole (de regulă, acide), publicate în intervalul 1965-2004, dezvăluind, într-un limbaj accesibil
intelectualului de orice profil, probleme de profunzime şi demonstrând soluţii de larg interes (unele – deja adoptate),
împănate cu afirmaţii incitante, cu crâmpeie de memorialistică, cu explicaţii intuitive, pentru ca subtilităţile să fie inteligibile
şi atractive.

Nicolae Spătarul Milescu
Bibliografia Republicii Socialiste România
Wind Energy
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Opere
Petre Tutea (1902-91) was one of the outstanding Christian dissident intellectuals of the Communist era in Eastern Europe.
Revered as a saint by some, he spent thirteen years as a prisoner of conscience and twenty-eight years under house arrest
at the hands of the Securitate. This book explores his unique response to the horrors of torture and 're-education' and
reveals the experience of a whole generation detained in the political prisons. Tutea’s understanding of human needs and
how they can be fulfilled even amidst extreme adversity not only reflects huge learning and great brilliance of mind, but
also offers a spiritual vision grounded in personal experience of the Romanian Gulag. Following the fall of the Ceausescus,
he has begun to emerge as a significant contributor to ecumenical Christian discourse and to understanding of wider issues
of truth and reconciliation in the contemporary world. As Tutea's pupil and scribe for twelve years, as a psychiatrist, and as
a theologian, Alexandru Popescu is uniquely placed to present the work of this twentieth-century Confessor of the faith.
Drawing on bibliographical sources which include unpublished or censored manuscripts and personal conversations with
Tutea and with other prisoners of conscience in Romania, Popescu presents extensive translations of Tutea, which make his
thought accessible to the English-speaking reader for the first time. Through his stature as a human being and his authority
as a thinker, Petre Tutea challenges us to question many of our assumptions. The choice he presents between ’sacrifice’
and ’moral suicide’ focuses us on the very essence of religion and human personhood. Resisting any ultimate separation of
theology and spirituality, his work affirms hope and love as the sole ground upon which truth can be based. At the same
time, hope and love are not mere ideal emotions, but are known and lived in engagement with the real world - in politics,
economics, science, ecol

Dreptul
Studia Universitatis Babeș-Bolyai
Publicisticǎ, 1 januarie - 31 decembrie 1881
Revista economică
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Petre Tutea
Transilvania
Cyclotron Waves in Plasma is a four-chapter text that covers the basic physical concepts of the theory of cyclotron waves
and cyclotron instabilities, brought about by the existence of steady or alternating plasma currents flowing perpendicular to
the magnetic field. This book considers first a wide range of questions associated with the linear theory of cyclotron
oscillations in equilibrium plasmas and in electron plasmas in metals and semiconductors. The next chapter deals with the
parametric excitation of electron cyclotron oscillations in plasma in an alternating electric field. A chapter focuses on
plasma turbulence, which results from the development of cyclotron instabilities. The last chapter discusses pertinent
experimental data concerning cyclotron waves in plasma. The book is intended for specialists in plasma physics and a
number of related fields, including the physics of the ionosphere, solar wind and, metals, as well as for students and
teachers who are specializing in these subjects.

Energetica
V.G. Paleolog
Buletinul științific și tehnic al Institutului Politehnic "Traian Vuia" Timișoara
Aurel Vlad
Arhivele olteniei
Cele doua volume intitulate Scara leilor continua periplul memoriei inceput in Maxilarul inferior (Premiul Cititorilor oferit de
Observator cultural) cu povestea tatalui autoarei Gheorghe Uricariu si reconstructia Europei asemeni unei reconstructii a
unei parti anatomice distruse de un glonte exploziv. Asa cum viata si fata desfigurata a unui tinar ofiter in timpul bataliei de
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la Oarba de Mures are nevoie de peste 39 de interventii chirurgicale tot asa istoria Romaniei a Europei si a lumii au nevoie
de o complexa reconstructie a memoriei si istoriei distruse in deceniile comunismului instalat impotriva vointei popoarelor
dupa impartirea Europei si a zonelor de influenta ce a urmat Conferintei de la Ialta.Unul din articolele Conferintei de la Ialta
va sta la baza marilor deportari care vor smulge milioane de oameni spre a-i duce in Siberia sa munceasca si de cele mai
multe ori sa moara pe considerente de apartenenta la teritorii devenite dupa razboi parte din URSS. Povestea parintilor
autoarei are in spate chiar lupta cu acest articol care a generat exodul deportarilor.Cititorul afla enorm de multe lucruri
despre Romania anilor 1941-1947 despre conditiile care au schimbat destinul nostru in urmatoarele decenii dar si in
perioada tranzitiei post-comuniste. Descopera adevaruri incredibile taine ingropate in corespondenta diplomatica si
rapoartele serviciilor secrete. Istoria are o parte vizibila si o parte ascunsa precum fata lunii o parte retorica declarativa si
alta reala tainuita ascunsa ochilor lumii de marii decidenti care actioneaza subteran ca si cum ar fi instrumentata de forte
oculte.Doina Uricariu isi construieste amplul excurs memorialistic si documentar urmarind pas cu pas marturiile Regelui
Mihai ale arhivei exilului Majestatii Sale de la Versoix pe care a cercetat-o in noiembrie-decembrie 1990 cu documente
diplomatice emise de servicii secrete documente care pun in lumina lupta anticomunista a Romaniei din prima clipa a
ocupatiei sovietice.O serie de stenograme asemeni unor piese de teatru dezvaluie cititorilor lovitura data continuu de
Moscova si trimisii ei care declanseaza ofensiva impotriva democratiei din tara surparea economiei si fiecarei institutii si
minister subminate prin legea epurarilor plata despagubirilor de razboi care incalca tratate conventii la care se adauga
imixtiunea crasa in alcatuirea si caderea guvernelor transformarea oricarei negocieri in ultimatum pulverizarea libertatilor
individuale. Aceste stenograme prezinta imixtiunea lui Visinski Susaikov Molotov Vinogradov Stalin si reducerea Comisiei
Aliate de Control la un unic decident sovieticii.Personajele din Scara leilor sint Regele Mihai Regina-mama Elena Ion si Mihai
Antonescu Lucretiu Patrascanu Titel Petrescu Maniu Bratianu Tattarascu Bodnaras Groza Mihalache generalul Sanatescu
generalul Radescu generalul Nicolae Macici primul general condamnat la moarte de Tribunalul poporului care a trait
paroxismul trairii executiei oprite prin comutarea pedepsei in ultima clipa.Doina Uricariu dezvaluie in premiera continutul
remarcabil al unei arhive de interes national si european de la dosarele si bibliorafturile ce prezinta memorii catre rege
precum cel al profesorului Onisifor Ghibu pina la actiunile intreprinse de Comitetul National Roman in exil si participarea
romanilor din exil la demersurile crearii Comunitatii europene si a reunificarii Europei.in anul in care Majestatea Sa Regele
Mihai implineste 90 de ani apare o carte a carei existenta s-a anuntat inca din 1990 cind Doina Uricariu a facut primul
interviu cu regele Mihai publicat in Romania literara chiar in 23 august 1990.

Hotărîri ale guvernului României si alte acte normative
Artă și identitate națională în opera lui Virgil Vătășianu
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