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Leul trece printr-una din cele mai bune perioade
din istoria sa recent@. Dar, evolu]ia dobânzilor
interbancare arat@ c@ nu e vorba atât de o eco-
nomie performant@ care se oglinde}te în mone-
da ei, ci }i de o pia]@ monetar@ unde mai inter-
vin elemente artificiale ale cererii.
Consecin]ele depind de cauze. Iar cauzele înt@-
ririi leului sunt numeroase. Optimi}tii pun aceast@
înt@rire pe seama economiei. Cre}terea economi-
c@ este una din cauzele principale ale acestei
evolu]ii. {i, f@r@ s@ fie de ignorat@ aceasta po-
zi]ie, nici pe departe nu se poate spune c@ aceast@
cre}tere – }i ea la rândul ei proverbial@ - este
cauza unei înt@riri de moment. Leul cel tare
depinde de tot mai mul]i factori conjuncturali }i,
pân@ s@ se ajung@ la acest tip de fundamente
care ]in de mersul economiei, trebuie v@zut@
conjunctura. De fapt, cursul valutar este, în pri-
mul rând, rezultatul unei conjuncturi. Depinde de
num@rul actorilor din pia]@, de interesul lor, expri-
mat prin achizi]ii }i dobânzi, de impactul regional
}i evolu]iile interna]ionale. Abia apoi moneda este
o expresie a cre}terii economiei, a încrederii în viitor.
Cel pu]in în cazul leului, conjunctura bate structura.
Conjunctura leului s-a dovedit special@, luna
aceasta, nu atât din cauza unor influen]e externe,
ci mai degrab@ a jocului bancar. Evolu]ia dobân-
zilor interbancare la o zi, dobânzi care au un
impact major asupra presiunii pe leul, a avut
varia]ii spectaculoase. Sfâr}itul lunii aprilie a
aprins dobânzile interbancare la un nivel nemai-
întâlnit. La depozite interbancare pe o zi, dobân-
da ajunsese la 24 la sut@, un record din 2004,
în timp ce la creditele interbancare la 54 la sut@,
nivel dep@}it abia în iarna lui 2002. {i nu a fost
vorba doar de o zi în care b@ncile nu au nime-
rit socotelile }i au r@mas cu buzunarele goale
de lei. În ultima lun@, în 20 de }edin]e de tran-
zac]ionare, 9 au dus dobânzile la depozitele in-
terbancare (BUBID) la dou@ cifre, în timp ce la
credite (BUBOR), în 18 zile, au trecut de 10
procente (ajungând…. relaxat la 47 }i 53&!!).
Aceste evolu]ii sunt excep]ionale. 
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Comunicarea domnului Gerd Behnke, subsecretar de stat
(Comitetul pentru Întreprinderi Mici }i Mijlocii, Germania) – la
Conferin]a Economic@ Interna]ional@ de la ULBS

Cercetare-dezvoltare

Vasile Br@tianu

Pot s@ afirm c@ în ce prive}te comer]ul româ-
no-german, acesta a stabilit un record de
pia]@, anul trecut. A crescut cu 30 de procente,
adic@ la 11 miliarde euro.  Germania are un
rol important pentru comer]ul cu statele din
Europa Central@ }i de Est. Este de remarcat
}i faptul c@, printre altele, întreprinderile mici }i
mijlocii fac parte din acest bilan]. Chiar dac@
mai devreme erau Goliathe, Siemens, Infineon
sau Continental, între timp au ap@rut }i între-
prinderile mici }i mijlocii, precum Davids. Ace}tia
investesc în metode moderne, formeaz@ pro-
fesional muncitorii, preg@tindu-i pentru tehno-
logiile noi, }i reu}esc s@ formeze în România
competen]e de „temut”. De nepre]uit este }i
folosirea „tehnologiilor globale”.
M@ gândesc c@, din perspectiva român@, este
vorba despre o bun@ primire }i „g@zduire” a
investitorilor, cu atât mai mult cu cât în viitor
se vor forma bran}e precum construc]ia ma}i-
nilor, industria chimic@ sau prelucrarea meta-
lelor. Mai ales în Sibiu, un rol important îl joa-
c@, pentru întreprinderi, minoritatea german@. 
(Gerd Behnke)
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Despre leu,
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Castelul de basm din Neuschwanstein, Germania

Dan SUCIU
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Cu siguran]@, pu]ini din corifeii politicilor economice interna]ionale ating
anvergura americanului Joseph E.Stiglitz. A debutat în mediul academic
la începutul deceniului 7, în prezent fiind profesor de economie la Uni-
versitatea Columbia. Prodigioasa sa activitate de cercetare a fost dublat@
de experien]e politice majore. Membru al administra]iei Clinton, în cali-
tate de pre}edinte al Consiliului Economic Consultativ, mai apoi vice-
pre}edinte }i economist-}ef al B@ncii Mondiale, }i-a încununat activitatea
în 2001, cu un Premiu Nobel pentru Economie. Este recunoscut drept
vocea cea mai autorizat@ în materie de globalizare economic@ }i reform@
institu]ional@ mondial@, în spiritul unei politici echilibrate, transparente,
pragmatice }i echitabile. Cartea sa „Globalizarea – speran]e }i deziluzii”
s-a bucurat de un succes fulminant, tradus@ în 25 de limbi, edi]ia româ-
neasc@ fiind una dintre cele mai „calde”. Dincolo de judec@]ile de valoa-
re }i experien]ele tr@ite de autor, fiecare având semnifica]ii }i înv@]@-
minte profunde, m-am oprit mai pe îndelete la paginile în care celebrul
autor face trimitere direct@ la România }i experien]a noastr@ dureroas@
din anii tranzi]iei. Putem astfel decoda mai u}or câteva din dedesub-
turile }i capcanele care ne-au victimizat }i ne-au transformat într-unul
din „bolnavii” tranzi]iei.
Pre]ul „întrajutor@rii” pe filiera FMI. Criticând strategiile propuse }i apli-
cate de Fondul Monetar Interna]ional, pentru lichidarea subdezvolt@rii,
Stiglitz face în cartea sa o trimitere concret@ la un „experiment” a c@rui
victim@ a fost }i România, al@turi de ]@ri precum Brazilia, Rusia, Ecuador.
La un moment dat, în tranzi]ia sa sinuoas@ }i aventuroas@, România a
solicitat un nou împrumut de la FMI, dar nu pentru c@ era amenin]at@
de imposibilitatea de a-}i pl@ti datoriile, ci, pur }i simplu, de dragul imagi-
nii, pentru ca lumea s@ vad@ c@ dispunea de capacitate de plat@, ceea
ce ar fi ajutat-o s@ împrumute, în alte împrejur@ri, orice sume de bani cu
dobând@ mai mic@. S-a nimerit îns@ ca, tocmai atunci, FMI s@-}i schimbe
strategiile privind ajutorul extern, oricum controversate }i criticate de
toat@ lumea, optând pentru formula de a}a-zis@ întrajutorare. Mai exact
spus, cei de la FMI doreau ca institu]iile bancare din sectorul privat s@
se implice în ajutorarea ]@rilor cu probleme. Ajutorul FMI, de peste un
miliard de dolari, era condi]ionat de acceptul prealabil a unor creditori
din sectorul privat de a acorda un împrumut, acceptând o „diminuare
a preten]iilor”, mergând pân@ la }tergerea unei mari p@r]i a datoriilor.  
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Furtul cu POS-ul

O alt@ metod@ de furt a datelor de pe card ar fi prin intermedi-
ul unui POS (cititor de carduri) fals. Un cititor ne-a sesizat, prin
e-mail, c@ ar fi p@]it acest lucru la o benzin@rie OMV, din
Bucure}ti, ^ns@ reprezentan]ii companiei, contacta]i de Ghi}eul
Bancar, au negat c@ s-ar fi întâmplat acest lucru. Iat@, pe scurt,
ce spunea cititorul: “Vânz@torul mi-a luat cardul, l-a trecut printr-un
POS identic cu unul normal }i mi-a înmânat un terminal, pe care
scria Raiffeisen, ca s@ introduc codul PIN. Dup@ ce am intro-
dus codul PIN, acesta a luat terminalul }i l-a pus pe ghi}eu.
Dup@ un minut, mi-a spus c@ nu a func]ionat tranzac]ia }i s@ mai
introduc înc@ odat@ codul PIN. De data asta, el a trecut cardul
prin POS-ul b@ncii }i tranzac]ia s-a efectuat cu succes. Numai
c@, prima dat@, el mi-a copiat banda magnetic@ a cardului }i, de
asemenea, codul PIN. Asta s-a întâmplat undeva la începutul
anului, pe 5 Ianuarie. Vineri, când m-am uitat ^n cont, am avut
surpriza s@ v@d c@ tocmai ridicasem numerar de la Londra. Se pare
c@ mi-au reprodus cardul }i l-au folosit pentru ridic@ri de nume-
rar. “Norocul” meu a fost ca am sesizat din timp ridic@rile de
numerar }i am reu}it s@ blochez cardul. Paguba a fost destul de
mare }i banca oricum nu te desp@gube}te, deoarece e “PIN based
transaction”. %n concluzie, dac@ cineva i]i spune c@ nu a func]io-
nat tranzac]ia }i-]i spune s@ mai introduci înc@ odat@ codul PIN,
atunci acel cineva trebuie s@-]i arate un bon pe care scrie motivul
din care nu a fost acceptat@ prima dat@ tranzac]ia, spune cel p@]it.

Recunoa}terea 
interna]ional@ a diplomelor

}i calific@rilorO privire mai ampl@ asupra rela]iilor 
germano-române din perspectiva UE (II)

Furtul 
cardurilor (II)
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Controverse ale tranzi]iei „arbi-

trate” de o autoritate în materie

Emil DAVID

drd. Cornelia IORD~NESCU

Interna]ionalizarea }i globalizarea tot mai puternic@
a pie]elor a adus în discu]ie eliminarea cât mai
mult posibil a barierelor existente în ceea ce
prive}te mi}carea general@ a „resurselor”, printre
acestea un loc important fiind ocupat de resur-
sele umane. Pentru libera mi}care a resurselor
umane problemele ce trebuie rezolvate sunt nu-
meroase }i complicate, libera circula]ie a for]ei
de munc@ }i recunoa}terea diplomelor }i calific@-
rilor fiind doar dou@ dintre cele mai importante.
Cu privire la pia]a interna]ional@ a muncii Jindra
Divis, Director, Dutch ENIC/NARIC (European
Network of Information Centres on Recognition
and Mobility/National Academic Recognition Infor-
mation Centres) spunea în articolul Pia]a Interna-
]ional@ a Muncii: recunoa}terea  profesional@ a
calific@rilor „Globalizarea atât a pie]ei muncii, cât
}i a educa]iei, în toate formele lor, se afl@ în strân-
s@ leg@tur@. 
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urmare din pagina 1
Nimic mai fals decât aceast@ premis@!
Spre deosebire de exper]ii FMI, credi-
torii priva]i au în]eles imediat implica-
]iile profunde ale acestei hazardate schim-
b@ri de atitudine }i strategie. Institu-
]iile financiare private c@p@tau dintr-o
dat@ o putere de influen]@ extraordinar@,
pentru c@ dac@ refuzau s@ împrumute
bani unei ]@ri sau s@ ajung@ la un acord
în aceast@ privin]@, ]ara respectiv@ se
trezea în fa]a u}ilor definitiv închise,
atât la FMI, cât }i la Banca Mondial@!
Stiglitz, descrie situa]ia paradoxal@ în
care a fost pus@, umilitor, România:
acordând un împrumut de câteva mi-
lioane de dolari, un angajat de 28 de
ani, de la o filial@ din Bucure}ti a unei
b@nci interna]ionale private, avea puterea
de a hot@rî dac@ FMI, Banca Mondial@
}i UE vor da sau nu României peste
un miliard de dolari! „De fapt – zice
Stiglitz, minunându-se el însu}i de pa-
radoxul cazului – fondul îi încredin]ase
acestui tân@r necunoscut, de 28 de ani,
r@spunderea de a aprecia dac@ ]ara
respectiv@ trebuia sau nu trebuia s@
primeasc@ banii”...
Fire}te, situa]ia a fost rapid exploa-
tat@ de al]i tineri de}tep]i de 28-30
de ani, de la filialele bucure}tene ale
altor b@nci interna]ionale, care au pus,
într-un final, la dispozi]ia României,
nesemnificativa sum@ de 36 milioane
de dolari, cerând în schimb... nu doar
o dobând@ aberant@, ci }i o relaxare
discret@ a normelor în domeniu ale
României. Adic@ – profituri în plus
pentru b@nci private, în condi]iile m@-
ririi riscurilor la care ar fi fost expus
sistemul bancar na]ional. Pân@ la urm@,

