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De}i despre salarii se vorbe}te în perma-
nen]@, în nici un an de când negocierea
salarial@ a devenit regul@, discu]ia nu a fost
mai aprins@. Orice manager de companie,
întrebat dac@ a}teapt@ presiuni pe cre}tere
salarial@ în lunile care vin, zâmbe}te încur-
cat }i r@spunde în sens afirmativ. Asta dac@
nu confirm@ c@ aceste presiuni au început
deja. Presiunile sunt, a}adar, pe ]eav@! Iar
]evile economiei române}ti au început s@
scoat@ aburi de presiune, pe la toate cot-
loanele, }i slav@ Domnului, cotloane sunt
destule. În aceast@ situa]ie, cum se poate
ie}i din abureal@? Exista vreo solu]ie colec-
tiv@ sau fiecare trebuie s@ se descurce pe
cont propriu?
Varianta colectiv@, dincolo de strategii }i
prognoze guvernamentale optimiste poate
fi, la rândul ei, de succes. Unde, dac@ nu
în sus, se pot mi}ca cele mai mici salarii
din UE? {i în profesiile în care salariile sunt
sub media pe economie (adic@ sub nou@
sute de lei), salariile vor cre}te ca efect
cumulat al presiunii existente post inte-
grare, al unei anumite eficiente productive
}i, nu în ultimul rând, al psihologiei ac-
cept@rii. 
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„Mai pu]in@ certitudine }i mult@ incertitudine”. Iat@, ast@zi, una
dintre manierele de a gândi modern. Î}i „face loc” chiar o „teorie
a incertitudinii”, legat@ }i de riscuri, dar mai mult în corela]ie
cu necunoscutele care s-au înmul]it, în prezent, în ecua]ia dez-
volt@rii. Probabil, acum, necunoscute mai multe decât în trecut
}i mai pu]ine decât în viitor. Este oare o „lege a progresului” pe
invers? Nicidecum, dar s-au acumulat erori, câteva sute de ani, cu
prec@dere în ce prive}te rela]ia dintre om }i mediu, iar ceea ce men-
]ionez este efectul acestor erori cumulate. Deviza ra]ional@ }i persona-
lizat@ a familiei marelui Cardinal de Rohan, „Roi ne puis / Prince
ne daigne / Rohan suis” (Rege nu pot / Prin] nu binevoiesc / Rohan sunt)
a fost urmat@ de prea pu]ini cercet@tori, cei mai mul]i s-au pozi-
]ionat fie foarte sus în raport cu natura, fie „egali” cu ea, când,
de fapt, erau situa]i foarte jos fa]@ de natur@, fa]@ de mediu.
…Noe, sau Noah în ebraic@, patriarhul biblic, fiul lui Lamech,
acela care, din voin]a Domnului, a construit „Arca” ce trebuia
s@-i scape de potop pe el }i familia sa – „Arc@” în care a luat
tot felul de perechi de animale }i care a abordat la baza muntelui
Ararat, „c@l@torii” ei punând bazele unei noi umanit@]i – revine
serios în actualitate. Se vorbe}te tot mai mult, mai mult sau mai
pu]in întemeiat, dar se vorbe}te, de „o nou@ Arc@ a lui Noe”. O
„arc@” care va aborda tot la munte, muntele fiind considerat un
fapt divin pentru a ne salva, cât de cât, de c@ldur@ }i ap@. 
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„Roi ne puis…”

În România zilelor noastre, se tot bate moned@ }i se
investesc speran]e, în ideea acces@rii unor fabuloase fon-
duri europene. S-a ajuns pân@ acolo, încât s@ se acre-
diteze convingerea c@, exclusiv din bani europeni, ne putem,
în cele din urm@, construi o ]ar@ european@, c@ ace}ti bani
sunt pe toate drumurile, pentru oricine }i orice. În reali-
tate, lucrurile nu stau chiar a}a. F@r@ îndoial@, promisiuni
exist@, plafonul fondurilor europene s-a stabilit în princi-
piu. Se }tie, de pild@, c@ aproximativ 30 de miliarde de
euro a preg@tit Uniunea European@ pentru România, în
intervalul 2007-2013. F@când o simpl@ socoteal@ aritme-
tic@, avem de cheltuit circa 13 milioane euro pe zi! Altfel
spus, orice zi pierdut@ ne cost@ 13 milioane euro! Pro-
blemele încep, a}adar, nu de la existen]a fondurilor, ci de
la capacitatea noastr@ de absorb]ie a acestora. Pentru c@,
iat@, a trecut o prim@ jum@tate de an din intervalul men-
]ionat mai sus }i semnalele sunt extrem de îngrijor@toare
în ce ne prive}te. Ministrul Dezvolt@rii, Laszlo Borbely,
sus]inea, zilele trecute, cu un optimism suspect de naivi-
tate, c@ în România exist@ 90 de proiecte preg@tite pen-
tru deschiderea Planurilor Opera]ionale Regionale în a
doua jum@tate a anului, a c@ror valoare se ridic@ la 500
milioane de euro. 
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România }i banii europeniRomânia }i banii europeni

Starea de reverie
ne cost@ 13 milioane

euro pe zi!

Cu aproximativ o lun@ în urm@, cititorii uneia
dintre cele mai prestigioase publica]ii cu
profil economic din România, Economistul,
aflau detalii despre Conferin]a }tiin]ific@ Inter-
na]ional@ „Romania within the EU: Oppor-
tunities, Requirements and Perspectives”
organizat@ de Facultatea de {tiin]e Econo-
mice a Universit@]ii „Lucian Blaga” din Sibiu.
Participan]i, dezbateri, idei }i organizare –
toate au fost considerate interesante }i demne
de a fi prezentate într-o publica]ie de foarte
larg@ circula]ie. Demersul nu reprezint@ o
excep]ie, întrucât presa interna]ional@, site-
urile organiza]iilor de profil sau revistele de
specialitate contureaz@ „filmul” unor asemenea
evenimente }tiin]ifice, încercând s@ surprind@
pe de o parte preocup@rile speciali}tilor }i con-
cluziile dezbaterilor }i, pe de alt@ parte, atmos-
fera specific@ unor asemenea manifest@ri. 

Cronica unei manifest@ri }tiin]ifice

Conferin]a anual@ a
Societ@]ii Europene de
Economie }i Finan]e -

Sofia, Bulgaria
{omajul este unul dintre fenomenele
economice ale c@rui efecte se r@s-
frâng în mod semnificativ asupra vie-
]ii individuale }i sociale a oamenilor.
De aceea, e de în]eles de ce }omajul
a f@cut obiectul unui num@r important
de studii, studii în mare parte apar]i-
nând domeniului economic. Aceste

studii analizeaz@ cauzele economice
ale }omajului (de cele mai multe ori
examin$nd condi]ii de pia]@ teoretic de-
finit@ }i nu de pia]@ real@, prin de-
fini]ie imperfect@ }i cu pu]ine }anse
de a izola variabilele), efectele }oma-
jului asupra bugetelor familiale sau
asupra bugetelor publice, efectele }o-
majului asupra capacit@]ii de cump@-
rare a anumitor categorii sociale etc. 

{omajul în România în perioada de 
tranzi]ie – o abordare psihologic@ (I)
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Tot pentru a doua jum@tate a anului,
amân@ domnia sa punerea la punct
a strategiei de dezvoltare urban@, cât
}i a bazei de date în domeniu, pen-
tru reducerea diferen]elor dintre me-
diul urban }i cel rural. Ce s@ în]ele-
gem de aici? C@ România nu este
preg@tit@ în acest moment, în întreg
anul 2007, decât pentru o lun@ de
absorb]ie a fondurilor europene. C@,
în modul cel mai previzibil, marele

pericol din acest an r@mâne pierde-
rea banilor pentru dezvoltare rural@.
Pe de alt@ parte, o anchet@ realizat@
de Consor]iul Na]ional al Întreprin-
derilor Private Mici }i Mijlocii din Ro-
mânia (CNIPMMR) pe un e}antion re-
prezentativ de firme (1178 de IMM-
uri din toate categoriile }i din cele
opt regiuni de dezvoltare) a pus în
lumin@ o concluzie de-a dreptul n@u-
citoare: doar dou@ procente dintre
patroni se afl@ într-o faz@ de elabo-
rare a unor proiecte cu finan]are
extern@, iar 54 la sut@ nici nu au

m@car de gând s@ cheltuiasc@ vreo-
dat@ bani comunitari.
Una peste alta, se întrevede un debut
cât se poate de nefavorabil: România
va primi în acest an de la UE dou@
miliarde de euro, din care va absorbi
maximum 10 la sut@, ceea ce în-
seamn@ mult mai pu]in decât contri-
bu]ia noastr@ anual@ ca membru al
Comunit@]ii (1 miliard de euro).
Desigur, dup@ un asemenea pream-
bul pr@p@stios, se impune s@ adân-
cim investiga]iile cel pu]in pe dou@
direc]ii: ce sunt fondurile europene }i
care este „cheia” acces@rii lor? Cine
}i de ce nu vrea fonduri europene în
România?
1. Trebuie s@ preciz@m, din capul
locului, c@ România nu este un can-
didat novice în accesarea fondurilor
europene, c@ ea s-a înscris cu un
succes relativ, anii trecu]i, în cursa
pentru atragerea fondurilor preade-
rare. De ce problemele par mai com-
plicate acum? Pentru c@, întâmpl@tor
sau nu, în chip fericit sau nu, Uniu-
nea European@ a schimbat registrul
}i strategiile de ajutorare exact în
anul ader@rii noastre. Nu mai exist@
fonduri de preaderare, ci exist@ fon-
duri structurale. Diferen]ele privesc pro-
cedurile, structurile }i canalele prin
care vin aceste fonduri. În esen]@,
fondurile structurale sunt un altfel de
program-cadru creat în special pen-
tru a le ajuta pe cele mai pu]in dez-
voltate regiuni din Uniunea Euro-
pean@. Acoper@ foarte multe domenii
}i activit@]i, de la infrastructur@, pro-
tec]ia mediului, energie, pân@ la cul-
tur@, dezvoltarea capitalului uman }.a.
Începând din acest an, apare deci o
nou@ genera]ie de fonduri europene,
plasate într-un nou cadru organi-
za]ional: din cele 15 instrumente di-

