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Traiectoria evoluției societății umane se 

compune din epocile prin care a trecut lumea, epoci 
care se divizează, la rândul lor, în perioade ale 
timpului și mai scurte pe care le asimilăm, în final, 
prezentului. Este ceva similar situației din geometrie 
unde, fiecare linie, poate fi construită dintr-o 
succesiune infinită de segmente mici a căror 
dimensiune se poate micșora până la dimensiunea 
unui punct.  

Pe perioada vieții, omul își trăiește prezentul 
continuu, construindu-și din fiecare punct al 
prezentului traiectoria vieții, iar faptele sale îi 
amenajează trecutul și, gândurile sale, îi prefigurează 
imaginea viitorului.  

Moda reprezintă o altă denumire pentru prezent. 
Dar, este un prezent mai extins care-și asociază 
vecinătățile din trecut și viitor. Ea descrie cadrul și 
circumstanțele în care se desfășoară prezentul. Moda 
este amprenta actualității asupra curgerii eterne a 
timpului. Iar, dacă îl cităm pe T. Edison aflăm că: 
„Timpul este singurul capital real de care dispune 
orice ființă umană și singurul lucru pe care nu ne 
putem permite să-l pierdem”. M. Proust se referea, 
oarecum nostalgic, la aceeași idee în titlul 
capodoperei sale: „În căutarea timpului pierdut”. 
Este momentul să observăm că timpul este o resursă  
și, acest lucru l-a exprimat, mai direct, B. Franklin 
când afirma că „timpul este bani”. Dar, timpul este, 
mai ales, „substanța” din care se compune viața. 
Preocupându-se de gestiunea timpului, 

The trajectory of evolution of the human 

society is composed of the past eras, ages that are 

divided, in turn, in shorter periods of time that we 

assimilate, finally, to the present. It is similar to 

geometry where each line can be constructed of an 

infinite succession of small segments whose size 

can be reduced to the size of a single point. 

During his life, man lives his present 

continuous, building on each point of present his 

trajectory of life, his actions build his past while 

his thoughts prefigure the image of his future. 

Trend is another name of the present. But it is 

a present extended to his past and future 

neighborhoods. It describes the framework and the 

circumstances in which this present takes place. 

Trend is the imprint of actuality on the eternal flow 

of time. But, if we quote T. Edison we learn that: 

"Time is the only real capital that any human being 

has and the only thing we cannot afford to lose". 

M. Proust was referring, somewhat nostalgic, to 

the same idea in the title of his masterpiece "In 

Search of Lost Time". It is essential to note that 

time is a resource and this idea has been more 

directly expressed by B. Franklin when he said that 

"time is money". But time is, especially, the 

"substance" of which life is made. Dealing with 

time, the management manages both life and 

resources, which means that it is subsumed, as I 

said in one of the magazine's previous editorials, 
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managementul administrează deopotrivă viață și 
resurse, adică intră, cum spuneam într-unul din 
editorialele anterioare ale revistei, atât în sfera 
verbului „a fi” cât și în sfera verbului „a avea” care, 
împreună, reprezintă referențialul existenței umane. 

Viața fiecărui om este constituită dintr-o sumă 

de prezenturi care sunt unice și irecuperabile și dau 

culoare și unicitate cadrului pe care-l traversează, 

descriind un set de valori, semnificații, 

comportamente, practici și principii teoretice de 

interpretare și evaluare a realității. Astfel, am 

formulat, poate, cea mai largă definiție a modei care, 

deși reflectă un concept perisabil, până la urmă, dă 

semnificație durabilității, adică furnizează cărămizi 

pentru durabilitate, sau, cum spunea poetul Al. 

Philippide: „Mă-nalț în efemer ca să durez”. De fapt, 

fiecare configurație a modei este o consecință a unui 

proces anterior și o premisă pentru o manifestare 

viitoare. Moda este, în viața omenirii, ca și o zi în 

viața omului, încărcându-se cu semnificațiile și 

motivațiile acesteia. Mi se pare potrivită, în acest 

context, poezia poetului indian Kalidasa având titlul 

„Salutare zorilor”. Din adânca filozofie indiană, 

poetul care a trăit în secolele 4-5 e.n., extrage 

următoarele esențe: „Privește această zi / Fiindcă 

înseamnă viață, însăși viața vieții / În iutele său curs / 

Stau toate adevărurile și realitățile existenței tale: / 

Fericirea creșterii, / Gloria acțiunii, / Splendoarea 

frumuseții, / Căci ieri e doar un vis / Și mâine doar o 

viziune, / Dar un astăzi bine trăit face din orice ieri 

un vis de fericire / Și din oricare mâine o viziune de 

speranță. / Privește bine, așadar, această zi! / Și adu 

salutare zorilor.” Poate, am putea descifra în 

dinamica modei, însăși evoluția umanității dar, cu 

siguranță, într-o semnificație culturală mai aparte. 

Să mai observăm că moda este o manifestare a 

schimbării, adică a conceptului care domină 

organizarea societății umane și, în consecința acestei 

situații, abordarea teoretică și practică a realității, din 

perspectiva firmelor angajate în modă, trebuie să 

aibă în vedere principiile managementului 

schimbării. Dar, schimbarea este chiar „depozitul” 

din care omenirea scoate noutatea, adică impulsul 

care generează creativitatea și, deci, evoluția. Deși, 

noi, în general, atribuim modei o semnificație 

frivolă, moda este o acumulare de tendințe care, la 

un moment dat, atingând un nivel critic, se consacră 

în practică în toate compartimentele activității umane 

și dă substanță conceptului de actualitate.  

both to the verb "to be" and the verb "to have", 

which together represent the meaning of human 

existence. 