se pare c@ defectele acestei atitudini
p@guboase au devenit clare chiar }i
pentru cei de la FMI, care au elimi-
nat, într-un târziu, condi]ion@rile gene-
rate de „întrajutorarea” interna]ional@.
Episodul evocat de ilustrul economist
american demonstreaz@ îns@, cu pri-
sosin]@, bâjbâielile penibile ale FMI în
materie de strategii de tranzi]ie }i cât
de important e, pân@ la urm@, efortul
propriu în lichidarea subdezvolt@rii,
capacitatea unei ]@ri, beneficiar@ de
ajutoare }i împrumuturi externe, de
a-}i rezolva pe cont propriu proble-
mele macroeconomice fundamentale.
Feti}izarea deficitului comercial, vari-
ant@ FMI. Critic aspru al concep]iilor
}i strategiilor Fondului Monetar Inter-

na]ional în materie de globalizare,
Stiglitz nu ezit@ s@ fac@ în cartea sa
pomelnicul tuturor diagnosticelor }i
solu]iilor eronate ale acestuia. Unul
prive}te iar@}i, direct, }i România: când
devine deficitul comercial o problem@
real@? Este binecunoscut@ obsesia pe
care o etaleaz@ economi}ti de la FMI
vizavi de deficitele în care înoat@, cu
voia sau f@r@ voia lor, ]@rile aflate în
tranzi]ie. În cazul României, de pild@,
chiar }i în condi]iile în care am avut
o cre}tere economic@ neîntrerupt@, în
ultimii cinci ani, exper]ii FMI con-
tinu@ s@ ne monitorizeze atent }i s@
transmit@ semnale de alarm@. Un
deficit care, potrivit prognozelor pro-
prii, ar putea urca, în acest an, la 3,8

la sut@ din PIB, este, în opinia lor, un
semn grav de derapaj economic }i
instabilitate. Copiind aceast@ manier@,
comisarii UE ne avertizeaz@ }i ei cu
privire la pericolele ce ne pândesc,
amenin]ând chiar România cu de-
clan}area a}a-zisei „proceduri de de-
ficit excesiv”, ceea ce ar însemna,
practic, diminuarea fondurilor de dez-
voltare regional@.
Joseph E.Stiglitz trateaz@ în cartea sa
mult mai nuan]at aceast@ problem@,
solicitând ca, în orice analiz@ }i în fie-
care caz în parte, s@ se acorde aten-
]ie nu doar trendului deficitelor, ci }i
destina]iei efective a banilor. Concret:
„Deficitul balan]ei de pl@]i provine în
principal din faptul c@ investi]iile din
sectorul privat dep@}esc economiile
din acest sector. Dac@ o firm@ pri-
vat@ ia cu împrumut un milion de do-
lari cu 5 la sut@ dobând@ }i îi inves-
te}te în ceva ce aduce un profit de
20 la sut@, faptul c@ a împrumutat
acel milion de dolari nu reprezint@
pentru ea o problem@. Investi]ia va
aduce un câ}tig mai mare decât va-
loarea împrumutului. Bineîn]eles c@
nu sunt probleme, nici dac@ firma
face o evaluare gre}it@ }i ob]ine un
profit de 3 la sut@, sau chiar egal cu
zero. Beneficiarul împrumutului intr@
în acest caz în faliment, iar creditorul
pierde total sau par]ial banii împru-
muta]i. Acest lucru poate crea pro-
bleme creditorului, îns@ guvernul ]@rii
respective – sau FMI – nu are de ce
s@-}i fac@ griji în privin]a lui”.
{i, atunci, de ce moare FMI-ul de grija
României, chiar }i în lipsa unui acord
oficial cu ]ara noastr@? Ne r@spunde
tot economistul american: din cauz@
c@ sufer@ în privin]a abord@rilor coe-
rente. Dac@ ar fi realizat aceast@ ce-

rin]@, probabil c@ în]elegea un adev@r
elementar: suma deficitelor ]@rilor lu-
mii trebuie s@ fie egal@ cu suma
excedentelor. În concluzie, nu se poate,
pur }i simplu, da vina pe ]@rile care
au deficite; ]@rile cu excedente sunt
la fel de vinovate. Abia când sunt
foarte mari }i devin cronice, defi-
citele reprezint@ o problem@ real@.
Aceasta deoarece ele implic@ faptul
c@ o ]ar@ trebuie s@ se împrumute mai
mul]i ani la rând. Iar, dac@ cei care
furnizeaz@ fondurile se r@zgândesc }i
înceteaz@ s@ mai dea bani, respecti-
va ]ar@ se poate confrunta cu o si-
tua]ie de criz@. Într-o asemenea con-
junctur@, când diferen]a dintre impor-
turi }i exporturi nu mai este finan]at@
prin credite externe, ]ara aflat@ în
blocaj nu are alt@ solu]ie decât s@ se
adapteze rapid la situa]ie. Adic@, s@
g@seasc@ cele mai avantajoase com-
promisuri. În general, alegerile de po-
litic@ economic@ sunt dificile, întrucât
implic@ compromisuri inevitabile în mo-
mente delicate, atunci când, de pild@,
economia româneasc@ are nevoie s@-
}i continue recuperarea, simultan cu
reducerea infla]iei. Oricum, o supra-
reac]ie de panic@ nu se justific@.
Pare logic, pare pragmatic }i de bun
sim]. Întrebarea care m@ obsedeaz@
}i acum, dup@ închiderea coper]ilor
provocatoarei c@r]i semnat@ de Sti-
glitz, este cum de oamenii cu expe-
rien]a, precizia }i deschiderea spre
abord@ri complexe, particulare }i de
fine]e ale procesului globaliz@rii pre-
fer@ comoditatea catedrei universi-
tare, tran}eelor de maxim risc din
sfera deciziilor mondiale? Poate pen-
tru c@ numai a}a, deta}ându-se de tu-
multul lumii secolului XXI, î}i permite
luxul s@ spun@ lucrurilor pe nume.

Emil DAVID

Controverse ale tranzi]iei „arbitrate” de o autoritate în materie

„Prejudec@]ile deformeaz@ întot-
deauna gândurile, sentimentele }i

opiniile oamenilor”
Mark Twain

Aminteam, în num@rul trecut al revis-
tei, importan]a pe care multicultura-
litatea o de]ine la nivel mondial, dar
}i în cadrul construc]iei europene.
Principiul „unitate în diversitate” per-
mite tuturor statelor membre s@
ac]ioneze integrat, formând astfel o
for]@ economic@ redutabil@, pe plan
interna]ional, dar, totodat@, se urm@-
re}te p@strarea specificului na]ional,
regional, local. Baza pe care se spri-
jin@ acest deziderat, singura capabil@
s@-l sus]in@, este toleran]a. Numai
astfel se poate explica cum, în marile
ora}e europene, convie]uiesc, pa}nic,
cu pu]ine excep]ii, persoane de rase,
religii, orient@ri }i convingeri diferite.
În tratatul de la Maastricht, sunt sta-
bilite dou@ aspecte importante ale
principiului egalit@]ii: interzicerea
oric@rei discrimin@ri din motive de na-
]ionalitate }i egalitatea dintre femei }i
b@rba]i. Acest principiu trebuie adop-
tat în toate domeniile economice, so-

ciale, culturale ale vie]ii. Conform
acestuia, consiliul poate ini]ia m@suri
corespunz@toare pentru a combate
discrimin@ri din motive de ras@, gen,
origine etnic@, religie sau convingeri,
de vârst@ sau orient@ri sexuale. Cu
prilejul anivers@rii a 50 de ani de la
Declara]ia Drepturilor Omului, din de-
cembrie 1998, Consiliul European a
hot@rât, în cadrul conferin]ei de la Köln
(iunie 1999), s@ elaboreze o cart@ a
drepturilor omului. Scopul era acela
de a cuprinde într-o cart@ toate drep-
turile valabile la nivelul Uniunii Euro-
pene }i s@ le expun@ cât mai clar.
Carta se bazeaz@ pe tratatele Comu-
nit@]ii, pe acordurile interna]ionale,
printre care }i Conven]ia European@
pentru protec]ia drepturilor omului
din 1950 }i Carta Social@ European@
din 1989, tradi]iile legislative comune
ale statelor-membre, precum }i diferite
declara]ii ale Parlamentului European.
Aceast@ Cart@ este rezultatul unei
proceduri proprii }i f@r@ precedent în
istoria Uniunii Europene, care se
compune dup@ cum urmeaz@:
l Consiliul European de la Koeln (3-
4 iunie 1999) a îns@rcinat un comitet
pentru elaborarea unui proiect,
l Acesta s-a constituit în decembrie
1999 }i a acceptat proiectul în 2
octombrie 2000
l Consiliul European de la Biarritz (13-
14 octombrie 2000) a aprobat acest
proiect ^n unanimitate }i l-a transmis
Parlamentului European }i comisiei
l Parlamentul European a aprobat pro-
iectul la 14 noiembrie 2000, iar co-
misia la 6 decembrie 2000
l Pre}edinta Parlamentului European,

pre}edintele Consiliului UE }i pre}e-
dintele Comisiei Europene au semnat
}i proclamat Carta, în numele insti-
tu]iilor reprezentate, la 7 decembrie
2000, la Nisa
În Carta Drepturilor Fundamentale ale
Omului, a Uniunii Europene, pentru
prima dat@ în istoria Uniunii Euro-
pene, s-a cuprins într-un singur text
totalitatea drepturilor cet@]ene}ti, poli-
tice, economice }i sociale ale cet@]ea-
nului european, precum }i ale tuturor
persoanelor din sfera de competen]@
din Uniunea European@. Aceste drepturi
sunt împ@r]ite pe }ase mari capitole:
l Demnitatea uman@ 
l Libertate
l Egalitate
l Solidaritate
l Drepturi cet@]ene}ti
l Drepturi juridice
Carta Drepturilor Omului a Uniunii
Europene con]ine un capitol cu titlul
„Egalitate”, în care sunt înt@rite prin-
cipiile împotriva discrimin@rii, ale ega-
lit@]ii dintre b@rba]i }i femei }i a vari-
et@]ii de culturi, religii }i limbi. Acest
capitol mai trateaz@ drepturile copilu-
lui, drepturile vârstnicilor }i drepturile
oamenilor cu handicap. În scopul com-
baterii discrimin@rii, carta prevede urm@-
toarele: „Discrimin@rile, în special cele
pe motiv de sex, ras@, culoarea pielii
sau de viziune asupra lumii, de etnie
sau de provenien]@ social@, de tr@s@-
turi genetice, de apartenen]@ la o
minoritate na]ional@, de avere, de na}-
tere, de handicap, de v$rst@ sau de
înclina]ie sexual@ sunt interzise.”
Cum se adapteaz@ România, cel mai
tân@r stat membru al Uniunii Euro-

pene, al@turi de Bulgaria, acestor pre-
vederi. Bancurile despre ardeleni, olteni
}i moldoveni, despre români }i unguri,
despre rromi sunt de natur@ s@ ne
amuze. Sunt ele “politically correct”?
Probabil c@ exacerbarea anumitor
caracteristici locale este un lucru nor-
mal, atâta vreme cât a face haz de
necaz a reprezentat, mult timp, o mo-
dalitate de a suporta mai u}or reali-

tatea. Dar, cât de departe putem merge?
Sunt, exprim@ri de genul “cioar@”, “han-
dicapat”, “]iganc@ împu]it@”, indiferent
de locul sau de c@tre cine au fost ros-
tite, înc@ de natur@ s@ amuze? Indi-
ferent c@ ne exprim@m astfel din igno-
ran]@, obi}nuin]@ sau chiar pentru amu-
zament, vorbe de acest gen tind s@
ne înf@]i}eze într-o lumin@ “proast@”.
Suntem }i ceea ce vorbim!

drd. Lia - Alexandra BALTADOR

Diversitate cultural@, dialog }i dezvoltare (II)

Joseph E. Stiglitz
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Reprezentan]ii Raiffeisen Bank ne-au
spus c@ nu a fost înregistrat@ la banc@
nici o plângere de acest fel, a}a încât
nu b@g@m m$na ^n foc ^n privin]a
autenticit@]ii p@]aniei. Mai ales c@ re-
prezentan]ii OMV ne-au precizat c@
autorul mesajului de mai sus ar fi dorit, de
fapt, s@ loveasc@ ^n imaginea compa-
niei, drept r@zbunare pentru un deserviciu.
Oricum, reprezentantul DotCommerce Ro-
mânia, Madalin Matica, spune c@ este
posibil@ o astfel de fraud@ pe card:
%n România, au existat (}i vor exista)
tentative }i fraude realizate prin POS-
uri, ATM-uri }i e-commerce. Modul
descris este un "clasic" utilizându-se un
terminal fals, care copiaz@ con]inutul
benzii magnetice a cardului de cre-
dit/debit, urmând ca, ulterior, ei s@ "tip@-
reasc@" un card care va con]ine da-
tele existente pe cardul original. Dac@
mai de]ine }i PIN-ul = are acces la un
ATM, de unde poate retrage numerar.
Dac@ are doar detaliile cardului, poate
^ns@ încerca fraudarea via online.
Ce recomand: dac@ de]ine]i detalii despre
o fraud@: contacta]i Poli]ia Rom$n@/Bri-
gada pentru Combaterea Crimei Orga-
nizate sau un procesator de carduri
care va lua m@surile specifice. Ce tre-
buie s@ verifica]i: orice terminal POS
tip@re}te o rezolu]ie la orice cerere
de aprobare. Pe aceea chitan]@/rezolu]ie
pute]i vedea }i numele b@ncii care a
încercat procesarea via POS. Chitan]ele
(chiar }i cele cu eroare) trebuiesc luate
de destinatorul de card. %n cazul erorii
lua]i ambele copii ale chitan]ei deoa-
rece unele con]in datele complete ale
cardului. Anun]area ^n scurt timp a
fraudei d@ posibilitatea institu]iilor }i
entit@]ilor bancare }i non-bancare spe-
cializate de a lua m@suri de bloca-
re/monitorizare a cardului respectiv.
{i, evident, de confiscare a terminalu-
lui fantom@.

