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Cu prilejul noului an, 2008, revista
Euroeconomia XXI ureaza tuturor colaboratorilor
si cititorilor sai un An Nou fericit, bucurii,
sanatate si cele mai frumoase impliniri.
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“Umanismul, pacea, 
prietenia sunt comanda-
mentele supreme ale
epocii noastre. A. Schweitzer
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LA MUL[I ANI!

Emil DAVID

„Oamenii se nasc egali. Din ziua
urm@toare, nu mai sunt a}a.”

Jules Renard

În mai multe state din apusul
Europei, are loc o confruntare tot
mai intens@ – sus]inut@ cu argu-
mente inteligente, ra]ionale – între
„religia pie]elor”, în spe]@ pia]a
„exclusivul regulator al economiei”,
pe de o parte, }i „socialismul tra-
di]ional”, de sorginte nu est, ci, în
m@sur@ fundamental@, vest-euro-

pean@. Ceea ce se impune în aceas-
t@ confruntare, ceea ce se degaj@
din ea, cu recunoa}teri, mai mult
sau mai pu]in explicite, din ambele
p@r]i, este un nou set de valori,
greu de contestat.

Iat@ câteva elemente. A}a cum
scrie profesorul Anthony Giddens,
fost director al lui London School
of Economics }i autorul unei lu-
cr@ri relativ recent ap@rute – „Noul
Model European”, Machette Litera-
tures Telos – se impun în timpul
nostru mai multe principii capitale. 

continuare ^n pagina 5

Teme de reflec]ie „XXI”

În urm@ cu un an, a}teptam, cu to]ii, s@ vedem ceea ce
ne va aduce aderarea ]@rii noastre la Uniunea European@.
Bineîn]eles, cei mai mul]i afirmam c@ nu ne a}tept@m la modi-
fic@ri majore, de la o zi la alta. Aderarea este una, integrarea
alta, iar schimb@rile radicale reclam@, de cele mai multe ori,
perioade mai lungi. Cu alte cuvinte, cu unele excep]ii (radicale),
se v@dea o atitudine pozitiv@, dar re]inut@, fa]@ de acest impor-
tant eveniment.

{i, totu}i, pe parcursul acestui an, am putut sim]i, per-
sonal, anumite schimb@ri, adesea pozitive. A}a se face, de
exemplu, c@ la o vizit@ în capitala Moldovei, la Chi}in@u, pe la
începutul anului, am primit, pentru prima dat@, felicit@ri pen-
tru ob]inerea statutului de ]ar@ membr@ a U.E. a României, fapt
ce m-a impresionat. Desigur, din partea unor cet@]eni moldoveni,
care mai au un drum lung de parcurs, dar totu}i...

Participarea la un simpozion având ca tem@ modernizarea
administra]iei publice, care s-a desf@}urat la Leipzig, mi-a prile-
juit, din nou, un sentiment de mândrie na]ional@, dar, de aceast@
dat@, ceva mai problematic. Cred c@, în afara modului german,
mai re]inut decât cel rostit în sincerul }i dulcele grai moldove-
nesc, cauza a fost }i indicarea unor deficien]e în ceea ce prive}te
organizarea, desf@}urarea }i responsabilitatea celor care
îndeplinesc sarcini în cadrul aparatului administrativ, coloana
(preferabil) vertebral@ a oric@rui stat. 

Se pot declara românii mul]umi]i de bilan]ul anului 2007?
Cum ne-am adaptat la rigorile europene, în primul an dup@ ade-
rare? Au func]ionat satisf@c@tor motoarele economiei na]ionale în
debutul competi]iei directe cu economiile UE? Putem spera la
mai mult }i ce anume ne-a împiedicat s@ fim mai competitivi?

Sunt, toate acestea, întreb@ri fire}ti la cump@na dintre ani,
c@rora vom încerca s@ le g@sim r@spuns în cele ce urmeaz@,
analizând cât mai obiectiv cu putin]@ împlinirile }i e}ecurile din
perspectiva optimist@ a anului 2008. An în care, obligatoriu, dac@
vrem s@ fim cu un pas mai europeni, ar trebui s@ ne d@m cu
to]ii osteneala ca, potrivit zicalei, cele bune s@ se-adune, cele
rele s@ se spele…

Tr@gând linie }i adunând, nu se poate spune c@ România,
în primul s@u an european, a b@tut pasul pe loc, chiar dac@ acum,
la bilan], opiniile unor anali}ti economici penduleaz@ între ex-
treme: de la optimismul excesiv }i s@lt@re], la pesimismul negru
}i descurajator.

Într-adev@r, România a r@mas, în 2007, consecvent@ cu ea
îns@}i }i în bune }i în rele. O ]ar@ care a dat multe b@t@i de cap
oficialilor Uniunii Europene, în anii dificili ai preader@rii, a r@mas,
}i dup@ momentul promov@rii în familia UE27, acela}i elev capri-
cios, înd@r@tnic, paradoxal, plin de un poten]ial care întârzie s@ se
exprime la justa sa valoare. Care a fost principala frân@ din 2007? pag. 8

London School of Economics

Un nou set de valori
Dan POPESCU

Dup@ ce produ-
c@torii }i procesatorii
au modificat, pe r$nd
pre]ul p$inii, al laptelui,
al uleiului sau al carnii,
a venit }i r$ndul furni-
zorilor de combustibili
s@ umble  la tarife. De
ieri, s-au scumpit  carbu-
ran]ii cu opt, respectiv
nou@ bani pe litru în

benzin@riile Rompetrol }i Petrom. {i este
doar începutul, pentru c@ Anul Nou va
aduce, înc@ din prima zi, cre}teri de pre]uri.
De la taxa de drum p$n@ la poli]ele de asi-
gurare }i impozite, mai totul ne va scoate
în 2008 mai mul]i bani din buzunar.

Cei mai afecta]i par s@ fie }oferii,
av$nd în vedere c@ se scumpesc  at$t taxa
de drum, c$t }i asigur@rile auto obligatorii.
Nivelul istoric al pre]ului petrolului pe pie-
]ele interna]ionale va aduce cu sine }i scup-
mirea benzinei }i a motorinei. Pre]ul istoric
al barilului de petrol pe pie]ele interna]io-
nale face ca scumpirea carburan]ilor s@ fie
doar o chestiune de timp.

continuare ^n pagina 4
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Cele bune 
s@ se adune…
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Cultura 
}i demografia

Întâiul an euromânesc
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Emil David – Dulcea be]ie a devoratorilor de sondaje, nr.104/23 februa-
rie 2007

Cornel Nicolae Jucan – Starea de normalitate… continu@…, nr.104/23
februarie 2007

Sorin Burnete – Ce mai înseamn@, ast@zi, dolarul?, nr.105/2 martie 2007
C@t@lin Nicolescu – Sistemele financiar – bancare }i pericolul coruperii

func]ionarilor din aceste sisteme (I), nr110/6 aprilie 2007
C@t@lin Nicolescu – Sistemele financiar – bancare }i pericolul coruperii

func]ionarilor din aceste sisteme(II), nr.111/13 aprilie 2007
C@t@lin Nicolescu – Evaziunea fiscal@ – de la concept, la necesitatea de

combatere, nr.114/4 mai 2007
Eugen Iord@nescu – Taxa de prim@ înmatriculare, nr.115/11 mai 2007
Dan Suciu – Conjunctura leului tare, nr.116/18 mai 2007
C@t@lin Nicolescu – Frauda la nivel european }i în România (I), nr.118/1

iunie 2007
C@t@lin Nicolescu – Frauda la nivel european }i în România (II), nr.119/8

iunie 2007
Silvia M@rginean }i Ramona Toma – Conferin]a anual@ a Societ@]ii
Europene de Economie }i Finan]e – Sofia, Bulgaria, nr.121/22 iunie 2007
Dan Suciu – Leul nim@nui – este cursul de schimb suficient de corect

pentru a nu mai stârni aten]ia interven]ionist@ a B@ncii Na]ionale? –,
nr.122/29 iunie 2007

Dan Suciu – Autosus]inerea leului – cum poate moneda na]ional@ s@ 
evite s@ se învârt@ într-un cerc vicios, nr.123/6 iulie 2007

Dan Suciu – Pre]ul leului cu bune }i rele, nr.124/13 iulie 2007
Livia Ilie – Finan]area firmelor de-a lungul ciclului de via]@, nr.125/20 

iulie 2007
Dan Suciu – Cod galben: salarii, productivitate, infla]ie, nr.128/10 august 2007
Dan Suciu – Înv@t@minte de dup@ furtun@, nr.129/17 august 2007
Ileana Ilie – Unde i]i faci pensie?, nr.129/17 august 2007
Emil David – Leul nostru – în oglinda propriei neputin]e, nr.130/24 august 2007
Dan Suciu – Cât cost@ România?, nr.131/31 august 2007
Ilie Banu – Cauzele crizei politice din Belgia, nr.132/7 septembrie 2007
Dan Suciu – Un euro, ca un juc@tor de rugby, nr.135/28 septembrie 2007
Renate T@nase – Supravegherea }i impruden]a pentru b@ncile comerciale –

cerin]@ a prevenirii crizei financiare din Statele Unite, nr.136/5 
octombrie 2007

Daniela Petra}cu – Riscul în procesul credit@rii, nr.136/5 octombrie 2007
Dan Suciu – Un joc leu-valute, nr.136/5 octombrie 2007
Ileana Ilie – Leu, euro sau o moneda exotic@?, nr.139/26 octombrie 2007
Dan Suciu – B@ncile centrale ca superinstitu]ii, nr.140/2 noiembrie 2007
Daniela Petra}cu – Definirea, elementele componente }i tr@s@turi ale cre-

ditului, nr.141/9 noiembrie 2007.
Dan Popescu – Creditele – un posibil desen strategic, nr.141/9 noiembrie 2007
Dan Suciu – Infla]ia de toamn@, nr.141/9 noiembrie 2007.
Daniela Petra}cu – Definirea, elementele componente }i tr@s@turi ale cre-

ditului, nr.142/16 noiembrie 2007.
Dan Suciu – Circuitul banilor în natur@, nr.143/23 noiembrie 2007.
Daniela Petra}cu – Func]iile }i rolul creditului bancar în economie, 

nr.143/23 noiembrie 2007.
Silvia M@rginean – Indicatori de m@surare a societ@]ii informa]ionale, 

nr.144/30 noiembrie 2007.
Dan Suciu – Cele mai grele zile ale leului, nr.144/30 noiembrie 2007.
Dan Suciu – Bilan] f@r@ culoare, nr.146/14 decembrie 2007.