The life of every man consists of a sum of 

present moments that are unique and irreversible 

and which give color and identity to the framework 

they run through, describing a set of values, 

meanings, behaviors, practices and theoretical 

principles of reality interpretation and evaluation. 

Thus we phrased perhaps the broadest definition of 

trend which, while reflecting a transitory concept, 

ultimately, gives meaning to sustainability, it 

provides a foundation for durability, or, as the poet 

Al. Philippide used to say "I go high in the 

transitory in order to last". In fact, each 

configuration of trend is a consequence of a 

previous processes and a precondition for a future 

event. Trend is in the life of mankind like a day in 

the life of man, filling with its meanings and 

motivations. It seems appropriate, in this context, 

the Indian poet Kalidasa's poem with the title 

"Salutation to the dawn." From the depths of the 

Indian philosophy, the poet, who lived in 4-5 

centuries AD, extracted the following essential 

meanings: "Look to this day!/For it is life, the very 

life of life,/In its brief course/Lie all the verities 

and realities of your existence:/The bliss of 

growth,/The glory of action,/The splendor of 

beauty,/For yesterday is but a dream/And 

tomorrow only a vision,/But today well lived 

makes every yesterday/ a dream of happiness/And 

every tomorrow a vision of hope./Look well, 

therefore, to this day!/Such is the salutation of the 

dawn. " Maybe, we could read in the dynamic 

trends the very evolution of mankind, but certainly 

with a rather special cultural significance. 

We should also notice that trend is a 

manifestation of change, i.e. of the concept 

dominating the organization of human society and, 

in consequence of this situation, the theoretical and 

practical approach to reality from the perspective 

of the companies engaged in fashion must have in 

view the principles of change management. But 

change is the very "deposit" wherefrom humanity 

brings out novelty, which is the impulse that 

generates creativity and therefore evolution. 

Although we generally ascribe trend a frivolous 

significance, trend is an accumulation of directions 

that, at one point reaching a critical level, it 
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Dintr-o anumită perspectivă, moda poate fi pusă 

în legătură cu „calitatea” atât în ipostaza semantică 

primară a noțiunii de calitate, de a delimita obiectele 

realității și a le ordona pe clase cât și, în a doua 

ipostază, prin care se revelează gradientul de 

perfecțiune în cadrul aceleiași clase. În această 

semnificație, moda poate fi o altă denumire pentru 

standard, indiferent dacă acest standard se definește 

în raport cu sistemele de producție, cu conduita 

umană, cu descrierea frumosului sau cu viziunea 

asupra vieții. În pictură, în muzică, în general în artă, 

s-au delimitat diferite stiluri ca și „modă” după care 

ele au devenit categorii conceptuale și „curente” sau 

„școli” de creație. Chiar și dezvoltarea științei 

manageriale a cunoscut acest proces generând așa 

numitele „școli de management”. Nu poate fi trecută 

cu vederea și relația „modă-modern” care 

desemnează actualitatea sau starea prezentă a unui 

câmp problematic. De aici și până la conceptul de 

paradigmă, introdus în 1962 de filosoful american 

Thomas Kuhn în lucrarea „The structure of scientific 

revolution”, nu este decât un pas, paradigma 

însemnând o viziune care, în lucrarea respectivă, se 

referea la știință, dar care, apoi, a fost preluată de 

literatură ca fiind o perspectivă asupra lumii. În 

situația de față, se discută despre sensul „primar” al 

modei, adică despre acea interpretarea a modei ca 

formulare a actualității în orice zonă de activitate.  

Dar moda, cum arătam anterior, s-a manifestat 

în toate domeniile, chiar și în politică. Aș face 

afirmația că și comportamentul politic a lui 

Ceaușescu a suferit fluctuațiile modei. Începând ca și 

„socialist”, Ceaușescu a trecut prin perioadele 

„imperiale” când era prieten cu șahul Iranului sau 

„împăratul” Bokassa al Africii Centrale. Apoi, a 

devenit „capitalist” prin prietenia cu președintele 

SUA, R. Nixon și cu cel al Franței, De Gaulle, iar, la 

sfârșit, a devenit „extremist comunist” preluând 

exemple din China și, mai ales, din Coreea de Nord. 

După opinia mea, o caracteristică constantă a stilului 

său de conducere a fost, în mod straniu, chiar 

„dizidența” față de ansamblul din care făcea parte. 

Promova, deci, în plan extern, exact atitudinea pe 

care, în plan intern, o condamna la alții. Adică, în 

toate comunitățile politice pe care le frecventa era 

minoritatea dizidentă. Am făcut această divagație 

pentru a arăta că moda se poate manifesta în toate 

compartimentele activității umane ca fiind o 

interesantă particularitate, dacă nu cumva o esență, a 

consecrates, in practice, all the areas of human 

activity and gives substance to the concept of 

actuality. 

From a certain perspective, trend can be 

related to "quality", both to the primary semantic 

depiction of the concept of quality, which is to 

delineate the objects of reality and order them by 

class, and to the second aspect, which reveals the 

gradient of perfection within the same class. In this 

sense, trend can be another name for standard, 

whether this standard is defined in relation to 

production systems, with human conduct, with 

describing beauty or the worldview. In painting, 

music, art in general, different styles were defined 

as "trends" which eventually became conceptual 

categories and "currents" or "schools" of creation. 

Even the development of management science 

experienced this process generating the so-called 

"management schools". We could not overlook the 

relationship "trend-modern" designating actuality 

or the present state of a problematic field. From 

here to the concept of paradigm, introduced in 

1962 by the American philosopher Thomas Kuhn 

in "The structure of scientific revolution" it takes 

only a step, paradigm meaning vision which, in his 

work was referring to science, but then it was taken 

over by literature and redefined as worldview. In 

our present case, they are discussing the "primary" 

meaning of trend, which is about the interpretation 

of trend as a form of actuality in any area of 

activity. 

