


Democrația – o alegere la nivel de țară și de individ 

• ALEGEREA democrației s-a făcut cu multe sacrificii (martiri, eroi, suferință) 

• Revoluția română – parte a unei mișcări ample (Blocul Est- European) 

• Sistemul totalitar bazat pe frică, control, lipsa libertăților, ascunderea 
adevărului 

• Sistem închis, lumea gândea și viețuia într-o cutie, țară izolată față de Vest 

• Nu se dorea ca cetățenii să vadă și altceva decât cutia în care trăiau 

• Cum nu era acces la informație adevărul era inventat, deținut de câteva 
sfere de influență 

• Sistemul nu putea funcționa altcumva. Rezultat: colaps  

La nivel de țară/sistem: 



Democrația – o alegere la nivel de țară și de individ 

• Nemulțumirea, inhibarea, suferința, frica de exprimare, persecuțiile 

• Una din soluții era FUGA în Vest 

• Oamenii se riscau și emigrau în principal pentru respectarea libertății și 
drepurilor, pentru a face parte dintr-un sistem democratic. Motivul 
economic (un trai mai bun) venea pe locul doi. 

• Acum lumea continuă să emigreze dar motivele pricipale s-au schimbat: 
cariera, motive economice, un sistem mai bine organizat ca aici, 
democrație reală 

• Avem acum democrație în România? 

La nivel de individ: 



Democrația – o alegere la nivel de țară și de individ 

• NU. VALORILE DEVIN VALORI PESTE HOTARE! 

• U.E. – exemplu de liberă circulație și integrare  

• Statele cu democrație mai veche oferă o șansă de dezvoltare mult mai mare 
decât un oraș, o regiune sau țara asta 

• Dacă nu ieși dintr-un sistem nu vezi , nu apreciezi, poți rămâne izolat într-o 
cutie 

• Cozi la vot? 

• Exemplu: Elveția – democrație directă: întotdeauna poporul decide : 3-6 
referendumuri pe an, vot prin plic, patru limbi oficiale, o țară mai mică decât 
jumătate din Transilvania 

Ne pleacă valorile? 



Nimeni nu ne obligă să adoptăm democrația 

• Democrația și principiile ei: o alegere personală 

• Odată aleasă ea cere eforturi pentru a fi întreținută 

• „Un vot este ca o pușcă: întrebuințarea sa depinde de caracterul celui ce o 
folosește” (Theodore Roosvelt) 

• „Cum nu vreau să fiu un sclav așa nu vreau sa fiu un stăpân” (Abraham 
Lincoln) 

• „Democrația trebuie să fie ceva mai mult decat doi lupi și o oaie votând 
despre ce vor mânca la cină” (James Bovard) 

• „Prima menire a unui om este să gândească despre el însuși” (José Marti) 

• „…mă voi lupta până la ultimă picătură de sânge ca tu să ai dreptul să nu fi de 
acord cu mine” (Ion Rațiu) 

 

 

 















Exemple de economii care au reușit să se 
orienteze către resurse și valori locale 



S.U.A 

• Dezvoltarea unui program de încurajare a producției și a consumului de 
etanol (alcool) 

• Etanolul fiind obținut în SUA în proporție de peste 95% din porumb, 
această politică a dezvoltat implicit întregul sector agricol 

• Dezvoltarea considerabilă a unor state agricole: Iowa, Illinois, Nebraska 

• Dezvoltarea producției de energie bazată pe shale-gas (resursă 
proprie): utilizarea unor metode de forare neconvenționale, inovație 
continuă, scăderea prețului de cost 

 



• SUA deține 32% din producția mondială de porumb și este cel mai mare 
exportator 

• Diminuarea importului de petrol atât datorită unei producții interne mari 
(bazate pe noua tehnologie cât și datorită introducerii etanolului ca 
amestec în benzină)  

 

S.U.A – rezultate ale programelor introduse (1) 



• SUA și Brazilia dețin peste 75% din exportul modial de etanol 

• SUA, Brazilia și UE dețin 91% din producția mondială de etanol și 88% din 
consum 

 

S.U.A – rezultate ale programelor introduse (2) 



BRAZILIA 

• Criza petrolului din anii  ’70 i-a determinat pe brazilieni să se 
reorienteze către resurse proprii de producere a energiei 

• Datorită potențialului agricol în special a trestiei de zahar, Brazilia s-a 
orientat către producerea etanolului și înlocuirea derivatelor din petrol 
cu alcool sporind independența energetică 

• De asemenea din aceeași trestie au produs (pe lângă etanol), zahăr și 
electricitate 



Biocarburanții: la intersecția diferitelor domenii  







• Brazilia deține actualmente locul 7 în clasamentul economiilor mondiale 
(bazat pe PIB) 

 

 

BRAZILIA – rezultate ale programelor introduse (2) 



Unde era BRAZILIA ÎN ANUL 1980? 



EUROPA  





EUROPA  



România – potențial agricol 



România nu a performat prea 
bine economic – deține locul 53 

• În spatele Republicii Cehe (cu o populație mult mai 
mică decât a noastră) și alături de țări ca Vietnam, 
Angola, Maroc, Irak sau chiar Siria – România se 
scaldă undeva pe locul 53 în clasamentul economiilor 
mondiale (bazat pe PIB) 

 

 