ferite care func]ionau simultan pân@
anul trecut, au ap@rut acum doar trei
categorii de fonduri structurale –
coeziune sau convergen]@; dezvoltare
regional@; cooperare interteritorial@. Lor
le corespund trei instrumente efective
de lucru: Fondul European de Dezvol-
tare Regional@, Fondul de Coeziune
}i Fondul Social European care vor
direc]iona banii – se sper@ c@ într-un
mod mai operativ }i mai eficient –
c@tre diversele proiecte din fiecare
]ar@. În rest, ca element de noutate,
ar mai fi de semnalat faptul c@, men-
]inându-se cofinan]area ca principiu
general la nivelul Uniunii Europene,
fondurile structurale vor ridica pla-
fonul nivelului de finan]are de la 70-
75 la sut@, la 80-85 la sut@ din va-
loarea fiec@rui proiect aprobat, dimi-
nuând astfel efortul propriu al soli-
citantului de fonduri.
În concluzie, pe fondul simplific@rii
obiectivelor }i a instrumentelor de
lucru la nivelul Comunit@]ii Europene,
România, întâlnindu-se în primul ei
an de statut european cu noua ge-
nera]ie de fonduri europene, s-ar pu-
tea g@si într-o situa]ie privilegiat@.
Esen]ial este s@ ne inform@m atent,
s@ ne mi}c@m rapid, s@ în]elegem cât
mai repede noul mecanism de acor-
dare a fondurilor. Ne îndeamn@ toat@
lumea, ne-a spus-o zilele trecute }i
Ruben Mohedano Brethes, unul din
exper]ii de prestigiu ai Comisiei Euro-
pene în materie de achizi]ii publice,
contracte }i subven]ii, venit special
în România pentru a ne încuraja }i a
ne sf@tui în stabilirea priorit@]ilor. {i
totu}i…
2. {i, totu}i, în mediul economic
autohton, percep]iile vizavi de fon-
durile structurale europene sunt mai
curând negative. O demonstreaz@ }i

ancheta la care f@ceam trimitere mai
devreme. De ce refuz@ întreprinz@torii
români – sau cea mai mare parte a
lor – banii nerambursabili de la UE?
Cu siguran]@, în primul rând din
cauza proastei inform@ri. Este o reali-
tate c@ cereri precum publicarea tu-
turor informa]iilor referitoare la fon-
durile structurale pe un singur site
internet al Guvernului României, sau
elaborarea unor ghiduri ale aplicantu-
lui pentru fiecare dintre programele
UE au r@mas, de mult@ vreme, doar
simple deziderate. Dezinteresului gu-
vernamental i se adaug@ birocra]ia ex-
cesiv@, lipsa de transparen]@, func]io-
narii pu]ini }i slab preg@ti]i care ar
trebui s@ ofere consultan]@ celor in-
teresa]i de programele europene. Se
recunoa}te acum, poate mult prea
târziu, c@ cele opt agen]ii regionale
de dezvoltare nu au capacitatea orga-
niza]ional@ }i profesional@ de a con-
silia întreprinz@torii români pe pro-
blemele acces@rii fondurilor europene.
Consemn@m, totu}i, ca pe un sem-
nal d@t@tor de speran]e }tirea potri-
vit c@reia Institutul pentru Studii Euro-
pene din Bruxelles a pus în aplicare
un program avansat pentru absol-
ven]ii institu]iilor de înv@]@mânt supe-
rior care ofer@ participan]ilor un
training de preg@tire în vederea unei
mai bune în]elegeri a mecanismelor
de func]ionare a Uniunii Europene }i
a proiectelor de management UE. E
un început, dar }i o provocare toate
universit@]ile europene de a se ar@ta
tot mai preocupate de formarea unei
noi genera]ii de manageri }i consul-
tan]i autoriza]i capabili s@ gestioneze
eficient proiectele comunitare. Altfel,
vom mai privi înc@ mult@ vreme spre
banii europeni cu jindul celor chinui]i
de dorin]e }i proiecte inaccesibile.
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Ceea ce nu este teribil de optimist.
Oricum, faptul este fapt… S@ mai no-
t@m c@, la noi în ]ar@, de problemele
ca atare ale muntelui – muntele aco-
perind circa o treime din suprafa]a
României – dup@ cum sublinia dra-
matic profesorul Radu Rey, se ocup@
exact 4 persoane. „Incredibil”, „impo-
sibil”, dar adev@rat…
Exist@ „un mare deficit de în]elepci-
une în lume”, dup@ cum se exprima,
la recentul Colocviu de la P@ltini}, aca-
demicianul profesor Tudorel Posto-
lache. Dovezi? Nenum@rate. De exem-
plu, ne gândim c@ primul r@zboi mon-
dial, o mare dram@, s-a terminat în
1918. La circa 21 de ani, a început
un altul, mult mai r@u. Deficit mani-
fest de în]elepciune… Pe urm@, prin
1972-1973, s-a declan}at o mare
criz@ mondial@ de resurse }i energie,
cu efecte dintre cele mai severe. {oc,
declara]ii, programe destule. Dar
ac]iuni, o nou@ concep]ie, finalitate
efectiv@, mult mai pu]in… 
Ce ne mai trebuie oare, pentru a
în]elege c@ suntem pe o cale relativ@,
dac@ nu gre}it@? C@ „egoismul” indi-
vidual }i chiar cel „social”, destul de
difuz întemeiat, nu au capacitatea de
a face fa]@ la toate aceste restric]ii? 
Oricum, înfruntarea riscului global
impune o strategie consensual@. În
privin]a naturii, mai întâi, }i a rapor-
tului artificial de subordonare a aces-
teia de c@tre om, raport gândit }i
materializat câteva secole. Se spune
c@ falimentul nostru tehnologic a

început, deschis, odat@ cu catastrofa
Titanicului. S-a demonstrat artificiali-
tatea „supraoamenilor”. Dar, câ]i au
în]eles-o? Au fost, mai mereu, aban-
donuri succesive… Poate c@ ar tre-
bui, afirma, tot la P@ltini}, profesorul
Petre Roman, „s@ ajungem la
deta}area, relaxarea, libertatea formi-
dabil@ a celui care se plimb@, vesel,
prin p@dure”. Desigur, întrebarea
r@mâne: care p@dure, multe fiind
ast@zi dac@ nu absente din catalog,
bolnave cu sau, cele mai multe, f@r@
„fi}@ medical@”…
Pe urm@, se v@de}te imperativ@ o
strategie consensual@ privind }coala.
Un r@spuns la problemele globale ar
fi „}coala universal@”, concept de
care se ocup@ îndeaproape academi-
cianul Tudorel Postolache. Dar, ce fel
de înv@]are în }coal@? Au trecut 26
de ani de când ap@rea la noi lucrarea
„Orizontul f@r@ limite al înv@]@rii.
Lichidarea decalajului uman”, scris@
de J. Botkin, M. Elmandjara }i M.
Mali]a, Editura Politic@ Bucure}ti,
1981. Volum de mare semnifica]ie…
{i, dac@ în vest }coala a început s@
se mi}te bini}or spre ceea ce trebuie
s@ fie, la noi se v@desc „întârzierile
de rigoare”. R@mânem, din p@cate,
mult prea tributari „înv@]@rii de
men]inere }i prin }oc”, când, de fapt,
avem nevoie de “înv@]area inova-
toare”, de “înv@]area anticipativ@ }i
participativ@”. Fiind prea mult înc@
lega]i de primul tip de înv@]are,
risc@m pierderea controlului asupra
dezvolt@rii }i asupra crizelor, ceea ce
na}te noi }ocuri, pe urm@ sacrific@m
op]iuni de care este nevoie pentru a

evita serii întregi de crize recurente.
În sfâr}it, „încrederea absolut@ în
expertize }i în perioadele scurte de
timp”, tehnologii proprii „înv@]@rii
prin }oc”, îndep@rteaz@ }i alieneaz@
un num@r tot mai mare de oameni.
Sau, cum se exprima recent o tân@r@
cercet@toare, Claudia Ogrean, „inca-
pacitatea de a reconcilia rapid con-
flictele dintre valori în condi]ii de
criz@ va duce la pierderea demnit@]ii
umane }i la neîmplinirea personal@”.
Exist@, desigur, speran]e. Un segment
tot mai important de tineri cercet@tori
se apleac@ cu grij@ }i parcimonie
asupra unor astfel de probleme. {i
se apleac@ cu eficien]@, cu folos pen-
tru to]i. Aici sunt speran]ele, cât }i
în capacitatea de în]elegere ca atare
a deciden]ilor, ^n ac]iunile astfel.
Vorbim, ast@zi, tot mai mult, de
„gestiune global@ a resurselor”. Dar
cum o s-o facem? Cu ce institu]ii?
„Universale”, desigur, îns@, neap@rat, cu
o autoritate recunoscut@. Or, exist@
astfel de institu]ii, au ele autoritate,
au ele putere de decizie, pot fi cre-
ate având asemenea atribute? Iat@
întreb@ri dificile, cu r@spunsuri difi-
cile. Sensul gestiunii globale este,
desigur, o anume eficien]@ social@,
cu luarea, esen]ial@, în considerare a
„faptului uman”, dar înc@ este cale
lung@ pân@ la implinirea efectiv@ a
unor astfel de comandamente. S@ ne
gândim doar la Protocolul de la
Kyoto, cine îl recunoa}te }i cine nu,
}i de ce… Este clar, totu}i. Cerin]ele
respective nu sunt împotriva indi-
vidului, ci pentru el. Ceea ce putem
discuta este orizontul de timp al

unor astfel de activit@]i. Este vital ca
firmele, firmele mai ales, s@ fie
atrase astfel, f@r@ ele „competi]ia” se
pierde. „Roma nu este unde este, ci
ea este acolo unde sunt eu”, clama
un împ@rat roman, citat de academi-
cianul Dan H@ulic@. Or, înlocui]i „Roma”
cu „firmele” }i vom ob]ine un desen
interesant al ecua]iei dezvolt@rii…

Sunt multe de spus. O problem@
restrictiv@ în raport cu toate celelalte
este cea a costurilor. Tez@ predilect@
a academicianului profesor Mugur
Is@rescu, economi}tii nu au cum s@
nu o ia în calcul. Are perfect@ drep-
tate. Trebuie s@ ]inem seama de cos-
turi, de suportabilitatea lor, negociin-
du-se judicios urgen]ele prezentului
în raport cu temeiurile viitorului. Cine
va câ}tiga dintr-o astfel de nego-
ciere? Dac@ nu câ}tig@ amândou@

p@r]ile – deci }i prezentul, }i viitorul
– astfel de „tratative” se v@desc nule.
Supraînc@lzirea Terrei este tocmai
efectul unei asemenea negocieri ne-
judicioase. „Negocieri” în care a pre-
levat exclusiv termenul scurt. Când,
de fapt, trebuie luat în calcul }i ter-
menul lung. În prezent tr@im, nu
putem face abstrac]ie de aceasta, dar
în viitor, dac@ nu vom tr@i noi, vor
tr@i copiii no}tri. Avem dreptul s@ le
amput@m din resurse }i speran]e?
Nu trebuie s@ gândim, oare, a}a? De
ce nu am aplica într-o asemenea
rela]ie teoria neoclasic@ a lui Carl
Menger, dup@ care, într-un proces de
schimb, ambele p@r]i pot încerca
maximum de satisfac]ii? Este posibil?
„Dac@ nema putirin]a, ce mai chi-
chiriz gâlceava”, scria Anton Pann. Eu
cred, totu}i, c@ „putirin]a” exist@…

Frauda la nivel european }i în România (II)

Sediul Comisiei Europene, Bruxelles
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„Experien]a nu e ce ]i se întâmpl@, ci
ceea ce faci din tot ce ]i se întâmpl@.”