But trend, as shown above, has manifested in 

all areas, even in politics. I would claim that even 

Ceausescu's political behavior has undergone trend 

fluctuations. Starting as a "socialist", Ceausescu 

went through "imperial" periods when he was 

friends with the Shah of Iran or "King" Bokassa of 

Central Africa. Then he became "capitalist" by his 

friendship with the US President, R. Nixon, and 

with De Gaulle, the president of France, and in the 

end he became an "extremist communist" taking 

examples from China and, especially, North Korea. 

In my opinion, a constant feature of his style of 

leadership was, strangely, the "dissent" from the 

category he was part of. Therefore, he promoted 

externally, exactly the attitude that, internally, he 

condemned in others. That is, in all the political 

communities that he was frequenting he 

represented the dissenting minority. I made this 



Revista de Management şi Inginerie Economică, Vol. 14, Nr. 2, 2015 

 

- 234 - 

conceptului de cultură de grup, în care se încadrează, 

de exemplu, în management, cultura organizațională. 

De fapt, îmi amintesc că, undeva în literatura 

managerială, un autor definea cultura organizațională 

cu formularea: „așa se fac lucrurile pe la noi” care 

explică, de la sine, apropierea de ceea ce numim, în 

limbajul uzual, modă. Eu cred, că o problemă foarte 

interesantă în această materie, este durata unei 

„mode”. Adică, în cât timp se erodează imaginea de 

noutate a unui set de caracteristici care descriu un 

anumit concept la fel cum delimităm, în marketing, 

„ciclul de viață” al unui produs. Poate că, acest timp 

formulează, de fapt, ritmul creativității umane. Omul 

este obsedat de noutate și, așa cum arătam altădată, 

este guvernat de două comportamente: cooperare și 

competiție. Primul comandament îi dictează conduita 

sa socială, iar al doilea, este manifestarea afirmării 

condiției sale individuale. Cu alte cuvinte, 

cooperarea îl aduce în mulțime, „în stradă”, iar 

competiția îl determină să-și afirme unicitatea, 

individualitatea. Cele două repere existențiale se 

manifestă simultan în proporții diferite la fiecare om 

și, conjunctural, se consolidează sau se subminează 

reciproc generând acea oscilație proprie tuturor 

elementelor lumii reale. Cu siguranță, proporția 

dintre cooperare și competiție este influențată, pe de 

o parte, de poziționarea în vârstă a fiecărui individ și, 

pe de altă parte, de amploarea obiectivelor fiecăruia. 

Dacă „copilul” și „bătrânul” sunt cooperanți, 

„tânărul” este competitiv, cele două componente 

comportamentale însumându-se într-o rezultantă 

asemănătoare curbei normale a lui Gauss, în care 

„urcușul” este dominat de competiție, iar coborâșul 

de cooperare. În al doilea rând, pe măsura evoluției 

umanității, obiectivele ei au căpătat amploare și, în 

consecință, au necesitat cooperarea a mai multor 

oameni cu valorificarea implicită a energiei 

sinergice. Despre acest fenomen ne vorbeau, fiecare 

în felul său, Adam Smith în fundamentarea 

avantajelor diviziunii muncii, Marx în cunoscutul 

îndemn: „Proletari din toate țările, uniți-vă!” și ne 

vorbesc promotorii actuali ai procesului de 

globalizare. 

După opinia mea, competitivitatea sparge 

tipare, iar cooperarea, în al doilea timp, consolidează 

noua cucerire transformând-o în rutină. Această 

cadență este proprie naturii umane și reprezintă 

motorul creativității. În acest sens, Lucian Blaga 

observa în cartea sa „Ființa istorică”: „Omul, prin 

digression to show that trend can manifest itself in 

all the departments of human activity as an 

interesting peculiarity, if not an essence of the 

concept of group culture that enframes it, as for 

example, the organizational culture in 

management. In fact, I remember that somewhere 

in managerial literature, an author defined 

organizational culture as follows: "the way we 

make things" that explains the relation to what we 

call, in the common language, trend. I think that a 

very interesting problem in this context is the 

duration of "trends". I am particularly referring to 

how long does it take to erode the novelty of a set 

of characteristics that describe a particular concept 

as we define, in marketing, a product "life cycle". 

Perhaps, this time materializes, in fact, the pace of 

human creativity. Man is obsessed with novelty 

and, as shown before, is governed by two 

behaviors: cooperation and competition. The first 

commandment dictates social conduct, and the 

second is the assertion of his individual condition. 

In other words, cooperation makes him an element 

in the crowd, brings him in "the street", while 

competition leads him to assert his uniqueness and 

individuality. The two existential landmarks 

manifest simultaneously in different proportions 

within each individual and circumstantially, they 

are mutually reinforcing or undermining generating 

an oscillation intrinsic to all the elements of the 

real world. Certainly, the ratio between 

cooperation and competition is influenced, on the 

one hand, by the age of each individual and, on the 

other hand, by the scale of individual targets. If the 

"child" and the "senior" are cooperating, "the 

youngster" is competitive, the two behavioral 

components summing up into a normal resultant 

similar to Gauss' curve, in which the "ascent" is 

dominated by competition and the descent by 

cooperation. Secondly, following human evolution, 

its objectives have become widespread and 

therefore required the cooperation of many people 

capitalizing by default the synergistic energy. Of 

this phenomenon were speaking, Adam Smith in 

substantiating the advantages of division of labor, 

Marx in the famous exhortation: "Workers of the 

world unite!" and are still speaking the actual 

promoters of globalization. 