Nu spune]i nim@nui codul PIN 
al cardului

Codul PIN este deosebit de important
pentru un card. %n afar@ de ATM }i
POS, el nu trebuie dezv@luit nim@nui
(nici b@ncii, nici procesatorului de car-
duri, nici magazinului - virtual sau nu).
De altfel nici o entitate bancare sau
non-bancar@ specializat@ nu v@ cere
asemenea detalii. Pe internet fraudele
de tip phishing utilizeaz@ aceea}i me-
tod@: v@ trimit un email ^n care se
invoc@ fie o cre}tere a securit@]ii, fie
o tentativ@ de accesare a contului dvs.
}i se cere accesarea une pagini de
Internet, identic@ cu cea a b@ncii dvs.
(chiar }i adresa URL este identic@), ^n
care v@ capteaz@ datele bancare, inclu-
siv PIN-ul, care v@ este cerut. Regula
este: niciodat@ nu oferi]i cuiva PIN-ul.
%n tranzac]iile pe Internet nu se cere
niciodat@ PIN-ul, dar se cere codul
CVV2 sau CVV: acest num@r este ti-
p@rit pe spatele cardului de credit/de-
bit }i este compus din ultimele trei
cifre (ptr. Visa }i MasterCard), sau ulti-
mele patru pentru American Express.
Acest num@r nu este similar PIN-ului,
dar asigur@ o supra-securizare împo-
triva celor care au reu}it s@ vad@ par-
tea din fa]@ a cardului dvs. (de exem-
plu, ^n cazul tranzac]iilor pe imprinter).

Ce }anse avem s@ recuper@m
banii fura]i de pe card

M@d@lin Matica, de la DotCommerce Ro-
mânia, explic@ traseul unei investiga]ii
^n cazul de tranzac]ii frauduloase:
a) tranzac]ie frauduloas@ via ATM (auto-
mate teller machine) - }anse mici de
a recupera paguba. Banca emitent@
acuz@ cardholder de înstr@inarea PIN-
ului. Cardholderul trebuie, totu}i, s@
reclame tranzac]ia, s@ anuleze urgent
cardul, s@ cear@ o investiga]ie (^n
care ar trebui analizate imaginile video

- toate ATM au/ar trebui s@ aib@ o ca-
mer@ video). Investiga]ie lung@ }i cu
mici }anse de recuperare a sumelor.
b) tranzac]ie via POS (point of sale-
commercial) - }anse mai mari de a re-
cupera pierderea. Se reclam@ imedi-
at fraud@, se cere blocarea cardului,
banca cere comerciantului chitan]ele
}i compara semn@turile. Dac@ aces-
tea nu corespund atunci comer-
ciantul pierde deoarece nu a verificat
semn@-tura de pe chitan]a cu cea de
pe spa-tele cardului (pu]ini comer-
cian]i ^n Ro-mânia fac aceast@ verifi-
care). %n majo-ritatea cazurilor comer-
ciantul pierde banii.
c) tranzactie via e-commerce: sanse
mai mari de recuperare a banilor. Se
reclam@ imediat frauda, se blocheaz@/anu-
leaz@ cardul, banc@ cere procesatoru-
lui/magazinului detalii despre livrare
}i detaliile tehnice (toate datele pos-
tate de fraudator, IP etc.).
Se încearc@ analiza la nivelul livrari-
lor }i a adreselor utilizate. %n majori-
tatea cazurilor pierderile sunt supor-
tate de procesator/banca/institu]ia emi-
tent@ a cardului }i ̂ n rare cazuri pierde
magazinul. Cardholderul are }ansele
mari de recuperare a pierderii. Dac@
ave]i un card înrolat ^n 3D Secure
sunte]i foarte bine ap@ra]i deoarece
exist@ o parol@ suplimentar@ detaliilor
de pe cardul de credit/debit, parol@
cunoscut@ doar de de]in@tor.
Dac@ un cardholder invoc@ ^n mod ne-
justificat returnarea banilor, se con-
sider@ tentativ@ de fraud@, }i se pe-
depse}te cu 15 ani pu}c@rie.
Nu exist@ asigur@ri ale tranzac]iilor
b@ncilor ^n România din informa]iile
pe care le de]in. Noi am încercat s@
facem o asemenea asigurare pentru
comercian]ii no}tri }i nu am g@sit nici
o companie de asigur@ri ^n România
care s@ în]eleag@/accepte ce vrem.
Asigur@rile noastre (nu garantez, dar
cred c@ suntem singurii asigura]i) sunt
încheiate cu companii din USA. De

altfel fiind singurii care suntem cer-
tifica]i pe zona securit@]ii datelor }i a
sistemului de plat@ (certificare PCI-DSS
- Payment Card Industry, Data Security
Standart) am putut s@ cerem o ase-
menea asigurare.
Politicile bancare, ^ns@, iau ^n calcul
o rat@ de fraude/pierderi pe care o vor
suporta, adaug@ reprezentantul Dot
Commerce România.

%n 2005, hackerii au ob]inut 
un profit mai mare 

decât trafican]ii de droguri

Potrivit DotCommerce, 2005 a adus
hackerilor un profit mai mare decât
al trafican]ilor de droguri. Luna decem-

brie 2005 a însemnat descoperirea bre-
}elor de securitate la Marriott Interna-
tional, Ford Motors, ABN AMRO Mortgage
Group }i a ^ncheiat cel mai negru an
pentru companiile de securuitate online.
%n anul 2005 s-au înregistrat peste 130
de incidente de hacking }i violarea bazelor
de date. Un num@r de peste 55 MILIOA-
NE de carduri cu toate datele perso-
nale (multe din ele având }i alte infor-
ma]ii foarte delicate gen Social Security
Number) au fost compromise }i valu-
rile acestor incidente au lovit to]i proce-
satorii din lume. Repercusiunile acestor
bre}e de securitate nu s-au încheiat
}i urm@toarele luni vor fi deosebit de
grele pentru Departamentele de Preve-
nire a Fraudelor (cine le are).

1. Introducere

În cele ce urmeaz@, ne propunem s@
reflect@m }i s@ analiz@m informa]iile
despre poten]ialul unei afaceri, prin inter-
mediul semnalelor de valoare }i cum
se transpun acestea în aprecierea va-
lorii afacerii de c@tre investitorii de
pe pia]a de capital.
Consider@m c@ acest demers este ne-
cesar, întrucât schimb@rile din lumea
finan]elor continu@. Este vorba, în
acest context, despre dezvoltarea teoriei
semnalului }i, contrar ipotezelor de baz@
privind simetria de informa]ii (trans-
paren]a }i gratuitatea informa]iilor),
pe care s-au construit modelele clasice,
ast@zi, datorit@ contextului, se por-
ne}te de la situa]ia real@ }i anume:
informa]ia pe pia]a de capital este
limitat@ atât cantitativ cât }i calitativ.
Teoria financiar@ modern@ s-a funda-
mentat aproape în exclusivitate pe
sistemul de ipoteze al pie]ei eficiente

de capital. Acest concept (EMH) are
la baz@ ideea de integrare a tuturor
informa]iilor legate de firma emitent@
în capitalizarea bursier@ a acesteia. În
condi]iile pie]ei eficiente capitalizarea
bursier@ va coincide cu valoarea de
pia]@ (real@, corect@). În plus, to]i
ac]ionarii reali sau poten]iali a unei
companii, potrivit acestei teorii, sunt
corect informa]i de c@tre manageri,
ace}tia luând mereu decizii în intere-
sul ac]ionarilor. 
Managerii de]in unele informa]ii despre
fluxurile de numerar ale firmei, care
pot fi câ}tiguri curente, câ}tiguri viitoare,
sau despre calitatea proiectelor de in-
vesti]ii, informa]ii pe care ac]ioanrii
nu le de]in.
În acest context, managerii pot avea
un rol stimulator prin politica semna-
lului }i de agent pentru a semnala
informa]ii pie]ei. Aceste informa]ii pot
lua mai multe forme: politica de divi-
dend, politica de investi]ii, structura
capitalului, emisiunea de ac]iuni }i obli-
ga]iuni, r@scump@rarea ac]iunilor }i
obliga]iunilor etc.
În literatura de specialitate, eforturile
sunt orientate asupra unor modele care
s@ scoat@ în eviden]@ c@ este optim
pentru manageri s@ semnaleze infor-
ma]iile de]inute. 
Ceea ce este absolut interesant în
cercetarea valorii afecerii, este dac@ pia]a
poate determina din aceste semnale po-
ten]ialul companiei }i dac@ aceasta este
apreciat@ la adev@rata ei valoare. 
Managerii sunt interesa]i s@ transmit@

semnale pie]ei, cu privire la valoarea
afacerii pe care o conduc, pentru a-i
diferen]ia de altele dac@ recompensa
depinde de tipul întreprinderii. În atin-
gerea echilibrului, cel pu]in dou@ condi]ii
trebuie s@ fie satisf@cute }i anume:
l prima este un stimulent care asigur@
c@ un anumit tip de întreprindere nu
aduce câ}tig similar unui alt tip;
l a doua condi]ie este considerat@
un tip de echilibru ra]ional care pre-
supune c@ a}tept@rile investitorilor, cu
prec@dere ac]ionarii, despre calitatea
întreprinderii, sunt confirmate.

În condi]ile modelului informa]iei asi-

metrice, structura capita-
lului devine mai dinamic@,
un element în continu@
devenire. Adic@, nu exist@
un singur nivel optim al
îndator@rii, întrucât mana-
gerii au în mod continuu
acces la informa]ie înainte
ca aceasta s@ fie disponi-
bil@ pentru ansamblul in-
vestitorilor din afara între-
prinderii. 
Ca urmare, depinzând de
natura informa]iei, mana-
gerii pot alege, spre exem-
plu, s@ emit@ obliga]iuni în
sume care vor împinge, la
un moment dat, întreprin-
derea spre un indice optim
datorii/capital propriu, în
timp ce, în alt moment, ei
pot împinge întreprinderea
departe de un indice optim
datorii/capital propriu.
Analizele realizate din punct
de vedere teoretic ale lui
Modigliani }i Miller se ba-
zeaz@ pe considerarea pie]ei
de capital ca fiind perfec-
t@ }i, de aici, irelevan]a structurii ca-
pitalului asupra valorii de pia]@ a în-
treprinderii. Dar inperfec]iunile pie]ei
exist@ }i ele cresc }i ca rezultat al
costurilor falimentului, întreprinderea
trebuind s@ pl@teasc@ rate ale do-
bânzii cu atât mai mari, cu cât este
mai mare propor]ia datoriilor în struc-
tura capitalului. Când acest impact ne-

gativ al îndator@rii este conjugat cu
impactul pozitiv al impozit@rii, exist@
posibilitatea realiz@rii unei structuri opti-
me a capitalului.
În acest context, analiz@m mai mult
modele de semnale care s@ scoat@ în
eviden]@ tipul }i calitatea întreprinde-
rii prin structura capitalului.