Evolu]ii la burs@:
Decebal N. Tod@ri]@ – Semne bune anul are, nr.98/12 ianuarie 2007
Decebal N. Tod@ri]@ – Derivatele pe ac]iunile SIF2 }i SIF5 domin? pia]a

futures, nr.99/19 ianuarie 2007
Adriana Vin]ean – Împ@r@]ia scopurilor, nr.99/19 ianuarie 2007
Decebal N. Tod@ri]@ – Instrumentele derivate, intens tranzac]ionate, 

nr.100/26 ianuarie 2007
Dan Suciu – E timpul dobânzilor în sc@dere, nr.100/26 ianuarie 2007
Decebal N. Tod@ri]a – Ianuarie a confirmat a}tept@rile: lichiditatea cre}te,

nr.101/2 februarie 2007
Dan Suciu – Pre]ul cre}terii salariilor,nr.101/2 februarie 2007
Decebal N. Tod@ri]@ – Evolu]ii mixte la bursa derivatelor, nr.102/9 februa-

rie 2007
Dan Suciu –Banii clasei de mijloc, nr.102/9 februarie2007
Decebal N. Tod@ri]a – [inta: dublarea lichidit@]ii în 2007, nr.103/16 februa-

rie 2007
Dan Suciu – Banii mul]i nu mai sperie pe nimeni, nr.103/16 februarie 2007
Decebal N. Tod@ri]@ – Specula]iile au condus la volume ridicate, nr.104/23

februarie 2007
Decebal N. Tod@ri]@ – Sc@derile de pre] au redus lichiditatea la bursa 

sibian@, nr.105/2 martie 2007
Dan Suciu – Mereu cu un pas în urm@, nr.105/2 martie 2007
Decebal N. Tod@ri]@ – Peste un milion de contracte de la începutul 

anului, nr.106/9 martie 2007
Dan Suciu – Banii de azi, la pre]ul celor de ieri, nr.106/9 martie2007
Decebal N.Tod@ri]@ – Investi]iile pe pozi]ii de vânzare }i-au dovedit ren-

tabilitatea, nr. 107/16 martie 2007
Dan Suciu – Obsesia imobiliar@ a pie]ei române}ti, nr. 107/16 martie 2007
Decebal N Tod@ri]a – Scaden]a iunie se impune în preferin]ele investito-

rilor, nr.108/23 martie 2007
Dan Suciu – Pre]ul creditului }i eficientizarea economisirii, nr.108/23 mar-

tie 2007
Decebal N.Tod@ri]@ – Pe final de scaden]@, lichiditate ridicat@ în pia]a la
t ermen, nr.109/30 martie 2007
Dan Suciu – O nou@ îngrijorare: leul tare, nr.109/30 martie 2007

Decebal N. Tod@ri]@ – Primul trimestru din 2007, un succes pentru bursa
derivatelor, nr,110/6 aprilie 2007

Dan Suciu – Leul de Pa}ti, nr.110/6 aprilie 2007
Decebal N. Tod@ri]@ – Evolu]ia intermediarilor activi în pia]a BMFMS: 

plusuri }i minusuri, nr.111/13 aprilie 2007
Dan Suciu – Mai sunt românii s@raci?, nr.111/13 aprilie 2007
Decebal N.Tod@ri]@ – Mi}c@rile pre]urilor au condus la noi recorduri pe

luna în curs, nr.112/20 aprilie 2007
Dan Suciu – Bucurii false cu dolari ieftini, nr.112/20 aprilie 2007
Decebal N.Tod@ri]@ – Bursa din Sibiu }i-a propus un profit brut de 1,9

milioane de lei, nr.113/27 aprilie 2007 
Dan Suciu – Ce politic@ face leul?, nr.113/27 aprilie 2007
Decebal N.Tod@ri]@ – Valoarea echivalent@ rulajului futures a dep@}it 

444 milioane de euro, nr.114/4 mai 2007
Dan Suciu – Cea mai grea zi a leului, nr.114/4 mai 2007
Decebal N. Tod@ri]a – Aten]ia investitorilor, focalizat@ pe derivatele SIF,

nr.115/11 mai 2007
Dan Suciu – Maturizarea creditelor, nr.115/11 mai 2007
Cat@lin Nicolescu – Codul fiscal va reaprinde evaziunea fiscal@ ̂ n dome-

niul imobiliarelor, nr.115/11 mai 2007
Decebal N. Tod@ri]@ – Lichiditate medie, investitori în expectativ@, nr.116/18

mai 2007
Decebal N. Tod@ri]@ – Derivate pe aur, la Bursa din Sibiu, nr.117/25 

mai 2007
Dan Suciu – Despre leu cu rezerve, nr.117/25 mai 2007
Decebal N. Tod@ri]@ – Noi instrumente derivate introduse la tranzac]ionare,

nr.118/1 iunie 2007
Dan Suciu – O noua amenin]are: deficitul de cont curent, nr.118/1 iunie 2007
Decebal N. Tod@ri]@ – Lichiditate medie în luna mai, la bursa sibian@, 

nr.119/8 iunie 2007
Dan Suciu – Banii din construc]ii, primii pa}i spre suprafa]@, nr.119/8 

iunie 2007
Decebal N. Tod@rit@ – În apropierea scaden]ei, starea de expectativ@ se

men]ine, nr.120/15 iunie 2007
Dan Suciu – Cel mai bun an din istorie, nr.120/15 iunie 2007
Decebal N. Tod@ri]@ – Dinamica crescut@ în pia]a bursier@ a derivatelor,

nr.121/22 iunie 2007
Dan Suciu – Vremea salariilor mari, nr.121/22 iunie 2007
Decebal N. Tod@ri]@ – Bursa din Sibiu a s@rb@torit „ 10 ANI DE PIA[~

FUTURES ÎN ROMÂNIA”, nr.122/29 iunie 2007
Decebl N. Tod@ri]@ – La bursa din Sibiu, 2,4 milioane de contracte în-

cheiate în semestrul I, nr.123/6 iulie 2007
Decebal N. Tod@ri]@ – La bursa sibian@ – segmentul derivatelor finan-

ciare r@mâne cel mai atractiv, nr.124/13 iulie 2007 
Decebal N. Tod@ri]@ – Mi}c@rile de pre] au redus interesul investitorilor,

nr.125/20 iulie 2007
Decebal N. Tod@ri]@ – Derivatele financiare, surs@ de lichiditate la bursa

sibian@, nr.126/27 iulie 2007
Decebal N. Tod@ri]@ – Contractele cu op]iuni pe în]elesul tuturor (I), 

nr.127/3 august 2007
Decebal N. Tod@ri]@ – Contractele cu op]iuni pe în]elesul tuturor (II), 

nr.128/10 august 2007
Decebal N. Tod@rit@ – Contractele cu op]iuni pe în]elesul tuturor (III), 

nr.129/17 august 2007
Decebal N. Tod@ri]@ – Dup@ dou@ }edin]e cu evolu]ii ale cota]iilor, ten-

din]@ de cre}tere a pre]urilor derivatelor pe ac]iuni, nr.130/24 
august 2007

Decebal N. Tod@ri]@ – Tranzac]ia de vânzare a 75& din „Rompetrol” a
animat pia]a derivatelor RRC, nr.131/31 august 2007

continuare ̂n pagina 6

EUROECONOMIA XXI

Frumuse]i de acum un secol

Frumuse]i de acum un secol
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Sentimentul culpabilit@]ii a fost îns@

curând estompat, prin intermediul tiparului
mental românesc. „Las@ c@ nici ei nu sunt
perfec]i. Germania de Vest a alocat miliarde
de m@rci }i, ulterior, euro, în vederea redu-
cerii decalajelor dintre landurile fostei R.F.G.
}i cele din est, dar diferen]ele continu@ s@
existe }i sunt evidente.” 
Episodul „Mailat”, indiferent de ra]iunile politice
sau de alt@ natur@ care pot fi descoperite, a adus
o umbr@ în ceea ce prive}te entuziasmul cu
privire la intrarea în „marea familie a Europei”.
Suntem oare, într-adev@r, uni]i în diversitate sau
dimpotriv@? M@rturisesc c@ acest caz, neîndoiel-
nic tragic, m-a marcat mai pu]in decât o alt@
experien]@ tr@it@ ca tân@r „euromân”, la Vilnius,
în Lituania, unde am putut constata c@, în cele
din urm@, „omul sfin]e}te locul”. Supu}i influ-
en]ei U.R.S.S.-ului, într-o propor]ie mai mare
decât au fost România sau Republic@ Democrat@