In my opinion, competitiveness breaks 

patterns and cooperation, secondly, strengthens the 
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toate condițiile sale transcendente, este menținut într-

o necurmată stare creatoare, într-o stare creatoare 

care, însă niciodată nu-și ajunge ținta”. Moda este, 

poate, o expresie a acestei „anxietăți” continue. Este 

„constanta” care definește schimbarea, cum spunea 

Confucius în cunoscuta sa formulare, prin care 

„singura constantă a lumii în care trăim este 

schimbarea”. 

În 1992, americanul de origine japoneză, 

Francis Fukuyama, a scris o carte care, în contextul 

anului revoluționar 1989, a cunoscut o largă 

difuzare. Cartea se numea „Sfârșitul istoriei și 

ultimul om”. Toată lumea a interpretat acest titlu ca 

și sfârșitul comunismului, deși în lume mai rămăsese 

cel puțin un mare stat comunist, China. Despre 

România Fukuyama scria: „Toate regimurile 

totalitare erau putrede pe dinăuntru și s-ar fi prăbușit 

cu un mic impuls de dinafară. Modelul era România 

sub Ceaușescu: odată omorâtă vrăjitoarea cea haină, 

piticii aveau să se ridice și să-și cânte fericiți 

libertatea redobândită”. (Lumea nr. 5/2006) Astăzi 

lucrurile se văd puțin diferit și, nu de puține ori, mă 

întreb dacă, căderea lui Ceaușescu n-a fost urgentată 

chiar de introducerea „noului mecanism economic 

financiar” care punea totul pe principiile eficienței, 

în momentul în care Ceaușescu trecea prin epoca sau 

„moda” capitalistă, neglijând chiar aspectele cu 

caracter social specifice socialismului. Când oamenii 

nu au mai fost plătiți, indiferent dacă își făceau sau 

nu munca, s-au revoltat. În mod paradoxal, ei se 

revoltau împotriva principiilor eficienței, 

caracteristice mai degrabă capitalismului. Dincolo, 

însă, de orice interpretare, să remarcăm 

„notorietatea” României care, iată, se bucură de o 

atenție specială într-o carte de mare circulație 

internațională. Revenind la Fukuyama, până la urmă, 

acesta ne liniștește spunându-ne că sfârșitul istoriei 

nu se referă la capitalism sau comunism ci el este 

reprezentat de „societatea modernă” (iarăși modern = 

modă). Adică ar fi vorba, în terminologia lui 

Confucius, despre care vorbeam anterior, de un 

sfârșit care nu se mai sfârșește, adică de un prezent 

continuu.  

În această viziune, chiar și epocile istorice prin 

care a trecut lumea ar putea fi delimitate ca „mode”, 

adică, ca și conglomerate de caracteristici 

conjuncturale care determină o anumită optică 

privind lumea și, implicit, o conduită de viață și 

activitate a oamenilor. Dar, să ne aducem aminte că 

new conquest turning it into a routine. This step is 

intrinsic to human nature and represents the engine 

of creativity. In this respect, Lucian Blaga 

observed in his book "The Historical Being": 

"Man, with his transcendent conditions, is kept in a 

continual creative state, a state that has never 

reached its target." Trend is perhaps an expression 

of this continuous "anxiety". It is the "constant" 

that defines change as Confucius said in his 

famous phrase - "the only constant of our world is 

change.” 

In 1992, an American of Japanese origin, 

Francis Fukuyama, wrote a book in the context of 

the revolutionary year 1989 that has widely 

circulated. The book was called "The End of 

History and the Last Man". Everyone interpreted 

this title as the end of communism, although in the 

world there was left at least a large Communist 

state, China. About Romania Fukuyama wrote: 

"All the totalitarian regimes were rotten inside and 

would have collapsed a little momentum out. The 

model was Romania under Ceausescu: once killed 

the evil witch, the dwarfs would stand up and sing 

happily their regained freedom”. (Lumea no. 

5/2006) Today, things seem different and, not 

rarely, I wonder if Ceausescu's fall was not even 

speeded up by the introduction of the "new 

economic financial mechanism” which emphasized 

the principles of efficiency, when Ceausescu went 

through the capitalist era or "trend", even 

neglecting the social issues specific to socialism. 

When people have not been paid, whether they did 

their work or not, they rioted. Paradoxically, they 

revolted against the principles of efficiency, rather 

characteristic of capitalism. Beyond, however, any 

interpretation, we should outline the "notoriety" of 

Romania which, here, is enjoying special attention 

in a book of great international circulation. 

Returning to Fukuyama, ultimately, he reassures us 

saying that the end of history does not relate to 

capitalism or communism but it is the "modern 

society" (again, modern = fashion). That would be, 

using the Confucius' terminology, of which I was 

talking earlier, about a never-ending end, i.e. a 

continuous present. 

In this perspective, even the historical epochs 

could be defined as "trends", i.e. as clusters of 

circumstantial characteristics determining a 

specific optics on the world and thus a conduct of 
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orânduirea primitivă a durat 1 milion de ani, 

orânduirea sclavagistă a durat cca. 4400 de ani, 

orânduirea feudală a durat cca. 1200 de ani, iar 

capitalismul cca. 300 de ani. De la 1920, noi spunem 

că ne găsim în „epoca modernă”. Să observăm că 

evoluția „modei” a suferit o accelerație foarte 

puternică evidențiind un fenomen de asimptotă. Să 

fie „epoca modernă”, despre care ne vorbea 

Fukuyama, asimptota de unde intrăm într-un alt 

spațiu de evoluție și cu o altă metrică? Principiul 

incertitudinii a lui Heisenberg pare a fi convergent cu 

o astfel de paradigmă pe care am putea să o definim, 

poate, prin sintagma: „Totul este modă”! imitându-l 

pe Pitagora care spunea: „Totul este un număr”. În 

sfârșit, în vârsta pământului, după studiile a doi 

cercetători americani care au concentrat-o într-un an 

calendaristic, viața modernă a omului reprezintă doar 

2 secunde care se raportează la 31.536.000 de 

secunde dintr-un an. Deci, dacă am concentra viața 

pământului într-un an, nașterea planetei fiind datată 

la 1 ianuarie, iar astăzi fiind 31 decembrie, atunci de 

la revoluția industrială de când am putea asocia vieții 

umane atributul „modern”, au trecut doar două 

secunde din acest „an cosmic” imaginar. Oare nu 

este prilejul să apreciem, încă o dată, geniul poetului 

nostru național Mihai Eminescu, care spunea în 

Scrisoarea I: „Cum că lumea asta-ntreagă / E o clipă 

suspendată / Că-ndărătu-i și nainte-i întuneric se 

arată” (?!) 