(va urma)
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Permite]i-mi, v@ rog, s@ spun câteva
cuvinte despre energie. Aceast@ tem@ o
am de mult pe agenda mea de lucru.
S-ar putea s@ v@ mire, îns@ este în
strâns@ leg@tur@ cu întreprinderile mici
}i mijlocii. Consider c@ este curajos din
partea României s@ economiseasc@ zece
procente din totalul energiei. Aici, un
rol important îl joac@ }i hidrocentralele
}i masa biologic@. Prin Protocolul de la
Kyoto, ]ara dumneavoastr@ s-a angajat
cu restructur@ri privind purt@torii ener-
giei. {i sunt sigur c@, în privin]a resur-
selor naturale, }i energia vântului, se va
afla printre cele ce vor permite Româ-
niei o via]@ f@r@ probleme pentru a-}i
putea îndeplini obiectivele, obliga]iile
asumate. În acela}i timp, domeniul hidro-
centralelor }i al masei biologice ofer@
investitorilor str@ini multe posibilit@]i.
Este semnificativ c@ în Germania se pre-
zint@ noi idei privind energia, cadru în

care se vor investi circa 17 miliarde
euro. Este o bran}@ care va aduce im-
portante inova]ii pentru secolul 21, o
intens@ activitate de cercetare }i inves-
ti]ii, cercet@ri }i investi]ii într-un stil mare,
sute, chiar mii de locuri de munc@ etc.
Ceea ce m@ bucur@ pe mine, ca repre-
zentant liber al firmelor mici }i mijlocii,
inclusiv din bran}a amintit@, este c@
aceasta se impune puternic în lume, cu
tehnologii moderne. În momentul actual,
]ara mea natal@ înregistreaz@ 200.000
de speciali}ti în domeniul energetic,
cifr@ mai mare ca a altor domenii. Într-
o m@sur@ cresc@toare profit@ regiunile
germane unde se v@desc loca]ii ale fir-
melor respective, sistem de dezvoltare
care }i pentru România ar fi interesant.
De fapt, tehnologiile de viitor în sec-
torul energetic nu se refer@ doar la
domeniile energetice clasice, ci mai
ales la cele noi, chiar }i la celulele
solare }i morile de vânt. Un loc impor-
tant îl ocup@ tehnologiile ce indic@ o
cre}tere a eficien]ei prin folosirea ener-
giei. Aceast@ corectare a eficien]ei uti-
liz@rii energiei electrice, în spe]@, este,
de asemenea, parte a Protocolului de la
Kyoto. Concret, aceasta înseamn@ c@, în
România, la o presupus@ cre}tere eco-
nomic@ de 5 procente anual, din inten-
sitatea consumului de energie trebuie
s@ scad@ 3 procente. În general, între-
prinderile sunt obligate s@ de]in@ urm@-
toarele inova]ii, surse inovative: obiecte
de m@surare a curentului, ma}ini spe-
ciale, procese de produc]ie folosind
energie eficient@, înc@lzirea cl@dirilor etc.

Pe exemplul Germaniei, prin folosirea
criteriilor de mai sus, pân@ în 2020,
sunt preconizate urm@toarele diminu@ri:
pentru înc@lzirea cl@dirilor, cu 20 pro-
cente; pentru consumul de curent în
casele private, cu 10 procente; pentru
energia în sectorul transporturilor, cu 5
procente, etc. Dar }i alte bran}e, mai
„îndep@rtate”, sunt impulsionate prin
energie, mai ales în domeniile de for-
mare }i calificare corespunz@toare.
Este limpede: UE trebuie s@ g@seasc@
concepte comune, pentru ca munca în
echip@ s@ se desf@}oare în cele mai
bune condi]ii. Ambasadorul român la
Berlin, Excelen]a Sa domnul Mazuru, a
ar@tat pe drept c@ România constituie
un factor stabil pentru sud-estul Europei.
Sunt, practic, probleme ce dep@}esc cu
mult siguran]a grani]elor din afara UE.
Eu cred c@ ]ara dumneavoastr@ poate }i
trebuie s@ preia un rol activ în proce-
sul de democratizare a Balcanilor }i
al@turarea lor la UE. Sunt elemente ce
trebuie luate în considerare pentru
cooperarea la încadrarea noilor surse
de energie }i realizarea drumurilor pen-
tru transport. Desigur – de ce ar tre-
bui s@ ascundem aceasta? – între-
prinderile germane sper@ ca }i aici s@
apar@ mandatele necesare. {i nu doar în
domeniul energiei, ci }i în ce prive}te
infrastructura în sectorul IT, în elec-
trotehnic@, în alte domenii. Angajarea
stabilit@ de firmele germane în România
este ferm@ astfel. Cred c@ întreprinde-
rile germane pot s@ realizeze o cota]ie
pre]ioas@ la programele de dezvoltare...

Asemenea puncte pot sta – }i se afl@,
de fapt – pe agenda germano-român@
a întrunirii pentru investi]ii, care este
planificat@ pentru a doua jum@tate a
anului în curs.
De cele mai multe ori, evolu]ia eco-
nomic@ dep@}e}te, firesc, aspectul comer-
cial. Amenajarea general@ a economiei rea-
lizeaz@, practic, un discurs eficient pen-

tru stabilitate }i siguran]@ în întreaga Eu-
rop@. Este o stabilitate ce reflect@ bun@-
starea }i siguran]a Germaniei, în spe]@,
dar, fire}te, }i a celorlalte state. Nu în
ultimul rând, }i din acest motiv ]ara
mea natal@ are un interes vital ^n cerce-
tarea }i modificarea modern@ a stilului
de a produce }i de via]@ în regiuni.

(va urma)
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Este de importan]@ crucial@ pentru
to]i participan]ii ca resursele umane
s@ fie folosite cât mai eficient posibil
în contextul interna]ional. Procedurile
}i metodologiile tradi]ionale pentru
evaluarea calific@rilor între diferite ]@ri
sunt indispensabile.” 
În 19 iunie 1999, s-a semnat, de c@tre
mini}tri educa]iei din 29 de state, De-
clara]ia de la Bologna. Prin aceast@
declara]ie, sunt stabilite un set de obiec-
tive prin care se urm@re}te realizarea
unui „spa]iu european al înv@]@mân-
tului superior }i la promovarea siste-
mului european la nivel mondial.”
Evolu]ia Procesului de la Bologna a
fost marcat@, de-a lungul timpului, de
o serie de întâlniri importante, fie or-
ganizate la nivel de mini}tri, fie de o
serie de organiza]ii partenere în pro-
ces (UNESCO, Uniuni studen]e}ti, EUA
etc.). Dintre acestea, cea mai impor-
tant@ }i care a marcat începutul pro-
cesului, a fost cea de la Lisabona,
aprilie 1997, când a fost adoptat@ Con-
ven]ia privind Recunoa}terea Calific@-
rilor din Înv@]@mântul Superior din
Statele Regiunii Europene , cunoscut@
}i sub denumirea de Conven]ia de Re-
cunoa}tere Lisabona, dezvoltat@  de
Consiliul Europei }i UNESCO.
Conven]ia de la Lisabona, semnat@ de
41 de ]@ri, ratificat@ de 24 }i intrat@
în vigoare în acelea}i 24, se refer@ la
evaluarea calific@rilor dobândite prin
acordarea accesului la înv@]@mântul
superior, principalele sale caracteris-
tici fiind accesul asupra transparen]ei
procedurilor de evaluare pentru re-
cunoa}tere academic@.
Dup@ Conven]ia de la Lisabona, au
urmat o serie de alte întâlniri, printre
care: întâlniri la nivel de mini}tri (Sor-

bona 1998, Bologna 1999, Praga 2001,
Berlin 2003, Bergen) }i întâlniri orga-
nizate de diferite organiza]ii partenere,
printre care Salamanca 2001, - a reunit
reprezentan]ii a peste 300 institu]ii de
înv@]@mânt superior }i a fost con-
stituit@ Asocia]ia European@ a Univer-
sit@]ilor - EUA, Goteborg 2001, - s-au
reunit reprezentan]ii Uniunilor Studen]e}ti
Na]ionale, EURASHE, 2002, 2003, 2004,
2005 }i Gratz 2003.
În ceea ce prive}te Procesul de la Bo-
logna, obiectivele principale, pe care
statele semnatare, prin reprezentan]ii
lor, s-au angajat s@ le realizeze, sunt:
l adoptarea unui sistem de diplome
u}or de comparat }i de asemenea de
recunoscut, prin implementarea ideii de
completare a diplomei, în vederea pro-
mov@rii puterii de angajare a cet@]enilor
Europei }i competitivit@]ii interna]ionale
a sistemului superior european.
l adoptarea unui sistem bazat în mod

esen]ial pe dou@ cicluri, de subab-
solvire }i de absolvire. Accesul la al
doilea nivel va necesita completarea
cu succes a studiilor din primul
ciclu, care ar putea dura cel pu]in
trei ani. Diploma de absolvire dup@
primul ciclu va fi, de asemenea, re-
levant@ pentru pia]a de munc@ eu-
ropean@, ca un nivel anume de ca-
lificare. Al doilea ciclu ar trebuie s@
duc@ spre diploma de master }i /sau
doctor, a}a cum se întâmpl@ în multe
]@ri ale Europei.
b) Promovarea mobilit@]ii, prin dep@-
}irea obstacolelor c@tre exerci]iul efectiv
al circula]iei libere, punându-se în spe-
cial accentul pe:
l pentru studen]i, accesul la studii }i
oportunit@]i de formare }i serviciile
legate de acestea;
l pentru profesori, cercet@tori }i per-
sonalul administrativ recunoa}terea }i
valorificarea perioadelor petrecute în

concursul european prin cercetare,
predare }i formare, f@r@ a fi preju-
diciate drepturile lor statutare.
c) Promovarea cooper@rii europene în
asigurarea calit@]ii unei viziuni legate
de ideea de a dezvolta criterii }i me-
todologii comparabile.
d) Promovarea dimensiunilor necesare
europene legate de înv@]@mântul supe-
rior, mai ales în ceea ce prive}te dez-
voltarea curricular@, cooperarea inter-
institu]ional@, schemele de mobilitate
}i programele integrate de studiu, for-
mare }i cercetare.
Recunoa}terea calific@rilor din înv@]@-
mântul superior (recunoa}terea aca-
demic@), se refer@ deci la recunoa}-
terea unui titlu sau a unei perioade
de studii realizate în str@in@tate, pentru
a permite continuarea studiilor.
Declara]ia de la Bologna, cu privire la
înv@]@mântul superior, a marcat înce-
putul unei cooper@ri la nivel euro-
pean în acest domeniu.
La întâlnirea de la Barcelona, din
2002, eviden]iind ac]iunile promovate
în urma Procesului de la Bologna, Con-
siliul European a subliniat „necesitatea
unor ac]iuni viitoare pentru introduce-
rea unor instrumente, care s@ asigure
transparen]a diplomelor }i a calific@-
rilor, inclusiv a promov@rii unor ac]iu-
ni similare cu cele ale procesului de
la Bologna, dar în domeniul form@rii
profesional”.
Astfel, Consiliul Uniunii Europene a
adoptat, la 12 noiembrie 2002, o Rezo-
lu]ie privind înt@rirea cooper@rii în
domeniul educa]iei }i form@rii pro-
fesionale. În aceast@ rezolu]ie, era de
asemenea subliniat@ importan]a impli-
c@rii Comisiei Europene, a statelor
candidate, a statelor EFTA-EEA }i a
partenerilor sociali pentru realizarea
cooper@rii în domeniul educa]iei }i
form@rii profesionale.