Germania, dispunînd de fonduri mai pu]ine, litu-
anienii au reu}it s@ instaureze, cu mai pu]in
ostenta]ie, dar mai mult@ seriozitate, un sistem
economic care s-a integrat armonios în arhi-
tectura european@. Un exemplu care atest@ c@
integrarea este un deziderat realizabil. Limitele
capacit@]ii noastre de adaptare la normele
europene ne va costa scump, deoarece, în cazul
în care nu ne vom conforma la aceste cerin]e,
nu vom putea beneficia de finan]@rile comunitare,
riscând un nou val de „palpita]ii”, cum s-a întâm-
plat în domeniul agriculturii, la sfâr}itul acestui
an. Se impune deci o atitudine mai rezervat@,
dinamic@ }i flexibil@. 

urmare din pagina 1
În a doua jum@tate a anului, companiile

petroliere prezente în Rom$nia au scumpit, prac-
tic, lunar, benzina }i motorina. Ultima scumpire a
carburan]ilor a avut loc la jum@tatea acestei luni.

Totodat@, pe l$ng@ scumpirea rovignetei,
cum este denumit@ taxa de utilizare a drumu-
rilor publice, anul viitor aduce o premier@. Mai
precis, taxa de drum va putea fi achitat@ pen-
tru un an, pentru o lun@ sau chiar o s@pt@m$n@.
Vehiculele de transport marf@, mai mari de 3,5
tone, sau cele de transport persoane, cu mai mult
de 9 locuri pentru pasageri, vor putea pl@ti taxa
de utilizare a drumurilor publice }i pentru o singu-
r@ zi. Pentru un autoturism, proprietarii persoa-
ne fizice vor avea de pl@tit o tax@ de drum de
28 de euro pentru un an, circa un milion de lei
vechi, 7 euro pentru o lun@ }i 3 euro pentru o
s@pt@m$n@. {oferii care vor fi g@si]i circul$nd cu
ma}ini f@r@ rovignet@ valabil@, persoane particu-
lare, vor pl@ti o amend@ între 500 }i 1.000 de
lei, adic@ între 5 }i 10 milioane de lei vechi.

Cre}terea pre]urilor la benzin@  sau la rovig-
net@ nu este singura grij@ a posesorilor de auto-
turisme. Asigur@rile auto obligatorii se scumpesc
}i ele în medie cu 25&. Pre]ul poli]ei RCA varia-
z@ mult, de la o companie de asigurare la alta, }i
cre}te odat@ cu capacitatea motorului. Orientativ,
pentru o ma}in@ cu un motor de sub 1400 de
centimetri cubi, pre]ul RCA variaz@ de la 192 de
lei la peste 250 de lei, sau dou@ milioane }i
jum@tate de lei vechi. Proprietarii de ma}ini cu
motoare între 1.800 }i 2.000 cc vor pl@ti între

325 }i 510 lei.
Prima lun@ a anului ar trebui s@ clarifice

}i problema scumpirii gazelor. Recent, conduce-
rea E.ON Gaz Rom$nia a estimat c@ pre]ul ga-
zelor pentru popula]ie ar trebui s@ creasc@ cu
10&, în ianuarie, }i cu circa 30&, în cursul anu-
lui viitor. Autoritatea pentru Reglemantare în Do-
meniul Energiei - ANRE - nu a fost de acord cu
major@rile solicitate de distribuitorii de gaze. În
plus, ministrul Economiei, Varujan Vosganian, a
anun]at c@, în 2008, cre}terea pre]ului gazelor va
fi sub rata infla]iei. ANRE a anun]at c@ va decide,
în ianuarie, dac@ }i cu c$t va cre}te pre]ul ga-
zelor natirale furnizate popula]iei. Pe l$ng@ gazele
naturale, se anun]@ scumpiri }i ale energiei elec-
trice. Dac@, pentru perioada s@rb@torilor, cei de
la Autoritatea de Reglementare le-au am$nat, din
februarie, nu mai sc@p@m.

Potrivit demografilor, Transilvania
a avut rol de motor în declan}area
tranzi]iei demografice. Fertilitatea a
sc@zut, prima dat@ în România, în
acest spa]iu, înc@ din 1885, cu 30 ani
înainte de celelalte regiuni ale Româ-
niei. „Comportamentele demografice
din Transilvania nu pot fi explicate
de structura etnic@ sau religioas@,
sau de sistemul administrativ. Se con-
sider@ c@ aceste comportamente poar-
t@ amprenta ariilor culturale definite
pe criterii mai complexe, care iau în
analiz@ diferen]e ecologice }i de mo-
dernitate social@”, se arat@ în studiul
men]ionat. Concret, în Transilvania, se
înregistreaz@ cea mai mare vârst@ la
prima c@s@torie. Pe de alt@ parte, Re-
giunea Centru este caracterizat@ de
mortalitate }i nup]ialitate mic@. Du-
mitru Sandu, ^n “Sociologia Tranzi-
]iei” a delimitat 3 arii de similitudi-
ne cultural@, în func]ie de mai multe
criterii: modernitate social@ (vechime
urbanizare, concentrare popula]ie în
ora}e mari, grad de ocupare a popu-
la]iei pe sectoare salariale, pondere
}omaj), modernitate demo-cultural@
(nivel mortalitate infantil@, fertilitate,
emigrare la mare distan]@) }i com-

plexul culturii de câmpie (elemente
ecologice, etnice }i op]iuni politice). 

Potrivit surselor men]ionate, în
func]ie de aceste criterii, în Transilva-
nia Central@ (suprapus@ peste Re-
giunea Centru) au fost delimitate urm@-
toarele arii caracterizate de compor-
tamente similare: 

Bra}ov-Sibiu, arie de influen]@
german@, cu nivel de modernitate so-
cial@ ridicat@, niveluri de urbanizare, edu-
ca]ie }i ocupare a popula]iei ridicate,
grad redus al problemelor sociale. 

Mure}-Cluj, arie mixt@ româno-
maghiar@, cu grad ridicat de moder-
nitate demo-cultural@. 
Alba-Cara} Severin, Hunedoara: arie
montan@ cu popula]ie majoritar@ româ-
neasc@, de contact cultural între Tran-
silvania }i Valahia. 

Covasna-Harghita, arie de com-

pozi]ie maghiar@, caracterizat@ de com-
plexul minoritar-montan, modernitate
social@ redus@. 

Ace}ti factori au influen]@ asupra
indicatorilor demografici. Astfel, în
jude]ele Bra}ov-Sibiu, se înregistreaz@
cea mai redus@ fertilitate }i mortali-
tate din întreg spa]iul transilvan. 

Regiunile cu mortalitate mai sc@-
zut@ sunt Covasna-Harghita }i Mure}
(caracterizat de fertilitate mai sc@zut@). 

Jude]ul Alba este caracterizat de
cea mai intens@ nup]ialitate, pe când,
în regiunea Covasna-Harghita, se înre-
gistreaz@ cele mai mici valori. Vârsta
preferat@ la prima c@s@torie este de
20-24 ani, dup@ aceast@ vârst@, c@s@-
toria nemaifiind încurajat@. Dimpo-
triv@, în zona Bra}ov-Sibiu, este des-
curajat@ c@s@toria precoce, fiind pre-
ferat@ peste vârsta de 25 ani. 
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drd. Lia - Alexandra BALTADOR

Întâiul an euromânesc Scumpiri de ^nceput de an

Componenta socio-cultural@, 
factor al evolu]iei demografice 

Ileana ILIE

Dincolo de factori precum migra]ia, sc@derea fertili-t@]ii }i a na}terilor sau mortalitatea în cre}tere, evo-lu]ia demografic@ este profund influen]at@ de compo-nenta socio-cultural@. A}a se explic@ faptul c@, la nivelregional, între provinciile istorice ale României exist@mai multe diferen]e. Specificit@]ile demografice peprovincii istorice nu se manifest@ doar prin diferen]ade intensitate a fenomenului, ci }i prin patternuridup@ vârst@, se arat@ într-un studiu al Agen]iei pen-tru Dezvotare Regional@ Centru, datând din 2005.Iulia NAGY
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CONSIDERA[II DE FINAL DE AN

Teme de reflec]ie „XXI”
Un nou set de valori

Cele bune s@ se adune…

urmare din pagina 1
În primul rând, este vorba de

un accent pe termen lung pe „eco-
nomie”, ca un element de continui-
tate, în raport cu ceea ce s-a v@dit
în trecutul recent, în acela}i timp cu
men]inerea „deschis@” a „economiei”
}i suprimând tot ceea ce reprezint@
„fals@ concuren]@”. Cu alte cuvinte,
amestecul unor interese insiduoase
în zona concuren]ei, care trebuie s@
fie echidistant@ în raport cu toate fir-
mele. Un al doilea deziderat l-ar re-
prezenta ocuparea „centrului”, un „cen-
tru” definit nu atât de partide, cât de
acei electori care, în majoritatea lor,
se declar@ aproape de acesta. Gid-
dens se gândea la un veritabil }i ne-
cesar compromis, care s@ dep@}easc@
vechile clivaje }i s@ aibe ca finalitate
un contract anume între stat }i cet@-
]ean. Al treilea principiu: prioritate

pentru educa]ie, procesul generator al
tuturor actelor noastre de regul@ po-
zitive. Pe urm@, intensificarea luptei
împotriva s@r@ciei, fie c@ aceast@
stare are drept cauz@ venituri insufi-
ciente, fie c@ ea este generat@ de
absen]a „forma]iei”. Un al cincilea
criteriu este acela al luptei împotriva
crimei }i împotriva comportamentului
antisocial, ambele putând fi provo-
cate de îns@}i extrema s@r@cie. Al }a-
selea: „deschiderea” ]@rilor în fa]a imi-
gra]iei, dar reglând fluxul acesteia. În
sfâr}it, al }aptelea principiu al unei
„noi Europe”, relevat de c@tre Anthony
Giddens îl constituie lupta împotriva
terorismului. Nu ai cum s@ nu fi de
acord cu astfel de ]inte.

