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“În general, oamenii care }tiu
pu]in vorbesc destul de mult,
iar oamenii care }tiu mult
vorbesc mai pu]in...”

Jean-Jacques Rousseau
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Nu, ^nc@ maturizarea nu este deplin@. Dar, pia]a
^ncepe s@ se preg@teasc@ pentru clien]ii maturi.
R@m$ne apoi ^ntrebarea dac@ institu]iile financia-
re au trecut acest prag }i creditul a devenit un
risc asumat, acceptat, sc@zut }i cu multe plase
de protec]ie institu]ionale ^ntinse ^n jur. Semnul
acestei ^ncerc@ri de maturizare este creditul cu
avans zero, care se coace, zilele aceastea, ^n la-
boratoarele b@ncilor, pentru a fi pe placul B@ncii
Na]ionale. O prim@ banc@ deja a ob]inut acest
drept, de a considera clientul matur }i de a-i acorda
^mprumutul f@r@ avans. Rostul avansului la credite
era dublu. Pe de o parte, ^ncerca s@ confirme impli-
carea clientului ^ntr-o tranzac]ie imobiliar@. Atunci
c$nd acesta avea confirmarea unei pl@]i f@cute
concret cu 25& dintr-o sum@, avea o mai bun@
^n]elegere a pre]ului }i implicarea sa ^n ^ntreaga
tranzac]ie era mai personalizat@. De fapt, era o
transcriere ^n termeni bancari a afirma]iei cinice,
dar lucide a lui Milton Friedman, care spunea c@
atunci c$nd se cump@r@ pe banii altora, cump@-
r@torul este interesat doar de achizi]ie }i nu de
suma pl@tit@. Odat@ implica]i banii proprii, aten]ia
devine… distributiv@: }i la bani, }i la achizi]ie.
Renun]area la avans presupune ^ntelegerea fap-
tului c@ banii ^mprumuta]i devin… ai cump@-
r@torului }i, atunci, aceast@ grij@ s@ se mainfeste
f@r@ intermediari at$t asupra banilor, c$t }i
asupra bunului. Exist@ elemente care pot confir-
ma c@ aceast@ ^ncercare este potrivit@. Pe de o
parte, cre}terea restan]elor este mic@ ^n raport
cu cre}terea ratei de creditare. %n plus, aceste
restan]e vin din creditele de consum, nu at$t din
creditele ipotecare, acolo unde s-a renun]at la
avansul de 25&. 
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Dezvoltare durabil@

C@t@lin Nicolescu

În data de 19 aprilie, s-a desf@}urat, la Universi-
tatea din Montréal, o conferin]@ interna]ional@
având ca titlu «Intrarea României }i Bulgariei în
Uniunea European@». O tem@ generoas@ de discu-
]ii, mai ales în contextul finaliz@rii recente a pro-
cesului de aderare a acestor dou@ ]@ri la con-
struc]ia comunitar@. Manifestarea a fost organizat@
de c@tre “Chaire Jean Monnet en intégration euro-
péenne”, o unitate afiliat@ Centrului de Studii }i Cer-
cet@ri Interna]ionale de la Universitatea din Mont-
réal (CÉRIUM). Catedra Jean Monnet constituie,
de altfel, primul centru academic de cercetare a pro-
blematicii Uniunii Europene din America de Nord,
primind mandat, în acest sens, chiar din partea
Delega]iei Comisiei Europene în Canada. 

(Dan-Alexandru POPESCU)

Rep. Domnule profesor, desf@}ur@m o nou@
edi]ie a Conferin]ei Economice Interna]io-
nale de la ULBS. Manifestarea a început
ieri, iar ast@zi continu@. A câta edi]ie a confe-
rin]ei este aceasta }i ce semnifica]ii are?

D.P. Ieri, a început desf@}urarea acestui im-
portant eveniment }tiin]ific, Conferin]a Econo-
mic@ Interna]ional@ a ULBS, ajuns@, iat@,
la a 14-a edi]ie. Dac@ stau s@ m@ uit în
urm@, îmi dau seama ce lung }i dificil
drum am str@b@tut, din acel frumos mai
1995, atunci când a avut loc prima edi]ie,
}i pân@ acum. Într-un an, au fost 2 edi]ii.
Sunt tineri profesori, }i nu doar tineri,
c@rora comunic@rile de valoare, rod al unor
cercet@ri, multe originale, prezentate la edi-
]iile anterioare ale conferin]ei }i reunite
în volume, le-au sprijinit }i le sprijin@
cariera profesional@, afirmarea didactic@,
}tiin]ific@. Am invitat colegi de valoare
din Bucure}ti, din centrele universitare }i
de cercetare importante ale ]@rii, de la mari
universit@]i }i institu]ii de cercetare din
Europa, SUA, Canada etc., deci, o partici-
pare prestigioas@, al@turi de cea a Sibiu-
lui. De altfel, toate edi]iile conferin]ei, da-

torit@ structurii de participare, au avut }i
au un caracter net interna]ional. La rân-
dul lor, profesorii }i cercet@torii econo-
mi}ti din Sibiu au dobândit astfel posi-
bilit@]i mai largi de afirmare, au fost la
rândul lor invita]i, rod al propriilor str@da-
nii, deosebite, au putut, cum se spune,
mai bine „ie}i în lume”.
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dintr-un secol precar?
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Asist@m de ani buni, noi, cei din genera]ia profundelor }i absurdelor
schimb@ri, la spectacolul-t@v@lug al globaliz@rii. De fapt, asist@m coope-
rând, într-un fel sau altul. Pentru c@, vorbind despre el, sim]im pe pielea
noastr@ efectele multiple }i subtile ale globaliz@rii pie]elor, produc]iei,
dezbatem pân@ la cele mai neb@nuite orizonturi idei }i concepte precum
competi]ia global@, societ@]ile transna]ionale, investi]iile }i competitivita-
tea interna]ional@, pierderea identit@]ii pie]elor na]ionale }i a însu}i spe-
cificului na]ional, care pare s@ se dizolve treptat }i iremediabil într-o
mare de multiculturalitate.
Binef@c@tor sau nu, acceptat pasiv }i necondi]ionat, sau criticat pe o
scal@ ce poate duce pân@ la contestarea vehement@, fenomenul globali-
z@rii se relev@ a fi, inexorabil, o realitate a timpului nostru, o compo-
nent@ intrinsec@ a vie]ii noastre, o stare de spirit care ne st@pâne}te în
infinit mai mare m@sur@ decât o putem noi controla. {i, totu}i, „globa-
lizarea nu este o fatalitate!” – ne asigur@ unul din criticii s@i ferven]i,
fran]uzoaica Anne-Cécile Robert, aflat@ de curând în România, pentru un
}ir de conferin]e pe tema drepturilor cet@]ene}ti în democra]iile globali-
zate. A}adar, nefiind o fatalitate, globalizarea nu trebuie feti}izat@, ci dez-
br@cat@ de straiele ei multina]ionale }i privit@ a}a cum e: o construc]ie
ideologic@ }i politic@ n@scut@ din conjuncturi }i decizii guvernamentale
care }i-au pus pecetea pe destinul omenirii, f@r@ ca aceasta s@ fi }tiut
m@car ceva, în acele momente. Dezvoltând analiza, îndeosebi pe con-
secin]ele de ordin social }i politic, Anne-Cécile Robert afirm@ c@, în
ansamblu, globalizarea „are drept efect crearea unei rela]ii de concuren]@
între clasele muncitoare din întreaga lume, care se v@d antrenate într-
o spiral@ descendent@, în care sfâr}esc prin a-}i pierde drepturile sociale
}i politice”. Vorbind de avantajele }i dezavantajele Parlamentului }i ale
Constitu]iei Europene, analista francez@ nu se sfie}te s@ prezinte Uniu-
nea European@ drept o organiza]ie interna]ional@ care sufer@, în mod vi-
zibil, de ceea ce în mod curent se nume}te „deficit democratic” }i avan-
seaz@ chiar câteva solu]ii pentru o posibil@ nou@ ordine mondial@ care
ar trebui s@ fie, din multe puncte de vedere, satisf@c@toare. Una dintre
acestea ar fi ca întreaga construc]ie european@ s@ serveasc@ drept pâr-
ghie pentru ap@rarea drepturilor sociale }i democratice, renun]ând la
ambi]ia de a se strecura în mecanismul globaliz@rii liberale. Pe de alt@
parte, se semnaleaz@ probleme legate de rolul statului în epoca noas-
tr@, de tendin]a v@dit@ de „îngropare” a statului în beneficiul glo-
baliz@rii. Se sugereaz@ men]inerea unei marje asiguratorie }i obli-
gatorie între cele dou@ extreme: întregul mondial }i întregul na-
]ional.
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Zilele trecute, ministrul Economiei }i Finan]elor a declarat c@ va
fi modificat@ taxa de prim@ înmatriculare!
Declara]ia în sine pare pozitiv@, pentru c@ urmeaz@ dup@ luni de
zile de discu]ii, una mai absurd@ decât alta, referitoare la un
domeniu reglementat la nivelul Uniunii Europene. ”Detaliile” de-
clara]iei sunt mai pu]in pozitive: e vorba de o mic}orare cam la
jum@tate, iar cei ce au pl@tit pân@ acum, r@mân cu banii da]i!
De fapt, declara]ia NU ARE CHIAR NIMIC POZITIV ÎN CON[I-
NUTUL S~U, toate sus]inerile oficiale continuând s@ demonstreze
c@, la fel ca }i în alte cazuri, oficialii români nu au în]eles mare
lucru din „integrarea României în Uniunea European@”.
Taxa introdus@ de la 1 ianuarie 2007 se refer@ la autoturismele
de mâna a doua, care urmeaz@ s@ fie înmatriculate prima oar@
în România. Taxa se stabile}te ]inând cont de vechimea auto-
turismului, tipul de catalizator (Euro) }i capacitatea cilindric@.
Taxa a fost declarat@ ca fiind „tax@ de mediu”. Ea a fost con-
testat@ de oficialii europeni, pentru c@ încalc@ articolul 90 din
tratat, care men]ioneaz@ c@ nici un stat membru al Uniunii
Europene nu poate introduce m@suri care s@ discrimineze bunu-
rile }i serviciile din celelalte state membre pe pia]a na]ional@.
Uniunea European@ nu a contestat valoarea taxei, ci principiul ei
de stabilire. 