Ca urmare a Rezolu]iei privind înt@-
rirea cooper@rii în domeniul educa]iei
}i form@rii profesionale, la 30 noiem-
brie 2002, a fost adoptat@ Declara]ia
de la Copenhaga privind cooperarea
european@ în domeniul educa]iei }i
form@rii profesionale, care a fost sem-
nat@ de mini}trii educa]iei din 31 ]@ri,
printre care }i România.
În vederea cooper@rii în acest domeniu,
Declara]ia de la Copenhaga sublinia
ca priorit@]i majore: dimensiunea euro-
pean@, transparen]@, informa]ie }i orien-
tare, recunoa}terea competen]elor }i ca-
lific@rilor precum }i asigurarea calit@]ii.
Recunoa}terea profesional@, face deci
posibil@ exercitarea profesiei într-o
alt@ ]ar@ membr@ a Uniunii Europene,
în baza unei diplome care a fost ob]i-
nut@ în ]ara de reziden]@.
În vederea recunoa}terii diplomelor }i
calific@rilor, la nivelul majorit@]ii sta-
telor UE au fost înfiin]ate structuri
specializate care au atribu]ii }i compe-
ten]e în aceste domenii }i care sunt
asociate re]elelor europene ENIC -
Re]eaua Centrelor de Informare înfiin-
]at@ de Consiliul Europei }i NARIC - Re-
]eaua Centrelor de Informare pentru
Recunoa}tere Academic@ înfiin]at@ de
Uniunea European@.  
În România, aceast@ structur@ este
reprezentat@ de Centrul Na]ional de
Recunoa}tere }i Echivalare a Diplo-
melor (CNRED), înfiin]at prin Hot@rârea
Guvernului nr.49 din 29.01.1999.
CNRED este sprijinit în activitatea sa
de Consiliul Na]ional de Echivalare a
Diplomelor (CNED), organism con-
sultativ, ai c@rui membri sunt numi]i
prin Ordin al ministrului Educa]iei }i
Cercet@rii.
Anul acesta, România, va g@zdui, în
perioada  18-19 iunie, la Bucure}ti, în-
trunirea anual@ a re]elelor ENIC/NARIC,
la care este asociat@.

Recunoa}terea interna]ional@ a diplomelor }i calific@rilor
drd. Cornelia IORD~NESCU

Rectoratul ULBS
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Pentru perioada 2001-2005, s-a utilizat
Indicele de Cre}tere a Competitivit@]ii
pentru evaluarea competitivit@]ii unei
na]iuni, dar progresele recente ce au
avut loc în cercetarea economic@, pe
de o parte, }i cre}terea importan]ei
dimensiunii interna]ionale, al@turi de
cre}terea diversit@]ii ]@rilor surprinse
de raportul anual asupra competitivi-
t@]ii, pe de alt@ parte, au impus ajus-
t@ri metodologice, care au determinat
ca din anul 2006 s@ se apeleze la
Indicele Competitivit@]ii Globale, ca prin-
cipal indicator „barometru” al compe-
titivit@]ii na]ionale.
Astfel, indicele de cre}tere a compe-
titivit@]ii a reunit în componen]a sa o
serie de concepte complementare, în
scopul de a oferi un suport cadru
cuantificabil, m@surabil, competitivit@]ii.
În formularea categoriilor de factori ca-
pabili s@ explice evolu]ia cre}terii eco-
nomice într-o ]ar@, GCI a identificat
trei „piloni” majori: calitatea mediului
macroeconomic; starea institu]iilor pu-
blice ale statului; nivelul dezvolt@rii tehno-
logice - fiecare dintre ace}tia trebuind
îns@ s@ fie evalua]i contextual. 
Pe de alt@ parte, indicele global al com-
petitivit@]ii, chiar dac@ e simplu în struc-
tura sa, ofer@ o abordare holistic@
asupra factorilor critici ce influen]eaz@
productivitatea }i competitivitatea, gru-
pându-i în nou@ „piloni” majori: institu]ii,
infrastructur@, macroeconomie, s@n@tate
}i educa]ie primar@, educa]ie secun-
dar@/superioar@ }i înv@]are continu@,
eficien]a pie]ei, dezvoltare tehnologic@,
sofisticarea afacerilor, inova]ie. Sele-

c]ia pilonilor }i a factorilor ce-i defi-
nesc are la baz@ cele mai recente
cercet@ri de natur@ teoretic@ }i prac-
tic@ deopotriv@, }i e important de su-
bliniat faptul c@ nici unul dintre ace}ti
factori nu poate asigura competi-
tivitatea singur, prin el însu}i. Dincolo
de ace}ti piloni, ce surprind un set mult
mai cuprinz@tori de factori ai cre}terii,
GCI se distinge }i prin alte tr@s@turi
importante: una dintre ele este încor-
porarea formal@ a faptului c@ ]@rile de
pe glob se pozi]ioneaz@ pe diferite ni-
veluri ale dezvolt@rii economice.
Importan]a relativ@ a factorilor specifici
care determin@ cre}terea competitivit@]ii
unei ]@ri va fi în func]ie de condi]iile
de start, respectiv de acele tr@s@turi
institu]ionale }i structurale ce caracte-
rizeaz@ o ]ar@ în compara]ie cu altele
în ceea ce prive}te dezvoltarea, m@-
surat@ ca }i venit/cap de locuitor. Ca
urmare, GCI separ@ ]@rile - transla-
tând/adaptând modelul lui M. Porter,
care identific@ trei stadii de evolu]ie
a competitivit@]ii economice a unei ]@ri:
economia bazat@ pe factorii de pro-
duc]ie - c@reia îi sunt specifice costul
redus al for]ei de munc@ }i accesul
relativ facil la resurse naturale ca
principali determinan]i ai avantajului
competitiv; economia bazat@ pe in-
vesti]ii - faz@ în care competitivitatea
este rezultanta cre}terii eficien]ei pro-
duc]iei }i a îmbun@t@]irii calit@]ii pro-
duselor }i serviciilor; economia bazat@
pe inova]ii - în care abilitatea de a
produce bunuri }i servicii inovative la
nivel de vârf tehnologic global, utili-
zând cele mai avansate metode, este
cea care devine sursa dominant@ a
avantajului competitiv - în trei cate-
gorii/stadii: conduse de factori (de pro-
duc]ie), conduse de eficien]@ }i con-
duse de inova]ie, fiecare presupunând

cre}terea gradului complexit@]ii eco-
nomiei de referin]@. 
Pilonii competitivit@]ii sunt grupa]i în
trei sub-indici, fiecare dintre ei critici
pentru câte un stadiu al dezvolt@rii:
(a) cerin]e de baz@ – ce reunesc pilo-
nii cei mai critici pentru ]@rile aflate
în primul stadiu al dezvolt@rii (in-
stitu]ii, infrastructur@, macroecono-
mie, s@n@tate }i educa]ie primar@);
(b) determinan]ii eficien]ei – ce reu-
nesc acei piloni care sunt critici
pentru ]@rile aflate în cel de-al doilea
stadiu (educa]ie secundar@/superioar@
}i înv@]are continu@, eficien]a pie]ei
}i dezvoltarea tehnologic@); (c) fac-
torii inov@rii }i sofistic@rii – ce reu-
nesc pilonii critici pentru ]@rile aflate
în cel de-al treilea stadiu al dezvol-
t@rii (sofisticarea afacerilor, inova]ia).  
Din toate cele de mai sus se observ@
adaptarea metodologiei de determi-
nare a competitivit@]ii de c@tre WEF
la ceea ce înseamn@ evolu]iile la sca-
r@ global@, respectiv recunoa}terea }i
integrarea muta]iilor de tipul tranzi]ia
c@tre economia cunoa}terii în calculul
indicatorilor globali.
Dac@, din planul global, coborâm la ni-
vel regional – }i cu prec@dere la cel
al suprastructurii UE, transform@rile
de mai sus î}i g@sesc cea mai bun@
exprimare în formularea a însu}i obiec-
tivului UE pentru deceniul 2000-
2010. Astfel, Uniunea European@ }i-a
stabilit – prin Strategia Lisabona în
anul 2000 într-o prim@ faz@, iar apoi
}i-a reconfirmat, prin revizuirea acesteia
din anul 2004, în urma raportului Kok
– ca obiectiv strategic major s@ devin@
economia bazat@ pe cunoa}tere cea
mai competitiv@ }i dinamic@ din lume
(în raport cu amenin]@rile venite din
partea celorlal]i doi poli de putere
economic@ – America }i Asia), capa-
bil@ de o cre}tere economic@ sus]i-
nut@, în condi]iile asigur@rii unor lo-
curi de munc@ mai multe }i mai bune
}i a unei coeziuni sociale mai ridicate.
Conform strategiei stabilite la Consi-
liul European de la Lisabona din
2000, a fost recunoscut rolul esen]ial
al cercet@rii }tiin]ifice }i dezvolt@rii

tehnologice pentru cre}terea com-
petitivit@]ii economice, cu urm@toa-
rele consecin]e principale la nivelul
politicii de cercetare-dezvoltare-ino-
vare a Uniunii Europene: (a) fixarea
]intei de minim 3& din PIB cheltuieli
totale pentru cercetare-dezvoltare,
pân@ în anul 2010 - obiectivul „3&”
stabilit la Consiliul European, de la
Barcelona, din 2002, din care minim
2& din partea sectorului privat; (b)
trecerea la implementarea Planului de
ac]iuni pentru atingerea obiectivului
3&, adoptat de Comisia European@ în
aprilie 2003; (c) promovarea }tiin]ei
}i tehnologiei ca instrumente cheie
pentru viitorul european; d) 
începerea monitoriz@rii cercet@rii din
industrie în spa]iul european: 
clasamente revizuite anual în func]ie
de investi]ia în cercetare a firmelor

(primele 500 firme/ UE; primele 20
firme/]ar@).

Îns@, dup@ cum ar@ta, f@r@ nici o
urm@ de îndoial@, Raportul Kok, în
2004, obiectivul central al stabilit la
Lisabona în anul 2000, s-a dovedit a
fi mult prea ambi]ios (chiar dac@,
raportându-ne doar cifric, la indicele
competitivit@]ii globale calculat la
nivelul WEF, dintre ]@rile aflate pe
primele 10 pozi]ii în topul compe-
titivit@]ii mondiale în anul 2006, 7
apar]in spa]iului european). O serie
întreag@ de alte rapoarte ale Comisiei
Europene sau întocmite de exper]i
independen]i au ar@tat c@ performan-
]ele globale ale ]@rilor UE înregistrate
în perioada de dup@ anul 2000 sunt
dezam@gitoare, iar efectul acestora l-a
reprezentat revizuirea }i relansarea.

dr. Mihaela HERCIU

dr. Claudia OGREAN

Rela]ia investi]ia în cercetare-dezvoltare }i competitivitate,
în economia bazat@ pe cunoa}tere(II)
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Raporturile economice între Transilva-
nia }i vechea Românie se desf@}u-
rau, în perioada de la sfâr}itul seco-
lului al XIX-lea }i începutul secolului
al XX-lea, pe fondul agrav@rii con-
tradic]iilor din Imperiu austro-ungar.
Dezvoltarea na]iunilor din monarhie a
intrat tot mai mult în conflict cu sis-
temul dualist.
Tensiunea dintre na]ionalit@]ile opri-
mate }i clasele conduc@toare ale Im-
periului austro-ungar ducea la per-
spectiva iminent@ a pr@bu}irii statului
anacronic, ,,bolnavul incurabil. “Mo-
narhia habsburgic@ se mai men]inea,
î}i mai prelungea suferin]a, datorit@
p@turilor suprapuse de birocra]i, care
din fotoliile lor sus]ineau orânduielile
imperiale }i a aparatului coercitiv.
Pentru progresul popula]iei de pe
aceste teritorii, se impunea înc@ de
mult, cu necesitate tot mai stringen-
t@, lichidarea asupririi na]ionale, prin
înl@turarea sistemului dualist austro-
ungar impus in anul 1867.
Una din formele esen]iale ale asu-
pririi na]ionale era limitarea }i con-
strângerea economic@. Transilvania a
fost, secole de-a lungul, s@rac@ din
punct de vedere economic, pentru c@
popula]ia ei majoritar@ }i în acela}i
timp singura autohton@, românii, au
fost împiedica]i, prin legile Imperiului
austro-ungar, s@ dea întreaga lor con-
tribu]ie la dezvoltarea economiei }i
civiliza]iei acestei provincii, care nu a
putut progresa numai prin eforturile
sus]inute de privilegiile ungurilor }i
austriecilor. Fosta monarhie austro-
ungar@, sub presiunea agrarienilor un-
guri, mai precis sub presiunea inte-
reselor marilor proprietari de p@mânt
aveau o politic@ vamal@ ostil@ fa]@ de
România }i, astfel, comer]ul }i indus-
tria ardelean@ au fost împiedicate s@
aib@ rela]ii normale cu ]ara vecin@.
Aceast@ orientare a vie]ii economice
a Transilvaniei a f@cut din aceast@
provincie, cu mari posibilit@]i de dez-
voltare, o provincie s@rac@. Fa]@ de
aceast@ s@r@cie general@ a Transilva-