Aldous Huxley

Programul Erasmus }i-a serbat, anul
acesta, la Bruxelles, cea de-a 20-a
aniversare, prin mai multe manifest@ri
}i conferin]e. Tema acestora a fost
sublinierea importan]ei mobilit@]ii aca-

demice a tuturor cet@]enilor europeni
}i demonstrarea faptului c@ prin în-
tâlnirea }i schimbul de p@reri al atâtor
na]ionalit@]i putem crea un viitor euro-
pean mai bun. În fiecare an, pro-
gramul Erasmus a fost îmbun@t@]it,
iar acest lucru a putut fi realizat cu
ajutorul studen]ilor.
De ce Belgia? În primul rând, datorit@
lucrurilor deosebite pe care le-am
auzit de la colegii no}tri care au stu-
diat anii trecu]i în Ghent (un ora} cu
50.000 de studen]i). În al doilea rând,
datorit@ diversit@]ii care se afl@ în
„Capitala Europei”. Belgia are 3 limbi
oficiale (Francez@, Flemish }i Germa-
n@), 3 comunit@]i (comunitatea celor
care vorbesc francez@, flemish }i ger-
mana) fiecare comunitate având cate
un Guvern }i un Parlament. Un alt mo-
tiv este pozi]ia Belgiei, vecin@ cu Ger-
mania, Olanda, Marea Britanie, Fran]a,
Luxemburg, iar vizitarea acestor ]@ri
nu presupune un efort a}a de mare.
Care sunt avantajele opt@rii pentru o
burs@ Erasmus? În primul rând, faptul

c@, pentru un semestru, prietenii eras-
mu}i sunt singura familie al@turi de
care înve]i, poveste}ti, m@nânci, te
distrezi. Dar, asta înseamn@ nu doar
înv@]area }i perfec]ionarea unor limbi,
lucru care de altfel este foarte impor-
tant în ziua de azi, când comer]ul in-
terna]ional se dezvolt@ tot mai mult.
Aceasta implica ^ns@ }i dobândirea
mai multor cuno}tin]e despre majo-
ritatea membrilor Uniunii Europene si
nu numai. Interculturalitatea }i inter-
na]ionalismul sunt tr@ite intens }i te
fac s@ te sim]i mai european. Dup@
o experien]@ Erasmus, cred c@. în orice
]ar@ am merge, nu vom mai sim]i
atât de mult }ocul cultural, ci ne
vom sim]i mai familiar. De exemplu,
po]i afla cum au trecut ]@ri ca Fran]a,
Germania, Spania etc. prin anumite
probleme care pentru ]ara noastr@
sunt actuale sau chiar o s@ le întâm-
pin@m în viitorul apropiat. Acestea
sunt câteva dintre avantajele de a fi
student erasmus.
Dup@ cum }tim, o experien]@ com-
plet@ const@ }i în trecerea }i par-
curgerea unor provoc@ri. Astfel, }i eu
împreun@ cu al]i 3 colegi de la Uni-
versitatea „Lucian Blaga”, Facultatea
de {tiin]e Economice a trebuit s@ le
trecem. Trebuie avut@ foarte mare
grij@ }i trebuie consultat@ foarte bine
bibliografia care este oferit@ înainte
de plecare }i trebuie c@utat@ }i una
suplimentar@ în cazul în care nu este
foarte la zi. În momentul în care a]i
decis locul în care v@ ve]i caza,
trebuie avute în vedere câteva lucruri
pentru c@ aici pot ap@rea cel mai
repede probleme. Termenele prev@-
zute în contracte trebuie respectate
cu stricte]e }i, chiar dac@ se stipu-
leaz@ faptul c@ se poate s@ fie anu-
mite excep]ii, nu trebuie s@ v@ baza]i
pe ele, pentru c@ pot fi interpretate
în mai multe feluri. Trebuie, de ase-
menea, cerut contractul de închiriere
într-o limb@ cunoscut@, pentru c@ se
are tendin]a s@ se prezinte contractul
în limba matern@ (de exemplu, nou@
ne-a fost oferit contractul în olandez@
}i, doar dup@ ce am cerut expres,
ne-a fost printat }i în englez@). În plus,
a trebuit s@ ne adapt@m condi]iilor
de aici, cu foarte mult@ ploaie, de}i

anul acesta a fost unul cu totul ati-
pic, spun belgienii. Prim@vara aceasta,
de exemplu, a avut neobi}nuit de
multe zile c@lduroase. De aici, a sur-
venit }i problema polu@rii. Prin luna
aprilie, a fost chiar restric]ionat@ vi-
teza pe autostr@zi la 90 de km pe
or@, iar oamenii au fost sf@tui]i s@ nu
mai fac@ mi}care în aer liber, pentru
o perioad@. Un alt lucru care ni s-a
p@rut destul de ciudat a fost închi-
derea magazinelor la ora 18, la fel }i
supermarketurile, iar duminica totul
era închis.
Totu}i, lucrurile pozitive din Belgia le
surclaseaz@ cu mult pe cele câteva
lucruri mai pu]in pl@cute. Transportul
public este foarte eficient }i bine pus
la punct. O mul]ime de obiective de
vizitat, dintre care multe de cultur@.
S@ nu uit@m nici specialit@]ile culi-
nare }i cele peste 250 de sortimente
de bere cu care Belgia se mândre}te. 
La fel, sistemul educa]ional este pu]in
diferit de cel românesc, dar depinde
}i aici de la unele cursuri la altele }i
de stilul fiec@rui profesor. Totu}i, ac-
centul aici se pune pe studiul indi-
vidual }i aplicarea în practic@ a tot

ce este predat în teorie. Dup@ fiecare
curs, aveam de realizat un miniproiect
care cuprindea rezolvarea unei ce-
rin]e (de exemplu, alege]i o compa-
nie }i explica]i cum combin@ aceasta
elementele mixului de marketing). 

Ca o concluzie, o provocare în expe-
rien]a erasmus nu este îns@ doar la
început, când trebuie s@ te obi}nu-
ie}ti cu un nou stil de via]@, cu
oameni noi, cu clim@ diferit@, la fel
o provocare este }i momentul ple-
c@rii când se fac petreceri de adio,
ultimele întâlniri, schimbul de adrese
de e-mail. Iar, pe de alt@ parte este
}i dorin]a de a ajunge acas@ dup@ o
perioad@ destul de lung@.
Totu}i, nu exist@ nici un motiv, ori-
câte provoc@ri ar fi, încât cineva s@
piard@ ocazia de a face parte din
familia Erasmus, o familie foarte nume-
roas@, dar foarte frumoas@.
“Adev@ratul câ}tig în via]@ sunt prie-
tenii, nu banii.”

„Nu exist@ experien]e inutile, care s@
nu ajute la crearea personalit@]ii.” 

Tudor Vianu

Pentru a putea analiza pe indicatori un
astfel de model, va trebui s@ recurgem
la o împ@r]ire didactic@ (vezi tabelul):
În analiza impactului fiec@rui tip de
festival pentru o localitate, se por-
ne}te de la încadrarea acestuia într-
una dintre tipologiile propuse. Apoi,
urmeaz@ studiul efectiv al impactului
evenimentului asupra dezvolt@rii locale,
studiu ce îl propunem a fi realizat pe
baza Matricei sugerate de Forum for
the Future. Modalitatea de comple-
tare a matricii presupune evaluarea
fiec@rui câmp (factor al DEL) cu:

NU – dac@ nu exist@ dovezi
clare c@ indicatorul }i-a modificat va-
loare în urma evenimentului

PAR[IAL = dac@ exist@ ceva do-
vezi, dar mai mult indirecte

DA – dac@ exist@ câteva dovezi clare
Pentru a putea stabili existen]a do-
vezilor }i, în consecin]@, a putea eva-
lua fiecare câmp, sunt aplicabile urm@-
toarele întreb@ri.

1. Dezvoltarea de noi capacit@]i }i
Instruire - Festivalul furnizeaz@
oportunit@]i localnicilor de a câ}ti-
ga/dezvolta anumite abilit@]i sau de a
acumula cuno}tin]e utile? Sau exist@
grupuri de persoane care s-au impli-
cat voluntar în organizare }i au câ}ti-
gat astfel experien]@ important@?
Exist@ grupuri de persoane cu diza-
bilit@]i sau etnice care au fost încu-
rajate s@ participe în timpul festiva-
lului la diferite ac]iuni de organizare
sau de vânzare?
2. Întreprinderea comunitar@ - Exist@
exemple de întreprinderi comunitare

(afaceri din comunitare, cooperative)
care au leg@tur@ cu festivalul? De
exemplu, un grup de tineri ai unei fun-
da]ii care strâng bani pentru un c@min
de b@trâni }i care s-au implicat în
organizare }i au câ}tigat astfel banii. 
3. Accesul la credit }i la capital - Ce
s-a întâmplat cu profitul ob]inut în
urma festivalului? În ce fel a bene-
ficiat localitatea de veniturile aduse
de eveniment? 
4. Dezvoltarea afacerilor locale - În
ce fel a ajutat festivalul unele afaceri
locale s@ se dezvolte? 
5. Abordarea durabil@ a investi]iilor -
Comercian]ii din afara localit@]ii au
fost încuraja]i sau li s-a permis s@
opereze în timpul festivalului? Dac@
da, în ce fel a beneficiat de acest
lucru comunitate local@?
6. Practic@ de afaceri responsabil@ -
Felul în care au decurs afacerile din
timpul festivalului a fost monitorizat?
De exemplu, evacuarea gunoaielor,
condi]iile de munc@ }i rela]ia cu lo-
calnicii.

7. Asigurarea accesului la munc@ }i
a distribu]iei echitabile a for]ei de
munc@ - Au existat oferte de munc@
pentru localnici? S-au creat condi]ii
pentru ca ace}tia s@ acceseze aceste
oferte ? (de exemplu, schemele de

transport în comun) 
8. Schimburi locale - Au existat în-
cerc@ri de a folosi ca furnizori pentru
eveniment firmele din localitate }i au
fost încurajate schimburile comer-
ciale între furnizorii locali?
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Considerând, la rândul nostru interesant
acest subiect, relat@m în rândurile urm@-
toare o experien]@ asem@n@toare, res-
pectiv participarea între 31 mai }i 3 iunie
la a }asea întâlnire anual@ a Societ@]ii
Europene de Economie }i Finan]e (Eu-
ropean Economics and Finance So-
ciety), desf@}urat@ în acest an la Sofia,
în Bulgaria. Gazda noastr@ a fost Uni-
versitatea de Economie Na]ional@ }i
Mondial@ (University of National and
World Economy) din Sofia, care a con-
tribuit la succesul Conferin]ei Interna-
]ionale despre Integrare Global@. 