Universitatea din
Montréal sub semnul
integr@rii europene

Conferin]a Economic@ Interna]ional@
România post-aderare: „un pariu de câ}tigat”

Istoria Arcului de
Triumf de pe 

Champ-Elysées (II)

Emil DAVID

Taxa de prim@ înmatriculare
– reflexii despre

o lec]ie neînv@]at@
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Coresponden]@ din Montréal

- interviu cu profesorul Dan Popescu, 
pre}edintele comitetului }tiin]ific al Conferin]ei -
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Aveau „ce da”, ce oferi... Ceea ce nu a
fost }i nu este pu]in. F@r@ cercetare,
f@r@ schimburi de idei, f@r@ dezbateri,
nu po]i tr@i ast@zi în lumea academic@,
a cercet@rii, fie c@ ne referim la nivelul
na]ional, fie la cel interna]ional, niveluri,
de altfel, care încep - }i trebuie - s@
se confunde.
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, în
cazul în spe]@ prin Facultatea de {tiin]e
Economice, prin Centrul de Cercet@ri Eco-
nomice al universit@]ii, prin publica]iile
sale economice, reprezint@ ast@zi un
nume de referin]@ pe harta celor mai im-
portante institu]ii }i manifest@ri economice
din ]ar@ }i, s-o spunem, deoarece nu gre}im,
chiar din str@in@tate. Or, în acest sens,
contribu]iile celor 13 edi]ii anterioare
ale conferin]ei - 2 edi]ii au fost precon-
ferin]e oficiale, printre altele onorate, în
premier@ na]ional@, cu mesaje din partea
pre}edin]ilor României, preconferin]e la 2
mari congrese mondiale de Economie
}i Istorie Economic@ (Buenos Aires, în
2002, }i Helsinki, în 2006) - sunt,
desigur, însemnate. Ne-am putut astfel
decanta mai bine gândurile privitoare la
tranzi]ie, la trecut, la ceea ce trebuia }i
trebuie f@cut, va trebui f@cut în eco-
nomie, multe din ideile avansate de noi
to]i fiind preluate în cadrul unor impor-
tante programe }i politici economice
privind integrarea economiei române}ti
în spa]iul euro-atlantic, privind progre-
sul ]@rilor, dar }i dintr-o perspectiv@ mai
larg@, european@, universal@. 

Rep. A]i amintit, stimate domnule profe-
sor, de cele 13 edi]ii. Dar aceasta, a 14-a?

D.P. La fel de important@ - dac@ nu mai mult
- precum cele anterioare, o edi]ie într-o
confruntare deschis@, deloc u}oar@, larg@,
cu problemele esen]iale ale dezvolt@rii eco-
nomiei române}ti, abordate dintr-o per-
spectiv@ european@. {tim cu to]ii, sunt
primele luni dup@ aderarea României la
Uniunea European@, acum se valideaz@
progresele noastre în integrare }i ceea
ce avem de f@cut, acum se pun poate
mai intens baze ale viitorului nostru euro-
pean. „Un pariu de câ}tigat”, cum se
exprima, mai plastic, un cercet@tor.
Ce înseamn@ aceasta în economie, în ge-
neral? Ce înseamn@ aceasta în finan]e
}i contabilitate? Ce înseamn@ aceasta în
management, în marketing? Ce înseamn@
aceasta în turism }i servicii, în rela]iile
economice interna]ionale? Cum se în-
f@]i}eaz@ }i cum se va înf@]i}a viitorul
Planetei? Suntem obliga]i, de realit@]i }i
perspective, s@ abord@m asemenea te-
me, fierbin]i. {i mai sunt }i altele, multe
}i importante, toate eviden]iate de pro-
gramul amplu, bogat, al conferin]ei
noastre în desf@}urare.

Rep. Ce ne pute]i spune despre participare?

D.P. N-am neglijat deloc cota interna]ional@.
Sunt al@turi de noi „colegi tradi]ionali”
pentru manifestarea noastr@, precum prof.
univ. dr. Robert Labbé, Dr. H. C. al ULBS,
de la Universitatea din Rennes 1, din
Fran]a, dl. Gerd Behnke, subsecretar de
stat, din Germania, profesorul Lars Pilz,
din aceea}i ]ar@, coordonatorul Centrului
Wilhelm Merton pentru Integrarea Euro-
pean@ }i Economie Interna]ional@, de la
Universitatea „Goethe” din Frankfurt,
profesorul Sadi Uzunoglu }i colegii s@i,
Facultatea de {tiin]e Economice }i Admi-
nistrative, Universitatea din Edirne, Turcia,
profesorul Georgi Marinov, de la Uni-
versitatea de {tiin]e Economice din Varna,
Bulgaria, profesorul Anatol Caraganciu,
de la Academia de Studii Economice a
Moldovei, din Chi}in@u, dr. Alexandru To-

dericiu, din Austria }.a. Sunt prezente,
totodat@, din ]ar@, veritabile perso-
nalit@]i ale }tiin]elor economice, precum
prof. univ. dr. Lucian-Liviu Albu, direc-
torul Institutului de Prognoz@ Eco-
nomic@ al Academiei Române, decani,
prodecani }i profesori de la ASE Bu-
cure}ti, precum prof. univ. dr. Iacob
C@toiu, pe urm@ Coralia Angelescu, }e-
ful Catedrei de Economie Politic@, Facul-
tatea de Economie General@ }i Admi-
nistrarea Afacerilor, prof. dr. Viorel
Cornescu }i prof. dr. Magdalena Platis,
de la Universitatea din Bucure}ti, nume-
ro}i colegi de la alte universit@]i din Bu-
cure}ti, precum Universitatea Româno-
American@, colegi de la universit@]ile
din Cluj-Napoca, Ia}i, Gala]i, Bra}ov,
Oradea, Pite}ti, Constan]a, Suceava, din
institute de cercet@ri cu care noi avem
acorduri de colaborare }i programe de
cercet@ri în comun, precum „Victor
Sl@vescu”, Institutul de Prognoz@ }.a.,
mai mul]i economi}ti din zona unor
firme importante etc. În fapt, volumele
conferin]ei, cu comunic@rile prezentate
de participan]i, con]in circa 250 de
comunic@ri, validate de comitetul }tiin-
]ific, este drept, unii dintre autori, dato-
rit@ unor împrejur@ri independente de
voin]a lor, neputând face deplasarea la
Sibiu. Trebuie s@ spun, este o realitate
care îmi face mult@ pl@cere, c@ la con-
ferin]@ particip@ cu comunic@ri to]i pro-
fesorii economi}ti, toate cadrele didac-
tice de la Facultatea de {tiin]e Econo-
mice a ULBS, temele fiind dintre cele
mai interesante. Printre ace}tia: profe-
sorii Silviu Cri}an, Sorin Burnete, Nicolae
Balte}, Luigi Dumitrescu, Ioan Cosmescu,
Doina Maria Simion, Emanoil Muscalu,
pe urm@ Carmen Comaniciu, Ilie Rotariu,
Silvia M@rginean, Ramona Toma, Mi-
haela Herciu, Claudia Ogrean, R@zvan
{erbu, Paul Lucian, Virgil Nicula, Cornel
Juncan }i mul]i al]i colegi, mai tineri sau
mai pu]in tineri... Mediatizarea conferin]ei
este }i ea însemnat@, fiind prezen]i repre-
zentan]i de seam@ ai unor publica]ii eco-
nomice centrale dintre cele mai impor-
tante, precum ziarul „Economistul”, revista

„Tribuna Economic@”, „Revista de Finan]e Pu-
blice }i Contabilitate”, de la publica]ii locale
- pagina economic@, precum „Tribuna”,
“TV Eveniment” }.a. Conferin]a noastr@
este în plin@ desf@}urare }i deja se
întrev@d rezultate dintre cele mai fru-
moase. {i, ca s@ închei într-un ton }i mai
optimist, ]in s@ subliniez c@ sâmb@t@, 12
mai, sub coordonarea profesorilor, mai multe
vârfuri studen]e}ti vor sus]ine }i ei confe-

rin]e în probleme vitale ale perspectivelor
economiei române}ti. Numero}i profesori
tineri, cei mai mul]i dintre participan]i de
altfel, studen]ii, tinere]ea excelent preg@-
tit@, iat@ deja un mare }i real câ}tig al
conferin]ei noastre.

Rep. V@ mul]umesc.

Interviu realizat de 
Lia-Alexandra Baltador
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Am evocat aceast@ voce distinct@ în
corul antiglobalizare, pentru c@, alt-
minteri, la nivelul înalt al deciziilor po-
litice majore, cu impact mondial, parte-
neriatul pe obiectivele strategice ale
globaliz@rii pare s@ func]ioneze perfect.
Este drept, se evoc@ cu predilec]ie cele
opt ]eluri de dezvoltare comune, glo-
bale, stabilite de ONU pentru orizontul
anului 2015, începând cu înjum@t@]irea
ratei de s@r@cie global@ }i continuând
cu protejarea climatului }i lupta împo-
triva SIDA. În probleme de acest gen,
dar }i în altele care ]in de construc]ia
economico-social@ mondial@, se face
îns@ sim]it@ o tendin]@ interesant@ pe
care o semnal@m ca atare: extinderea
dialogului }i cooper@rii în forumul
mondial. Este mai mult decât simpto-
matic faptul c@ Germania, care de]ine,
în acest moment, simultan, }i pre}e-
din]ia atotputernicului G8, }i pe cea
a Uniunii Europene, dore}te insistent
ca în promovarea unor idei, ini]iative
}i solu]ii la problemele globale s@ fie
consultate }i alte state membre ale co-
munit@]ii: China, India, Brazilia, Mexic,

Africa de Sud. Este un semn c@ „re]e-
ta” mondializ@rii se modific@ încet }i
sigur, c@ la „balul na]iunilor” globaliza-
rea este un dans care nu se mai joac@
în doi parteneri, }i nici m@car în opt...
Ar mai fi unii care aplaud@ f@r@ rezer-
ve globalizarea: marii investitori inter-
na]ionali care, în cea mai mare parte,
nu ezit@ s@ apeleze la serviciile para-
disurilor fiscale. Paradisuri care sunt,
pân@ la urm@, unul din efectele, din
produsele controversate ale globaliz@-
rii. În principiu, acestea sunt recep-
tate ca o amenin]are la adresa secu-
rit@]ii sociale, surse poten]iale de fraude
}i terorism. Statele Unite ale Americii
reclam@ c@ pierd anual 70 de mili-
arde de dolari din taxele pe care com-
paniile americane înregistrate în aces-
te paradisuri ar trebui s@ le cedeze
fiscului propriu. Autorit@]ile canadie-
ne vorbesc cu îngrijorare de circa 90
miliarde de dolari investi]i de firmele
na]ionale în paradisurile fiscale. Sta-
tele UE se tem }i ele c@ lipsa contri-
bu]iilor fiscale ale companiilor proprii
le va afecta pe termen lung nivelul de
trai al popula]iei.
Cum-necum, fenomenul se dezvolt@
îns@, în continuare, luând propor]ii...