niei, f@ceau excep]ie doar ora}ele s@-
se}ti, de la frontier@, mai cu seam@
Bra}ovul, unde se dezvolta o indus-
trie manufacturier@. La aceast@ dez-
voltare a ora}elor cu popula]ie s@-
seasc@ a contribuit, în cea mai mare
parte, prezen]a personalului speciali-
zat. Drept urmare, sa}ii erau favoriza]i
de generalii guvernatori, de înal]ii func-
]ionari austrieci, care le d@deau co-
menzi pentru executarea de furnituri
necesare armatei }i statului.
În Transilvania, industria s-a dez-
voltat relativ pu]in, din urm@toarele
motive: aici, popula]ia era mai redus@
decât în celelalte provincii }i, prin
urmare, se întâmpinau dificult@]i la re-
crutarea for]ei de munc@, cât }i la
g@sirea unui debu}eu local suficient;
re]eaua c@ilor ferate era divergent@
spre Budapesta, înlesnind, astfel, trans-
portarea avantajoas@ a produselor
industriale de acolo spre Transilvania;
totodat@, lipsa de c@i ferate dezavan-
taja mult unele regiuni din Transil-
vania, care nu puteau s@-}i exploa-
teze economic materiile prime }i deci
s@ le industrializeze; volumul produc-
]iei casnice ]@r@ne}ti era mai dez-
voltat în Transilvania, decât în alte
provincii, }i, deci, se putea dispensa
de o parte important@ de produc]ie.
Lipsa de muncitori }i mai ales de
muncitori califica]i era cauzat@, în
Transilvania, }i de emigrarea spre ]@-
rile transoceanice, acest lucru înregis-
trându-se în propor]ii mari, pân@ la
începutul primului r@zboi mondial.
Pân@ la sfâr}itul secolului al XIX-lea,
statul maghiar a refuzat s@ protejeze
produc]ia industrial@, politica comer-
cial@ a monarhiei ad@ugând multe
greut@]i situa]iei economice a pro-
vinciilor periferice, prin r@zboaiele va-
male provocate cu vecinii, cu Ro-
mânia }i Serbia. În asemenea situa]ie,
perspectivele activit@]ii industriale în
Transilvania se diminuau, mul]i me-
seria}i }i industria}i fiind nevoi]i s@
p@r@seasc@ Transilvania }i, odat@ cu
ei, a emigrat }i mult@ popula]ie apt@
de munc@. Exodul era îndrumat mai
ales spre România }i a cauzat o

lips@ a for]ei de munc@ în industria
Transilvaniei, fapt explicat prin num@-
rul sc@zut a angaja]ilor români în
fabrici. Proprietarii industriali au pre-
ferat s@ aduc@ for]@ de munc@ califi-
cat@ din alte zone ale Imperiului.
Astfel, la minele de la B@i]a, Brad,
Cri}cior, Livezile, Lupeni, Petro}ani
etc. au fost adu}i, din Boemia, Sile-
zia., Polonia etc., peste 3000 de
muncitori. Acela}i fenomen s-a petre-
cut la înfiin]area fabricii de vagoane
din Arad, la întreprinderile din Ora-
dea, Timi}oara }i Re}i]a. Marea pro-
prietate industrial@ }i bancar@ din
Transilvania nu a fost de]inut@ de
români. Nu a existat nici o fabric@ cu
proprietar român, societatea român@
r@mânând preponderent agrar@. In
ceea ce prive}te activitatea comer-
cial@, aceasta era de]inut@ de mace-
doromâni. Astfel, comer]ul bra}ovean
era controlat de Diamandi Manole }i
de A. Petru-Popovici. In preajma pri-
mului r@zboi mondial, num@rul comer-
cian]ilor români se ridica la 3803,
respectiv 17,20& din num@rul total
al celor care aveau drept obiectiv co-
mer]ul. Potrivit recens@mântului ma-
ghiar din 1910, în Transilvania doar
29,9& din num@rul muncitorilor an-
gaja]i în fabricile din industria mare
erau români.
Meseriile }i industriile mici s-au dez-
voltat potrivit exigen]elor consuma-
torului transilv@nean, iar industriile
mai mari s-au dezvoltat în func]ie,
mai ales de materiile prime, de izvoa-
rele de energie }i combustibil.
Industriile orientate dup@ consum s-
au a}ezat, în deosebi, în centrele
mari urbane, Cluj, Bra}ov, Timi}oara,
Arad, Sibiu, Oradea. Materia prim@ }i
combustibilul au fost determinante. Cât
prive}te minereurile, lemnul, c@rbu-
nele, gazul metan, sarea, minereurile
de fier }i mangan, precum }i c@rbu-
nii de piatr@ au determinat apari]ia
industriei siderurgice produc@toare,
mai ales, de font@ }i o]el }i pe urm@
produc@toare de tabl@, sârm@, con-
struc]ii metalurgice.
Politica general@ a Ungariei fiind în-
drumat@ }i influen]at@ de concep]iile
clasei marilor latifundiari, preocup@rile
acestora din punct de vedere eco-
nomic priveau mai pu]in industria }i
mai mult agricultura care avea, în
Austria un client important, statornic
}i imediat. Exigen]ele gusturilor con-
duc@torilor erau mai bine satisf@cute
de industria rafinat@ }i cu tradi]ii a
Austriei, decât de industria nou@ }i
mai pu]in rafinat@ a Ungariei, dar mai
ales a Transilvaniei.
Dac@ Transilvania nu spera s@ dez-
volte o industrie pentru zonele apu-
sene, îi era îns@ îndrept@]it@ dorin]a
de a-}i satisface propriile necesit@]i.
În ultimul an de pace înaintea primu-
lui r@zboi mondial, 1913, Ungaria a
importat din România cereale }i de-
rivate în propor]ie de 72,4&, lemn
brut în propor]ie de 6,7&, petrol }i
derivate în propor]ie de 5,7&, lân@ în
propor]ie de 3,5& etc. }i a în expor-
tat în România cai în propor]ie de
10&, ma}ini }i aparate de produc]ie
în propor]ie de 7,1&, cherestea în
propor]ie de 6&, lemn de foc în pro-
por]ie de 5,7&, fire de bumbac în pro-
por]ie de 5,11&, articole de metal,
vehicule etc. O parte din export nu a fost
de provenien]@ maghiar@, ci austriac@.
Izbucnirea r@zboiului a agravat con-
tradic]iile na]ionale, sociale }i politice
din Transilvania. Sc@derea produc]iei
industriale }i agricole, rechizi]ionarea
mijloacelor de transport, alimentare,
necesare frontului, scumpirea rapid@ a
traiului zilnic, militarizarea întreprin-
derilor, introducerea legisla]iei excep-
]ionale, de r@zboi, au înr@ut@]it sim-

]itor situa]ia popula]iei.
Dup@ dezl@n]uirea r@zboiului, un grup
de conduc@tori ai românilor transilv@-
neni, în frunte cu Vasile Lucaciu }i
Octavian Goga, au trecut în România,
activând aici pentru cauza unirii.
Pe m@sur@ ce se prelungea, r@zboiul
mondial aducea, zilnic, tot mai multe
pierderi de vie]i omene}ti }i tot mai
multe distrugeri de bunuri materiale.
Industria de r@zboi a Transilvaniei
aproviziona o bun@ parte din frontul
austro-ungar: c@rbunele din Valea Jiu-
lui, uzinele metalurgice, Hunedoara,
Cugir, industria din Bra}ov }i Sibiu.
În agricultur@, rechizi]iile realizate sub
amenin]area armelor au dezorganizat
gospod@riile ]@r@ne}ti, iar ziua de munc@
a muncitorilor s-a fixat la 12 ore. Toate
acestea au determinat adâncirea st@rii
de profund@ nemul]umire a oamenilor.
Intrarea României în r@zboi, în august
1916, de partea Antantei, urmat@ ime-
diat de p@trunderea armatei române
în teritoriile Carpa]ilor, a provocat un
mare entuziasm în rândurile popula]ie
române}ti din Transilvania. Intrarea
României în r@zboi a constituit un
cadru favorabil pentru guvernul
maghiar, condus de contele Tisza, în
scopul intensific@rii asupririi na]ionale
a popula]iei române}ti din Transil-
vania. Se în]elege de Ia sine c@ acei
reprezentan]i care, timp de patru ani,
cât urma s@ dureze r@zboiul, aveau
s@ vorbeasc@ nestânjeni]i în numele
Transilvaniei, vor fi cei refugia]i la Bu-
cure}ti, condamna]i la moarte de c@tre
justi]ia maghiar@, fiindc@ asupra celor
r@ma}i acas@ vor fi exercitate puter-
nice presiuni ale autorit@]ii maghiare,
pentru a-i constrânge la dubioase
declara]ii de fidelitate, cei care le vor
refuza urmând s@ fie trimi}i pe front
(cazul lui Iuliu Maniu) sau interna]i
în lag@re }i închisori. Astfel mii de ro-
mâni, în special intelectuali, sunt ares-
ta]i, judeca]i, închi}i în lag@re sub
acuza]ia de ,,tr@dare” }i ,,agita]ie” con-
tra statului maghiar. Dup@ retragerea
armatei române, un val de persecu]ii
}i teroare s-a îndreptat contra ro-
mânilor din Transilvania, silind pe
mul]i s@ se refugieze peste Carpa]i.
Fiind obligat@ s@ ,,tac@ acas@, Tran-
silvania ,,va vorbi” îns@ cu atât mai
puternic de la Bucure}ti, soarele r@s@-
rind acum, aici, în toat@ str@lucirea
lui, pentru to]i românii.
Protestul popula]iei împotriva r@zboiu-
lui a luat forme tot mai energice.

Unul din momentele de seam@ ale
împotrivirii muncitorilor l-a constituit
puternica grev@ din Valea Jiului (mai-
iunie 1916), însemn@tatea ei constând
în izbucnirea }i amploarea deosebit@
într-o ramur@ industrial@ a c@rei pro-
duc]ie era destinat@ în cea mai mare
parte frontului. La ac]iunile proleta-
riatului s-au ad@ugat revoltele ]@r@ni-
mii, nemul]umirile micii burghezii }i
a maselor or@}ene}ti. Toate aceste
manifest@ri s-au intensificat sim]itor
în cursul anului 1917, când semnele
sl@biciunii }i descompunerii monar-
hiei austro-ungare se f@ceau vizibile,
ajungându-se pân@ la demonstra]ii
politice de mas@, pentru pace, pâine,
vot universal, libertate na]ional@, drep-
turi democratice.
Apropierea momentului eliber@rii na]io-
nalit@]ilor de sub domina]ia austro-
ungar@ este tot mai bine în]eleas@ de
popula]ia român@ din Transilvania în
anul 1918. Imperiul austro-ungar era
din ce în ce mai puternic lovit din
afar@ - prin e}ecurile militare de pe
front - cât }i din@untru, prin mi}c@rile
revolu]ionare tot mai largi.
Politica maghiar@ din Transilvania s-a
dovedit incapabil@ de a rezolva ches-
tiunile externe, privitoare Ia leg@turile
cu Austria }i nici pe cele interne pri-
vind egala îndrept@]irea na]ionalit@]ilor
}i emanciparea social-economic@ a
]@r@nimii. Maghiarii au denaturat esen]a
marilor lor probleme na]ionale externe
}i interne prin efortul penibil al ma-
ghiariz@rii }i opresiunii na]ionale. Ati-
tudinea lui Kossth, a fost lipsit@ de
sim] politic, de consecven]@ }i sin-
ceritate, acestea au fost preocup@rile
esen]iale ale întregii politici maghiare,
pân@ la destr@marea din 1918 a Im-
periului austro-ungar.
Toate am@r@ciunile, speran]ele, decep-
]iile, înfrângerile, biruin]ele }i idea-
lurile revolu]ionare, revoltele }i lup-
tele de mai înainte au inspirat }i diri-
jat mintea }i sim]@mintele celor care,
la 1 decembrie 1918, se adunaser@ la
Alba Iulia, pentru a proclama izbânda
drept@]ii }i libert@]ii, a începutului de
er@ nou@ }i mare, Ia care românii din
Transilvania erau pe deplin îndrept@]i]i.
Românii }i-au ridicat, atunci con-
}tiin]a lor istoric@ la în@l]imea for]ei
}i dimensiunii morale ale idealului
lor, angajându-se s@ a}eze stâlpii
unei noi culturi a civiliza]iei umane }i
na]ionale pe ruinele organismului po-
litic al monarhiei bicefale distruse.