Cel chemat s@ împlineasc@ ase-
menea obiective de mare concentra-
]ie economic@ }i social@ ar fi un stat
ale c@rui institu]ii „s@ ofere cet@]e-
nilor mijloacele de a le atinge, în
spe]@ resursele }i capacit@]ile care s@
le permit@ s@-}i ia via]a }i respon-
sabilit@]ile în propriile mâini („Enabling
State”). Dar }i un „stat garant” care,
în schimbul datoriei }i obliga]iile cet@-
]enilor-beneficiari, s@ constituie garan-
]ii în materie de educa]ie, de munc@
}i de s@n@tate, garan]ii f@r@ de care
multe din ac]iunile preconizate pot
r@mâne „vorbe goale”.

„Un astfel de stat trebuie s@

ofere un r@spuns delocaliz@rilor, care
nu ocolesc nici un sector de activi-
tate”, mai scrie Giddens. Cu alte cu-
vinte, r@spunsuri economico-sociale
adecvate în condi]iile globaliz@rii. „Sis-
temul nostru de protec]ie social@ –
arat@ Anthony Giddens – trebuie con-
ceput }i realizat astfel de o manier@
mai pozitiv@”. De exemplu, odat@ cu
protec]ia cet@]enilor împotriva riscu-
rilor legate de s@n@tate }i }omaj,
acesta trebuie s@ integreze dreptul la
forma]ie profesional@ }i educa]ie, pre-
cum }i accesul prin educare }i ocu-
pare la noile tehnologii. Iar fa]@ de „îm-
b@trânirea” societ@]ilor noastre post-
industriale, va trebui permis „senio-
rilor” s@ r@mân@ cât mai mult în via]a
activ@ cu scopul ca ]@rile }i economi-
ile s@ beneficieze de experien]a lor.
Tot în cadrul larg al protec]iei so-
ciale, trebuie luate în calcul pro-
blemele de mediu }i ale supraînc@lzirii,
modific@rilor climatice. Îns@}i puterea
public@ trebuie s@-}i redefineasc@
obiectivele esen]iale, prin accentuarea
investi]iilor în capital uman, prin ac-
centuarea garant@rii unui sistem de
educa]ie }i calitate, prin protejarea
multiculturalismului. Practic, remarca
profesorul britanic, însu}i modelul
social european actual, model definit
ca un sistem acordând, printre altele,
totu}i un loc important „garan]iilor

de securitate social@”, cât }i „puterii
civilizatoare a statului”, se afl@ în
criz@. El a l@sat zeci }i zeci de mili-
oane de oameni în }omaj, numero}i
marginaliza]i, frustra]i etc. Este nece-
sar un model cu mai multe elemente
noi, care s@ combine cre}terea eco-
nomic@ cu mai mul]i vectori novatrii,

care s@ combine cre}terea econo-
mic@ cu un înalt nivel de protec]ie so-
cial@ }i de egalitate a }anselor cet@-
]enilor. Este numai o teorie aceast@ a
„treia cale”? Nu cred. Este posibil s@
avem de-a face cu o condi]ie sine
qua non a existen]ei ca atare a se-
colului XXI, a viitorului nostru…

urmare din pagina 1
Atât  anali}tii economici, cât }i

reprezentan]ii mediului de afaceri acuz@,
la unison, volatilitatea crescând@ a cli-
matului politic intern, dispersarea la
vârf a for]elor }i voin]elor, lipsa de
concentrare a politicului pe proble-
mele economiei, ruptura prea evi-
dent@, uneori, între agenda politic@ }i
agenda economic@.

Hiperbolizând conflictele }i con-
frunt@rile personale, pân@ dincolo de
grani]ele ridicolului, o parte din oa-
menii politici ai României au oferit
un spectacol penibil pe scena unei
Europe unite, transformând b@t@lia po-
litic@ într-un meci de lupte libere }i
demonstrând, în cele din urm@, c@
singurul r@u f@r@ leac este cel pe
care ]i-l faci cu propria mân@. Pe
acest fond, uneori incendiar, au fost
posibile derapaje macroeconomice în-
grijor@toare. S@ nu uit@m c@ am ratat
în acest an ]inta de infla]ie, c@ s-au
adâncit deficitele }i dezechilibrele bu-

getare, c@ s-a înregistrat o c@dere
spectaculoas@ a monedei na]ionale,
c@ a sc@zut volumul investi]iilor str@i-
ne }i a crescut gradul de îndatorare
extern@ a României. Suntem, în con-
tinuare, în vizorul forurilor europene,
riscând diverse sanc]iuni sau clauze
de salvgardare pe teme deja obositor
de b@t@torite, cum ar fi justi]ia – cu
interminabilele probleme de corup]ie –,
sau agricultura – cu incapacitatea
cronic@ de absorb]ie a fondurilor struc-
turale, dar }i pe domenii mai noi,
dar nu mai pu]in fierbin]i: telecomu-
nica]iile, mediul, taxa auto de prim@
înmatriculare. Într-un an în care peste
3000 de societ@]i comerciale }i-au
declarat falimentul, se mai demon-
streaz@ ceva: c@ debutul integr@rii a
g@sit mult prea multe firme autoh-
tone complet nepreg@tite pentru nor-
mele }i concuren]a din Comunitatea
European@.

Dat fiind acest context, este în-
grijor@tor c@ politicienii no}tri nu dau
semne c@ pot con}tientiza gravitatea
}i consecin]ele unor disfunc]iuni }i

continu@ s@ se certe pe teme care nu
au nici o leg@tur@ cu problemele eco-
nomice.

Noroc c@, a}a cum se întâmpl@
în via]@, copilul cre}te singur, inde-
pendent }i indiferent la gâlceava moa-
}elor. Cu bune }i rele, mai lesne sau
mai poticnit, economia româneasc@ a
dat semne în primul an de aparte-
nen]@ la UE c@, pe ansamblu, se ]ine
pe propriile picioare }i se poate decu-
pla de zbuciumul politicii. Aceast@
concluzie poate fi tras@ chiar }i nu-
mai din analiza unor cifre trecute în
dreptul cre}terii economice, nivelul de
productivitate, dar }i în cre}terea evi-
dent@ a veniturilor }i a consumului
popula]iei. Performerul incontestabil
al economiei române}ti în 2007 a fost
sectorul construc]iilor }i al industriei
materialelor de construc]ii, dar cre}-
teri importante s-au mai înregistrat }i
în alte domenii: petrolier, energetic,
financiar-bancar }i IT&C.

S@ consemn@m }i dou@ din re-
cordurile anului 2007: vânzarea pache-
tului majoritar din ac]iunile Rompe-
trol, pentru suma de 3,6 miliarde
dolari }i cele aproape 7 miliarde de
euro pe care românii care circul@ }i
muncesc în spa]iul comunitar i-au
expediat în România. Fire}te, e greu
de spus cât de „productivi” sunt ace}ti
bani, dar suma în sine dovede}te cel
pu]in cât de întreprinz@tori }i harnici
pot fi românii no}tri pleca]i pe alte
meleaguri, cât de adaptabili se pot
dovedi la norme }i exigen]e pe care
în România le-ar fi tratat probabil cu
suveran@ indiferen]@. Este, orice s-ar
spune, un mare pas înainte pentru
românii care, iat@, par s@ înve]e s@-
}i asume statutul de europeni, mai
degrab@ pe alte meridiane decât la ei
acas@. Schimbarea de atitudine }i men-
talitate nu poate duce decât la schim-
barea în bine a imaginii. O imagine
mai bun@ cu care trebuie, neîntârziat
}i obligatoriu, s@ ne identific@m, pen-

tru a sc@pa de blestemul tarelor cu
care suntem eticheta]i. 