globale. Conform unui studiu al Orga-
niza]iei Economice pentru Cooperare
}i Dezvoltare, în prezent, exist@ 33 de
paradisuri fiscale, amplasate de regul@
în mici teritorii, foste sau actuale pro-
tectorate britanice, care de]in aproxima-
tiv 7000 de miliarde de dolari. Adic@
tot atât cât PIB-ul a 70 de Românii!
Cine nu a auzit de Insulele Cayman,
Barbados sau Mauritius, care au în
acest moment un PIB pe cap de lo-
cuitor dublu fa]@ de cel al SUA?
Oricât de paradoxal@ ar p@rea situa-
]ia, investitorii strategici mondiali sus]in,
cu argumente, c@ asemenea paradisuri
reprezint@ un produs inevitabil al globa-
liz@rii financiare, atâta vreme cât în com-
peti]ia economic@ mondial@ reducerea
taxelor a devenit o cheie a succesu-
lui marilor firme. Esen]ial este – ni se
spune – ca ele s@ respecte regulile
unui joc acceptat }i prevederile legis-
la]iei interna]ionale.
Iat@, a}adar, secven]e care, dincolo de
atitudini tran}ante pro }i contra, demon-
streaz@ c@ globalizarea este un feno-
men economic, social }i cultural aflat
într-o inexorabil@ derulare. Singura alter-
nativ@ este de a o face suportabil@ pen-
tru cât mai mul]i din cet@]enii Planetei.
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Notificarea oficial@ men]ioneaz@ c@:
l taxarea autoturismelor provenite din
afara României }i netaxarea celor care
se vând pe pia]a second-hand în Ro-
mânia este o m@sur@ discriminatorie;
l anul de fabrica]ie (vechimea) nu este
un factor relevant pentru nivelul emisi-
ilor poluante;
l valoarea maxim@ a taxei nu ar trebui
s@ dep@}easc@ valoarea rezidual@ a ma}inii.
Ultimele puncte de vedere al Ministe-
rului Economiei }i Finan]elor reiau, îns@,
pozi]iile din ianuarie 2007, reafirmând
c@ este o tax@ de mediu, construit@ pe
principiul „poluatorul pl@te}te”. Refe-
ritor la nivelul taxe, domnul Varujan
Vosganian a declarat c@ mizeaz@ pe
în]elegere din partea oficialilor euro-
peni, pentru c@ „ (…) cu excep]ia
taxei pe valoarea ad@ugat@, fiecare stat
membru are posibilitatea s@ creeze pro-
priul sistem fiscal”. Taxa se reduce ca
valoare, îns@ r@mâne dependent@ de
vechimea ma}inii, se aplic@ doar celor
„importate” în ]ar@ }i nu este clar cum
va fi corelat@ cu valoarea rezidual@.
Declara]iile oficiilor români nu au fost
înso]ite de materiale tehnice, care s@
dea detalii referitoare la valorile taxei.
Chiar la Bruxelles, a fost înaintat@ doar
scrisoarea protocolar@ ce indic@ inten-
]ia României de a o modifica, f@r@ s@
se men]ioneze exact cum. Aceste de-
clara]ii par s@ indice faptul c@:
1. taxa se va men]ine discriminatorie,

nefiind aplicat@ ma}inilor de ocazie ce
au fost înmatriculate în România }i
se revând;
2. taxa nu pare s@ fie de mediu sau
constituit@ pe principiul „poluatorul pl@-
te}te” pentru c@ nu pl@tesc to]i polua-
torii, ci doar unii, cei ce cump@r@
ma}ini ce provin din afara României.
Aplicarea nediscriminatorie a taxei ar
presupune ca ea s@ se aplice tuturor
ma}inilor din România, în func]ie de
emisiile poluante. Asta se poate face
pe baza unei taxe fixe anuale de po-
luare sau se poate introduce o tax@
variabil@, care s@ ]in@ seama de nu-
m@rul de kilometri parcur}i, colec-
tând taxa ca parte a pre]ului com-
bustibilului; 
3. anul de fabrica]ie se men]ine ca prin-
cipiu de stabilire a valorii.
4. dac@ taxa se reduce „cam la jum@-
tate”, este clar c@, mai ales pentru ma-
}inile vechi, non Euro, valoarea va fi
mult mai mare decât valoarea lor re-
zidual@, pentru c@ taxa cre}te odat@
cu vechimea, în timp ce valoarea re-
zidual@ scade.
Inten]ia Guvernului de a proteja pro-
duc]ia intern@ de autoturisme este l@u-
dabil@! Men]inerea nivelului de produc-
]ie sau cre}terea acestuia se reflect@
asupra unui mare num@r de furnizori
din România, în mod pozitiv, duce la
cre}terea sau men]inerea locurilor de
munc@ }i la colect@ri semnificative la
bugetele publice. 
%ns@, dup@ 1 ianuarie 2007, m@surile
de protec]ie a pie]ei interne NU mai
sunt posibile.

Pare acum evident c@ avem proble-
me serioase în a înv@]a complet lec]ia
referitoare la Pia]a Comun@, continu-
ând s@ încerc@m s@ ne descurc@m”,
mizând mai ales pe” în]elegere”…
Mai este evident faptul c@ pentru
Stat cet@]enii sunt ni}te simple cifre
pe o hârtie, drepturile acestora fiind
cu simplitate înc@lcate sau uitate de
c@tre autorit@]i! Altfel, rectificarea taxei
ar fi ]inut cont de interesele }i dreptu-
rile celor care deja au pl@tit-o, iar Gu-
vernul ar proceda urgent la restitu-
irea „surplusului”. Ministrul Economiei
}i Finan]elor a declarat, îns@, c@ ce e
luat e bun luat! Cic@ statul nu poate
da nimic înapoi, ca s@ restituie fiind
nevoie de sentin]e judec@tore}ti, care
s@ fi declarat taxa ilegal@. Sus]inerea
este fals@, cel pu]in din dou@ motive:
1. Cine a introdus taxa o poate modi-
fica, suspenda,restitui etc., în acela}i
mod în care a introdus-o: prin lege sau
prin Ordonan]@ de Guvern, f@r@ a fi
nevoie de nici o instan]@;
2.Caracterul ilegal al taxei este clar
invocat în procedura deschis@ de Uniu-
nea European@. Tocmai pentru c@ e ile-
gal@, Guvernul discut@ acum de modi-
ficarea sa! Sumele încasate ilegal, de
c@tre oricine, trebuie restituite, cu do-
bânzi }i penaliz@ri (a}a cum face statul,
în cazul banilor pe acre îi gestioneaz@)

Oricum, pân@ ce Guvernul înva]@ lec]ia,
v@ sf@tuim pe to]i ce a]i pl@tit taxa sau
v@ considera]i lezate interese prin exis-
ten]a ei, s@ ac]iona]i în instan]@ statul
}i s@ solicita]i dreptele desp@gubiri.

Grupul de Lucru III din cadrul Co-
misiei Interguvernamentale ONU pen-
tru Schimb@ri Climatice (IPCC) a pre-
zentat, la sfâr}itul s@pt@mânii trecute,
în capitala thailandez@ Bangkok, cel
de-al patrulea raport. În acest cadru,
pre}edintele IPCC, Dr. R.K. Pachauri,
a precizat c@, în perioada 1970-2004,
emisiile de gaze cu efect de ser@ au
crescut cu 70&, de unde reiese }i ne-
cesitatea implement@rii unor m@suri
de reducere a acestor emisii, în spe-
cial a dioxidului de carbon, care este
principalul contribuitor la efectul de în-
c@lzire global@. Noul raport se refer@
la mijloacele de lupt@ împotriva modifi-
c@rilor climatice. Acestea impun modi-
fic@ri în ceea ce prive}te transferul teh-
nologic, utilizarea energiei nucleare (so-
lu]ie contestat@ de unii exper]i) }i alte
m@suri tehnologice, dar }i o modificare
a stilului de via]@ }i a comportamentu-
lui de consum al tuturor cet@]enilor pla-
netei. "Trebuie sa fim membri responsa-
bili ai comunit@]ii globale }i s@ dezvol-
t@m strategii prudente", dup@ cum afir-
ma pre}edintele IPCC. 
Raportul con]ine o serie de scenarii,
referitoare la schimb@rile climatice ce
se vor produce, în func]ie de cantita-

tea emisiilor de gaze cu efect de ser@.
Astfel, se consider@ c@, în contextul im-
plement@rii acelora}i politici în acest
domeniu, emisiile globale de gaze cu
efect de ser@ vor cre}te cu 25-90&
pân@ în anul 2030, relativ la anul 2000.
În aceste condi]ii, se prevede o cre}tere
a temperaturii medii anuale cuprins@
între 1,4-5,8°C, în func]ie de cantitatea
de dioxid de carbon prezent@ în atmos-
fer@, pân@ la sfâr}itul acestui secol. 
Dup@ cum aminteam, acest raport con-
]ine o serie de solu]ii, tehnologice }i
non-tehnologice, ce vizeaz@ reducerea
fenomenului de înc@lzire global@. Astfel,
exper]ii grupului de lucru au stabilit un
"pre] pentru carbon" (cu referire la CO2
sau alte gaze cu efect de ser@). Cu cât
acest pre] va fi mai mare, cu atât uti-
lizatorii de energie se vor orienta spre
alte surse care vor reduce considera-
bil emisiile gazelor cu efect de ser@. Alte
mijloace de reducere a fenomenului
înc@lzirii globale se refer@ la reduce-
rea utiliz@rii petrolului, gazului }i a car-
bonului, acordarea de subven]ii pentru
a încuraja folosirea energiei eoliene }i
solare, reducerea polu@rii pe care o fac
mijloacele de transport, reducerea emi-
siilor de gaze cu efect de ser@ din in-
dustrie sau subven]ii în agricultur@ pen-

tru a se modifica practicile agricole }i
pentru p@strarea p@durilor care absorb
cantit@]i importante de CO2. Din cate-
goria solu]iilor non-tehnologice fac parte
schimb@rile comportamentale ale indivi-
ziilor. Nu se propune o stopare a dez-
volt@rii, ci se insist@ asupra alternati-
velor ce ne sunt la îndemân@. Astfel,
raportul face referire la rela]ia dintre dez-
voltarea durabil@ }i reducerea modifi-
c@rilor climatice. În ceea ce prive}te po-
liticile ini]iate în vederea reducerii feno-
menului de înc@lzire global@, se insist@
asupra integr@rii politicilor climatice în
cadrul politicilor na]ionale de dezvoltare,
elaborarea unor standarde }i reglemen-
t@ri, impunerea unor taxe, informarea }i,
mai ales, sus]inerea sectorului de cerce-
tare }i dezvoltare }i transferul tehnlogic. 
Raportul insist@ }i asupra unor beneficii
adiacente, pe care reducerea modific@-
rilor climatice le poate determina, cum
ar fi s@n@tatea, cre}terea securit@]ii ener-
getice, îmbun@t@]irea balan]ei comercia-
le }i cre}terea gradului de ocupare a for]ei
de munc@. Cu alte cuvinte, prin imple-
mentarea solu]iilor propuse în vederea
reducerii modific@rilor climatice vom avea
nu doar noi de câ}tigat, ci }i genera-
]iile ce vor urma, obieciv esen]ial al dez-
volt@rii durabile.