Un instrument foarte important pentru 

menținerea firmei în actualitate este managementul 

de brand. Această temă are, după opinia mea, două 

aspecte. Primul aspect, se referă la imaginea pe care 

și-o creează fiecare în fața celorlalți, iar a doua 

valență, mai subtilă, mai interiorizată, se referă la 

atitudinea fiecărei entități față de sine. Am susținut, 

de mai multe ori, că respectul pe care-l acordă 

comunitatea unei entități este urmare a percepției pe 

care o are acea comunitate față de entitatea în 

discuție. Această entitate poate fi un om sau o 

comunitate umană, un eveniment sau o acțiune, un 

produs sau un serviciu ș.a.m.d. Dacă vorbim despre 

managementul firmei, atunci obiectul percepției 

publice îl reprezintă produsele sau serviciile 

furnizate de acesta. Deci, produsele realizate, pentru 

a fi acceptate de consumatori trebuie să se încadreze 

în mentalitatea consumatorilor, trebuie să se supună 

dezideratelor de cultură, timp și loc care domină acea 

mentalitate. Este exact același lucru pe care îl face 

human life and activity. But let us remember that 

the primitive system lasted one million years, the 

slave state lasted approx. 4400 years, the feudal 

system lasted approx. 1200 years, and capitalism 

approx. 300 years. Since the 1920s, we say that we 

are in the "modern era". We shall note that the 

evolution of "trend" suffered a strong acceleration 

showing an asymptote phenomenon. Is the 

"modern era" of which Fukuyama spoke, the 

asymptote where we enter another space and 

another metric? Heisenberg's uncertainty principle 

appears to be convergent with such a paradigm that 

we can define perhaps using the phrase: 

"Everything is trendy!" imitating Pythagoras who 

said: "Everything is a number". Finally, within the 

age of the earth, according to the studies of two 

American researchers who concentrated it in a 

calendar year, the modern life of man is only two 

seconds in relation with 31,536,000 seconds in a 

year. So if we concentrate the life of the earth in a 

year, the birth of the planet dating January 1, and 

today is December 31, than, from the industrial 

revolution when we could associate with human 

life the attribute "modern", only two seconds have 

passed in this imaginary "cosmic year". Is it not the 

occasion to appreciate, once again, the genius of 

our national poet Mihai Eminescu, who said in 

Letter I: "That this frail world in which we trust is 

only flung momentarily between the darkness that 

is past and all the darkness yet to be." (?!) 

A very important tool to keep the firm in 

actuality is brand management. This theme has, in 

my opinion, two essential aspects. The first aspect 

relates to the image that each creates for himself in 

front of others, the second valence, more subtle 

and more internalized, refers to the attitude of each 

entity towards itself. I have argued repeatedly that 

the respect granted by a community to each entity 

is due to the perception that the community has to 

the entity in question. This entity may be a human 

or a human community, an event or an action, a 

product or service, etc. If we talk about the 

company management, then the object of public 

perception is represented by the provided goods or 

services. Therefore, the products, in order to be 

accepted by consumers, must correspond to 

consumers' mentality, must undergo their cultural 

aspirations, the time and place that dominates their 

mentality. It's exactly the same thing operated by 
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managementul unei organizații cu membrii acelei 

organizații în vederea maximizării efectului sinergic 

și, pe această cale, a productivității muncii. Adică, în 

primul rând, trebuie cunoscut mentalul acelui 

colectiv. Este momentul în care se deschide 

problema nivelului cunoașterii. Dacă vorbim de 

oameni trebuie să reflectăm la maxima lui Terențiu: 

„Sunt om și nimic din ceea ce este omenesc nu-mi 

este străin”. Dar, pentru „a fi om”, trebuie să te 

convingi că ai trăit în mijlocul oamenilor 

împărtășindu-le dorințele, aspirațiile, existența și 

activitatea. Aici, nu se pune problema excepției ci, 

exact invers, a spiritului comun. Pentru această 

situație știința a definit conceptul de „empatie”, adică 

să-i înțelegi pe ceilalți. Indienii Sioux, vechii 

băștinași ai Americii, aveau o rugăciune: „O, mare 

spirit, nu mă lăsa să judec și să critic pe cineva până 

nu umblu în mocasinii săi timp de două săptămâni”. 

Pe de altă parte, Confucius, care a încercat să 

definească conceptul de „om de bine”, adică un fel 

de portret al omului ideal, afirma despre acesta: 

„Este cel care nu predică ceea ce trebuie să faci câtă 

vreme nu a făcut ceea ce predică”. Cu alte cuvinte, 

nu poți să vinzi țigări cu succes dacă nu ești fumător, 

nici să fii un excelent vânzător de automobile dacă 

nu ești șofer. Sigur, poți citi despre problematica 

respectivă, poți învăța de la alții, dar cunoașterea cea 

mai profundă, provine din chiar apartenența la 

grupul căruia i te adresezi și din exersarea personală 

a activităților pe care le promovezi. De aceea, în 

management de exemplu, marii manageri ai lumii au 

fost cei care au pornit de jos, de la muncitor până la 

nivelul cel mai înalt și s-au cultivat pe parcurs, în 

interes existențial, în domeniul în care funcționau. 