Vorbind de imaginea }i pozi]ia
României în marea familie european@,
nu putem omite a}tept@rile multe pe
care le-am investit în europarlamen-
tarii români, cei îndrept@]i]i s@ exprime
ferm dolean]ele }i pozi]ia românilor
în problemele cruciale ale dezvolt@rii
europene. I-am avut }i pân@ acum,
dar au t@cut pierzându-se în decor.
Absen]a lor poate p@rea explicabil@,
atâta vreme cât, de pild@, de-a lun-
gul negocierilor spinoase asupra nou-
lui Tratat al Uniunii Europene, sem-
nat de curând la Lisabona, negocieri

care s-au dus la cel mai înalt nivel,
România a fost singurul stat care nu
a propus nimic }i nu a cerut nimic!
Iat@ de ce credem c@ se cuvine,
absolut prioritar în 2008, s@ ne scu-
tur@m de indiferen]a }i indolen]a care
ne-au marcat }i diminuat performan-
]ele poten]iale în acest an. 2007 a
fost debutul, iar la debut orice stân-
g@cie se iart@ sau se pune pe seama
tracului. În 2008, nu mai avem scuze.
Ne dezinhib@m }i ne punem pe trea-
b@, sau vom fi condamna]i s@ r@mâ-
nem în categoria membrilor second-
hand ai Europei. Cu statutul }i cu
drepturile de rigoare…

Dan POPESCU

Emil DAVID



SUMAR 2007 VINERI 28 DECEMBRIE 20076

urmare din pagina 3
Decebal N. Tod@ri]@ – Valoare de 254 milioane de euro în luna august,

nr.132/7 septembrie 2007
Decebal N. Tod@ri]@ – Cre}te interesul pentru derivatele valutare pe rapor-

tul leu/euro, nr.134/21 septembrie 2007
Decebal N. Tod@ri]@ – Investitorii se orienteaz@ c@tre scaden]a decem-

brie, nr.135/28 septembrie 2007
Decebal N. Tod@ri]@ – Opt noi instrumente derivate pe pia]a BMFMS, 

nr.135/28 septembrie 2007
Decebal N. Tod@ri]@ – Valoarea rulajului a dep@}it 9,6 milioane Ron de

la începutul anului, nr.136/5 octombrie 2007
Decebal N. Tod@ri]@ – Num@rul pozi]iilor deschise, în cre}tere, nr.13712

octombrie 2007
Decebal N. Tod@ri]@ – Oscila]iile ample de pre] readuc interesul în pia]@,

nr.139/26 octombrie 2007
Decebal N. Tod@ri]@ – Oportunita]ile de arbitaraj revin la bursa sibian@,

nr.139/26 octombrie 2007
Decebal N. Burnete – Derivatele pe aur }i contractele options, în prim –

plan pe final de lun@, nr.140/02 noiembrie 2007
Decebal N. Tod@ri]@ – Derivatele pe aur, „vedetele” momentului, nr.141/9

noiembrie 2007
Decebal N. Tod@ri]@ – Oscila]iile de pre] au men]inut speculatorii în pia]@,

nr.142/16 noiembrie 2007
Decebal N. Tod@ri]@ – Cre}terea spectaculoas@ a lichidit@]ii, pe fondul 

deprecierii cota]iilor, nr.143/23 noiembrie 2007
Decebal N. Tod@ri]@ – Derivatele valutare RON/EURO, din nou printre 

„vedete”, nr.144/30 noiembrie 2007
Decebal N.Tod@ri]@ – Anul nou aduce market-markerii la bursa sibian@,

nr.145/7 decembrie 2007.
Decebal N.Tod@ri]@ – Bursa din Sibiu împline}te, vineri, 14 decembrie 

2007, 13 ani de existen]@, nr.146/14 decembrie 2007.
Decebal N.Tod@ri]@ – Pe final de an, cre}tere semnificativ@ a num@rului

de pozi]ii futures, nr.146/14 decembrie 2007.
Dan Suciu – Bilan] f@r@ culoare, nr.146/14 decembrie 2007.
Decebal N.Tod@ri]@ – În a}teptarea scaden]ei decembrie, investitorii au 

mutat centrul de interes pe scaden]a martie 2008, nr.147/21 
decembrie 2007.

Dan Suciu – Cinci cifre care conteaz@, nr.147/21 decembrie 2007.

Eseuri }i comentarii economice:
Viorel Roman – O întrebare (}i un r@spuns?), nr.98/12 ianuarie 2007
Eugen Iordanescu – Ucraina: vecinul dintre Moscova }i Washington, 

nr.99/19 ianuarie 2007
Lucian Bela}cu – Muta]ii profunde ̂n retailul din România, nr.99/19 ianua-

rie 2007
Iulia Nagy – Migra]ia de la Est, la Vest, între restric]ii si libert@]i, nr.100/26

ianuarie 2007
Adriana Vin]ean – Continuarea la infinit..., nr.100/26 ianuarie 2007
Dan Popescu – Itinerar francez (I), nr.100/26 ianuarie 2007
Adriana Vin]ean – LOGICA INIMII {I RA[IUNEA,nr.101/2 februarie 2007
Dan Popescu – Itinerar francez (I),nr.101/2 februarie 2007
Dan Popescu – Itinerar francez (III), nr.102/9 februarie 2007
C@t@lin Nicolescu – COMPANIILE OFFSHORE SAU EVAZIUNEA FISCALA

LEGALA (I), nr.102/9 februarie 2007
Adriana Vin]ean – Dincolo de r@t@ciri…, nr.103/16 februarie 2007
C@t@lin Nicolescu – TIPURI DE COMPANII OFFSHORE, nr.103/16 februa-

rie 2007
Dan Popescu – Itinerar francez (IV), nr.103/16 februarie 2007
Anca Dinicu – Multidimensionalitatea dezvolt@rii, nr.103/16 februarie 2007
Iulia Nagy – Nu exista presa liber@, f@r@ un mediu economic s@n@tos, 

nr.104/23 februarie 2007

Gabriela Marcu – Implica]ii psiho-economice ale dezvolt@rii economice 
locale, nr.104/23 februarie 2007

C@t@lin Nicolescu – TIPURI DE COMPANII OFFSHORE(II), nr.104/23 februa-
rie 2007

Bianca Tr@u}an – Kyoto si ce urmeaz@ dup@..., nr.105/2 martie 2007
Iulia Nagy – “Invazia“ esticilor europeni, în Anglia, nr.105/2 martie 2007
Sorin {erbu – Pirateria în România, nr.105/2 martie 2007
Adriana Vin]ean – Neobi}nuitul care nu zdruncin@, nr.106/9 martie 2007
Lia Alexandra Baltador – S@r@cia – o constant@ a lumii contemporane,

nr.106/9 martie 2007
Cornel Nicolae Jucan – Vremea, singurul lucru clar în România de azi...,

nr. 107/16 martie 2007
Corneli Iord@nescu }i Eugen Iord@nescu – Bun@starea, între economie 

}i psihologie, nr.111/13 aprilie 2007
Lia Alexandra Baltador }i Camelia Apostu – {tiin]@, cultur@, tradi]ie }i 

istorie pe meleagurile Moldovei, nr.113/27 aprilie 2007
Adriana Vin]ean – Înv@]area integrat@ a limbilor str@ine (I), nr.114/4 mai 2007
Adriana Vin]ean – Înv@]area integrat@ a limbilor str@ine (II), nr.115/11 

mai 2007
Lia Alexandra Baltador – Diversitate cultural@, dialog }i dezvoltare (I), 

nr.116/18 mai 2007
Claudia Ogrean }i Mihaela Herciu – Rela]ia investi]ia în cercetare-dez-

voltare si competitivitate, ^n economia bazat@ pe cunoa}tere, 
nr.116/18 mai 2007

C@t@lin Nicolescu – Furtul cardurilor, nr.116/18 mai 2007
Claudia Ogrean }i Mihaela Herciu – Rela]ia investi]ia în cercetare – dez-

voltare }i competitivitate, ^n economia bazat@ pe cunoa}tere (II),
nr.117/25 mai 2007

C@t@lin Nicolescu – Furtul cardurilor (II), nr.117/25 mai 2007
Lia Alexandra Baltador – Diversitate cultural@, dialog }i dezvoltare (II), 

nr.117/25 mai 2007
Eugen Dornescu – Afi}ul între art@ }i comunicare, nr.120/15 iunie 2007
C@t@lin Nicolescu – Companii multina]ionale, deficit guvernamental }i 

corup]ie, nr.122/29 iunie 2007
Lia Alexandra Baltador – Un adev@r incomod, nr.124/13 iulie 2007
Eugen Iord@nescu – Cadrul na]ional strategic de referin]@ pentru fondu-

rile structurale, nr.124/13 iulie 2007
Dan Suciu – Va mai fi 2007 cel mai bun an al economiei române}ti?,

nr.125/20 iulie 2007
Eugen Iord@nescu – Cadrul na]ional strategic de referin]@ pentru fondu

rile structurale (II), nr.125/20 iulie 20007
Liviu Mih@escu – Op]iuni pentru asigur@rile de pensii private, nr.126/27

iulie 2007
Liviu Mih@escu – Competitivitate prin informa]ie – schimb@ri în paradig-
ma puterii –, nr.127/3 august 2007
Doris Popescu – Agricultura româneasc@ actual@: o nou@ problem@ agrar@,

nr.127/3 august 2007
Emil David – România – în oglinda eurobarometrelor, nr.127/3 august 2007
Dan Suciu – Prea mult@ infrastuctur@: un studiu de caz portughez – cores-

ponden]@ din Lisabona –, nr.133/14 septembrie 2007
Eugen Iord@nescu –“Economia” din scandalul Compania Na]ional@ Po}ta