Taxa de prim@ înmatriculare
- reflexii despre o lec]ie neînv@]at@ -

Eugen IORD~NESCU

drd. Lia - Alexandra BALTADOR

Reducerea înc@lzirii 
globale }i dezvoltarea 

durabil@

^



…Totu}i, în pofida unor greut@]i cu-
rente, arcul se “ridic@”, se termin@ co-
loanele }i bolta, când va începe o
nou@ revolu]ie care îi va întârzia din
nou construc]ia. Dar, dup@ urcarea sa
pe tron, Ludovic Philiphe „regele-cet@-
]ean” accelereaz@ }i decide ca monu-
mentul s@ fie consacrat gloriei arma-
telor Republicii }i Imperiului. În sfâr}it,
în 29 iulie 1836, „Arcul de Triumf”,
început cu treizeci de ani în urm@, este
gata }i este inaugurat. Ceremonia de
inaugurare, îns@, nu va avea nimic gran-
dios în ea. Fiindu-i team@ de manifes-
ta]ii bonapartiste, regele renun]@ la tre-
cerea solemn@ în revist@ a armatei, pro-
gramat@ a se desf@}ura pe sub „Arcul
de Triumf”, }i doar ministrul s@u, dom-
nul Thiers, va veni, la orele 8 diminea]a,
aproape pe furi}, s@ fac@ o inaugurare
simpl@ monumentalei construc]ii...
...Parizienii, lipsi]i de „discre]ia” rege-
lui, se vor înghesui pentru a admira
gigantul de 50 m în@l]ime, de 40 m l@r-
gime, de 22 m grosime. Se va comu-
nica popula]iei c@ „Arcul de Triumf” a
costat 9.651.115 franci }i, fapt relativ
curios, practic fiecare din regimurile
care l-au ridicat au „v@rsat” în scopul
respectiv sume apropiate: Imperiul
3.200.000 franci, Restaura]ia - 3.000.778
franci, regele Louis-Philiphe - 3.349.623
franci. Din toate basoreliefurile sale, cel
pe care parizienii îl vor prefera va fi „Ple-
carea”, de Rude, }i care va fi „botezat”
în curând „La Marseillaise”. 
„Arcul de Triumf” nu era, îns@, de tot
terminat. Îi lipsea „încoronarea”: un grup
statuar asupra c@ruia arhitec]ii se con-
fruntau intens. S@ fie „un vultur încon-
jurat de mare}ali?” S@ fie „Fran]a a}e-
zat@ pe un leu?” Sau „patru cai ma-
jestuo}i înh@ma]i la un car de lupt@, pe
care s@ fie a}ezat@ Fran]a?” „În 1840,
atunci când urna cu cenu}a lui Napoleon,
adus@ din insula Sfânta Elena, va fi
trecut@ pe sub „Arcul de Triumf”, un

anume grup decora edificiul: „Napoleon
a}ezat pe un trofeu de arme cucerite
}i înconjurat de atributele Victoriei”. Era,
îns@, doar un simbol construit din lemn
}i ipsos, numai pentru aceast@ ceremonie...
...În vremea celui de al doilea Imperiu,
baronul Haussman structureaz@ „La
Place de l’Etoile” cu cele 12 bulevarde
ale sale }i construie}te cartierul la care
visa Napoleon. Dar, vai, tot aici, în 1871,
prusienii ocupa]i au campat vreme de
trei zile. Când au plecat, parizienii au
aprins focuri cu paie pe Champs Elysées
pentru „a cur@]a” aerul... Via]a î}i va
relua cursul. Aici, va fi primit }ahul
Persiei, iar monumentul va fi decorat
artificial cu câteva motive persane. Ade-
seori, de pe platform@ vor porni focuri
de artificii, iar „Arcul” va „primi” o fru-
moas@ cunun@ de ipsos, „Republica
triumfant@”, realizat@ de Falguière.
Podoaba va rezista pân@ în 1885, la fu-
nerariile lui Victor Hugo, atunci când
ploaia }i vântul au distrus-o...
Era timpul în care cartierul „l’Etoile”
începea s@ fie locuit, în bun@ parte, de
c@tre str@inii boga]i. Printre al]ii, Mr. }i
Mrs. Mackay, americani ultraavu]i. Ei
solicit@ prefectului de Sena s@ ilumi-
neze „Arcul”, în serile în care ei dau
recep]ii. A fost relativ dificil s@-i faci s@
în]eleag@, dup@ cum se scria în presa
timpului, c@ „monumentele publice ale
Fran]ei nu sunt destinate s@ amplifice
str@lucirea s@rb@torilor particulare”...
În vremea r@zboiului 1914-1918, s-a
produs un incident mult@ vreme igno-
rat de c@tre public. În 1916, chiar în
ziua în care germanii au început ata-
cul Verdunului, piesele din „Le Depart”
(La Marseillaise) s-au desprins }i au
c@zut f@cându-se ]@nd@ri. De ce }i cum?
Nu se va }ti niciodat@. Când un tre-
c@tor a anun]at serviciul public, ime-
diat s-a plasat acolo o palisad@, cu
scopul de a ascunde incidentul super-
sti]io}ilor care puteau avea un r@u pre-
sentiment. Exact de ce nu era nevoie
în vremuri grele de r@zboi. Pe urm@, la

14 iulie 1919, pentru prima, dar }i pen-
tru ultima oar@, „Arcul de Trimf” a r@s-
puns veritabilei sale destina]ii: defila-
rea armatelor pe sub el. Dup@ aceea,
nicio armat@ nu a mai putut trece pe
sub „Arc” deoarece, în 28 iunie 1921,
aici a fost înmormântat „Eroul necu-
noscut”... În 1923, doi scriitori au su-
gerat simbolizarea în eternitate, printr-o
flac@r@, a sacrificiului eroilor Fran]ei.
S-a constituit operativ un „Comitet al
Fl@c@rii”, cu sarcina de a se îngriji
astfel, iar aceasta nicicând, de atunci,
nu se va mai stinge...
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Istoria Arcului de Triumf de pe Champ-Elysées (II)
Dan POPESCU

Mari edificii europeneMari edificii europene

Louis-Philippe de Bourbon

Arcul de Triumf din capitala Fran]ei

Secven]e din Paris



Calculele elaboratorilor Codului fiscal,
biblia rom$nilor pl@titori de taxe }i im-
pozite, nu au luat ^n calcul faptul c@,
pentru a p@stra un echilibru ^ntre valo-
rile reale }i cele declarate ale imobi-
lelor, e necesar@ men]inerea unor inte-

rese divergente ̂ntre vânz@tor }i cump@-
r@tor. Prin noile prevederi, practic, se
redeschide larg u}a evaziunii fiscale
^n cel mai dinamic sector de activi-
tate al economiei ^n ultimii doi, trei
ani: cel al construc]iilor. Începând de
anul viitor, sistemul de impozitare ̂n do-
meniul tranzac]iilor imobiliare se schimb@
radical. Dac@, p$n@ acum, la vânzarea
unui imobil, care a fost de]inut mai pu]in
de trei ani, se impozita cu 16& diferen-
]a dintre valoarea de vânzare }i valoa-
rea la care imobilul fusese cump@rat
ini]ial, dup@ 1 ianuarie 2007, se va im-
pozita întreaga valoare de tranzac]ionare
- e adev@rat, cu o valoare mult mai
mic@, cuprins@ ̂ntre 1-2&. Pentru imo-
bilele de]inute mai mult de trei ani,
taxa este ^ntre 2-3&. Num@rul taxelor
se reduce, fiindc@ taxa de vânzare-cum-

p@rare }i impozitul pe profit, care se pl@-
tesc acum, vor fi înlocuite de impozi-
tul unic pe valoarea tranzac]iei. Taxele
vor cre}te pentru imobilele care con-
stituie cea mai mare parte a tranzac-
]iilor, cele cu o valoare sub 200.000 de
lei noi. Scopul este acela de a atrage mai
multe venituri la buget, dar socoteala gu-
vernului s-ar putea s@ fie contrazis@ de
socoteala din pia]@. Partea bun@ a actua-
lului sistem de impozitare era c@ su-
mele declarate la notariat }i înscrise ^n
contractul de vânzare-cump@rare erau
^n general cele reale, conform decla-
ra]iilor f@cute, recent, de reprezen-
tan]ii agen]iilor imobiliare.
Radu Zili}teanu, purt@torul de cuvânt
al Asocia]iei Agen]iilor Imobiliare din
România, a comparat, ^ntr-un interviu
acordat "Radio România Actualit@]i", si-
tua]iile din 2006 }i 2007: "Vânz@torul
vrea ca acea diferen]@ a lui s@ fie c$t
mai mic@, s@ pl@teasc@ un impozit c$t
mai mic. %n consecin]@, el va fi tentat
s@ declare subevaluat valoarea tran-
zac]iei. Din contr@, cump@r@torul, la rân-
dul lui, dac@ va vinde, ^ntr-o perioad@
de mai pu]in de trei ani, proprietatea
respectiv@, vrea ca diferen]a lui s@ fie
c$t mai mic@, }i atunci va fi tentat s@
declare c$t mai mult. Efectul a fost c@,
prin actualul sistem de impozitare, ^n
general, la notariat se declarau sumele
reale, datorit@ intereselor contrare ale
p@r]ilor din tranzac]ia respectiv@".
Începând cu 2007, impozitul pe venit
va ac]iona ^ns@ ^n sensul nedorit de
Ministerul de Finan]e, adic@ va crea o
tenta]ie pentru vânz@tori }i pentru cum-
p@r@tor s@ declare mai pu]in.
%n mod v@dit, }i cump@r@torul }i vân-
z@torul vor fi tenta]i s@ declare sub-
evaluat, tocmai ca impozitul s@ fie c$t
mai mic. Vânz@torul, pentru c@ el este
cel care pl@te}te acest impozit, iar cum-
p@r@torul, pentru c@ el este cel care, de

regula, îl suport@, fiindc@ acest impo-
zit se ad@ug@ peste pre]ul de tranzac-
]ionare. Deci, s-ar putea s@ asist@m
din nou la un fenomen de evaziune fis-
cal@ ^n acest domeniu, al tranzac]iilor
imobiliare. Noul sistem de impozitare
dezavantajeaz@ propriet@]ile ieftine }i
vechi. %n primul rând, câ}tig@ cei care
au propriet@]i foarte valoroase, pentru
care câ}tigul acumulat este deja semni-
ficativ, }i pierd cei care vând proprie-
t@]i de valoare mic@ }i de]inute de mai

mult de trei ani de zile, pentru c@ ace}tia
înainte nu pl@teau impozit. 
Dac@, ^n actualul sistem de impozita-
re, f@când abstrac]ie de acel 16& asupra
diferen]ei, taxele cu totul sunt, ^n mo-
mentul de fa]@, de aproximativ 3 - 4&
din valoarea de tranzac]ionare, ^n noua
gril@ de impozitare aceste taxe vor
cre}te la 4 - 5&. Una peste alta, cei mai
mul]i anali}ti nu consider@ c@ noul sis-
tem va influen]a pre]urile din dome-
niul imobiliarelor.