Acest parcurs este confirmat, oarecum, de către 

Einstein care susținea că „singura sursă a cunoașterii 

este experiența”. Și, dacă această apreciere vine din 

partea unui teoretician de talia renumitului savant, 

trebuie să-i recunoaștem valabilitatea. Chiar dacă 

unii ar fi înclinați să creadă că în citatul de mai sus s-

a făcut referință la experimentul științific, pentru 

management, experiența managerială se suprapune 

peste semantica conceptului de experiment. De fapt, 

ceva mai devreme, și Goethe, filosoful activismului , 

susținea această idee prin formularea: „chiar și în 

științe, nu poți ști de fapt nimic cu adevărat; totul se 

cere făcut”. 

Deci, când vorbim de brand, trebuie să știm cui 

ne adresăm și cum gândește acel personaj colectiv. 

the management of organization within the 

members of the organization to maximize the 

synergistic effect and, in this way, labor 

productivity. What I mean is that, first of all, one 

must assume the mental attitude of that group. It is 

high time we discussed the issue of the level of 

knowledge. If we talk about people we should 

reflect on Terence's maxim: "I am man and nothing 

that is human is alien to me." But "being human" 

means convincing yourself that you lived among 

people sharing their desires, aspirations, existence 

and activity. Here, the question is not the exception 

but the opposite, a common spirit. For this 

situation science has defined the concept of 

"empathy", i.e. to understand others. Sioux Indians, 

the ancient natives of America, had a prayer: "O, 

great spirit, let me not judge and criticize someone 

until I walk in his moccasins for two weeks." On 

the other hand, Confucius, which tried to define the 

concept of "good man", i.e. a kind of portrait of the 

ideal man, used to say: "He is the one who does not 

preach what you have to do as long as he did not 

do what he preaches". In other words, you can 

neither successfully sell cigarettes if you are not a 

smoker, nor be an excellent cars salesman if you 

cannot drive. Sure, you can read about that issue, 

you can learn from others, but the most profound 

knowledge comes from even belonging to the 

group to which you address and by the personal 

practice of the promoted activities. Therefore, in 

management for example, the world's great 

managers were those who started down from 

workers and to the highest level and were cultured 

in the process, existentially, in the field they 

worked. This journey is confirmed somewhat by 

Einstein claiming that "the only source of 

knowledge is experience." And if this assessment 

comes from the famous theorist, we must 

recognize its validity. Even if some would be 

inclined to believe that the above quote referred to 

the scientific experiment, to management, 

management experience overlaps the semantic of 

the experiment. In fact, earlier, also Goethe, the 

philosopher of activism, supported this idea by 

saying that "even in science, you cannot really 

know anything; everything asks to be done.” 

So when it comes to brand, we must know 

who we target and what their mental attitude is. 

Sure, here arises then an entire "semiotic 
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Sigur că, de aici, decurge apoi o întreagă „meditație 

semiotică”, o căutare prin care să se găsească 

simbolul potrivit, ca imagine, sunet sau text care să 

se compatibilizeze cu mentalul publicului cu care se 

dorește comunicarea. Astfel, intră în operare o 

multitudine de tehnici și metode persuasive care, în 

final, trebuie să realizeze metonimia perfectă între 

intenții și realitate.  

Al doilea aspect al brandului, decurge din 

respectul de sine. Până la urmă, în acest aspect, 

discutăm la managementul brandului de 

managementul reputației. Unul dintre liderii 

clasamentului celor mai bogați oameni din lume, 

miliardarul american Warren Buffet, spunea: „Îți 

trebuie 20 de ani ca să clădești o reputație și 5 

minute să o distrugi. […]”. Din nou, suntem în 

situația în care se afirmă că această reputație se 

validează de către ceilalți și aici începe iarăși, pentru 

omologarea brandului, o secvență de genul 

cunoașterii celorlalți cum am prezentat anterior. 

Susțin că, pentru atingerea acestui scop, nu este 

suficientă abilitatea motivată economic ci este 

necesară buna credință, buna intenție de a face ceva 

bun, ceva folositor celorlalți. Este o logică care se 

apropie de semantica altruismului, adică de a vrea 

binele celorlalți care însă, de ce să nu recunoaștem, 

de multe ori, se îmbină cu dorința unui avantaj 

personal. Am intrat, pe nesimțite, în teoria motivației 

care explică cauzele activismului uman. Ajunși aici 

nu putem evita numele lui A. Maslow și a 

instrumentului său pentru a-și argumenta teoria: 

piramida necesităților. Tot ceea ce facem este 

determinat și se sincronizează cu necesitățile 

fiziologice, în primul rând, așa cum arată Maslow în 

piramida necesităților. Trebuințele existențiale, care 

domină primele două trepte din piramidă, sunt 

individuale, „egoiste”. Următoarele două etaje din 

piramida lui Maslow, se referă, însă, la aspectele 

sociale și, în final, se amorsează „lupta” infinită cu 

propriul sine. Dacă primele două etaje sunt „egoiste” 

următoarele două s-ar putea asocia „altruismului”. 

Dar este un altruism care, în ultimă instanță, se 

pliază pe interesele individuale. Reputația, însă, face 

conținutul celui de-al patrulea palier și alimentează, 

în continuare, drumul spre infinit al omului. S-ar 

putea sedimenta, din această discuție, că reputația nu 

este una dintre trebuințele primare, dar odată 

depășite aceste necesități, este un însoțitor permanent 

al existenței umane. Aceste considerații sunt, după 

meditation," a research to find the suitable symbol, 

as image, sound or text to be made compatible with 

the mind of the public to which communication is 

desired. Thus, a variety of persuasive techniques 

and methods is operated, which ultimately must 

achieve the perfect metonymy between intentions 

and reality. 