Organizatorul principal al conferin]ei a
fost EEFS - o asocia]ie profesional@ a
economi}tilor care reune}te speciali}ti
cu preocup@ri în domeniul teoriei eco-
nomice (cu prec@dere economie inter-
na]ional@, teorii cu privire la schim-
burile interna]ionale }i macroeconomie
interna]ional@) }i al finan]elor (în spe-
cial finan]e interna]ionale). Societatea
}i-a propus, înc@ de la înfiin]are s@ pro-
moveze cercetarea }tiin]ific@, s@ încura-
jeze comunicarea între economi}ti }i s@
contribuie la o larg@ diseminare a re-
zultatelor cercet@rii prin organizarea de
conferin]e }i întâlniri }tiin]ifice. Socie-

tatea are cu prec@dere o dimensiune
european@, dar sunt acceptate }i încu-
rajate particip@ri ale altor state din afara
Europei. De asemenea, de}i este o so-
cietate a mediului academic, are ca
membri economi}ti care lucreaz@ în
guverne, firme sau diferite organiza]ii. 
Universitatea de Economie Na]ional@ }i
Mondial@ din Sofia este la rândul ei o
institu]ie important@, cea mai reprezen-
tativ@ pentru înv@]@mântul economic din
]ara vecin@, care are printre absolven]ii
s@i, dup@ cum spunea în cuvântul s@u
de bun-venit rectorul prof. Borislav
Borissov, cercet@tori, mini}tri de finan]e
sau exper]i ai organismelor interna]io-
nale. UENM înseamn@ deopotriv@ tra-
di]ie – a fost înfiin]at@ în 1920 – }i
modernitate – în prezent preg@te}te
economi}ti în peste 25 de specializ@ri.
În cele câteva zile ale conferin]ei, Uni-
versitatea }i-a continuat propria via]@,
permi]ându-le celor peste 150 de parti-
cipan]i s@ asiste la spectacolul firesc al
coridoarelor pline de murmurul studen-
]ilor sau cufundate în lini}tea din timpul
orelor, s@ vad@ siluetele gr@bite ale pro-
fesorilor ce se gr@besc preocupa]i c@tre
s@lile de curs. O senza]ie de firesc,
care î]i permite s@ vezi adev@rata fa]@
a institu]iei pe care o vizitezi }i care
spune, în acela}i timp, multe despre
dimensiunile acesteia. Am plecat cu
senza]ia c@ Universitatea din Sofia este
obi}nuit@ cu evenimente }tiin]ifice de
asemenea anvergur@, anun]ate doar de
un afi} la intrare }i câteva s@ge]i care
îi ghidau pe participan]i c@tre s@lile unde
s-au derulat lucr@rile pe sec]iuni. 
În privin]a organiz@rii, cred c@ cel mai
important este faptul c@ nu am avut
parte de incidente sau evenimente nepl@-
cute. S@li moderne, dotate cu aparatur@
corespunz@toare, laptop-uri }i videopro-
iectoare, microfoane }i aparate de aer
condi]ionat, o ambian]@ pl@cut@ care i-a
f@cut pe oaspe]ii din peste 40 de ]@ri
s@ se simt@ acas@. Cu siguran]@, con-
tribu]ia Societ@]ii Europene de Econo-
mie }i Finan]e a fost decisiv@ }i am
sesizat-o cel pu]in în dou@ direc]ii:
limba englez@ ca numitor comun, atât
în sus]inerea lucr@rilor, cât }i în conver-
sa]iile de pe coridoare }i modul în care
au fost organizate sec]iunile.

Probabil c@ se poate vorbi despre
„mod@” }i în organizarea conferin]elor
interna]ionale. Se pare c@ formatul care
se impune la nivel interna]ional pre-
supune un num@r mare de sec]iuni, cu
o durat@ de aproximativ o or@ }i ju-
m@tate, timp în care sunt audiate 3 –
5 lucr@ri. În felul acesta, fiecare partici-
pant poate s@ î}i aleag@ lucr@rile pe
care dore}te s@ le audieze, având o
mobilitate mai mare decât în varianta
clasic@, în care lucr@rile unei sec]iuni
se deruleaz@ într-un cadru l@rgit pe
durata a dou@ – trei zile.  
De remarcat este prezen]a unor edituri
interna]ionale, venite s@ î}i promoveze
oferta de carte de specialitate, printr-o
expozi]ie de c@r]i, dar }i prin pliante }i
materiale publicitare. Cea mai semni-
ficativ@ prezen]@ a fost cea a Editurii
MacMillan, cu o ofert@ în 30 de do-
menii economice. 
Conferin]a – participan]i }i dezbateri 
Dintre numele sonore ale participan]ilor
la aceast@ conferin]@ ar trebui s@ men]io-
n@m câteva: prof. George Agiomirgianaks,
pre}edintele EEFS, Lyubomir Datzo, mi-
nistrul de Finan]e al Bulgariei, prof.
Borislav Borissov, rectorul UNWE, prof.
Rick van der Ploeg, de la Centrul Ro-
bert Schumann, European University
Institute, Italia, prof. Stephen Turnovsky,
University of Washington. 
Temele care au fost abordate în cele
trei zile ale conferin]ei au fost eco-
nomia tranzi]iei, modelarea cre}terii eco-
nomice, economia muncii }i salariile,
pie]e de capital, economia Bulgariei, mi-
gra]ie, teorie macroeconomic@, incerti-
tudine }i risc, globalizare, integrare
european@, converen]@ }i multe altele.  
Cu o lucrare despre de convergen]@ –
Convergen]a nominal@ }i real@ în Ro-
mânia: previziuni în vederea integr@rii în
zona euro (Ramona Toma, Silvia M@r-
ginean, Lucian Bela}cu) – am încercat
s@ ne încadr@m în tema conferin]ei }i
s@ aducem elementele de specificitate
}i originalitate a}teptate la o manifes-
tare de o asemenea anvergur@. Lucra-
rea a fost primit@ cu interes, întreb@rile
au fost numeroase }i r@spunsurile au
mul]umit publicul numeros ( o audien]@
de 35 – 40 de persoane). Prezentarea a

fost realizat@ într-o companie select@,
celelalte trei lucr@ri ale sec]iunii fiind
sus]inute de Corinne Bagoulla (Fran]a),
Daskalopoulou Eirini }i Liargovas Pana-
giotis (Grecia) }i Isabelle Rabad (Fran]a).
Bulgaria – impresii de c@l@torie
Un spot publicitar, difuzat prea mult }i
f@r@ rost toat@ vara trecut@ pe posturile
de radio spunea c@ „orice c@l@torie e o
lec]ie de via]@”. Dincolo de limbajul de
lemn, putem afirma c@ participarea la o
conferin]@, fie }i în ]ara vecin@, este o
lec]ie de via]@. Ce }tim despre Bulgaria
}i ce putem afla, dac@ trecem Dun@rea
}i ne continu@m c@l@toria spre Sud? 
Din dorin]a de a scurta c@l@toria, dar }i
din curiozitate, am evitat intrarea
tradi]ional@ în Bulgaria, prin Giurgiu, }i
am ales la dus Calafatul, iar la întoar-
cere Bechetul, ca puncte de frontier@.
Nu am avut parte de drumurile ref@cute
cu fonduri europene, de o parte }i de
alta a grani]ei }i nici de imaginile unor
v@mi modernizate. Cadrul natural atrac-
tiv, Dun@rea, }i o prim@ experien]@ de
traversare a acesteia cu bacul au com-
pensat imaginea deprimant@ a unor or@-
}ele provinciale, amor]ite de ar}i]a unui
sfâr}it de mai torid, de partea româ-
neasc@, }i gropile unui drum ne-euro-
pean, în partea bulgar@. 
Sofia este considerat@, de majoritatea
speciali}tilor în turism, una dintre cele
mai „s@race” capitale europene, din
punctul de vedere al atrac]iilor. Un ora}
cu câteva cl@diri frumoase, dominat de
statuia Sfintei Sofia, amplasat@ pe locul
unde alt@dat@ trona impun@tor Lenin,
cu bulevarde largi în zona central@,
Sofia este interesant@ ca experien]@, dar
nu are acel farmec care s@ te deter-
mine s@ o revezi. Periferia î]i ofer@ ima-
ginea celor 50 de ani de comunism,
care au l@sat urme adânci în peisajul
urbanistic, la fel ca }i în România.
Integrarea înseamn@, înainte de toate,
cunoa}tere. Experien]a unei c@l@torii se
îmbin@ în mod fericit cu împlinirea
profesional@ }i cu satisfac]ia de a fi re-
prezentat Facultatea de {tiin]e Econo-
mice a Universit@]ii „Lucian Blaga” din
Sibiu, pentru prima dat@, la întâlnirea
anual@ a Societ@]ii Europene de Eco-
nomie }i Finan]e. 
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Tratarea }omajului }i }omerilor din punct
de vedere aproape exclusiv economic,
abordarea acestui fenomen ca apar]inând
exclusiv domeniului economic este un
fapt obi}nuit în literatura de specialitate.

Abordarea }omajului din punct de ve-
dere psihologic este destul de rar@ }i
studiile din acest domeniu se refer@
aproape exclusiv la efectele psihologice
ale st@rii de }omaj sau ale st@rii prelun-
gite de }omaj, în termeni de men]inere
– deteriorare a imaginii de sine sau chiar
a indicatorilor de s@n@tate mental@.
Abordarea interdisciplinar@ a }omajului,
din punct de vedere economic }i psi-
hologic – în]elegând aici atât psihologia
individual@, cât }i psihologia social@ –
ar putea fi sus]inut@ cel pu]in de urm@-
toarele trei motive:
I. Cauzele }omajului nu sunt numai de
natur@ economic@ (de}i „generarea de
}omaj” este în principal un factor ce
]ine de func]ionarea economiei), ci }i
de natur@ psihologic@, ]inând într-o
oarecare m@sur@ }i de atitudinile, mo-
tiva]ia }i deciziile personale ale anga-
jatului. Mai mult, atitudinea sau com-
portamentele de grup, sociale, au in-
fluen]@ important@ asupra evolu]iei pie-
]ei muncii. Pia]a muncii este singura
pia]@ în care ”marfa” – for]a de munc@
- are reac]ii subiective, emo]ii, opinii,
putând lua decizii, care sunt întot-
deauna un amestec în propor]ii diferite
de ra]iune }i emotivitate. Cele mai multe
studii economice asupra deciziei sau
asupra pie]elor sunt fundamentate pe
ipoteza „ra]ionalit@]ii decidentului”, iar
model@rile matematice iau în calcul ex-
clusiv aceast@ prezum]ie, chiar }i numai
pentru faptul c@ ira]ionalul nu este pre-
dictibil }i – ca atare – nu este mode-
labil. Or, în via]a de zi cu zi, este evi-
dent c@ cel pu]in o parte dintre ale-
gerile oamenilor, economice sau nu,
sunt, în cel mai bun caz, par]ial bazate
pe ra]ionamente, unele fiind rezultatul
„automat” al folosirii „etichetelor” so-