Codul fiscal va reaprinde evaziunea fiscal@ în domeniul imobiliarelor

drd. C@t@lin NICOLESCU
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INTEGRARE           FISCALITATE

urmare din pagina 1
Al@turi de coordonatoarea în func]ie a
catedrei, d-na Françoise Maniet, sub-
semnatul, de pe pozi]ia de stagiar, a
fost principalul responsabil cu preg@tirea
acestui eveniment }tiin]ific, o misiune de-
loc u}oar@.
Este de men]ionat faptul c@ tema in-
tegr@rii europene a constituit }i subiec-
tul unei conferin]e anterioare, de data
aceasta, una aniversar@, «50 ans d’in-
tégration européenne: Ça se fête!»,
derulat@, în acela}i cadru academic, în
luna martie. Un început de prim@var@,
plin de actualitate european@, în marea
metropol@ a Québecului, unde func]io-
neaz@ de câ]iva ani, pe lâng@ Univer-
sité de Montréal }i McGill Univer-
sity, un consor]iu de studii europene,
calificat recent cu titulatura de Centru
de excelen]@ de c@tre Comisia de la
Bruxelles. Ca o recunoa}tere supli-

mentar@ a importan]ei acordate evo-
lu]iei politice, sociale, economice }i
culturale a Uniunii Europene, dezba-
terea organizat@ de Catedra Jean Mo-
nnet asupra intr@rii României }i Bulga-
riei în familia european@ s-a aflat }i
sub egida Ministerului Rela]iilor Inter-
na]ionale din Québec.
Actualmente, Uniunea European@, to-
talizând 27 de state membre }i o po-
pula]ie de peste 500 de milioane de
locuitori, simbolizeaz@ }i ac]ioneaz@ ca
o for]@ major@ în contextul noilor redi-
mension@ri ale rela]iilor interna]ionale.
Conferin]a a fost deschis@ de cuvân-
tul de întâmpinare al Excelen]ei Sale,
d-nul Adrian Cioroianu, ministrul de
Externe al României. Spicuiesc din me-
sajul în limba francez@ al Domniei sale,
adresat special cu aceast@ ocazie: «A}
dori s@ încep prin a mul]umi }i a fe-
licita Catedra Jean Monnet a Univer-
sit@]ii din Montréal pentru aceast@ ini-
]iativ@ de a marca des@vâr}irea unui
proiect politic major, declan}at în urm@
cu un deceniu }i jum@tate: reunifica-
rea Europei. Adeziunea României }i
Bulgariei la Uniunea European@ con-
firm@, o dat@ mai mult, faptul c@ Europa
a avut voin]a politic@ }i a g@sit mij-
loacele necesare pentru a dep@}i o
separare istoric@ artificial@ }i a l@rgi
astfel spa]iul democra]iei, al securi-
t@]ii }i solidarit@]ii. Ca fost student al
unei alte institu]ii de înv@]@mânt su-
perior din Québec, anume Universi-
tatea Laval, sunt bucuros într-un mod
cu totul deosebit c@ prestigioasa Ca-

tedr@ Jean Monnet a dedicat aceast@ zi
noilor membri ai Uniunii Europene, am-
bele ]@ri francofone, România }i Bulgaria».
Conferin]a s-a bucurat de participa-
rea în plen a patru personalit@]i: doi
reprezentan]i ai administra]iei publice,
respectiv d-na Maria Baciu, director în
fostul Minister al Integr@rii Europene
din România }i d-na Snejana Maleeva,

}eful Departamentului de Afaceri euro-
pene din Ministerul bulgar de Interne,
precum }i doi reprezentan]i din partea
corpului diplomatic, Excelen]a Sa, d-nul
Bogdan Bucur, consul general al Ro-
mâniei la Montréal }i Excelen]a Sa,
d-nul Georges Panitchersky, consul ono-
rific al Republicii Bulgaria la Montréal.
Fiecare dintre conferen]iari a adus în

discu]ie capitole importante ale pro-
cesului de integrare european@, rapor-
tate, cum era }i firesc, la acest al
cincilea val al extinderii europene. În
fa]a unui auditoriu numeros, format
din aproximativ o sut@ de persoane,
între care profesori, studen]i, membri
ai comunit@]ilor române }i bulgare din
Montréal, lume diplomatic@, ziari}ti (mult
mai mul]i decât au sperat ini]ial orga-
nizatorii), cele patru comunic@ri pre-
zentate de la masa oficial@ au trezit
ulterior o dezbatere animat@. Confe-
rin]a s-a transformat rapid într-o mas@
rotund@, iar întreb@rile publicului }i
discu]iile s-au axat mai ales pe difi-
cult@]ile integr@rii economice, exodul
muncitorilor români }i bulgari c@tre
Occident, rela]iile cu Rusia, probleme
socio-culturale, miza francofoniei, drep-
turile femeii }i drepturile omului, per-
cep]ia opiniei publice, rela]iile UE-Ca-
nada etc. Doar timpul limitat avut la
dispozi]ie a pus cap@t manifest@rii. 
La final, un bufet, la care s-au degus-
tat din bel}ug specialit@]i culinare din
România }i Bulgaria, al@turi aflându-
se câteva sticle de vin tradi]ional din
ambele ]@ri, a consacrat atmosfera
convivial@. Într-un cuvânt, manifes-
tarea de la Universitatea din Montréal
s-a dovedit una reu}it@, iar menirea
conferin]ei organizate de Catedra Jean
Monnet, de a promova o dat@ isto-
ric@ a calendarului integr@rii euro-
pene, cea de 1 ianuarie 2007, în afara
spa]iului comunitar, a fost îndeplinit@
cu succes.

Universitatea din Montreal sub semnul integr@rii europene
Coresponden]@ din Montreal, CanadaCoresponden]@ din Montreal, Canada

DFP Sibiu

lector univ. dr. Dan-Alexandru POPESCU

Montreal, Canada
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Teoria ideal@ interac]ionist@, de altfel
complicat@, a lui Hill, contrasteaz@ evi-
dent cu teoriile simple, de altfel naive,
de înv@]are a limbilor str@ine inspirate
de tradi]ia lui Chomsky. Pentru ace}ti
lingvi}ti, înv@]area limbilor str@ine pare
s@ fie un simplu exerci]iu computa-
]ional.
Programul lui Hill a fost, far@ îndoial@,
prea avansat pentru vremea sa, având
^n vedere c@ a fost publicat, pentru
prima oar@, în 1964. În prezent, aten]ia
acordat@ înv@]@rii }i cunoa}terii sim-
bolice, punerea universalismului sub
semnul întreb@rii }i insisten]a asupra
importan]ei motiv@rii }i a consolid@rii
coincid cu ideile moderne ale teoriei
înv@]@rii limbilor, care sunt departe de
gândirea tradi]ional@ de tip generativ
}i computa]ional.
Teoriile înv@]@rii limbilor referitoare la
multilingvism }i educa]ie provin mai
degrab@ din teoriile interac]ioniste, decât
dintr-o form@ de abordare computa-
]ional@. Aceste teorii se concentreaz@,
în primul rând, pe modul în care în-
v@]area unei a doua limbi (înv@]area
L2) difer@ de înv@]area limbii mater-
ne sau a L1; în al doilea rând, teori-
ile se concentreaz@ asupra (dez)avan-
tajelor înv@]@rii explicite, orientate pe
gramatic@ }i form@, fa]@ de înv@]area
implicit@, orientat@ pe discurs }i sens;
în al treilea rând, teoriile înv@]@rii lim-
bilor se concentreaz@ }i pe impactul
competen]ei multilingve asupra aspec-
telor cognitive ale creierului. În plus,
nu este întotdeauna u}or de f@cut dis-
tinc]ia între teoriile multilingvismului
}i teoriile înv@]@rii unei a doua limbi
(IDL). Acest lucru nu reprezint@ nea-
parat un dezavantaj: în majoritatea ca-
zurilor, teoriile privind IDL }i cele refe-
ritoare la multilingvism ar trebui pri-
vite ca fiind complementare }i nu
opuse. Cu toate acestea, trebuie s@ ]i-
nem cont de faptul c@ elementele noi
pe care le aduce IDL nu se aplic@ în
mod obligatoriu contextelor IILSCD.
Teoria ideal@ interac]ionist@, de altfel
complicat@, a lui Hill contrasteaza evi-
dent cu teoriile simple, de altfel naive,
de înv@]are a limbilor str@ine inspirate
de tradi]ia lui Chomsky. Pentru acesti
lingvi}ti, înv@]area limbilor str@ine pare
s@ fie un simplu exerci]iu computa]ional.
Programul lui Hill a fost far@ îndoial@
prea avansat pentru vremea sa, având
^n vedere c@ a fost publicat, pentru prima
oar@, în 1964. În prezent, aten]ia acor-
dat@ înv@]@rii }i cunoa}terii simbolice,
punerea universalismului sub semnul
întreb@rii }i insisten]a asupra impor-
tan]ei motiv@rii }i a consolid@rii coincid
cu ideile moderne ale teoriei înv@]@rii
limbilor care sunt departe de gândirea
tradi]ional@ de tip generativ }i compu-
ta]ional.
Teoriile înv@]@rii limbilor referitoare la
multilingvism }i educa]ie provin mai de-
grab@ din teoriile interac]ioniste, decât
dintr-o form@ de abordare computa-
]ional@. Aceste teorii se concentreaz@,
în primul rând, pe modul în care în-
v@]area unei a doua limbi (înv@]area
L2) difer@ de înv@]area limbii materne
sau a L1; în al doilea rând, teoriile se
concentreaz@ asupra (dez)avantajelor
înv@]@rii explicite, orientate pe grama-
tic@ }i form@, fa]@ de înv@]area impli-
cit@, orientat@ pe discurs }i sens; în al
treilea rând, teoriile înv@]@rii limbilor