Economia Transilvaniei, în perioada Primului r@zboi mondial
masterand Camelia RAMBA
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În contextul cre}terii sus]inute a inte-
resului, la nivel mondial, fa]@ de instru-
mentele derivate, speciali}tii sibieni
ce activeaz@ în cadrul bursei la ter-
men sunt preocupa]i constant de des-
coperirea unor noi produse viabile, care
s@ asigure dezvoltarea institu]iei }i men-
]inerea climatului bursier de perfor-
man]@. Prin urmare, conform obiecti-
velor stabilite pentru anul în curs, pe
lista de priorit@]i a bursei derivatelor
se afl@ îmbun@t@]irea ofertei cu privire
la produsele futures }i options dis-
ponibile la tranzac]ionare. Ca parte a
programului s@u de dezvoltare, BMFMS
anun]@, a}adar, lansarea, începând cu
data de 1 iulie 2007, a derivatelor pe
aur, ac]iune despre care pre}edintele
institu]iei, dl. Teodor Ancu]a, a de-
clarat: „Sper@m ca aceste noi pro-
duse s@ creasc@ lichiditatea Bursei
din Sibiu, cu 5&, imediat dup@ intro-
ducerea lor, iar spre sfâr}itul anului
s@ beneficiem de cre}tere de cel pu-
]in 10& a volumelor". Orientarea bur-
sei la termen spre un produs de acest
tip st@ la baza mai multor motive.
Printre principalele elemente care au
determinat BMFMS s@ creeze un ast-
fel de produs derivat se afl@ faptul
c@, în acest moment, aurul se înscrie
pe o direc]ie ascendent@ f@r@ prece-
dent, iar interesele din jurul s@u au con-
dus la valori nemaintâlnite }i implicit
la randamente net superioare multor
forme de plasament financiar Prin
urmare, în momente financiare ten-
sionate pe plan mondial, atunci când

petrolul }i valutele puternice nu pre-
zint@ încredere, aurul este cunoscut
ca un teritoriu de refugiu. “În 2006,
aurul s-a scumpit de la 514,77 la
636,3 dolari/uncie adic@ un salt de
peste 120 dolari uncia. Investitorii au
avut a}adar parte din plin de oscila]ii
ample ale pre]ului, speculatorii pro-
fitând din plin de mi}carea acestuia.
Totodat@, interesul pe aur se reg@-
se}te }i în cele peste 3.000 de firme
românesti acreditate pentru a opera
cu metale pre]ioase. [inând cont de
toate acestea, ne-am orientat spre lan-
sarea derivatelor pe aur”, a explicat
Ioan Aleman, directorul departamen-
tului de dezvoltare a BMFMS. 
La bursa sibian@, derivatele pe aur vor
fi disponibile sub forma contractului
futures SIBGOLD, având ca activ suport
raportul spot USD/AUR, respectiv a
contractului options OPSIBGOLD, având
ca activ suport contractul futures men-
]ionat anterior. M@rimea contractului
este de o uncie (31,10 grame), iar pasul
de tranzac]ionare de 0,10 USD. Con-
tractele vor avea patru scaden]e tri-
mestriale. Aceste produse au fost
aprobate de CNVM, care a remis bur-
sei sibiene certificatele de înregistrare
a acestora, cu numerele 53 si 54, din
data de 17.04. 2007. Despre ini]iati-
va BMFMS, Mirabela Coos, broker la
SSIF broker Cluj, a precizat: „Ini]iati-
va bursei sibiene este remarcabil@ }i
sper@m c@ ea s@ fie bine privit@ de in-
vestitori, întrucât este }tiut c@, la nivel
mondial, derivatele pe metale pre]ioase
se bucur@ de un real succes. Reprezen-
tând un act de curaj }i îndr@zneal@,
derivatele pe aur pot da investitorilor
}ansa extinderii orizonturilor investi]io-
nale }i cea a dezvolt@rii de noi strategii,
chiar combinate cu alte pie]e din lume”

Pruden]@ }i atitudine
de expectativ@ în pia]@

În ceea ce prive}te evolu]ia efectiv@
a bursei derivatelor, prima sesiune a
s@pt@mânii a oferit o lichiditate medie în
nota ultimei perioade, fiind încheiate
9897 contracte futures }i options din
1805 tranzac]ii, cu o valoare de 33
milioane de lei. Evolu]ia pie]ei la ter-
men a fost una normal@, fapt reliefat }i
Mirabela Coos, broker la SSIF Broker
Cluj care a precizat: „Urmare a înche-

ierii referendumului, pia]a a revenit, în
general, la evolu]ia sa obi}nuit@. Excep-
tând derivatele pe SIF Transilvania,
restul reprezentatelor din sectorul finan-
ciar au semnalat sc@deri destul de im-
portante, pe un volum apropiat sau
chiar u}or peste media ultimelor s@p-
t@mâni”. Conform sursei citate, „inde-
cizia }i agita]ia de pe scena politic@
au reu}it, din p@cate, s@ induc@ inves-
titorilor o stare destul de ridicat@ de
incertitudine si confuzie, astfel încât
varia]iile înregistrate se men]in în cote
acceptabile, f@r@ a oscila violent in vreo
direc]ie”. În ceea ce prive}te orienta-
rea investitorilor c@tre produsele dis-
ponibile s-a putut observa activitatea
în cre}tere de pe sectorul derivatelor
valutare, mai exact pe raportul leu/euro,
pe care s-au încheiat 170 contracte,
reprezentând echivalentului a 170.000
euro. Scaden]a iunie a de]inut prim-
planul, cu 136 contracte, încheiate la
pre]uri între 3,27 }i 3,29 lei pentru
o moned@ unic@, închiderea g@sind euro
la valoarea de 3,27 lei, cu o sc@dere
de 2,04 bani. Pentru septembrie, mo-
neda european@ s-a depreciat cu 5
bani, ajungând la valoarea de 3,31 lei.
Pe segmentul derivatelor pe ac]iuni,
s-au deta}at ca de obicei DESIF 2
Moldova cu 5680 contracte, urmate
DESIF 5 Oltenia cu 2944 contracte }i
DESIF 3 Transilvania, cu mai mult de
800 contracte. 
În cea de-a doua sesiune de tranzac-
]ionare a s@pt@mânii activitatea inves-
ti]ional@ consemnat@ în pia]a derivatelor
a stat din nou sub semnul unei ati-
tudini prudente a investitorilor, care
au încheiat 8767 contracte din 1535
tranzac]ii cu o valoare de 29,34 mi-
lioane de lei. Volumul s-a aflat într-o
u}oar@ coborâre fa]@ de }edin]a ante-
rioar@. Conform unui broker sibian,
„cei care au ac]ionat ieri în pia]a fu-
tures au fost mai ales speculatorii intra-
day, categorie interesat@ de oscila]iile
zilnice. Pentru ei, chiar }i în contextul
unei volatilit@]i de nivel mediu, randa-
mentele pentru o singur@ zi pot fi con-
siderate mai mult decât mul]umitoare”
Raportat la evolu]ia pre]urilor, traseul
dominant a fost cel ascendent, investi-
torii ce de]in pozi]ii pe cump@rare fiind
câ}tig@torii zilei. Segmentul derivatelor
pe ac]iuni a dominat tranzac]iile, re-
marcându-se în special contractele în-

cheiate în sectorul derivatelor pe ac-
]iunile SIF, cu prec@dere DESIF 2.
DESIF 5 }i DESIF 3. Domina]ia celor
trei active suport nu reprezint@ o nou-
tate, ele fiind în acest an „motoarele”
pie]ei la termen. Prin 4818 contracte
DESIF 2 au atras aproape 55 & din
rulajul }edin]ei, scaden]a iunie având
contribu]ia cea mai important@ cu 4667
contracte. DESIF 2 iunie au închis la
o valoare de 3,13 lei/ac]iune, în urcare
cu 4,59 bani. Pe parcursul zilei ele au
evoluat îns@ într-un culoar mai amplu,
oscila]ia dintre minimul }i maximul
atins fiind de 8,49 bani. Randamentul
intra-day pe cump@rare, corespunz@tor
acestei varia]ii, este de peste 21&.
DESIF 2 au fost tranzac]ionate pen-
tru toate scaden]ele, cu excep]ia celei
din martie 2008 pre]urile îmbun@t@-
]indu-se. Pentru septembrie, DESIF 2
au crescut cu 5,5 bani si au închis
la 3,375 lei/ac]iune, iar DESIF 2 de-
cembrie au câ}tigat 8,94 bani valo-
rând 3,59 lei/ac]iune. }i DESIF 5 au
intrat în strategii aplicate pe toate cele
patru scaden]e disponibile, soldate cu
un volum de 3265 contracte dar, la fel
ca }i în cazul DESIF 2, termenul iunie
a fost cel mai lichid. DESIF 5 iunie au
evoluat pe un palier între 3,5325 }i
3,62 lei/ac]iune, cu o oscila]ie maxim@
de 8,75 bani }i un posibil randament
long intra-day de 19,8 &. 
La mijlocul s@pt@mânii, pia]a deriva-
telor nu a ie}it din zodia „pruden]ei”

în care a intrat înc@ de la începutul
acesteia iar  lichiditatea s-a ridicat la
6266 contracte futures }i options din
1168 tranzac]ii, valoarea rulajului ajun-
gând la 20,75 milioane de lei. Ca }i
în precedentele dou@ }edin]e, specu-
latorii au fost cei care au „f@cut pia]a”,
ei ac]ionând pe fondul unei evolu]ii
mixte a pre]urilor futures. În acest con-
text, num@rul pozi]iilor deschise s-a
men]inut în echilibru, situa]ie care în-
t@re}te faptul c@ specula]iile intra-day
au fost strategia investi]ional@ de baz@
aplicat@ ieri. Scaden]a apropiat@ a fost
teritoriul favorit al participan]ilor în pia]a
la termen, cu 93,25& din rulaj. Pentru
aceast@ scaden]@ pre]urile celor mai
lichide derivate au înregistrat aprecieri.
Despre }edin]a de ieri, Mirabela Coss,
broker la SSIF Broker Cluj a declarat.
„Chiar dac@ societ@]ile financiare au
consemnat cre}teri u}oare, volumele s-au
men]inut la cote modeste. Investitorii
par în continuare a fi în a}teptare,
manifestând o pruden]@ neobi}nuit@.
Num@rul pozi]iilor a r@mas }i el re-
lativ constant, neobservându-se ca si
imagine de ansamblu vreo tendin]@
anume. Lipsa de volatilitate din ulti-
ma perioad@ a redus drastic num@rul
speculatorilor prezen]i in pia]@ tran-
zac]iile realizându-se in range destul
de strâns”. Cele mai lichide derivate
s-au men]inut DESIF 2 cu un total
de 3429 contracte. DESIF 5 au fost
preferate pentru 2369 contracte

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

Din 1 iulie 2007,

urmare din pagina 1
În acest an, dobânzile au mai ajuns
la dou@ cifre abia în 3 zile la jum@-
tatea lunii martie. Atât. Aceste dobânzi
m@soar@ interesul conjunctural pentru
moneda na]ional@. Dac@ interesul cre}te,
dobânzile cresc, iar leul devine mai
scump. Mai scump, pentru c@ este ge-
nerator de venituri prin dobânzi }i,
atunci, merit@ p@strat sau cump@rat.
Dar, cu un euro se cump@r@ mai pu]ini
lei }i atunci cursul cre}te. Zilele în care
dobânzile au luat-o razna au fost ur-
mate de deja celebra sc@dere de curs
pe euro, care a dus leul la recordul
de 3,2580, dup@ ce, cu 40 de zile
înainte era la 3,3414, adic@ 2,5 pro-
cente. Aceasta evolu]ie a avut mai mult
cauze, dar o bun@ parte din aceste
procente care au dus leul la cel mai
ridicat nivel, de mai bine de patru ani
}i jum@tate, se datoreaz@ acestor do-
bânzi pe care b@ncile le-au impus
pentru a face rost de lei. În toat@
aceast@ perioad@ agitat@ pe pia]a mo-

netar@, b@ncile au suferit de foame de
lei. Prea pu]ini bani pe pia]@, iar li-
chiditatea redus@ a dus la aceste
dobânzi pentru sectorul bancar obli-
gat s@ fac@ rost de bani. B@ncile au
nevoie de lei dincolo de activitatea
curent@ pentru constituirea rezervelor
minime obligatorii, de 20& pentru
creditele acordate, }i aceste rezerve
pun o presiune pe b@nci pentru con-
stituirea lunar@ a acestor sume. Asta
înseamn@ c@ lun@ de lun@, pe m@sur@
ce aceste rezerve trebuie constituite
pre]ul leului cre}te }i odat@ cu el }i
dobânzile. Cursul }i valutele se influ-
en]eaz@ reciproc. Cum evolu]ia cur-
sului are mai mul]i determina]i, aces-
ta influen]eaz@ dobânzile, care la rân-
dul lor au efecte puternice pe curs.
Întrebarea este dac@ b@ncile noastre
au uitat regulile acestui joc de au
intrat în criza de lichidit@]i care a tras
în sus leul, mai mult ca niciodat@? În
fiecare lun@, jocul e acela}i - dobânzile
cresc u}or în a doua decad@ a lunii
}i apas@ pe curs. De ce au uitat
mecanismul luna aceasta }i, pentru a
face rost de lichidit@]i, au crescut do-

bânzile umflând cursul? Dac@ b@ncile
nu ar fi avut de pierdut - tot atât cât
au avut }i de câ}tigat - ar putea fi
considerate responsabile de aceast@
evolu]ie a cursului. Dar, jocul pe leu
s-a complicat atât de mult, încât sunt
multe alte cauze la fel de importante.
Ce se poate spera este c@ acest impact
prognozat în timp, dar nu }i în can-
titate, al rezervelor minime obligato-
rii, cu consecin]e importante }i asupra
cursului, s@ nu mai fie luat în calcul.
Adic@, s@ se renun]e la rezervele mi-
nime obligatorii. Mai mult decât s@
afecteze costurile bancare ale creditu-
lui, aceast@ norm@ de pruden]ialitate
risc@ s@ creeze o cerere artificial@, con-
junctural@ de lei care poate s@ duc@
la un leul mai tare decât e el de fapt.
Rezervele minime obligatorii induc o
component@ de cerere de lei admi-
nistrativ@, nu motivat@ de interesul in-
trinsec pentru moneda noastr@. Pia]a
liber@ a leului - }i a}a complicat@ -
ar trebui s@ nu mai sufere de o pre-
siune generat@ administrativ, pentru
a nu supralicita un curs valutar prin care
economia s@ se oglindeasc@ deformat.