The second aspect of the brand is resulting 

from self-esteem. Eventually, in this issue, we 

discuss reputation management in brand 

management. One of the leaders in the ranking of 

the richest people in the world, the American 

billionaire Warren Buffett, used to say: "It takes 20 

years to build a reputation and five minutes to 

destroy it. [...] ". Again, we are in a situation where 

it is stated that this reputation is validated by others 

and here begins again, for the approval of the 

brand, a situation that involves knowing the others, 

as I have described above. I claim that, in order to 

achieve this goal, the economic driven ability is not 

enough, good faith is necessary, the will to do 

something good, something useful to others. It is a 

logic approaching the semantics of altruism, that is, 

desiring the good of others which we should admit, 

often combines with the desire for personal 

benefits. I imperceptibly entered the motivation 

theory explaining the causes of human activism. At 

this point we cannot avoid the name of A. Maslow 

and his instrument to substantiate his theory: the 

pyramid of needs. Everything we do is determined 

and synchronized with physiological needs, 

according to the Maslow pyramid of needs. 

Existential necessities, which dominate the first 

two levels of the pyramid, are individual, 

"egoistic". The next two levels of Maslow's 

pyramid refer, however, to social issues and finally 

the infinite "fight" with the inner self is primed. If 

the first two levels are "egoistic" the following two 

might associate with "altruism". But it is not an 

altruism that, ultimately, suits the individual 

interests. Reputation, however, makes the content 

of the fourth level and fuels further the human 

appetite for infinity. One could conclude, 

according to this discussion, that reputation is not 

one of the primary necessities, but once these 

needs are overcome, it is a constant companion of 

human existence. These considerations are, in my 

view, a plea for the usefulness and importance of 

"brand management". Even though the brand may 
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părerea mea, o pledoarie pentru utilitatea și 

importanța „managementului de brand”. Chiar dacă 

brandul ar putea să semnifice doar o valorizare a 

unor interese economice, și, în consecință, ar 

vulgariza conceptul de reputație și, mai mult, de 

demnitate și de onoare, el, totuși, materializează o 

declarație de obiective și de responsabilitate a firmei 

privind activitatea pe care o desfășoară și o garanție 

de calitate a acestei activități.  

Ceva ce poate sugera reputația se găsește și în 

biblicele „învățături ale lui Solomon”. Astfel, în 

versetul biblic (22.1), se face următoarea afirmație: 

„Un nume bun este mai de dorit decât o bogăție mare 

și a fi iubit prețuiește mai mult decât argintul și 

aurul”. Apreciez că „numele bun” care conduce apoi, 

către ideea de „a fi iubit” pot fi asimilate reputației. 

Indiferent de religia la care se referă sau de religia de 

care aparține un om, consider că, dincolo de doctrina 

religioasă, cărțile de mare spiritualitate ale lumii 

precum Biblia, Coranul, Talmudul sau epopeele 

asiatice sunt cărți de înțelepciune și experiență 

practică care, în plus, au avantajul verificării lor, de-a 

lungul secolelor, de către generații de oameni. Ca să 

nu mai vorbim de impactul lor în construirea 

mentalității și culturii umane. De aceea, aceste 

prevederi comportamentale sunt autentice 

„certificate de valabilitate” pentru acțiunile și, în 

general, conduita umană. Oamenii acționează 

potrivit acestor „ghidaje”, voluntar sau involuntar, 

pentru că ele sunt incluse în cultura lor fără ca 

aceștia să știe de unde provin și sunt continuu 

verificate de practica și experiența curentă. Pentru un 

manager, acest gen de informație, este esențial 

pentru că reflectă psihologia „personajului” cu care 

vrea să comunice. De aceea, reafirm, ceea ce am 

spus de multe ori, că marile cărți de spiritualitate ale 

omenirii sunt veritabile manuale de management. 

Acestea închid în ele o inestimabilă experiență de 

viață care echilibrează tendința naturală a sistemelor 

mari spre entropia maximă cu instinctul spre 

consumul minim de energie. Și, din nou, este prilejul 

de a observa, încă o dată, geniul poetului nostru 

național, Mihai Eminescu, care ne vorbea despre 

acest fenomen, chiar înainte ca știința modernă să-l fi 

conștientizat, în următoarea formulare din 

„Luceafărul”: „Din chaos Doamne-am apărut / Și m-

aș întoarce-m chaos… / Și din repaus m-am născut, / 

Mi-e sete de repaus”. Să fie haosul eminescian 

același cu „haosul democratic” despre care ne 

signify just a valorization of economic interests, 

and therefore would popularize the concept of 

reputation and, even more of dignity and honor, it, 

however, materializes a statement of objectives and 

responsibility of the company on the work it 

performs and a guarantee of quality of this work. 

Something that may connote reputation is 

found in the biblical "teachings of Solomon". Thus, 

in the Bible verse (22.1), we find the following 

statement: "A good name is more desirable than 

great riches, and being loved is more cherished 

than silver and gold." I appreciate that the "good 

name" that leads to the idea of "being loved" can 

be assimilated by reputation. Regardless of the 

religion to which they relate or the religion a man 

belongs to, I believe that, beyond any religious 

doctrine, the world's great books of spirituality 

such as the Bible, the Koran, the Talmud or the 

Asian epics are books of wisdom and practical 

experience which, moreover have the advantage of 

validity over the centuries. Not to mention their 

impact in building human mentality and culture. 