se concentreaz@ }i pe impactul compe-
ten]ei multilingve asupra aspectelor
cognitive ale creierului. În plus, nu este
întotdeauna u}or de f@cut distinc]ia
între teoriile multilingvismului }i teo-
riile înv@]@rii unei a doua limbi (IDL).
Acest lucru nu reprezint@ neaparat un
dezavantaj: în majoritatea cazurilor, teo-
riile privind IDL }i cele referitoare la
multilingvism ar trebui privite ca fiind
complementare }i nu opuse. Cu toate
acestea, trebuie s@ ]inem cont de faptul
c@ elementele noi pe care le aduce IDL
nu se aplic@, în mod obligatoriu, con-
textelor IILSCD. Num@rul mare de teorii
contrasteaz@ cu relevan]a lor pentru
pedagogia limbilor str@ine în general }i
pentru pedagogia multilingvismului în
special. %ncercând s@ adapteze mode-
lul lui Levelt de generare a discursului
la persoanele bilingve, De Bot conclu-
zioneaz@ c@, în prezent, baza empiric@
de evaluare a modelului bilingv de ge-
nerare a discursului este mai degrab@
redus@", iar într-o prezentare general@
a studiilor de lateralizare a limbilor
str@ine la persoanele bilingve, Paradis
spune: ,,Oare de câte ori vor mai tre-
bui neuro-psihologii s@ înregistreze
e}ecuri, în încercarea de a demonstra
c@ lateralizarea este diferit@ în sub-
grupe tot mai specifice de persoane
bilingve, pentru a trece la ceva mai
productiv?". Nici domeniul bine docu-
mentat al înv@]@rii explicite/implicite nu
reprezint@ o revigorare a pedagogiei
limbilor str@ine. Prezentarea f@cut@ de
Ellis ar@ta, în mod clar, c@ aceast@ dez-
batere este, în cel mai bun caz, necon-
cludent@ }i, în cel mai r@u caz, inutil@
pentru pedagogia limbilor str@ine.
Concluzia pare s@ fie c@, în prezent, nu
exist@ nici o teorie a înv@]@rii limbi-
lor care s@ explice multilingvismul }i
educa]ia multilingv@. În pofida celor
men]ionate, în cele ce urmeaz@ vom
încerca s@ creion@m un model }i s@
g@sim solu]ii pentru domeniile în difi-
cultate men]ionate.
Re]inând observa]iile lui Hill cu privire
la teoria ideal@ a înv@]@rii }i faptul c@
flexibilitatea comportamental@ }i cogni-
tiv@, procesele evolutive, înv@]area timpu-
rie }i ulterioar@, precum }i faptul c@ mo-
tivarea }i consolidarea trebuie s@ joace
un rol important, o abordare mai efi-
cient@ pare s@ se reg@seasc@ mai de-
grab@ în studierea diferen]elor din
cadrul înv@]@rii individuale, decât în
c@utarea aspectelor universale ale înv@-

]@rii. Acesta este exact lucrul pe care
1-a facut Segalowitz (1997). Referin-
du-se la un cadru cognitiv de prelu-
crare a informa]iilor realizat de Ackerman
}i Anderson (Ackerman 1989; Anderson
1976), Segalowitz propune un model
care reune}te progresul în cuno}-
tin]e, perfoman]a lingvistic@ }i aspec-
tele cognitive. Tabelul de mai jos este
o adaptare }i o u}oar@ extindere a dis-
cu]iei lansate de Segalowitz (1997).
Ce presupune acest tablel: trecerea de
la cunoa}terea declarativ@ la cea pro-
cedural@ înseamn@ deplasarea de la
cunoa}terea factual@ la aplicarea auto-
mat@, printr-un proces de internalizare
treptat@ a regulilor, care necesit@ un
efort mai putin cognitiv }i con}tient,
pe masur@ ce normele sunt internali-
zate tot mai mult. În acela}i timp,
performan]a lingvistic@ evolueaz@ de
la tendin]a c@tre gre}eal@, la perfor-
man]a asem@n@toare cu cea a vor-
bitorului nativ. Aceast@ din urm@
evolu]ie este înso]it@, desigur, de (i)
cre}terea vitezei de executare }i de
(ii) îmbun@t@]irea tr@s@turilor pro-
zodice în direc]ia cunoa}terii limbii
str@ine la nivelul vorbitorului nativ.
Aceast@ reprezentare a modului în
care evolueaz@ înv@]area limbilor are
un câteva avantaje interesante fa]@ de
alte modele. În primul rând, acest
model de înv@]are coincide cu expe-
rien]a speciali}tilor în domeniul lim-
bilor str@ine, }i anume profesorii de
limbi str@ine. Indiferent de progrese-

le realizate de fiecare în parte, pro-
cesele interne, analiza pe baza per-
forman]ei elevilor, sunt asem@n@toare
celor prezentate în tabelul 1. În al
doilea rând, acest model de înv@]are
corespunde ideilor neuro-}tiin]ifice
actuale cu privire la acest subiect. În
al treilea rând, modelul poate fi
oricând testat. În al patrulea rând,
acest model poate fi aplicat atât
înv@]@rii limbii materne, cât }i pentru
înv@]area unei a doua limbi sau a unei
limbi str@ine, dar }i educa]iei multilingve.
În al cincilea rând, corespunde propu-
nerilor lui Hill (Hill 1980) privind teo-
ria înv@]@rii ideale a limbilor.
Cu toate acestea, înv@]area nu se poate
reduce la c@utarea unui model sau la
aplicarea de modele. Înv@]area se des-
f@}oar@ în institu]ii, acolo unde oamenii
sunt coordona]i de al]i oameni. Aceste
institu]ii formeaz@ o cultur@ proprie,
care are o influen]@ considerabil@ asupra
înv@]@rii în general }i asupra înv@]@rii
unei limbi str@ine în special. Câtre
aceast@ cultur@ a educa]iei vom în-
drepta acum aten]ia. Ce presupun în-
v@]area }i cultura educa]iei?

Într-o lung@ not@ de subsol, dintr-un
articol scris în 1939, Sapir compara
studiul ,,statistic" al lecturii la copii, cu
abordarea ,,psihiatric@", în scopul stu-
dierii rolului, sensului }i func]iei lec-
turii în ceea ce prive}te dezvoltarea
fanteziei }i a personalit@]ii. Sapir este
adeptul acestei din urm@ abord@ri,
pentru c@ doar studiind întreaga per-
sonalitate a unui om po]i face remarci
valabile despre el. Bruner (1996) aduce
un argument asem@n@tor în discu]ia
despre rela]ia dintre ,,computa]ionalism"
}i ,,culturalism". Pe Bruner îl interesea-
z@ ,,capacit@]ile min]ii individului }i mij-
loacele prin care cultura faciliteaz@ sau
împiedic@ realizarea acestor capacit@]i".
Cultura ,,gestioneaz@" educa]ia, iar ,,edu-
ca]ia este o form@ important@ pe care
o ia modul de via]@ al unei culturi".
%n continuare, Bruner identific@ un nu-
m@r de principii de baz@ }i importan]a
lor pentru educa]ie. Le vom prezenta
}i discuta pe scurt, înainte de a ne
întoarce la înv@]area limbilor str@ine.
Principiul perspectivei, sau în]elesul
oric@rui lucru. Perspectivele asupra
realit@]ii pot fi sau nu împ@rt@}ite de
câtre individ }i institu]ie. Un exemplu
în acest sens este imaginea pe care o
au imigran]ii, ̂ n prezent, despre }coal@,
}i cea oficial@. 
Principiul constrângerilor. Educa]ia }i
cultura implic@ dou@ tipuri de con-
strângeri: constrângeri care afecteaz@
mintea omeneasc@ }i cultura }i con-
strângeri impuse de limb@. De}i se
refer@ la ipoteza Sapir-Whorf, Bruner
insist@ c@ aceste constrângeri pot fi
,,râsturnate" }i dep@}ite cu ajutorul ,,ca-
lit@]ilor metalingvistice" ale studen]ilor.

Dezvoltarea acestor calit@]i trebuie s@
fie un element al educa]iei.
Principiul constructivist. Con}tientiza-
rea faptului c@ realitatea nu este ,,afar@",
ci este ,,creat@".
Principiul interac]iunii. Acest principiu
implic@ rolul ,,profesorilor" }i al ,,ele-
vilor". Bruner respinge modelul tradi-
]ional al ,,transmiterii", în favoarea unui
model de tip ,,e}afodaj".
Principiul externaliz@rii. Acest principiu
se refer@ la organizarea de ,,activit@]i",
spre exemplu activit@]i comune în sco-
pul crearii unei solidarit@]i de grup }i
a ,,modurilor negociabile de a gândi în
grup". Un exemplu privind dezvolta-
rea acestui aspect îl reprezint@ ideea
ca profesorii }i elevii s@ stea împreu-
n@ pe parcursul }colii primare.
Principiul instrumentalismului. Se refer@
la ,,descoperirea" }i ,,folosirea" talentu-
lui, cum ar fi înfiin]area unui club de
}ah într-o }coal@ de ghetou (exemplul
lui Bruner) sau crearea condi]iilor pen-
tru ca studen]ii s@ poat@ vorbi propria
limba într-un cadru institu]ional.
Principiul institu]ional. Preg@tirea pen-
tru a participa la activitatea institu]iilor.
Principiul identit@]ii }i al respectului de
sine, sau con}tientizarea faptului c@ se
poate face ceva în situa]iile nedorite,
dac@ exist@ instrumentele de evaluare a
acestor situa]ii; în consecin]@, cre}te
respectul de sine.
Principiul narativ. Acest principiu se
datoreaz@ faptului c@ modul narativ
este considerat ca generator al coe-
ziunii }i sensului.
De}i este greu s@ aperi ideile lui Bruner,
în acest caz, în]elesul este foarte clar.
Educa]ia este mai mult decât un joc
de înv@]are. Înv@]area implic@ totalita-
tea personalit@]ilor implicate }i, dac@
nu este considerat@ astfel, nu se pot
ob]ine progrese. Importan]a abord@rii
lui Bruner const@ în imaginea cuprin-
zatoare asupra educa]iei. S@ vorbim
de exemplu despre educa]ia în dome-
niul limbilor str@ine într-o zon@ foarte
sensibil@ din punct de vedere lingvistic,
}i anume Bruxelles, Belgia. S@ compa-
r@m predarea limbii franceze într-o
}coal@ din sistemul de înv@]@mânt de
limb@ olandez@ (Van de Craen & D'hondt
1997) cu predarea limbii engleze într-o
}coal@ general@ din Olanda, o zon@ mai
pu]in sensibil@ din punct de vedere
lingvistic (Huybregtse et al 2000). Con-
cluzia lui Bruner este c@ nu se pot com-
para nici un fel de date, presupunând
c@ ar fi posibil@ o astfel de compa-
ra]ie, far@ s@ se aib@ în vedere ce
înseamn@ s@ fii multilingv într-o socie-
tate multilingv@ cum este Bruxelles }i
ce înseamn@ s@ fii multilingv în Olanda.
Principiile de baz@ pentru ambele con-
texte sunt atât de diferite, încât modul
în care este perceput@ educa]ia (în
domeniul limbilor) aproape c@ nu se
poate compara. 

dr. Adriana VIN[EAN

Înv@]area integrat@ a limbilor str@ine (II)
Model de înv@]are a limbilor str@ine într-un cadru cognitiv, 

de procesare a informa]iei, adaptat dup@ discu]ia lansat@ de 
Segalowitz ^n lucrarea sa din 1997. 