ciale de tip status sau rol.
Teorii precum cele ale lui Wiener, tes-
tate în practic@, de exemplu, de c@tre
Maurer, Oszustowicz }i Stocki, în anii
90, arat@ c@ exist@ o leg@tur@ puternic@
între statusul social al „profesiei” de
om de afaceri (}i a ocupa]iilor legate
de acest status) }i nivelul de cre}tere
}i dezvoltare economic@ a unei na]iuni.
Aceste teorii }i cercet@rii de teren arat@
c@ atitudinea oamenilor fa]@ de sfera eco-
nomicului poate deveni un factor im-
portant de progres sau stagnare. Astfel de
puncte de vedere au fost pentru prima
dat@ lansate de c@tre Max WEBER, care
a lansat teoria conform c@reia dezvol-
tarea capitalist@ a lumii cre}tine este
legat@ de valorile promovate de c@tre
cre}tinismul protestant, care a fost prima
religie care a conciliat dogma cre}tin@ cu
tenta]ia de a acumula bog@]ie, bog@]ia
fiind pentru prima dat@ v@zut@ nu ca un
p@cat, ci ca un har de la Dumnezeu)
II. Efectele }omajului NU sunt situate
numai la nivel economic, sau majoritar la
nivel economic, acest fenomen afectând
via]a de zi cu zi, în toate componentele
sale individual psihologice, economice,
familiale, sociale etc.
III. „Repararea” st@rii de }omaj presu-
pune ac]iuni economice, care s@ aib@
drept efect existen]a de locuri de munc@
– cererea de for]@ de munc@ -, dar }i
activit@]i importante de motivare, con-
siliere a }omerilor, pentru ca ace}tia s@
ia decizii adaptate }i s@ fie motiva]i s@
continue s@ fac@ eforturi de integrare }i
s@ continue s@ r@mân@ activi. La aces-
tea trebuie obligatoriu ad@ugat@ inter-
ven]ia psihologic@ pentru înl@turarea efec-
telor psihologice ale }omajului.

Referitor la efectele complexe, mai ales ale
}omajului masiv, SEN remarc@ faptul c@
reducerea veniturilor per-soanei sau
familiei din care face parte }i pierderile
importante din punct de vedere al
rezultatelor eco-nomiei na]ionale (între
care pierde-rile datorate cre}terii

nivelului chel-tuielilor pentru
asisten]@ social@ sunt doar o parte)
ar putea fi doar partea cea mai u}or
vizibil@ a feno-menului, aici trebuind
ad@ugate cel pu]in urm@toarele
aspecte:
l Pierderea libert@]ii }i excludere so-
cial@ pentru }omeri, a c@ror libertate
de decizie este mult redus@, datorit@
reducerii importante a veniturilor de
care dispun
l Pierderea priceperilor profesionale
}i sociale, în special a celor câ}tigate
pe baza schemelor de înv@]are de
tipul „learning by doing”, lipsa
activit@]ii pro-fesionale }i reducerea
activit@]ii sociale putând produce,
prin acelea}i scheme de înv@]are
bazate pe experien]@, pier-deri ale
unor abilit@]i cognitive, pier-derea
încrederii în sine, reducerea auto-
controlului etc.
l Apari]ia „r@nilor” psihologice, a
c@ror m@surare este mult mai
complicat@ la nivel individual, decât
la nivel social;

l Afectarea st@rii morale }i a st@rii de
s@n@tate a celor afla]i pe termen îndelun-
gat în starea de }omaj, dar }i afectarea
st@rii morale a comunit@]ilor afectate;
l Pierderea motiva]iei pentru ocuparea
viitoare a unui loc de munc@, mul]i dintre
}omerii de lung@ durat@ încetând s@ mai
spere c@ vor putea s@ g@seasc@ o slujb@,
ceea ce îi face s@ nu mai caute;
l Reducerea rela]iilor sociale, multe din-
tre ele fiind legate de contactele sau re-
la]iile ocazionate de serviciu avut an-
terior, ele fiind fie pierdute fie evitate
datorit@ sentimentului de ru}ine }i de
excludere, }i modificare vie]ii de familie,
în multe cazuri armonia }i coeren]a re-
la]iilor familiale sc@zând drastic;
l Inegalit@]i pe criterii de ras@, etnie
sau gen, comunit@]ile afectate de }omaj
masiv înregistrând o cre}tere a atitudi-
nilor de respingere pe criteriile men]ionate
l Pierderea valorilor sociale }i redu-
cerea gradului de responsabilitate, per-
soanele aflate de mult@ vreme în }omaj
dezvoltând comportamente cinice }i de
„r@zbunare” fa]@ de societatea pe care
o acuz@ c@ i-a tratat nedrept.

Studii precum cel men]ionat mai sus,
dar }i multe altele, desf@}urate de nume
celebre din domeniul }tiin]elor sociale
(cum  ar fi Lazarsfeld }i Jahoda, sau Hill)
eviden]iaz@ faptul c@ starea de }omaj,
mai ales dac@ este o stare prelungit@,
are efecte negative foarte importante
asupra nivelului de motiva]ie, stimei de
sine, nivelului de stres, fiind frecvent@ sc@-
derea încrederii de sine }i respectului
de sine, apari]ia sentimentului de a fi
nedorit de c@tre ceilal]i sau sentimentul
de a fi inutil.
Alte studii, referitoare la schimbarea com-
portamentelor individuale }i sociale mai
ales în comunit@]ile care s-au confrun-
tat cu }omaj masiv în Statele Unite ale
Americii, arat@ c@ nu de pu]ine ori  pe-
rioadele de }omaj masiv sunt asociate
cu o cre}tere a ratei criminalit@]ii, }i în
special a ratei criminalit@]ii asociate cu
violen]a sau cu faptele ce vizeaz@ pro-
prietatea (furturi, distrugeri etc.). De
asemenea, perioadele de }omaj crescut
par a fi asociate cu perioadele în care
consumul de alcool a înregistrat cre}-
teri, dar nu par s@ fie asociate cu vio-
len]a extrem@.
Studiile de acest gen fac parte din do-
meniul interdisciplinar PSIHOLOGIE ECO-
NOMIC~. În ultimii ani a fost propus@

chiar „desprinderea” unui nou subdo-
meniu interdisciplinar în cadrul psiho-
logiei economice, numit ECONOMIE SU-
BIECTIV~ (subjective economy). Noul
domeniu ar urma s@ se constituie cu
participarea interdisciplinar@ a dome-
niilor psihologie, sociologie, economie,
medicin@ }i drept. Economia subiectiv@
s-ar diferen]ia de domeniul general Psi-
hologie economic@ prin aceea c@ se
bazeaz@ pe conceptul fundamental de
resurse umane folosite în mod eficient,
resursele umane fiind abordate ca re-
surse subiective, cu capacitate proprie
de decizie. Indiferent dac@ noul dome-
niu va fi acceptat sau nu de comuni-
tatea }tiin]ific@ interna]ional@, proble-
mele economice }i sociale din ultimele
decenii arat@ c@ discutarea aproape
exclusiv@ a componentelor „obiective”
în cadrul economiei (categorii generale
cum ar fi pia]@, pre], concuren]@ etc.)
las@ neexplicate sau f@r@ solu]ie aspecte
importante. În ultimii ani, sunt tot mai
multe vocile care sus]in c@ trebuie
dep@}it momentul în care discut@m
despre economie f@r@ s@ lu@m în calcul
}i caracterul subiectiv al domeniului,
f@r@ a ignora sau deprecia importan]a
aspectelor obiective.
Abordarea aspectelor subiective este po-
sibil@ acum atât dezvolt@rii instrumen-
telor de cercetare }tiin]ific@ în econo-

mie, cât }i dezvolt@rii importante a in-
strumentelor }tiin]ifice în psihologie,
fiind mult mai posibil acum s@ fie stu-
diate aspecte emo]ionale sau de per-
sonalitate, cu instrumente }tiin]ifice,
decât în urm@ cu 10 sau 20 de ani. Ca
atare, chiar în domeniul psihologiei
economice, este acum posibil s@ se
discute }i despre aspecte }i variabile
subiective, ceea ce ar deschide un nou
drum }i ar face ca cercet@rile s@ vizeze
}i altceva decât calitatea vie]ii, satis-
fac]ia consumatorilor sau deciziile de
investire a banilor.
Fenomenul }omajului, din motivele de
mai sus, ar putea fi abordat multidis-
ciplinar, vizând aici în special compo-
nenta psihologic@, atât în ceea ce pri-
ve}te cauzele }omajului, cât }i în ceea
ce prive}te efectele }i remediile pentru
acest fenomen. 
Interdependen]a dintre factorii econo-
mici }i cei psihologici în ceea ce pri-
ve}te fenomenul }omajului este repre-
zentat@ succint în grafic.
Analiza cantitativ@ a „contribu]iei” fac-
torilor psihologic la valul masiv de }o-
maj din România, mai ales din primii
10 ani ai tranzi]iei, nu se poate face,
din p@cate, pe baza datelor de teren
strânse în timp, pentru c@ nu au existat
astfel de m@sur@tori directe.

(va urma)
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Care sunt valorile Uniunii Europene?
[@rile membre trebuie s@ adere }i s@
promoveze valorile: democra]ia, sta-
tul de drept, libertatea, egalitatea, res-
pectul demnit@]ii umane, pluralismul,
drepturile omului, toleran]a }i nedis-
criminarea, justi]ia, solidaritatea, diver-
sitatea, multiculturalismul, pacea, se-
curitatea, dezvoltarea, progresul }tiin-
]ific }i tehnic, bun@starea etc.

Care este menirea Uniunii Europene?
Ca asocia]ie integrant@ }i integra-
toare, Uniunea European@ trebuie s@-
}i consolideze pozi]ia de lider mon-
dial în promovarea p@cii, securit@]ii,
bun@st@rii, s@ contribuie efectiv la
gestionarea globaliz@rii.

Cum î}i personalizeaz@ identitatea
Uniunea European@?
Prin simbolurile ei: drapelul – un cerc
cu 12 stelu]e aurii pe fond albastru;
ziua UE – 9 mai; imnul – Od@ bu-
curiei ( versurile, Fr. Schiller, muzica
– Ludwig van Beethoven ); deviza –
unitate în diversitate; moneda unic@
– euro. Sunt recunoscute ca fiind
oficiale, pân@ în prezent, 22 de limbi,
limbile de rela]ie fiind engleza }i
franceza.

În ce temeiuri juridice func]ioneaz@
Uniunea European@?
Sunt asimilate documentele juridice
ale Comunit@]ii Europene c@rora li se
adaug@: Tratatul de la Maastricht,
intrat în vigoare în 1993, Tratatul de la
Amsterdam, intrat în vigoare în 1999,
Tratatul de la Nisa, intrat în vigoare
în 2003, viitorul Tratat Constitu]ional,

propus spre elaborare prin Tratatul de
la Berlin, adoptat în 25 martie 2007. 