Român@, nr.133/14 septembrie 2007
Ilie Banu – De ce un plan de afaceri?, nr.134/21 septembrie 2007
Iulia Nagy – România se pierde la ea acas@, nr.134/21 septembrie 2007
Stavrofor Ioan Radu – Ctitori }i oameni de seam@ in Pantheonul româ-

nesc – o via]@ pilduitoare a vl@dic@i IOSIF GHEORGHIAN (1829 –
1909), nr.135/28 septembrie 2007

Iulia Nagy – România îmb@trâne}te f@r@ copii, nr.135/28 septembrie 2007
Ileana Ilie – Românii nu au încredere în pensiile private, nr.136/5 octom-

brie 2007
Lia Alexandra Baltador – O echip@ cu „putere”: James Watt }i Matthew

Boulton, nr.13712 octombrie 2007
Daniela Petra}cu – FRAUDA CU CARDURI LA AUTOMATELE BANCARE,

nr.138/19 octombrie 2007
Silvia M@rginean – Societatea informa]ional@ }i economia bazat@ pe 

cunoa}tere, nr.143/23 noiembrie 2007
Raluca Sava – Reevaluarea imobiliz@rilor corporale, nr.144/30 noiembrie 2007
Silvia M@rginean – Societatea informa]ional@ în România, nr.145/7 decem-

brie 2007.
Silvia M@rginean – Studiu comparativ privind politicile sociale }i de 

ocupare a for]ei de munc@ (II) , nr.147/21 decembrie 2007.

Problematic@ economic@:
Ilie Banu – Cheia adopt@rii unei bune strategii, nr.98/12 ianuarie 2007
Cornel Nicolae Jucan – Reforme neterminate, nr.101/2 februarie 2007
Lia Alexandra Baltador – Pentru dezvoltare durabil@, nr.140/2 noiembrie 2007

Dezvoltare durabil@:
Lia-Alexandra Baltador – Sezonul rece tot mai cald, nr.98/12 ianuarie 2007
Emil David – România si cursa sa cu obstacole spre Euro, nr.99/19 

ianuarie 2007
Lia Alexandra Baltador – Dezvoltarea durabila – câteva perspective, nr.99/19

ianuarie 2007
Lia Alexandra Baltador – Modificarea ecua]iei puterii }i noile riscuri, 

nr.100/26 ianuarie 2007
Liviu Mih@escu – NOI REAC[II LA MODIFIC~RILE CLIMATICE, nr.101/2

februarie 2007
Liviu Mih@escu – NOI REAC[II LA MODIFIC~RILE CLIMATICE (II), nr.102/9

februarie 2007
Lia Alexandra Baltador – O resurs@ uitat@?, nr.104/23 februarie 2007
Dan Popescu – Concuren]a dintre “mit” }i “realitate”…., nr.105/2 mar-

tie 2007
Dan Popescu – Concuren]a între ”mit“ }i “realitate”, nr.106/9 martie 2007
Lia Alexandra Baltador – “Dieta energetic@” – o preocupare pentru fie-

care!, nr.108/23 martie 2007
Lia Alexandra Baltador – Schimb@rile climatice, într-un nou raport (I), 

nr.111/13 aprilie 2007
Lia Alexandra Baltador – Schimb@rile climatice, într-un nou raport (II), 

nr.112/20 aprilie 2007
Lucian Bela}cu – Dezvoltarea durabil@, încotro?, nr.112/20 aprilie 2007
Lia Alexandra Baltador – „E timpul pentru schimbare!”, nr.114/4 mai 2007
Lia Alexandra Baltador – Reducerea înc@lzirii globale }i dezvoltarea dura-

bil@, nr.115/11 mai 2007
Lia Alexandra Baltador – Spre un mediu mai curat, nr.118/1 iunie 2007
Lia Alexandra Baltador – Via]a între fluviu }i mare, nr.119/8 iunie 2007
Lia Alexandra Baltador – Via]a între fluviu }i mare (II), nr.120/15 iunie 2007
Lia Alexandra Baltador – Live Earth – o manifestare de amploare pen-

tru o problema grav@, nr.123/6 iulie 2007
Lia Alexandra Baltador – [ara arde...}i noi..., nr.126/27 iulie 2007
Lia Alexandra Baltador – P@mântul – un posibil paradis pierdut, nr. 127/3

august 2007
Eugen Iod@nescu – ROMÂNIA }i JOCUL DE-A SECETA, nr.127/3 august 2007
Lia Alexandra Baltador – P@mântul – un posibil paradis pierdut (II), 

nr.128/10 august 2007
Ilie Banu – Poluarea, factor de disconfort în Belgia..., nr.130/24 august 2007
Dan Popescu – Un pionier al ecologiei PAUL – EMILE VICTOR – „Îm-

p@ratul Polilor” –, nr.131/31 august 2007
Lia Alexandra Baltador – Germania – un viitor leader în combaterea 

înc@lzirii climatice?, nr.132/7 septembrie 2007
Lia Alexandra Baltador – 20 de ani de la semnarea Protocolului de la 

Montreal – succese, limite }i perspective –, nr.135/28 septem-
brie 2007

Lia Alexandra Baltador – Premiul Nobel pentru...clim@, nr.138/19 octom-
brie 2007

Lia Alexandra Baltador – Transportul – componenta a dezvolt@rii dura-
bile, nr.141/9 noiembrie 2007

Bogdan Vân@toru – Uraganul Katrina }i activitatea bursier@, nr.141/9 
noiembrie 2007

Anca Dinicu – Mai mult decât un joc de cuvinte, nr.142/16 noiembrie 2007
Bogdan Vân@toru – Uraganul Katrina }i activitatea bursier@ (II), nr.142/16

noiembrie 2007
Bogdan Vân@toru – Uraganul Katrina }i activitatea bursier@ (III), nr.143/23

noiembrie 2007
Bogdan Vân@toru – Uraganul Katrina }i activitatea bursier@ (IV), nr.144/30

noiembrie 2007
Lia-Alexandra Baltador – Înc@lzirea global@ în sezonul rece, nr.147/21 

decembrie 2007.

Istorie economic@:
Dan Popescu – Furtul secolului XX, nr.98/12 ianuarie 2007
Dan Popescu – Furtul secolului XX (II), nr.99/19 ianuarie 2007
C@t@lin Nicolescu – PAGINI DIN ISTORIA SP~L~RII BANILOR, nr.105/2

martie 2007
C@t@lin Nicolescu – Sp@larea banilor în industria asigur@rilor, nr.106/9 

martie 2007
Dan Popescu – De ce s – a scufundat Titanicul, nr.106/9 martie2007
Dan Popescu – Carbone }i Spirito: doi “grei” ai pegrei marsilieze, 

nr. 107/16 martie 2007
C@t@lin Nicolescu – Grupul Egmont: cooperare interna]ional@ pentru combate-

rea sp@l@rii banilor }i finan]@rii terorismului, nr. 107/16 martie 2007
continuare ̂n pagina 7

EUROECONOMIA XXI

Universitatea din Cern@u]i, 1929



SUMAR 2007VINERI 28 DECEMBRIE 2007 7

urmare din pagina 6
Dan Popescu – Berlinul, cel de toate zilele (I), nr.108/23martie 2007
Dan Popescu – Berlinul, cel de toate zilele (II), nr.109/30 martie 2007
Sinoma Ciortan – Economia României in primul r@zboi mondial (I), 

nr.109/30 martie 2007
Sinoma Ciortan – Economia României in primul r@zboi mondial (II), 

nr.110/6 aprilie 2007
Dan Popescu – Schinderhannes, ”bandit” (“justi]iar”) al Rinului..., nr.111/13

aprilie 2007
Dan Popescu – Istoria Arcului de Triumf de pe Champ-Elysẻes, nr.114/4

mai 2007 
Dan Popescu – Istoria Arcului de Triumf de pe Champ-Elysẻes (II), 

nr.115/11 mai 2007 
Camelia Ramba – Economia Transilvaniei, în perioada Primului R@zboi 

Mondial, nr 117/25 mai 2007
Vasile Br@tian – Informa]ii }i semnale asimetrice (I), nr.117/25 mai 2007
Vasile Br@tian – Informa]ii }i semnale asimetrice (II), nr.118/1 iunie 2007
Dan Popescu – David Ricardo, economist contemporan, nr.118/1 iunie 2007
Dan Popescu – O „lume” se afla pe cale s@ se „nasc@”, nr.119/8 iunie 2007
Dan Popescu – O „lume” se afla pe cale s@ se „nasc@” (II), nr.120/15

iunie 2007
Carmen Florentina Olteanu – Economia României în anii primului r@zboi

mondial – Moldova, nr.122/29 iunie 2007
Dan Popescu – Lyon – un model industrial care nu a murit, nr.127/3 

august 2007
Lia Alexandra Baltador – AEG – povestea celor trei litere, nr.131/31 august 2007
Dan Popescu – Metroul parizian: debuturile, nr.132/7 septembrie 2007
Dan Popescu – Camille Desmoulins: vinovat sau martir? – revolu]ia care-}i

devoreaz@ copiii – nr.133/14 septembrie 2007
Dan Popescu – Camille Desmoulins: vinovat sau martir? – revolu]ia care-}i

devoreaz@ copiii – nr .34/21 septembrie 2007
Dan Popescu – Epopeea diamantelor, nr.142/16 noiembrie 2007
Dan Popescu – Epopeea diamantelor (II), nr.143/23 noiembrie 2007
Dan Popescu – Epopeea diamantelor (III), nr.144/30 noiembrie 2007
Dan Popescu – Epopeea diamantelor (IV), nr.1454/7 decembrie 2007.
Dan Popescu – Pre]urile produselor alimentare. Un „univers” pe cale de

a deveni dramatic…, nr.146/14 decembrie 2007.
Dan Popescu – Un „univers” pe cale de a deveni dramatic… (II) , 

nr.147/21 decembrie 2007.