Therefore, these behavioral provisions are genuine 

"life certificates" for their actions and, in general, 

for human behavior. People act according to these 

"guides", voluntarily or involuntarily, because they 

are included in their culture without them being 

aware of where they come from and are 

continuously validated by current practice and 

experience. For a manager, this kind of information 

is crucial because it reflects the psychology of the 

"person" he wants to communicate with. Therefore 

I reiterate what I have said many times, that 

mankind's great books of spirituality are genuine 

management manuals. They enclose an invaluable 

life experience that balances the natural tendency 

of large systems toward maximum entropy with the 

instinct to minimal energy consumption. And 

again, we have the opportunity to observe the 

genius of our national poet, Mihai Eminescu, who 

talked about this phenomenon, even before modern 

science has acknowledged it, in the poem "Evening 

Star": " I've come from Chaos; I'd return/ To that 

my former nest.../ And as I have been brought to 

life/ From rest, I crave for rest!" Is Eminescu's 

chaos the same with the "democratic chaos" of 

which F. Zakariawe, the CNN commentator, spoke 

over 100 years later, in his book "The Post-

American World”? 
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vorbea, cu peste 100 de ani mai târziu, comentatorul 

de la CNN F. Zakaria, în cartea sa „Lumea 

postamericană”? 

Managementul de brand nu a fost înțeles și, cu 

atât mai puțin, exersat de economia românească când 

a intrat în „noul ev”. S-au pierdut astfel branduri de 

mare prestigiu cum au fost: Clujana din Cluj-

Napoca, Combinatul chimic Târnăveni, Fabrica de 

covoare din Cisnădie, Combinatul metalurgic din 

Câmpia Turzii, Uzinele mecanice din Cugir, 

Întreprinderea de mașini grele din București, Uzina 

„1 Mai” din Ploiești, Uzinele „Tractorul” din Brașov 

ARO Câmpulung, marile șantiere navale ce realizau 

nave maritime de 100.000 t și foarte multe altele. 

Această „neglijență” a adus României un incredibil 

declin economic. Într-un articol cu un titlu 

semnificativ „Preliminarii la dispariția unei națiuni” 

(Lumea, nr.3/2015), autorul V. Maierean, se referea 

la un site care: „Prezintă o listă de 1256 de mari 

întreprinderi românești, cu peste 1000 de angajați pe 

unitate, unele ajungând la mai mult de 10000 de 

angajați, care au fost distruse, falimentate sau 

privatizate fraudulos de către guvernele care s-au 

perindat la conducerea țării în ultimii 25 de ani”. S-a 

materializat, astfel, filosofia lui Buffet și, un alt 

slogan al economiei de piață care spune că, odată 

ieșit din piață este foarte greu să revii înapoi. Este o 

secvență din strategia prin care economia României a 

fost subordonată marelui capital internațional. Dar, 

această strategie a găsit, în România, un mediu 

potrivit (Lumea, nr. 10/2012) pentru că, așa cum 

observa și eseistul italian Adriano Sofri, în articolul 

publicat în „La Republica”, referindu-se la România: 

„Corupția […] a transformat privatizările, susținute 

puternic de Uniunea Europeană și Fondul Monetar 

Internațional fără monitorizarea atentă a 

procedurilor, în lichidări ale resurselor naționale”. 

Funcția managerială nu este obligatorie. În 

momentul în care, însă, este acceptată, ea presupune 

asumarea unei imense responsabilități. Iar, în 

cazurile de incompetență, eroare, inacțiune sau rea 

credință, care generează impact defavorabil asupra 

destinelor oamenilor, se produce un cumul de 

„energii negative” ce se întoarce asupra managerului 

și-l marchează, în forme diferite, pe un parcurs care 

poate depăși lungimea unei generații. Este, până la 

urmă, o modalitate de exprimare a legii umane prin 

care „fiecare răspunde pentru faptele sale” 

proporțional cu consecințele sociale ale acestor fapte. 

Brand management has not been understood, 

and much less practiced in the Romanian economy 

when joining the "new age". They lost such 

prestigious brands as were Clujana in Cluj-Napoca, 

the Chemical Enterprise in Târnăveni, the Cisnadie 

Carpet Factory, The Metallurgical Plant in Campia 

Turzii, the mechanical plants in Cugir, The Heavy 

Machinery Enterprise in Bucharest, the "1 May " 

Plant in Ploiesti " The "Tractorul " Plants in 

Brasov, ARO Campulung, the major shipyards 

which were building 100,000 t ships and many 

others. This "neglect" led Romania to an incredible 

economic downturn. In an article with the 

significant title "Preliminaries of the disappearance 

of a nation" (Lumea, No.3 / 2015), the author, V. 

Maierean, was referring to a website: "Presenting a 

large list of 1,256 Romanian enterprises with over 

1000 employees per unit, some reaching more than 

10,000 employees, which were fraudulently 

bankrupted or privatized by the governments that 

have succeeded at the helm of the country for the 

last 25 years." Thus, Buffett's philosophy 

materialized and another slogan of the market 

economy that says that once out of the market it is 

very hard to come back. It is a sequence of the 

strategy that subordinated the Romanian economy 

to the great international capital. But this strategy 

found in Romania a suitable environment (Lumea 

no. 10/2012) because, as it is emphasized by the 

Italian essayist Adriano Sofra, in the article 

published in "La Republica", referring to Romania, 

"Corruption [...] has transformed privatization, 

strongly backed by the European Union and the 

International Monetary Fund without the careful 

monitoring of procedures, in the liquidation of 

national resources ". 

The management function is not obligatory. 

When, however, it is accepted, it is synonymous to 

assuming a huge responsibility. And, in cases of 

malpractice, error, omission or bad faith, which 

generate an unfavorable impact on people's 

destinies, it produces an accumulation of "negative 

energy" that returns to the manager and it marks, in 

different forms, on a journey that can exceed the 

length of a generation. It is, ultimately, a way of 

expressing the human law that "each person is 

responsible for his actions" in proportion to the 

social consequences of such acts. 
 