Prin ce institu]ii î}i exercit@ puterea
Uniunea European@?
Principalele institu]ii sunt: Consiliul
Uniunii Europene, legislatorul euro-
pean, cu sediul la Bruxelles; Consiliul
European, cu sediul la Bruxelles; Co-

misia European@, executivul comuni-
tar, cu sediul la Bruxelles; Parlamen-
tul European, cu sediile la Strasbourg
}i la Bruxelles; Curtea de Justi]ie,
Tribunalul de Prim@ Instan]@, Curtea
de Conturi, cu sediile la Luxemburg;
Mediatorul European sau Avocatul
European al Poporului, cu sediul la
Strasbourg; Banca Central@ Euro-
pean@, cu sediul la Frankfurt; Banca
European@ de Investi]ii }i Fondul
European de Investi]ii, cu sediile la
Luxemburg }.a. Europol }i Eurojust
sunt structuri europene de cooperare
juridic@ }i poli]ieneasc@ implicate în
rezolvarea diferendelor, în lupta îm-
potriva crimei organizate.

Care sunt domeniile politicilor conce-
pute }i puse în practic@?
Acestea sunt: economice, culturale, so-
ciale, dezvoltare, educa]ie }i formare,
externe }.a.

Cum se raporteaz@ Uniunea Europea-
n@ la alte organiza]ii interna]ionale?
Uniunea European@ este membru activ în
ONU, Consiliul Europei, OSCEE, NATO,
este membru de dialog cu organiza]ii re-
gionale: OSA, NAFTA, ALADI, ASEAN,
Liga Arab@, Uniunea African@. Pe baza
acordurilor, UE stabile}te rela]ii cu SUA,
Canada, America Central@ }i Latin@,
Australia, Noua Zeeland@, cu state din
Orientul Mijlociu, Africa, Asia, zona
Caraibelor }i Pacificului etc. 

Ce tipuri de atitudini fa]@ de con-
struc]ia european@ s-au exprimat }i
se exprim@?
S-au exprimat }i se exprim@ atitudi-
ni optimiste, în raport cu modelul con-
struc]iei europene ce se angajeaz@ în
gestionarea noii ordini europene }i
mondiale }i va armoniza democra]ia
cu diversitatea.
S-au exprimat }i se exprim@ atitudi-
ni sceptice derivate din neîncrederea
în armonizarea democra]iei cu supra-
statul european, în evitarea ciocnirii
distructive a civiliza]iilor, în controlul
politic al transform@rilor economice,
sociale, culturale, politice. 
Pesimi}tii resping ideea eficien]ei con-
struc]iei europene, o v@d ca o „am@-
gire” cu efecte distructive.
Nu ne r@mâne decât s@ sper@m c@
opiniile euroescepticilor }i ale celor
ostili construc]iei europene vor fi lua-
te în seam@ }i c@ se vor g@si solu]ii
viabile pentru a oferi lumii un model
de democra]ie suprastatal@ care pro-
moveaz@ }i respect@ diversitatea, care
gestioneaz@ globalizarea prin atinge-
rea obiectivelor fundamentale: pacea,
securitatea, dezvoltarea, bun@starea. 
Eficien]a acestor solu]ii depinde, în
m@sur@ considerabil@, f@r@ îndoial@,
de nivelul educa]ional elevat al euro-
penilor, de investi]ia f@cut@ în instrui-
rea }i educa]ia oamenilor prin politici
culturale }i ale înv@]@mântului în]elepte.

Dând curs unei invita]ii la cel de-al
8-lea congres, organizat de Academia
Func]ionarilor Publici din Bonn, cu ti-
tlul „Noua Administra]ie: Succes prin
interconectare – a treia genera]ie de
eGovernment }i directiva UE privind
libera circula]ie a serviciilor” am ajuns
în frumosul ora} de pe malul râului
Elster. La acest eveniment au parti-
cipat în jur de 1000 de reprezentan]i
ai autorit@]ilor locale, ai landurilor }i
federale, dar }i reprezentan]i ai unor
corpora]ii din domeniul IT, din mediul
academic }i de cercetare din Germania,
Austria, Lituania, Ungaria }i România.
În ceea ce prive}te guvernarea online,
respectiv cea de-a treia genera]ie a
acesteia, trebuie men]ionat c@, în Ger-
mania, procesul de modernizare a
administra]iei cu sprijinul IT-ului este
deja fundamentat. Prima genera]ie de
eGovernment presupunea punerea
informa]iilor pe internet, la dispozi]ia
utilizatorilor, deci a cet@]enilor. Gene-
ra]ia a doua a completat acest ser-
viciu cu modalit@]i de comunicare }i
tranzac]ii electronice. Ceea ce-}i pro-
pune a treia genera]ie de eGovern-
ment este de a integra }i consolida
inova]iile }i serviciile efectuate prin

intermediul internetului.
În cadrul celor 40 de foruri de spe-
cialitate }i work-shopuri, am putut con-
stata c@ exist@ anumite dificult@]i în
ceea ce prive}te transpunerea legis-
la]iei comunitare în cea na]ional@,
chiar }i pentru vechile ]@ri membre,
state fondatoare ale UE. Cu alte cu-
vinte, Uniunea European@ nu repre-
zint@ un mecanism care func]ioneaz@
perfect, ci implic@ o angajare activ@,
consecvent@ a autorit@]ilor na]ionale,
de la toate nivelurile, în încercarea de
aliniere la reglement@rile comunit@]ii,
]inând cont }i de specificul na]ional.
Principalul obiectiv avut în vedere
prin directiva privind libera circula]ie
a serviciilor este de a des@vâr}i Pia]a
Intern@. Aceast@ directiv@ se refer@ la
dreptul cet@]enilor de a presta liber
servicii, dincolo de frontierele pro-
priei lor ]@ri, f@r@ nici o restric]ie fon-
dat@ pe na]ionalitate, prin prest@ri de
servicii în]elegând orice presta]ie furni-
zat@ în cadrul unei activit@]i profe-
sionale independente. Uniunea Euro-
pean@ a recunoscut faptul c@, atât
circula]ia persoanelor private, dar }i a
m@rfurilor este asigurat@. În ceea ce
prive}te îns@ prestarea unor servicii
într-un alt stat membru exist@ o serie
de restric]ii administrative }i legis-
lative, care apar, mai ales, sub forma
procedurilor de autorizare. Din acest
motiv se urm@re}te, pe de o parte,
introducerea unor reglement@ri juri-
dice comparabile, în ceea ce prive}te
înfiin]area unor întreprinderi sau pres-
tarea de servicii, iar, pe de alt@ parte,
se insist@ asupra asigur@rii unui nivel
calitativ echivalent a serviciilor pres-
tate pentru consumatori. În acest scop,
se impune o simplificare a proce-

durilor de ob]inere a autoriza]iilor,
fapt ce poate fi realizat prin derularea
electronic@ a acestora. Acest lucru ar
permite crearea unei re]ele ale auto-
rit@]ilor na]ionale, astfel încât s@ se
realizeze un schimb de informa]ii cât
mai rapid, în ceea ce prive}te activi-
tatea unor prestatori de servicii, ce
au activat în alte state membre }i
care urmeaz@ s@ activeze într-o nou@
]ar@. Totodat@, aceast@ simplificare pro-
cedural@ ar aduce cet@]eanul în cen-
trul preocup@rilor administra]iilor.
Prin introducerea unui singur punct
de contact (One Stop Shop), cet@-
]eanul nu mai trebuie s@ apeleze la
mai multe institu]ii, ci de aceste forma-
lit@]i se va ocupa institu]ia public@. 
Sintetizând, putem conchide c@ princi-
palele elemente ale acestei directive
se refer@ la:
Înfiin]area unei companii oriunde în
Uniunea European@: companiile vor
putea s@ îndeplineasc@ formalit@]ile
online }i printr-un singur punct de
contact. Schemele de autorizare vor
fi mai simple }i mai transparente, iar
testele de “nevoi economice” (proce-
duri costisitoare prin care companiile
trebuie s@ dovedeasc@ autorit@]ilor c@
nu vor “destabiliza” competi]ia lo-
cal@) nu vor mai fi permise.
Furnizarea de servicii transfrontalier:
libertatea de a furniza servicii oriunde
în Uniunea European@ va fi consoli-
dat@. Statele membre trebuie s@
respecte drepturilor prestatorilor s@
ofere servicii într-un stat membru
altul decât cel în care î}i au sediul.
Trebuie s@ primesc@ acces liber }i s@
se bucure de liberal exerci]iu al fur-
niz@rii de servicii în orice teritoriu.
Totu}i, statele membre vor putea s@

aplice m@suri care nediscriminatorii,
propor]ionale }i necesare pentru moti-
ve precum protec]ia interesului pu-
blic, securitatea public@, s@n@tatea
public@ }i protec]ia mediului.
O mai bun@ protec]ie a consuma-
torului: companiile vor avea obliga]ia
de a oferi informa]ii cheie consuma-
torilor }i nu le va fi permis@ discri-
minarea acestora în func]ie de do-
miciliu sau na]ionalitate. 
O mai bun@ supraveghere a compa-
niilor: statele membre vor trebui s@
î}i înt@reasc@ cooperarea administrativ@
pentru a asigura o supraveghere a
companiilor îmbun@t@]it@ }i eficient@.
Aceasta va fi sus]inut@ la un nivel

practic de un sistem electronic de in-
formare care va permite autorit@]ilor
s@ fac@ schimb de informa]ii.
Concluzia noastr@ este c@, odat@ cu
dobândirea statutului de stat mem-
bru, probleme  nu dispar, ci dimpo-
triv@. Se impune luarea în conside-
rare atât a nevoilor na]ionale, cât }i
a celor comunitare. Termenul pân@ la
care statele membre trebuie s@ tran-
spun@ în realitate aceast@ directiv@
este 28 decembrie 2009. Deci, repre-
zentan]ii administra]iilor locale }i cen-
trale din ]ara noastr@ trebuie s@ se
apuce de treab@, cu atât mai mult,
cu cât utilizarea serviciilor online este,
în România, într-o etap@ incipient@.