Uniunea European@:
Emil David – Europeni cu acte în regul@, dar greul abia începe! nr.98/12

ianuarie 2007
Cornel Nicolae Jucan – România...Glissando în Uniunea European@, 

nr.105/2 martie 2007
Lucian Bela}cu – Prognoza indicatorilor macroeconomici ai României, ca

membr@ a Uniunii Europene, nr.106/9 martie 2007
Iulia Nagy – Imigra]ia for]ei de munc@ – beneficiu pentru europeni, deza-

vantaj pentru România, nr.106/9 martie 2007
Lucian Bela}cu – Prognoza indicatorilor macroeconomici ai României, ca

membr@ a Uniunii Europene (II), nr. 107/16 martie 2007
Silvia M@rginean – Integrarea european@ }i convergen]a economic@: noile

state menbre –de la speran]e la deziluzii, nr. 107/16 martie 2007
Emil David – Testul de credibilitate, nr. 107/16 martie 2007
Iulia Nagy – Migra]ia for]ei de munc@ }i cadrul legislativ european, 

nr.107/16 martie 2007
Iulia Nagy – Radiografie a efectelor migra]iei for]ei de munc@, nr.108/23

martie 2007
Lia Alexandra Baltador – 50 de ani de pace }i prosperitate, nr.109/30 

martie 2007
Iulia Nagy – Utilizarea for]ei de munc@ pe pia]a european@: elemente teo-

retice }i practice (I), nr.109/30 martie 2007
Emil David – O }ans@ pentru România: noua construc]ie european@, 

nr.109/30 martie 2007
Carmen-Ioana Jucan – Politici de reform@ în sistemele de s@n@tate 

ale ]@rilor noi membre UE, nr.109/30 martie 2007
Carmen-Ioana Jucan – Politici de reform@ în sistemele de s@n@tate 

ale ]arilor noi membre UE (II), nr110/6 aprilie 2007
Iulia Nagy – Utilizarea for]ei de munc@ pe pia]a european@: elemente teo-

retice }i practice (II), nr.110/6 aprilie 2007
Carmen-Ioana Jucan – Politici de reform@ în sistemele de s@n@tate 

ale ]arilor noi membre UE (III), nr.111/13 aprilie 2007
Iulia Nagy – Pia]a european@ }i interna]ional@ a for]ei de munc@, nr.111/13

aprilie 2007
Emil David – Din gaf@ în gaf@ pân@ la victoria final@, nr.112/20 aprilie 2007
Iulia Nagy – Mi}carea for]ei de munc@ în economia româneasc@ (I), 

nr.112/20 aprilie 2007
C@t@lin Nicolescu – Dezavantajele integr@rii României in U.E.?, nr.113/27

aprilie 2007
Emil David – Strategie post-aderare implementat@ post-integrare!, 

nr.113/27 aprilie 2007
Iulia Nagy – Mi}carea for]ei de munc@ în economia româneasc@ (II), 

nr.113/27 aprilie 2007
Iulia Nagy – Mi}carea for]ei de munc@ în economia româneasc@ (III), 

nr.114/4 mai 2007
Dan Alexandru Popescu – Universitatea din Montreal sub semnul integr@rii

europene, nr.115/11 mai 2007
Lia Alexandra Baltador – Conferin]a Economic@ Interna]ional@ România

post-aderare: „un pariu de câ}tigat”, nr.115/11 mai 2007
Iulia Nagy – M@suri drastice împotriva muncii la negru, nr.116/18 mai 2007
Gerd Behnke – O privire mai ampla asupra rela]iilor germano – româ-

ne din perspectiva U.E. (I), nr.116/18 mai 2007
Cornelia Iord@nescu – Recunoa}terea interna]ionala a diplomelor }i cali-

fic@rilor, nr.117/25 mai 2007
Gerd Behnke – O privire mai ampl@ asupra rela]iilor germano-române 

din perspectiva U.E. (II), nr.117/25 mai 2007
Gerd Behnke – O privire mai ampl@ asupra rela]iilor germano-române 

din perspectiva U.E. (III), nr.118/1 iunie 2007
Emil David – Starea de reverie ne cost@ 13 milioane euro pe zi!, nr.121/23

iunie 2007
Emil David – Taxa verde m@re}te factura integr@rii, nr.123/6 iulie 2007
Emil David – Marile ambi]ii ale întrepeinderilor mici, nr.126/27 iulie 2007
Maria {erban – CEHIA – trei ani în Uniunea European@, nr.126/27 iulie 2007
Iulia Nagy – Europa, bolnav@ de b@trâne]e, nr.128/10 august 2007
Lia Alexandra Baltador – Apa – o preocupare important@ în cadrul Uniunii

Europene, nr.133/14 septembrie 2007
Emil David – Politica p@guboas@ a strategiilor “de sertar”, nr.141/9 

noiembrie 2007

Turism:
Cosmin Tileag@ – ITB – o industrie turistic@ }i nu numai..., nr.108/23 

martie 2007
Iulia Nagy – Mai mul]i turi}ti, cheltuieli mai mari, nr.119/8 iunie 2007
Gabriela Marcu – Turismul de festival, nr.120/15 iunie 2007
Gabriela Marcu – Turismul de festival (II), nr. 121/22 iunie 2007
Ilie Banu – Programul Erasmus – o experien]a care nu trebuie ratat@, 

nr.121/22 iunie 2007
Lia Alexandra Baltador – LEIPZIG – ora}ul târgurilor, nr.122/29 iunie 2007
Ilie Banu – Aventajele programului Erasmus, nr.123/6 iulie 2007
Lia Alexandra Baltador – CRETA – un leag@n al civiliza]iei apusene, 

nr.129/17 august 2007
Dan Popescu – Trei zile de vacan]@ la Chi}in@u {TEFANE M~RIA TA …,

nr.130/24 august 2007
Dan Popescu – Detalii de octombrie…, nr.138/19 octombrie 2007
Dan Popescu – Detalii de octombrie… (II), nr.139/26 octombrie 2007
Dan Popescu – Detalii de octombrie… (III), nr.140/2 noiembrie 2007

Dan Popescu – Detalii de noiembrie…, nr.143/23 noiembrie 2007
Dan Popescu – Detalii de noiembrie (II), nr.144/30 noiembrie 2007
Dan Popescu – Detalii de… decembrie, nr.145/7 decembrie 2007.
Ilie Rotariu – „Revolu]ie” în transporturi }i turism, nr.146/14 decembrie 2007.

Înv@]@mânt:
Elena Macavei – Integrarea european@ – provocare pentru sistemul 

educa]ional românesc, nr.120/15 iunie 2007
Elena Macavei – Integrarea european@ – provocare pentru sistemul 

educa]ional românesc (II), nr.121/22 iunie 2007
Lia Alexandra Baltador – O nou@ administra]ie, nr.121/22 iunie 2007
Ramona Todericiu – Înv@]@mântul superior în viziunea cerin]elor globa-

liz@rii, nr.145/7 decembrie 2007.
Ramona Todericiu – Pia]a educa]ional@ – locul universit@]ii, caracteristici

}i tendin]e actuale, nr.147/21 decembrie 2007.

Pia]a muncii:
Iulia Nagy – Paradoxul pie]ei de munc@ din România, nr.101/2 februarie 2007
Iulia Nagy – For]a de munc@ tân@r@ nu r@spunde cererii pie]ei, nr.120/15

iunie 2007
Eugen Iord@nescu }i Cornelia Iord@nescu – {omajul în România în perioa-

da de tranzi]ie – o abordare psihologic@ (I), nr.121/22 iunie 2007
Dan Suciu – Cum lucr@m mai mult, nr.134/21 septembrie 2007
Lucian Bela}cu – Evolu]ii recente ale pie]ei muncii: cazul pie]ei în care

„înving@torul ia totul”, nr.135/28 septembrie 2007 
Cornelia Iord@nescu – Modele strategice de ocupare a for]ei de munc@,

nr.136/5 octombrie 2007
Dan Suciu – Salarii minime, probleme maxime, nr.137/12 octombrie 2007
Cornelia Iod@nescu – Echilibru }i dezechilibru în pia]a for]ei de munc@ (II),

nr.140/2 noiembrie 2007
Cornelia Iord@nescu – Organiza]ii interna]ionale în domeniul pie]ei mun-

cii – ILO, nr.140/2 noiembrie 2007
Silvia M@rginean – Republica Moldova-România-UE: Studiu comparativ

privind politicile sociale }i de ocupare a for]ei de munc@, 
nr.146/14 decembrie 2007.