Dan SUCIU

Despre leu, cu rezerve

Sala bursei din Toronto, Canada

Derivate pe aur, la Bursa din Sibiu



Legea privind asigurarea obligatorie a
locuin]ei va intra ̂n vigoare de la 1 ianua-
rie 2008, de}i autorit@]ile anun]au, la ̂n-
ceputul acestui an, c@ proprietarii vor fi
obliga]i s@ ^}i asigure locuin]le ^potriva
dezastrelor naturale, de la 1 iulie 2007.
Motivul am$n@rii este dat de faptul c@
proiectul de lege urmeaz@ s@ fie inclus
din nou ̂n procesul de avizare, din cauza
schimb@rii denumirii }i structurii minis-
terelor implicate.
Asigurarea obligatorie a locuin]ei urmeaz@
s@ intre în vigoare la 1 ianuarie 2008, a
confirmat, zilele trecute, Radu Mircea
Popescu, consilier la Ministerul Internelor
}i Reformei Administrative (MIRA). “Sper
ca, în dou@ s@pt@m$ni, actul normativ (n.r.
– care reglementeaz@ asigurarea obliga-
torie a locuin]elor) s@ fie aprobat, iar
activitatea de emitere a poli]elor s@
înceap@ la 1 ianuarie 2008”, a spus el.
Dou@ tipuri de locuin]e vor face subiec-
tul asigur@rii: cl@dirile cu cadre din beton
armat sau cu pere]i exteriori din c@r@-
mid@ ars@ sau din orice alte materiale
rezultate în urma unui tratament termic
}i/sau chimic (tip A) }i cl@dirile cu pere]ii
exteriori din lemn, piatr@ natural@ sau
orice alte materiale nesupuse tratamen-
tului termic }i/sau chimic (tip B). Pentru
o locuin]@ de tip A, prima anual@ de
asigurare va fi de 20 de euro, iar pen-
tru una de tip B, 10 euro. 
Valoarea maxim@ asigurat@ va fi de
20.000 euro pentru locuin]ele de tip A,

respectiv 10.000 euro pentru cele de tip
B. Proprietarii care doresc s@ î}i asigure
casa la o valoare mai mare vor avea po-
sibilitatea s@ încheie o poli]@ facultativ@. 
Pentru cl@dirile cu cel pu]in patru aparta-
mente, spa]iile }i utilit@]ile fiind în pro-
prietate comun@, se poate emite o poli]@
comun@, în beneficiul asocia]iei de pro-
prietari. 
Nu pot fi asigurate anexele, dependin]ele
care nu alc@tuiesc un corp comun cu
locuin]a, precum }i bunurile din interio-
rul locuin]ei. Proprietarii care vor refuza
s@-}i asigure locuin]ele vor fi sanc]iona]i
cu amend@ de 100-500 lei.
Proiectul de act normativ prevede înfiin-
]area unei entit@]i denumite Pool de
Asigurare ^mpotriva Dezastrelor (PAID),
ca societate pe ac]iuni, prin afilierea fir-
melor de asigurare autorizate s@ ̂ncheie
asigur@ri obligatorii pentru locuin]e.
Valoarea Pool-ului va fi de maximum
150 de milioane de euro, dac@ toate
locuin]ele din Rom$nia care intr@ sub
inciden]a acestei legi vor fi asigurate.
Asta ̂n timp ce pagubele estimate asupra
fondului de locuin]e, ^n cazul unui ca-
taclism, se ridic@ la circa trei miliarde de
euro, a mai declarat Popescu. Valoarea
a fost avansat@, av$nd ̂n vedere c@ pa-
gubele produse de cutremurul din 1977
au provocat pierderi de circa dou@ mili-
arde de euro. 
În aceste condi]ii, autorit@]ile trebuie s@
reasigure cu aceast@ sum@ sistemul asigu-
r@rii obligatorii a locuin]elor. “Prima de rea-
sigurare va fi stabilit@ în urma negocierilor.
Din estim@ri, suma este de trei miliarde

de euro, bani pe care statul îi va împru-
muta Pool-ului de administrare a contri-
bu]iilor, dup@ care acesta va prelua su-
mele, pe m@sur@ ce sistemul va începe s@
func]ioneze”, a precizat Radu Mircea Popescu.
Pentru neplata primelor, autorit@]ile ame-
nin]@ cu executarea silit@.
Baza de date a asiguratorilor va fi com-
parat@ cu cele ale prim@riilor, pentru a
fi ob]inute informa]ii despre locuin]ele
neasigurate. Primele de asigurare ne-
pl@tite pentru locuin]e vor avea acela}i
regim ca }i crean]ele fiscale ^n ceea ce
prive}te colectarea }i stingerea acesto-
ra prin executare silit@. 
Proprietarii locuin]elor neasigurate vor fi
^n}tiin]a]i ^ns@ de prim@rii, prin scrisori
recomandate proprietarilor imobilelor
respective. Din momentul ̂n care prim@-
ria trimite recipisa la proprietarul cu
locuin]a neasigurat@, ̂ncep ̂ns@ s@ curg@
}i penalit@]ile, calculate la fel ca ̂n cazul
datoriilor c@tre bugetele locale. Penalit@]ile
care vor fi pl@tite de neasigura]i vor con-
stitui surplusuri pentru bugetele locale. 
Cei care beneficiaz@ de ajutoare sociale
sau care sunt scuti]i de la plata impozi-
telor pe cl@diri nu vor pl@ti nici prima
pentru aceast@ asigurare. Aceste prime
vor fi pl@tite de bugetele locale. 
Pe de alt@ parte, valoarea poli]elor achi-
tate integral pentru un an va fi deduc-
tibil@ din impozitul pe venit, pentru to]i
proprietarii.
Doar patru ]@ri mai impun obligativitatea asi-
gurarii locuin]ei, ̂ns@ ̂n termeni mult mai
modera]i dec$t inten]ioneaz@ Rom$nia. 
De exemplu, ̂n Turcia, ]ara ̂n care asigu-

rarea locuin]elor este obligatorie, legisla]ia
nu impune }i sanc]iuni pentru cei care
nu respect@ aceast@ prevedere. %n con-
secin]@, numai aproximativ 18& din
locuin]e sunt asigurate. M@sura a fost
luat@ ̂n urm@ cu doi ani, dup@ cutremu-
rul din zona Marmara, ̂n urma c@ruia au

fost ^nregistrate pagube de miliarde de
dolari }i peste 18.000 de mor]i. 
%n Portugalia, trebuie asigura]i ̂mpotriva in-
cendiilor pere]ii comuni ai cl@dirilor, iar ̂n
Japonia }i ̂n Noua Zeeland@ imobilele din
zonele cu seismicitate ridicat@ sunt asigu-
rate obligatoriu ^mpotriva cutremurelor.
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Dan Popescu, prof.univ.dr. Dr.H.C.,
ULBS, cercet@tor }tiin]ific gradul I (as)
Academia Rom$n@,Institutul Na]ional
de Cercet@ri Economice, Bucure}ti, Pre-
miul Academiei Române 1999 (pre}e-
dinte); Lucian Liviu Albu, prof. univ. dr.,
directorul Institutului de Prognoz@ Eco-
nomic@ al Academiei Rom$ne; Lia
Alexandra Baltador, ULBS; Nicolae
Balte}, prof. univ. dr. ULBS; Gerd
Behnke, subsecretar de stat pentru
problemele întreprinderilor mici }i mijlo-
cii, Berlin, Germania; Sorin Burnete,
prof. univ. dr. ULBS; Carmen Coma-
niciu, conf. univ. dr. ULBS; Silviu
Cri}an, prof. univ. dr. ULBS; Ene Emil
Dinga, prof. univ. dr. ULBS }i Univ.
”Spiru Haret”; Emilian M. Dobrescu,
prof. univ. dr. Univ.”Spiru Haret” }i
Academia Român@; Livia Ilie, conf.

univ. dr. ULBS; Valeriu Ioan-Franc, di-
rector general adj. – Institutul Na]ional
de Cercet@ri Economice; Eugen Iord@-
nescu, conf. univ. dr., Camera de Co-
mer], Industrie }i Agricultur@ a jude]ului
Sibiu }i ULBS; Robert Labbé, prof. univ.
dr. Dr. H.C., Universitatea din Rennes1,
Fran]a; Corvin Lupu, prof. univ. dr. ULBS;
Silvia M@rginean, conf. univ. dr. ULBS;
Constantin Oprean,prof. univ. dr. ing. Dr. H.C.,
ULBS; Napoleon Pop, prof. univ dr., di-
rectorul Centrului de Cercet@ri Monetare
}i Financiare al Academiei Rom$ne,
membru ^n Consiliul de Administra]ie al
B@nci Na]ionale a Rom$niei; Constantin
Popescu, prof. univ. dr. ASE Bucure}ti;
Ilie Rotariu, conf. univ. dr. ULBS; Lucian
Vin]an, prof. univ. dr. ing. ULBS, Premiul
Academiei Române 2005, membru (c)
al Academiei de {tiin]e Tehnice;

Rom$nii vor fi obliga]i s@-}i asigure, locuin]ele încep$nd din 2008. Prima anual@ de asigurare va fi
de 10-20 de euro. Autorit@]ile estimeaz@ c@, în cazul unui cataclism, pagubele asupra fondului de
locuin]e vor fi de circa 3 miliarde de euro. 
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Un cutremur de magnitudinea celui
din 1977 ar avea costuri de 20 mili-
arde dolari, fa]@ de 2 miliarde de
dolari, c$t au reprezentat ̂n urm@ cu
30 de ani, arat@ estim@rile grupului
Munich Re, cel de-al doilea reasigu-
rator din lume, bazate pe analiza
pierderilor catastrofei din anii '70, a
declarat, mar]i, Dirk Hollnach, direc-
torul departamentului de cercetare.
Estim@rile speciali}tilor rom$ni con-
firm@ aceast@ cifr@: "Cifrele se ^nv$rt
oarecum ^n jurul sumei de 20 mili-
arde dolari", a comentat analistul Liviu
Culuta, de la Media XPrimm.
Estim@rile pagubelor se refer@ ^ns@
doar la Capital@, ne]in$nd cont de
dezastrele din alte zone, deoarece

lipsesc informa]iile necesare pentru
a face o evaluare, a ad@ugat Hollnach. 
Analiza grupului Munich Re arat@ c@
zonele din sudul Rom$niei, inclusiv
Capitala }i Vrancea, sunt cele mai
expuse din punct de vedere al riscu-
lui de cutremur.
Hollnach a recomandat crearea unor
sisteme de protejare ^mpotriva cu-
tremurelor, prin crearea unor leg@turi
str$nse ̂ntre asiguratori, reasiguratori
de stat }i pia]a de capital, care are
instrumente de tipul derivativelor,
capabile s@ protejeze ^mpotriva ris-
curilor. "Statul ar trebui s@ protejeze
infrastructura }i s@ aib@ fonduri spe-
ciale pentru prevenirea riscurilor.” a
mai spus Hollnach.

Desastru de  20 de miliarde de dolari 

Comitetul }tiin]ific