O nou@ @dministra]ie

drd. Lia - Alexandra BALTADOR

Prof. univ. dr. Elena MACAVEI

Integrarea european@ – provocare pentru 
sistemul educa]ional românesc (II)

Centrul European de informare “Nicolaus Olahus” Sibiu, blv. Victoriei nr. 2-4
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La bursa sibian@, prima sesiune a s@p-
t@mânii curente a coincis cu reve-
nirea lichidit@]ii la un nivel ridicat. Au
fost încheiate 12.086 contracte fu-
tures }i options, în cre}tere cu 143&
în raport cu }edin]a anterioar@. Va-
loarea transferurilor s-a cifrat de 41,5
milioane de lei, iar investitorii au
tranzac]ionat pe fondul aprecierilor
cota]iilor. Începutul de s@pt@mân@
optimist al bursei din Sibiu, cu vo-
lume }i pre]uri în cre}tere, este expli-
cat de Mirabela Coss, broker la SSIF
Broker Cluj, prin prisma „lichidit@]ii
create de sectorul financiar pe burs@,
situa]ie care a "mi}cat" dup@ o lung@
perioad@ de a}teptare cota]iile deri-
vatelor }i a dat ocazia marc@rii de
profituri investitorilor care, cu r@bdare,
au acumulat sau au r@mas pe pozi]ii
de cump@rare de circa trei s@pt@-
mâni. Evolu]ia cota]iilor a fost destul
de ampl@, iar cre}terile pe volume au
creat o senza]ie de team@ pentru o
parte din vânz@torii din pia]a sibian@,
astfel încât concomitent cu marc@rile
de profit am avut parte }i de închi-
deri de pozi]ii pentru limitarea pier-
derilor poten]iale”, a mai ad@ugat sursa
citat@. Segmentul SIF a dominat cate-
goric }edin]a, prin intermediul DESIF
2 }i DESIF 5. Cu 6242 contracte,
ceea ce reprezint@ echivalentul a 6,24

milioane de ac]iuni, DESIF 2 au fost
cele mai c@utate derivate. DESIF 2
iunie au atras 5156 contracte }i au
crescut cu 6,64 bani, fiind cotate la
3,2661 lei/ac]iune. Pentru septembrie,
DESIF 2 au crescut cu 6 bani }i au
ajuns la nivelul de 3,4 lei/ac]iune.
Raportat la aceast@ scaden]@, s-a pu-
tut observa îmbun@t@]irea volumului,
ziua de luni ducând rulajul DESIF 2
la 926 contracte. DESIF 2 decembrie
au beneficiat de o apreciere de 5,85
bani/ac]iune, ajungând la un pre] de
3,618 lei, iar DESIF 2 martie 2008
au crescut cu 9,98 bani }i valorau
3,8998 lei/ titlu. DESIF 5 s-au plasat
pe locul secund, cu 5113 contracte.
DESIF 5 iunie au urmat un traseu
ascendent, soldat cu o apreciere de
7,22 bani }i cu un pre] de cotare de
3,6852 lei/ac]iune. {i pentru DESIF 5
septembrie s-a putut detecta o cre}-
tere a volumelor. În ceea ce prive}te
pre]ul de cotare, acesta a fost îm-
bun@t@]it cu 5,42 bani }i ajuns la
3,873 lei/titlu. Conform Mirabelei
Coss, ”ceea ce a surprins îns@ a fost
faptul c@ derivatele pe SIF au r@mas
sub pre]urile din pia]a la vedere,
semn c@ mi}c@rile violente de pe
spot nu sunt obi}nuite pentru inves-
titori, astfel încât ace}tia prefer@ înc@
s@ se manifeste cu pruden]@ si s@
a}tepte o confirmare a trendului
ascendent, care pare a se fi reluat”.
Pe locul trei s-au plasat DEBRK,
derivate care au generat peste 300
contracte }i confirm@ interesul ar@tat
de investitori în ultime vreme. Evolu-
]ia euro din pia]a bancar@ a fost re-
flectat@ de derivatele pe cursul leu/euro,
care se afl@ }i ele în cre}tere de interes. 
Dup@ debutul promi]@tor de s@pt@-
mân@, în }edin]a de mar]i, volumele
au revenit la un nivel redus, situa]ie
datorat@ în special pruden]ei juc@-
torilor. Au fost încheiate 5200 con-
tracte futures }i options din 912

tranzac]ii, iar valoarea rulajului s-a
plasat la 17,66 milioane de lei. Con-
form Mirabelei Coss, broker la SSIF
Broker Cluj, cel mai activ intermedi-
ar din pia]a derivatelor, „corela]ia
pie]ei de la Sibiu cu  volumele rulate
în pia]a spot s-a f@cut din nou re-
marcat@ }i în }edin]a de mar]i.
Cu toate c@, luni, s-au înregistrat cre}teri
semnificative }i pe volume impor-
tante atât în pia]a la vedere, cât }i în
cea la termen, în piata sibian@ s-a
putut observa c@ investitorii au reac-
]ionat cu mai mult@  pruden]@. Astfel,
corec]ia u}oar@ din a doua }edin]@ a
venit oarecum în mod firesc iar pia]a
derivatelor, care anticipase reac]ia înc@
de luni, a ramas destul de ferm@, va-
ria]iile de pre] fiind lipsite de aplomb”.
În ceea ce prive}te num@rul pozi]iilor
deschise, acesta a sc@zut u}or, pân@
la nivelul de 54.634. În pia]a deri-
vatelor valutare, raportul leu/euro a
fost din nou tranzac]ionat pentru
toate cele trei scaden]e înc@ disponi-
bile în 2007. În pia]a ac]iunilor, pe
fondul evolu]iei preponderent descen-
dente a cota]iilor, derivatele DESIF 2
Moldova }i DESIF 5 Oltenia au
ob]inut cele mai bune cote de lichi-
ditate. DESIF 2 au fost preferate pen-
tru 2664 contracte. Scaden]a de la
finalul acestei luni continu@ s@ ]in@
capul de afi} atr@gând 85& din
totalul contractual al DESIF 2. Cu
2281 contracte, DESIF 5 au ob]inut
locul doi în top. Pentru scaden]a de
s@pt@mâna viitoare, segmentul petro-
lier a furnizat ocupantele locului trei,
anume derivatele pe ac]iunile „Rom-
petrol Rafinare”. Volumul acestora s-a
plasat îns@ la mare distan]@ de pri-
mele dou@ locuri, cu doar 56 contracte.

Euro a fost tranzac]ionat
sub oficialul BNR

Pre]urile au revenit pe cre}tere, în
}edin]a de miercuri, context în care

s-a consemnat }i o ascensiune
u}oar@ a volumului de transfer, în
raport cu ziua precedent@. Au fost
încheiate 5785 contracte futures }i
options, din 1085 tranzac]ii, valoarea
rulajului ajungând la aproape 20 mi-
lioane de lei. În pia]a derivatelor pe
valute s-au consemnat tranzac]ii pe
cele trei scaden]e din anul curent.
Pentru sfâr}itul lunii iunie, euro a
fost tranzac]ionat la un pre] de 3,203
lei, aflat sub oficialul BNR de 3,2123
valabil joi, situa]ie datorat@ presiunii
exercitate de vânz@tori. La cota]ia
futures amintit@, s-a ajuns în urma
unei deprecieri de 3,6 bani. 
Moneda unic@ s-a înscris pe un tra-
seu descendent }i pentru scaden]ele
septembrie }i decembrie, depreciin-
du-se cu un ban pentru ambele ast-
fel c@ pre]urile de cotare au ajuns la
3,25 respectiv 3,26 lei. „Timpul scurt
r@mas pân@ la finalul celei de-a doua
scaden]e din an a f@cut ca tran-
zac]iile pe raportul leu/euro – iunie
2007 s@ fie speculative. În schimb,
pe termen mediu }i lung, adic@ sep-
tembrie }i decembrie, putem vorbi
despre strategii de hedging valutar,
]inând cont }i de modul în care
evolueaz@ moneda european@ în pia]a
la vedere”, a declarat un broker si-
bian. Dup@ dou@ }edin]e cu sc@deri
de pozi]ii, miercuri am asistat la o
evolu]ie ascendent@ a totalului po-
zi]iilor futures, concomitent cu în-
chiderile de pe scaden]a apropiat@
înregistrându-se deschideri pe urm@-
toarele termene, în special pentru
septembrie. Dac@ pentru scaden]a de
la finalul lunii s-a consemnat o
reducere cu 1114 pozi]ii fa]@ de mar]i,
pentru septembrie, totalul a evoluat
la 11.358, cu  1236 pozi]ii în urcare
în raport cu sesiune anterioar@. {i pe
decembrie, totalul a crescut cu 290
pozi]ii, ajungând la 12.302, nivel înc@

superior celui de pe septembrie. De-
rivatele pe ac]iunile DESIF 5 au fost,
de aceast@ dat@, cele mai lichide, cu
un total de 3084 contracte. Pe locul
trei, în topul zilei, au urcat DETLV cu
144 contracte. O evolu]ie interesant@
au avut }i derivatele pe ac]iunile
„Petrom”, care au generat 113 con-
tracte, majoritatea pentru scaden]a
de s@pt@mâna viitoare.

Cre}teri exponen]iale 
pentru cota]ii }i lichidit@]i 

În }edin]a de joi, pe fondul cre}terii
consistente a cota]iilor derivatelor pe
SIF, în special pe DESIF 2 }i DESIF
5, „vedetele” bursei sibiene, lichidi-
tatea a crescut la rândul ei expo-
nen]ial, pân@ la ora 12,15 fiind în-
cheiate circa 11.000 contracte. DESIF
2 erau, la aceea}i or@, cele mai trans-
ferate produse, cu echivalentul a
5,65 milioane de ac]iuni, urmate de
DESIF 5 cu echivalentul a 5,22 mili-
oane.  La cre}terile de pre] respec-
tiv de lichiditate înregistrate joi atât
în pia]a la vedere, cât }i în pia]a la
termen a contribuit decizia CNVM de
luni, 18 iunie. 
Potrivit acesteia societ@]ile de admi-
nistrare a investi]iilor (SAI) nu
ac]ioneaz@ în mod concertat cu fon-
durile de investi]ii pe care le admi-
nistreaz@ pân@ la apari]ia unor infor-
ma]ii contrare. ”CNVM a oferit prin
decizia de luni investitorilor de talie
oportunitatea de a evita pragul ma-
xim de detinere de 1&, care, înce-
pând de anul trecut, se aplic@ }i în
cazul investitorilor care ac]ioneaz@ în
mod concertat. Astfel, ei pot s@ acu-
muleze pachete mari din SIF-uri iar
acest lucru s-a obervat în pia]a la
vedere, dar }i pe pia]a la termen
care este corelat@ cu aceasta”, a
declarat un broker sibian.