Faza 1:

încep@tor

Fapte, declarative
Ex., elevul }tie câteva
cuvinte, dar nu este
capabil s@ poarte o

conversa]ie asociativ@

Înceat@, tendin]a spre
gre}eal@, elevul poate fi
u}or derutat de cerin]e
concurente, cum ar fi

gândirea

Vast volum cognitiv, activit@]i
con}tiente }i explicite

Faza 2:

Nivelul

mediu

Ex., ,,compilat@" în sen-
sul c@ procesele cogni-

tive }i motorii sunt
al@turate; sunt posibile

conversa]ii simple.

Mai rapid@, tendin]a
mai sc@zut@ spre

eroare, totu}i, se mai
fac înc@ numeroase

gre}eli

Volum cognitiv mai redus, un
amestec de prelucrare contro-

lat@ }i automat@

Faza 3:

Elevii

avansa]i

Automatizat@, proce-
dural@

Ex., capacitatea de a
conversa asemeni vor-

bitorilor nativi

Cursivitate de tipul celei
întâlnite la vorbitorii nativi

Volumul cognitiv sc@zut, acti-
vit@]i ,,incon}tiente", implicite
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La bursa din Sibiu, debutul de s@pt@-
mân@ a fost unul ce a ilustrat o lichi-
ditate de nivel mediu. Au fost încheiate
1929 tranzac]ii, totalizând 13.169 con-
tracte, valoarea urcând la circa 46,5
milioane de lei. Activitatea investi]io-
nal@ s-a desf@}urat pe fondul corec]iilor
de pre], care s-au extins aproape asupra
întregii pie]e, excep]ia notabil@ de la
aceast@ direc]ie numindu-se DEBRK.
Pe derivatele ce au ca active suport ti-
tlurile Broker Cluj, s-au consemnat 464
contracte. „De}i sc@derile cota]ilor au
atins un nivel destul de consistent, mai
ales pe derivatele SIF, reac]ia investi-
torilor din pia]@ nu a fost una foarte
intens@, }i nici impulsiv@, astfel c@ nu-
m@rul pozi]iilor deschise a sc@zut doar
u}or spre finalul }edin]ei. Din nou, spe-
culatorii intra-day au fost cei care au
f@cut pia]a, oscila]iile fiindu-le pe plac
prin natura investi]iilor realizate”, a de-
clarat Bogdan Ungureanu, broker la In-
terdealer Capital.
Trio-ul dominant al SIF-urilor, în acest în-
ceput de lun@, a evoluat din nou foarte
bine, podiumul fiind rezervat derivatelor
pe ac]iunile SIF Moldova, SIF Oltenia
}i SIF Transilvania, care au ocupat, în
aceast@ ordine, primele trei locuri. DESIF
2 au atras peste 6000 contracte, sca-
den]a iunie fiind, ca de obicei, polul de
interes. Pentru acest termen, DESIF 2
au fost cotate la 3,3773 lei/ac]iune, în
sc@dere cu 11,47 bani. În coborâre cu
9,87 bani s-au aflat }i DESIF 2 sep-
tembrie, derivate pe care închiderea le-a
g@sit la un pre] de 3,5303 lei/ac]iune.
Ultimele tranzac]ii încheiate cu DESIF
2 decembrie au ilustrat o cota]ie de

3,6702 lei/ac]iune }i o sc@dere de
11,58 bani. În mod similar au evoluat
}i DESIF 5, cele 5681 contracte fiind
realizate tot pe fond depreciativ. DESIF
5 iunie au fost cotate la 3,785 lei/ac-
]iune, în coborâre cu 10,5 bani iar DESIF
5 iunie la 4 lei/ac]iune, în sc@dere cu 6
bani. Pentru ultima scaden]@ din acest
an, DESIF 5 au pierdut 9 bani }i au
închis la 4,185 lei/ac]iune. DESIF 5
au fost tranzac]ionate }i pentru martie
2008, sc@derea de 11,51 bani ducând
pre]ul la 4,3499 lei/titlu. Plasate pe
locul trei, derivatele SIF Transilvania
}i-au mai redus din viteza cu care au
debutat în mai, atr@gând, totu}i, aproape
600 contracte. DESIF 3 iunie au fost
cotate la 4,25 lei/ac]iune, în sc@dere cu
3 bani, iar DESIF 3 septembrie la 4,4003
lei/ac]iune, în coborâre cu aproape 4
bani. Tot pe sc@dere a închis }i euro cu
scaden]a septembrie, care valora 3,38
lei, mai pu]in cu un ban, raportat la
valoarea anterioar@. 
Sc@derile cota]iilor futures au continuat
}i mar]i, context în care am asistat la
o cre}tere a lichidit@]ii în raport cu ulti-
mele dou@ }edin]e. Pe parcursul zilei,
au fost încheiate 19.379 contracte futu-
res }i options din 2521 tranzac]ii, cu o
valoare de 67,2 milioane de lei. Inves-
titorii futures „au dus greul” tranzac-

]iilor, majoritatea acestora fiind reali-
zate pe acest segment. Au fost con-
semnate plasamente pe 18 pie]e din-
tre care 16 reprezentând derivate pe
ac]iuni cu diferite scaden]e, iar dou@ fiind
derivate valutare pe raportul leu/euro, cu
scaden]a în iunie, respectiv septembrie.
Evolu]ia acestui raport a ilustrat o ten-
din]@ de apreciere a monedei na]ionale,
un euro fiind cotat la 3,3297 lei, pen-
tru scaden]a din var@, dup@ o sc@dere
de 0,53 bani }i la 3,372 lei, pentru sca-
den]a din toamn@, în urma unei depre-
cieri de 0,8 bani. „Traseul derivatelor pe
raportul leu/euro a reflectat tendin]a
de sc@dere a monedei unice din pia]a
valutar@, unde cursul a atins minimul din
ultimii 4,5 ani”, a declarat un broker
sibian. În zona derivatelor pe ac]iuni,
sectorul financiar a dominat cu auto-
ritate, prin intermediul DESIF 2, DESIF 5
}i chiar DESIF 3, de}i acestea din urm@
se men]in înc@ departe de volumele
celorlalte dou@. Pe fondul continu@rii
deprecierilor care au fost destul de sem-
nificative, am asistat la reducerea num@-
rului de pozi]ii deschise, anumi]i inves-
titori g@sind de cuviin]@ s@-}i marcheze
din profituri. Cu peste 10.000 contracte
încheiate, DESIF 2 au ob]inut o pondere
de 51,87& din rulajul futures. Derivatele
pe ac]iunile SIF 2, cu scaden]a iunie, s-au

deta}at prin nivelul de lichiditate în ra-
port cu celelalte termene }i au fost tran-
zac]ionate la un minim de 3,2, respec-
tiv un maxim de 3,46 lei/titlu, pentru a
închide la 3,225 lei, în apropierea mi-
nimului, cu o sc@dere de 15,23 bani.
Pentru septembrie, DESIF 2 au pierdut
5,03 bani }i au închis la 3,48 lei/ac-
]iune, iar pentru decembrie deprecierea
a ajuns la 6,52 bani iar pre]ul de co-
tare la 3,605 lei/ac]iune. Cele 8059
contracte DESIF 5 au avut ca punct de
referin]@ scaden]a iunie, care a atras
o bun@ parte dintre ele. DESIF 5 iunie
au fost cotate la 3,6321 lei/ac]iune, în
sc@dere cu 15,29 bani. Pentru sep-
tembrie, DESIF 5 valorau 3,8405 lei/ac-
]iune, în coborâre cu 15,95 bani iar pen-
tru sfâr}itul anului 4,1195 lei/ac]iune,
în regres cu 6,55 bani. Dintre cele trei
SIF care au dominat tranzac]iile la termen,
DESIF 3 au înregistrat cel mai mici sc@-
deri, cifrate la 6,97 bani pentru iunie }i
5,03 bani pentru septembrie, condi]ii în
care pre]urile de închidere s-au fixat
la 4,1803 respectiv 4,35 lei/ac]iune. 

În }edin]a de miercuri, euro a fost
tranzac]ionat sub oficialul BNR

A treia zi consecutiv@ cu pre]urile pe
traseu descendent a f@cut ca investi-

torii în derivate s@  tranzac]ioneze cu o
intensitate crescut@, fiind stabilit cel mai
bun nivel de lichiditate din aceast@ lun@.
Au fost încheiate 23.297 contracte din
2847 tranzac]ii, valoarea rulajului ajun-
gând la aproape 79 milioane de lei. Sc@-
derile au determinat îns@ o diminuare a
pozi]iilor deschise, în special pe derivatele
SIF, tendin]a de marcare a profiturilor
men]inându-se. Pe segmentul derivatelor
pe valute, diminuarea euro în raport cu
moneda na]ional@ a fost reflectat@ de
tranzac]ionarea monedei europene la
valori între 3,27 }i 3,285 lei pentru
scaden]a iunie, pre]ul de la închidere
ilustrând o sc@dere cu 4,47 bani. Acest
pre] se plaseaz@ mult sub oficialul BNR
anun]at pentru ziua de joi, de 3,2974
lei pentru un euro. 
Cea mai mare parte a tranzac]iilor a avut
drept ]int@ predilect@ zona derivatelor
SIF, în special „vedetele” SIF 2 }i 5.
Chiar dac@ p@streaz@ distan]a fa]@ de cel
dou@, DESIF 3 se men]in }i ele la un
nivel de lichiditate bun. Despre aceste
active suport, Minodora Budin, direc-
torul sucursalei Sibiu a Nova Invest, a
declarat: „SIF-urile acestea s-au tran-
zac]ionat la deschidere aproape de pre-
]ul de închidere de mar]i. Spre închi-
derea }edin]elor de tranzac]ionare s-au
afi}at minime, mai pu]in SIF 3 pe pia]a
spot, dar raportat la bursa futures }i
aceste titluri s-au tranzac]ionat spre va-
lori minime, cu circa 8 bani sub valo-
rile din pia]a la vedere”. De}i, rapor-
tat la scaden]a apropiat@, DESIF 2 au
atins cel mai bun nivel de lichiditate,
cu 10.380 contracte, totalul pe toate
termenele ajungând la aproape 11.000,
în topul zilei s-au impus DESIF 5, cu
11.066 contracte, datorit@ lichidit@]ii mai
bune a acestor active suport pe sca-
den]ele mai îndep@rtate, în compara]ie
cu DESIF 2. Pentru cele dou@ produse
derivate, deprecierile s-au f@cut resim-
]ite pe toate scaden]ele cu excep]ia DESIF
2 martie 2008, care au închis pe plus.
DESIF 2 iunie au pierdut 5,49 bani }i
au fost cotate la 3,1701 lei/ac]iune, iar
DESIF 2 septembrie 8 bani, valorând
3,4 lei /titlu. În urma unei deprecieri
de 5,5 bani, DESIF 2 decembrie au
închis la 3,55 lei/ac]iune. Pentru sca-
den]a din var@, o ac]iune DESIF 5 valora
3,579 lei, dup@ o sc@dere de 5,31 bani,
iar pentru septembrie }i decembrie pre-
]urile ultimelor tranzac]ii au fost 3,82 }i
4,03 lei/ac]iune, în coborâre cu 2,05
}i 8,95 bani.