Marketing }i management:
Camelia Apostu – Digitalul – noua tendin]@ în marketing, nr.100/26 ianua-

rie 2007
Camelia Apostu – Mediul concuren]ial normal }i activitatea agen]ilor eco-

nomici, nr.102/9 februarie2007
Mihaela Herciu – Impactul societ@]ii bazate pe cunoa}terea asupra func]iilor

managementului organiza]iei, nr.127/3 august 2007
Mihaela Herciu – Impactul societ@]ii bazate pe cunoa}terea asupra func]iilor

managementului organiza]iei (II), nr.128/10 august 2007
Ilie Banu – Antreprenoriatul – strategii }i riscuri, nr.13712 octombrie 2007
Camelia Apostu – Neconventionalul – necesitate în atingerea segmentu-

lui ]int@, nr.13712 octombrie 2007

Demografie:
Iulia Nagy – Hiatusul demografic }i efectele asupra economiei (I), nr.125/20

iulie 2007
Camelia Apostu – Strategii de marketing privind p@trunderea }i pozi]ionarea

companiilor multina]ionale pe pie]ele externe, nr.126/27 iulie 2007
Iulia Nagy – Hiatusul demografic }i efectele asupra economiei (II), 

nr.126/27 iulie 2007
Cameli Apostu –Strategiile de marketing privind p@trunderea }i pozi]ionarea

companiilor multina]ionale pe pie]ele externe (II), nr.127/3 august 2007
Doris – Louise Popescu – Noua chestiune rural@ }i situa]ia demografic@

a satului românesc, nr.135/28 septembrie 2007
Iulia Nagy – Gestiunea demografiei, dup@ model francez, nr.137/12 octom-

brie 2007
Iulia Nagy – Românii – prea stresa]i }i prea ocupa]i ca s@ fie p@rin]i, 

nr.139/26 octombrie 2007
Iulia Nagy – Emanciparea economic@ a femeilor }i demonetizarea prin-

cipiului familiei gole}te maternita]iile, nr.140/2 noiembrie 2007
Iulia Nagy – Africa – epicentrul exploziei demografice, nr.141/9 noiembrie 2007
Iulia Nagy – Efectele declinului demografic în universit@]i, nr.142/16 

noiembrie 2007
Iulia Nagy – Mortalitatea matern@, barometru al s@r@ciei, nr.146/14 decem-

brie 2007.

Media:
Iulia Nagy – Riscuri de dezinformare }i manipulare media – implica]ii în

fenomenul migra]iei for]ei de munc@ –, nr.122/29 iunie 2007
Iulia Nagy – Riscuri de dezinformare prin media – de la teorie, la prac-

tic@, nr.123/6 iulie 2007.

Comunicare:
Ilie Rotariu – Comunicare social@: reverberan]e irlandeze, nr.145/7 decem-

brie 2007.
Blanca Grama – Comunicarea publicitar@ din perspectiva teoriei proce-

selor comunica]ionale, nr.146/14 decembrie 2007.
Blanca Grama – {omajul – factor de excludere social@, nr.147/21 decem-

brie 2007.
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Sibiul sub m$ng$ierea focurilor de sf$r}it de an (cultural)

Potrivit lui Sergiu Nistor, p$n@ la
sf$r}itul anului, circa 80& din popu-
la]ie }tia despre programul "Sibiu 2007".

Principalul vector de comunicare
al programului a fost televiziunea. Po-
pula]ia chestionat@ a declarat c@ }tie
despre programul "Sibiu 2007", din ur-
m@toarele surse: televiziunea (94,72&),
radioul (53,06&) }i presa scris@ (50,14&).
Peste 18& dintre reponden]ii care au
auzit de acest program men]ioneaz@ ca
surs@ internetul, ̂n condi]iile ̂n care acest
mediu este accesibil la doar 25& din
popula]ia Rom$niei. Peste 41& dintre
cei care au auzit de program au men-
]ionat }i cercul de cuno}tin]e ca surs@
de informare }i promovare.

Potrivit sondajului de opinie, 5,4&
din totalul popula]iei, excluz$nd sibienii
(1,14 milioane de locuitori, ̂ n baza cal-
culelor bazate pe Recens@m$ntul po-
pula]iei din 2002, n.r.), au fost ̂ n Capi-
tala Cultural@ anul acesta, p$n@ ^n luna

iunie. Dintre ace}tia, 40& au fost o sin-
gur@ dat@ ^n 2007, 28& - de dou@ ori,
5& - de trei ori, 8& - de patru ori.

"Aproape un milion de vizitatori
rom$ni, de peste 15 ani, au fost la Sibiu,
p$n@ la sf$r}itul primei jum@t@]i a anu-
lui, un num@r similar de popula]ie de-
cl$rand c@ este interesat@ s@ vin@ la
Sibiu. %n noiembrie 2007, }tim c@ au
fost 150.000 de turi}ti caza]i la Sibiui }i
197.000 de turi}ti caza]i oficial ̂n jude].
%n plus, s-au ^nregistrat circa 500.000
de nop]i de cazare", a mai spus Sergiu
Nistor, cit$nd date ob]inute de la Insti-
tutul Na]ional de Statistic@. 

Ace}tia au cheltuit, la Sibiu, ^n
2007, o sum@ de circa 200 de milioane
de euro, potrivit lui Adrian Iorgulescu,
care a citat tot informa]ii oferite de

Institutul Na]ional de Statistic@.
Spectacolele de muzic@, festivalu-

rile }i concertele sunt ^n topul preferin-
]elor celor care au declarat c@ au vizitat
sau inten]ioneaz@ s@ viziteze Sibiul ^n
2007 (28,63&). Ele sunt urmate de pro-
gramele dedicate artelor spectacolului
(20,21&) }i artelor vizuale (12,94&). 

"Am avut circa dou@ milioane de
spectatori, la manifest@rile pe care le-am
desf@}urat. Dac@ ar fi s@ definim un con-
cept «eveniment-zile», am ob]ine 6.500
de zile de eveniment", a afirmat comi-
sarul, preciz$nd c@ cel mai scump proiect
organizat a fost "Faust", de Silviu Purc@-
rete, ajung$nd la o finan]are, din partea
MCC, de 900.000 de lei. 

Sergiu Nistor a vorbit }i despre
campania de comunicare realizat@ de

GAV/Scholz&Friends. 52,49& dintre cei
care au auzit despre program au apre-
ciat ^n mod pozitiv mesajul general al
campaniei publicitare, spre deosebire de
un procent de 6,98& dintre reponden]i,
care au declarat contrariul. %n ce prive}te
sloganul "Normal.Sibiu", aproape 28&
dintre cei care au auzit de program au
declarat c@ }tiu sloganul. Dintre acea}tia,
62,58& sus]in c@ le-a pl@cut sloganul,
^n timp ce 25,5& s-au ar@tat indiferen]i. 
"Presa scris@ ne-a produs o surpriza de
mari propor]ii, pentru c@, nepl@tind nici-
un centimetru p@trat de articol publici-
tar, am avut ̂ n medie }ase articole, zil-
nic, despre Sibiu, ̂n ziarele centrale. Am
avut dou@ parteneriate pe audiovizuzal,
cu SRR, SRTv, }i unul ^ntre autorit@]ile
locale }i Realitatea TV. Astfel, am ^nre-

gistrat circa 389 de minute de relat@ri
ale radiourilor centrale, }tiri despre Sibiu
}i cinci minute zilnic pe televiziuni,
despre program. Tonalitatea materialelor
a fost pozitiv@", a explicat Nistor, pre-
ciz$nd c@ una dintre cele mai mari te-
meri ale organizatorilor programului "Sibiu
2007" a fost c@ acesta nu va avea spri-
jin din partea mass-media. 

Statutul de Capital@ Cultural@ Euro-
pean@ a avut }i neajunsuri, precum
cre}terea pre]urilor ^n Sibiu }i aglome-
ra]ia. "Ar fi fost bine ca infrastructura s@
fi fost mai bun@, dar asta nu ni se poate
imputa nou@. De asemenea, exist@ o
lips@ de experien]@ cultural@ a operato-
rilor culturali, de a desf@}ura programe.
Am avut probleme cu decontarea ba-
nilor", a mai precizat Sergiu Nistor. 

Ileana ILIE

Sibiu Capital@ Cultural@-bilan] final (II)
Sibiul are cu ce se m$ndri, dac@ se uit@ ^napoi la ultimele 11 luni de evenimente culturale, în care a^mp@r]it titulatura de Capital@ Cultural@ European@ 2007, cu ora}ul Luxemburg. Rezultatul concret:peste 1.500 de evenimente culturale, mai mult de un milion de vizitatori }i peste 200 de milioane deeuro cheltui]i de turi}ti. De altfel, cotidianul britanic The Guardian a inclus Sibiul în top 10 al celormai frumoase loca]ii turistice ale lumii, în 2007. %n plus, au fost renovate fa]ade ale cl@dirilor, au fostreabilitate biserici }i au fost aici muzicienii festivalului Enescu, dar }i Goran Bregovici,  Julio Iglesiassau c$}tig@torul Palme d'Or, Cristian Mungiu. Anul se ^ncheie, ^ns@, }i cu o nemul]umire: listaUNESCO nu cuprinde, înc@, Sibiul, ca element al Patromoniului cultural mondial.  Proiectul Capital@cultural@ european@ se va ^ncheia, oficial, ^n noaptea de revelion, c$nd oficiliat@]ile locale au preg@titun program special, din care nu vor lipsi concertele cu Reamonn }i Europe, dar }i un spectacolpirotehnic realizat de Groupe F.