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

urmare din pagina 1
Atâta vreme cât managerii accept@
ideea c@ salariile vor cre}te, mai de-
vreme sau mai târziu, vor accepta }i
faptul în sine. Cre}terea salariilor, o
m@sur@ în general cu dou@ t@i}uri
cam la fel de ascu]ite, are acum o
parte a cu]itului care taie perfect }i
alta cam boant@. Taie perfect, pentru
c@, odat@ cu cre}terile salariale, fir-
mele care mizau numai pe avantajul
competitiv al salariilor mici vor fi
r@puse. Cum }omajul nu prea este o
problem@ româneasc@, aproape c@ se
poate miza pe o cur@]enie general@
care, în prima parte, îi va încânta pe
cei mai bine pl@ti]i, deprima pe anga-
jatori }i inhiba pe viitorii investitori,
care vin numai pentru for]a de munc@
ieftin@. Cum lumea e mult mai com-
plicat@ decât pare, bucuriile }i tris-
te]ile se vor mai amesteca, dar, odat@
îngustat@, supapa salariilor mici ca
element al avantajului competitiv, vor
ap@rea schimb@ri semnificative în me-
diul economic. Pe scurt, strategia co-
lectiv@ de cre}tere a salariului pare a
fi de succes pentru membrii grupu-
lui (se va sim]i, deci, în statistic@). Nu
neap@rat }i pentru companie, a}a c@
de la bucuriile colective se va trece
la rapid la cele individuale. Adic@ fie-
care pentru el, pentru un salariu mai
mare.
Acest lucru se întâmpl@ deja atunci
când e vorba de manageri la orice

nivel, mai ales în profesiile care se
caut@ pe pia]@: în domeniul financiar, în
construc]ii, în IT sau vânz@ri, aproape
indiferent de m@rimea companiei. Fir-
mele de resurse umane dau un me-
saj interesant, îns@, pentru to]i cei care
sunt dispu}i s@-}i schimbe jobul. Se
caut@ profesioni}ti, deja sunt prea
pu]ini pe pia]a româneasc@. Efectul?
Cresc salariile. De}i toate condi]iile
par a indica un proces inevitabil }i con-
di]ionat de concuren]a de pe pia]@,
mai pu]in de productivitate - elemen-
tul generator de salarii mai mari “s@n@-
toase”, acest mic succes personal de-
pinde, desigur, de fiecare în parte. Dac@
la aceast@ presiune se mai adaug@
oportunitatea muncii în str@in@tate, di-
rec]ia este una singur@, iar efectul este
garantat. Cresc salariile! Ce deza-
m@gire va fi pentru aceia care nu vor
reu}i s@-}i renegocieze veniturile. 
Cum s@ faci s@ nu fii în categoria
mic@ a celor care, anul acesta, nu vor
beneficia de cre}teri salariale? Un
mic ghid, pentru a nu r@mâne pe
afar@, include, pentru meseriile ma-
nageriale calificate, câteva cerin]e de
neocolit. (Asta dac@ nu se dore}te
c@utarea unu job pe afar@). Prima
condi]ie este alegerea unei profesii
pe val: din construc]ii, IT, finan]e sau
vânz@ri. Reconvertirile profesionale sunt
la mod@, sunt acceptate, chiar dac@
experien]a este înc@ un atu. Schim-
b@rile prea dese de profesie }i, mai
ales, ale locului de munc@, nu fac bine,
spun managerii de resurse umane,

dar suntem în epoca în care perfor-
man]a dovedit@ e mai important@
decât fidelitatea. Cu toate recoman-
d@rile celor de la resurse umane, de
a miza pe fidelitate, suntem în epoca
în care un manager cu performan]e
dovedite poate s@-}i schimbe jobul
mai rapid de trei ani (a}a cum reco-
mand@ speciali}tii), f@r@ s@ fie privit
cu suspiciune. Nici nu mai trebuie
ad@ugat@ condi]ia esen]ial@ a cunoa}-
terii limbii engleze, care poate face o
diferen]@ de 25& în favoarea celui
care }tie limba. 
Dac@ toate aceastea se întâmpl@ la
nivelul de jos }i cel mediu al pie]ei,
sus, la high level, ori nu se a}teapt@
cre}teri propor]ionale (cum spun head
hunterii), ori transparen]a las@ de dorit,
iar negocierile directe pentru pozi]iile
de top r@mân chiar discrete. Pentru
c@, într-o pia]@ unde salariile cresc
pentru portar, pentru secretar@, pen-
tru b@iatul de la IT, agen]ii de vân-
z@ri, noul }ef de la marketing, pentru
tot compartimentul financiar, s@ r@mân@
chiar managerul general pe dinfar@?
Nici vorb@. Asta, cu umila condi]ie ca
firma s@ r@mân@, totu}i, pe pia]@...

Dan Suciu este realizator al emisiuni
Business Class, la The Money
Channel. A fost redactor }i coordo-
nator al unor publica]ii s@pt@mânale
}i lunare economice. Are un master
în politici publice }i preg@te}te un
doctorat în economie.

Dan SUCIU
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Dinamic@ crescut@ în pia]a bursier@ a derivatelor



Raiffeisen Asset Management a depus,
la Comisia de Supraveghere a Sistemului
de Pensii Private, documenta]ia necesar@
pentru a ob]ine autoriza]ia de adminis-
trare a fondurilor de pensii facultative,
precum }i a prospectului schemei de
pensii facultative, se arat@ ̂ntr-un comu-
nicat al institu]iei. "%n condi]iile ^n care
pensia public@ actual@ reprezint@ circa
35& din salariul mediu pe economie,
reforma pensiilor este o necesitate }i nu
o op]iune pentru Rom$nia. Prin partici-
parea la sistemele private de pensii (at$t
cel facultativ, c$t }i cel privat obligato-
riu), oamenii ^}i pot asigura un trai de-
cent dup@ pensionare. Astfel, func]ie de
nivelul }i durata contribu]iei la aceste
fonduri, pensia total@ (cea public@ }i cea
privat@) poate urca p$n@ la 80&", a spus
Felicia Popovici, vicepre}edinte Raiffeisen
Asset Management }i membru ^n con-
ducerea Asocia]iei Pensiilor Administrate
Privat din Rom$nia (APAPR). 

Condi]ii pentru administare simultan@

Un fond de pensii se constituie prin con-

tract de societate civil@ }i trebuie s@ aib@
minimum 50.000 de participan]i. Num@-
rul minim de participan]i trebuie reali-
zat ̂n perioada primilor 3 ani de la data
constituirii fondului de pensii. Fondurile
ce nu vor avea minimum 50.000 de par-
ticipan]i vor fi preluate de al]i adminis-
tratori. Potrivit CSSPP, companiile spe-
cializate vor putea administra simultan
fonduri de pensii facultative (pilonul III)
}i un singur fond de pensii administrat
privat sau obligatoriu (pilonul II). %ns@,
trebuie ̂ndeplinite anumite condi]ii. Ini]ial,
a existat o anumit@ reticen]@ ^n privin]a
gestion@rii simultane a fondurile de pen-
sii obligatorii }i facultative. %ns@, p$n@ la
urm@, arbitrul pensiilor private a decis
c@ se poate face acest lucru. Societatea
de pensii va avea nevoie de dou@ decizii
de autorizare din partea CSSPP. Practic,
societatea este nevoit@ s@ depun@ la
CSSPP, pentru fiecare cerere de autori-
zare, ̂n mod separat, toate documentele
necesare prev@zute ^n legisla]ia men]io-
nat@. %n plus, societatea va necesita un
capital social minim de 5,5 milioane
euro, echivalent ^n lei, din care echiva-

lentul ^n lei al 1,5 milioane euro va fi
destinat exclusiv pilonului III, iar patru
milioane euro, fondului de pensii adminis-
trat privat.

Riscul de faliment

%n ceea ce prive}te riscul c@derii unui
fond privat de pensii, acesta este redus.
Pensia privat@ a unui contributor la o
schem@ de pensii private va fi acoperi-
t@, ^n propor]ie de 70-80&, de Fondul
de Garantare al sistemului, ̂ n momentul
pl@]ii. Fondul va putea acoperi 70-80&
din pensie, ^n cazul ^n care se va ^n-
t$mpla ceva ^n momentul acela }i va fi
administrat de un consiliu format din
reprezentan]i ai tuturor adminstratorilor
de pensii private. %n cazul ̂n care o com-
panie ce administreaz@ fonduri de pen-
sii private ar da faliment, atunci fondul
va fi transferat temporar unui alt adminis-
trator, sub administra]ie special@.

Campanii de promovare

Din luna iulie, Ministerul Muncii }i Co-

misia de Supraveghere a Sistemului de
Pensii Private vor ̂ncepe o campanie de
informare privind sistemul pensiilor pri-
vate. Campania este finan]at@ printr-un
credit de un milion de dolari de la Banca
Mondial@. %n ceea ce prive}te campani-
ile publicitare desf@}urate de companii
sunt impuse anumite condi]ii. Potrivit
unei norme a Comisiei de Supraveghere
a Sistemului de Pensii Private, se interzi-
ce difuzarea materialelor publicitare
^nainte de autorizarea fondurilor de pen-
sii administrate privat }i a administra-
torilor acestora. %n materialele publicitare
referitoare la fonduri de pensii private
vor fi, de asemenea, interzise, compa-
ra]iile ^ntre diferitele fonduri de pensii
}i administratorii acestora, folosirea sin-
tagmelor "rezultat garantat", "c$}tig garan-
tat" sau orice alte formul@ri care pot crea
aparen]a de garantare a unui c$}tig. Vor
fi, de asemenea, interzise, formul@rile de
genul "cea mai mare societate de adminis-
trare a fondurilor de pensii", "cea mai bun@
schem@ facultativ@ de pensii", "cel mai
performant fond" }i altele, asem@n@toare. 

Nevoia de informare

Conform unui studiu elaborat de  Light-
house la cererea ING Asigur@ri de Via]@,
toate companiile "}tiu ceva" despre sis-
temul de pensii private, dar sunt foarte
pu]ine cele care sunt cu adev@rat infor-
mate. Exist@ o confuzie generalizat@ cu
asigur@rile de via]@ care au componen]a
investi]ional@, precum }i o confuzie ̂ntre
pensiile facultative }i cele private. Cu c$t
o companie este mai mare, cu at$t este
mai ridicat gradul de informare. Nevoia
de informare este cea mai important@
problem@ semnalizat@ de companiile
rom$ne}ti cu privire la introducerea sis-
temului de pensii private arat@ studiul.
Angajatorii consider@ c@ este de un real
ajutor s@ primeasc@ c$t mai multe infor-
ma]ii explicite din partea fiec@rui fond
de administrare. Patru din zece angaja]i
(39&) spun c@ ob]in informa]ii despre sis-
temul de pensii private de la angajatori,
^n timp ce companiile a}teapt@ l@muriri
de la gestionarii fondurilor private de
pensii, se mai arat@ ̂n studiu. Un alt stu-
diu, elaborat la cererea companiei AVIVA,
relev@ c@ dou@ treimi din companii doresc
s@ ofere o pensie privat@ angaja]ilor. Repre-
zentan]ii acestor companii cred c@ pachetele
de beneficii sunt cele care determin@ sala-
ria]ii s@ r@m$n@ fideli angajatorului pen-
tru o perioad@ mai lung@ de timp. %n spe-
cial, firmele cu sindicate puternice sunt
interesate s@ promoveze acordarea de
pensii private pentru ^ntreg personalul. 

(va urma)
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Reformarea sistemului de pensii ^n Rom$nia a intrat pe ultima sut@ de metri. Din luna august,
salaria]ii sub 35 de ani, care sunt obliga]i s@ intre ^n sistem, }i cei ^ntre 35 }i 45 de ani, care o
pot face op]ional, vor putea deja s@ adere la un fond de pensii obligatorii administrate privat. Sa-
laria]ii vor avea la dispozi]ie patru luni pentru a alege un fond privat de pensii, scrie EurActiv.ro.
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