Decebal N. Tod@ri]@
- purt@tor de cuvânt al BMFMS 

În prima parte a lunii mai, 

urmare din pagina 1
%n plus, nu exista nici un credit imo-
biliar care s@ fi dus la utilizarea ipo-
tecii de c@tre banc@, pe undeva de la
sine ̂n]eles, pentru c@ ̂n cazul unei pene
de creditare, un debitor cu ipotec@ mai
bine ^}i vinde apartamentul, ^ntoarce
ipoteca }i mai r@m$ne }i cu ceva bani
^n plus (e drept, }i f@r@ cas@). 
Maturizarea vine odat@ cu finan]area.
Asta pentru c@ acest credit zero se
acord@ doar celor cu un venit mult
peste media pe economie. Sigur, aceast@
atribuire cenzitar@ a creditului nu mir@.
Mir@, ̂ n schimb, faptul c@, indiferent de
veniturile dovedite, banca nu putea
acorda credite f@r@ avans, }i nici s@
acorde sume, dec$t ^n urma unei for-
mule }i nu unei analize. De fapt, ambele
^ntreb@ri sunt justificate: sunt clien]ii
b@ncilor ^n stare s@ se responsabili-
zeze, f@r@ avansul care ^i f@cea s@
simt@ gustul amar al creditului? Sunt
b@ncile ^n stare s@ fac@ propriile analize
a}a ^nc$t s@-}i asume riscul bonita]ii?

%n acest ultim caz, BNR nu d@ compelt
m$na liber@ b@ncilor. Creditarea e posi-
bil@ ^n limita subzisten]ei. Adic@, nive-
lul ratei lunare un poate s@ afecteze
plata }i capacitatea de plat@ pentru a
continua o via]@ decent@. Interesant
este ^ns@ c@ valoarea pe care b@ncile
au propus-o }i BNR a acceptat-o vede
co}ul mimim de consum, ^n varianta
bancar@, la aproximativ 220 de euro
pentru o familie de 3 persoane. Restul
veniturilor se poate duce ̂n rat@. A}adar,
vreo 750 lei ceva mai pu]in dec$t co}ul
mimim pe care sindicatele l-au negociat
^n 2005, la vreo 850 lei pe aceea}i fa-
milie de 3 persoane. Ori a crescut va-
loarea leului, ori b@ncile mizeaz@ pe o
via]@ mai auster@ a celor care merg
pe credit.
Dar de ce nu las@ BNR o libertate com-
plet@ b@ncilor ^n analiza creditului }i
impune, totu}i, la limit@, un control c$t
de mic? De ce, dac@ s-a ajuns la con-
cluzia c@ maturizarea s-a produs, deci-
ziile nu trec complet de partea clien-
tului }i a b@ncii? Efectul micii con-

str$ngeri impuse de banc@ va fi unul
birocratic. Deja, b@ncile exceleaz@ prin
birocra]ie, iar aceast@ m@sur@ o va
consolida. C@ b@ncile au motiva]ia lor
pentru a se acoperi cu h@r]i, este evi-
dent, ̂ n condi]iile ̂ n care mizeaz@ pe un
personal t$n@r ̂ n curs de calificare, dar
dac@ maturitatea este condi]ia credi-
t@rii, atunci ea trebuie s@ fie regula
la ^ntregul nivel.
A}adar, noi reguli. A}adar, mai mult@
libertate pentru mi}carea banilor. Leg@-
tura mai str$ns@ legat@ de finan]are
poate avea desigur mai mutle efecte.
Un acces mai u}or }i, prin asta, o
descaralizare complet@ a finantarii. Cea-
lalt@ fa]@ a aceleia}i monede poate fi
tocmai aceast@ deresponsabilizare a uti-
liz@rii banilor. Dac@ banii se iau prea
u}or, se cheltuiesc usor. Dac@ banii
se ob]in prea greu, nu se mai chel-
tuie de loc, devin valoare ^n sine, nu
intermediar@. %ntre aceste dou@ extre-
me se plaseaz@ politicile de creditare.
Iar maturizarea ̂ nseamn@ plasarea co-
rect@ ^ntre cele dou@ extreme.

Dan SUCIU

Maturizarea creditelor

Sala bursei din Amsterdam

Aten]ia investitorilor, focalizat@ pe derivatele SIF



S@pt@m$na viitoare ar putea aduce,
^n sf$r}it, pe pia]@, primele credite ipote-
care cu avans redus sau chiar zero }i
creditele de nevoi personale cu grad de
îndatorare majorat, ^n condi]iile ^n care
BNR a dat primul aviz pe normele in-
terne de creditare ale unei b@nci. Unspre-
zece b@nci cu activitate intens@ de cre-
ditare a clien]ilor persoane fizice au
transmis la Banca Na]ional@ noile norme
de creditare relaxat@ }i adaptat@ diferitelor
profiluri de clien]i, care trebuie s@ fie vali-
date individual de banca central@. 
Alpha Bank Rom$nia este prima prima
institu]ie financiar@ din Rom$nia care a
primit avizul B@ncii Na]ionale (BNR) }i are
liber s@ aplice propriile norme de credi-
tare dup@ ce, ^n urm@ cu dou@ luni,
banca central@ a decis s@ elimine obliga-
tivitatea avansului pentru creditele acor-
date popula]iei, care se situa la 25& din
suma ̂mprumutat@ ̂n cazul celor ipoteca-
re }i la 30& pentru creditele de consum,
precum }i valoarea maxim@ a gradului
de ^ndatorare a persoanelor fizice. 
Alpha Bank are un avantaj concuren]ial
important, p$n@ c$nd }i celelalte vor avea
normele validate, av$nd în vedere a}tep-
t@rile foarte mari create pe pia]@. Nume-
ro}i clien]i ai b@ncilor au preferat, în ulti-
ma perioad@, s@ am$ne contractarea unui
credit, pentru a putea beneficia de noile
condi]ii mai relaxate. 
Noile norme de creditare ale Alpha Bank

prev@d dou@ modific@ri importante pen-
tru clien]i, care constau ^n reducerea
avansului minim solicitat la acordarea
creditelor imobiliare sau ipotecare Alpha
Housing, precum }i cre}terea gradului
de ^ndatorare. Regulamentele, recent
abrogate de BNR, prevedeau un avans
minim de 25& din valoarea imobilului
}i un grad de ^ndatorare de maximum
40& din venitul lunar net al persoanelor
care solicitau credite. 
Bancherii de la Alpha Bank nu exclud
varianta acord@rii de credite f@r@ avans.
Astfel, avansul pentru creditele imobilia-
re va fi de 15&, reducerea sub acest
nivel fiind posibil@, ^n condi]iile ^n care
valoarea tranzac]iei va fi mai mic@ dec$t
valoarea de pia]@ a imobilului. Mai mult,
conform noilor reglement@ri, negocierea
dintre banc@ }i client va fi decisiv@ pen-
tru stabilirea condi]iilor de creditare. 
“Pentru ^nceput, reducerea avansului
minim solicitat pentru creditele imobilia-
re/ipotecare de la 25& la 15& vine ^n
^nt$mpinarea nevoilor clien]ilor no}tri,
permi]$ndu-le s@ cumpere locuin]a dorit@
mult mai cur$nd, nemaifiind nevoie de
economii substan]iale pentru contractarea
creditului. %n cazul ̂ n care un client do-
re}te s@ participe cu un avans mai mare
dec$t cel minim solicitat de banc@ (15&)
suntem deschi}i, aceasta nereprezent$nd
un impediment pentru acordarea credi-

tului”, a declarat, pentru Wall-Street, Ion
Stan, director coordonator opera]iuni
Alpha Bank Rom$nia. 
Astfel, banca nu va mai solicita avans
de 25& pentru creditele imobiliare sau
ipotecare Alpha Housing. Noile norme
de creditare prev@d un avans standard
de 15&, cu posibilitatea de a fi redus }i
mai mult, ̂n func]ie de valoarea tranzac-
]iei }i a garan]iilor imobiliare. De aseme-
nea, gradul maxim de ^ndatorare al
clien]ilor b@ncii cre}te, ̂n func]ie de clasa
de risc }i de venitul lunar al solicitan-
tului sau familiei acestuia, p$n@ la 65&,
indiferent dac@ ̂mprumutul solicitat este
pentru nevoi personale (Alpha 4All, Alpha
Open), de consum (Alpha Auto, Alpha
Journey), sau de tip imobiliar sau ipote-
car (Alpha Housing). 
“Ca orice liberalizare, relaxarea condi]iilor
de creditare va determina o cre}tere a
cererii de credite }i, implicit, a num@rului
de clien]i, ̂ns@ nu putem anticipa cre}teri
spectaculoase”, ne-a mai spus Ion Stan. 
%n mod concret, dac@ un client dore}te
s@ ̂mprumute o anumit@ sum@ de bani
printr-un credit de nevoi personale Alpha
Open, cu un venit net pe familie de
5.250 lei, se va putea ̂ndatora lunar (rata
lunar@ maxim@ de plat@) cu suma de
2.935 lei, aproape dublu, ̂ n compara]ie
cu o rat@ lunar@ maxim@ de 1.575 lei
acceptat@ p$n@ ^n prezent, c$nd aceas-

ta nu putea dep@}i un maxim de 40&
din venitul lunar net .
[in$nd cont de solicitarea BNR pentru
determinarea gradului maxim de ^nda-
torare a clientului, Alpha Bank Rom$nia
ia ^n calcul un nivel al cheltuielilor de
subzisten]@ asimilate co}ului minim lunar
^n valoare de 735 lei pentru o familie de

trei persoane. Aceast@ m@sur@ va afecta,
^n principal, solicitan]ii de credite ale c@ror sa-
larii se situeaz@ sub media pe economie.
R@m$ne de v@zut c$t va dura p$n@ c$nd
prima banc@ va acorda credit ipotecar
f@r@ avans unui client cu venituri peste
medie, care poate prezenta garan]ii colatera-
le }i are un istoric cu banca respectiv@.
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B@ncile vor începe, de s@pt@m$na viitoare, s@ acorde credite cu avans redus sau chiar zero }i cu
plafoane de ^ndatorare mai generoase, pe m@sura veniturilor lunare ale clien]ilor. Astfel, gradul
maxim de ^ndatorare pentru un client nu va mai fi calculat la totalul veniturilor familiale, ci la
nivelul rezultat dup@ sc@derea anumitor cheltuieli. Regulamentul BNR precizeaz@ c@ din venituri vor
fi sc@zute cel pu]in cheltuielile de subzisten]@ }i celelalte angajamente de plat@ acumulate deja, ^n
afara creditului. Regulamentul nu specific@ ^ns@ despre ce angajamente de plat@ este vorba.
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