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Ciprian FRANDE{

drd. Monica BARDAC

C$nd trebuie s@ te imprumu]i? C$nd ai nevo-
ie de bani, sau c$nd poti s@ pl@te}ti datoria?
%n fond, ^ntotdauna ai nevoie de bani...a}adar
r@spunsul logic vine de la sine: te ^mprumu]i
c$nd po]i pl@ti datoria. %ntr-o ]ara care are o
cre}tere economic@ puternic@, intr-o ]ara
unde salariile cresc }i starea economiei se
^mbun@t@]e}te cu toate riscurile }i dezechili-
brele discutate, prezen]a imprumuturilor este
fireasc@. Dac@ nu acum, atunci c$nd s@ apar@
datoriile? De aceea, datoriile sunt fire}ti. Nu
trage]i ^n datornici. Cu at$t mai mult cu c$t
rolul lor de catalizatori ai economiei este unul
esen]ial. Dar pentru ca aceast@ poveste a
datoriilor s@ nu se sf$r}easc@ tragic e nevo-
ie de echilibru. Marea dezbatere ^n acest caz
]ine de datorii }i venituri. Sunt de blamat
b@ncile „str@ine“ c@ ^ncearc@ s@ fac@ bani
oferind rom$nilor credite pentru care vor pl@ti
20 de ani dob$nzi ridicate doar ca s@-}i cum-
pere un apartament confort doi?

Jó napot (kívánok)! Bun@
ziua! Week-endul acesta l-
am petrecut în secuime.
Am pornit, cu treab@, spre
Miercurea Ciuc, unde
Universitatea din Sibiu are
deschis@ o anten@ a
centrului s@u pentru înv@ -
]@mânt la distan]@. Mi s-a
p@rut lung drumul pân@

acolo, aproximativ 200 de km, o distan]@ facil@ pentru
occidentali, dar pe care-i parcurgi, la noi, în patru ore.
O sâmb@t@ diminea]@ f@r@ probleme de trafic. Un peisaj
mirific. Direc]ia Târgu Mure}-Sovata-Odorheiu Secuiesc.
Cealalt@ rut@ de mers, prin Sighi}oara-Cristuru
Secuiesc, o ratez din neaten]ie, la intrarea într-o inter-
sec]ie. De proasta semnalizare nu mai amintesc. Pe
traseu, ai la ce c@sca gura (atunci când nu e}ti la
volan, trebuind s@-]i concentrezi întreaga vigilen]@
asupra imperfec]iunilor re]elei stradale, dep@}irilor
imprudente }i controalelor radar).
La sfâr}itul programului, am avut timp s@ m@ preum-
blu prin “buricul târgului”, ba }i prin zonele adiacente.
Tr@iam un “déjà-vu”: “marea schimbare” (de care au
avut parte unele ora}e considerate privilegiate, precum
Sibiul), înc@ nu-}i f@cuse aici apari]ia. Localitatea nu
pare foarte dezvoltat@, din punct de vedere economic.
Eman@ monotonie. Un ora} cu blocuri în perimetrul de
gravita]ie, mult ciment }i beton, al@turi de case cu o
arhitectur@ deosebit@, cu aer local, odinioar@ frumoase,
ast@zi c@zute în dizgra]ie. 

S~PT~M#NAL FINANCIAR - ECONOMIC

c my b

c my b

nr. 169     anul 4     vineri, 6 iunie 2008      0,50 RON

pag. 7Decebal N. TOD~RI[~
Bursa din Sibiu

pag. 6
Liberalism economic

pag. 6

Conceptul 
de “flexicuritate”

dr. Ramona TODERICIU pag. 3

Managementul bazat 
pe cuno}tin]e

pag. 2
Societatea cunoa}terii 
dr. R@zvan Sorin {ERBU

Imaginea s@pt@m$nii

„Risc@m, în aceea}i m@sur@, s@ }tim
}i prea mult, dar }i prea pu]in”

Diderot

…În 1974–1975, economia inter-
na]ional@ a cunoscut prima sa rece-
siune generalizat@ dup@ al Doilea
R@zboi Mondial. Cei „30 de ani glo-
rio}i” atât de judicios examina]i de
Jean Fourastié, ani în care, în bun@
m@sur@, au fost puse bazele structurilor
}i infrastructurilor moderne }i post –
moderne de ast@zi, luaser@ sfâr}it.

Pu]ini prevedeau astfel. Premiul Nobel
pentru economie, Paul Samuelson,
scria:”<<National Bureau of Economic
Reasearch>> a lucrat atât de bine încât
a eliminat una din problemele princi-
pale în dezvoltare – fluctua]iile ciclice”.
{i tot el scria în „Economics”: „Sinteza
neoclasic@: gra]ie st@pânirii ocup@rii }i
înt@ririi politicilor monetare }i fiscale,
sistemul nostru de economie mixt@ a
putut }i poate evita excesele de <<
bonus>> }i depresiuni, noi putând
envizaja o cre}tere progresiv@
s@n@toas@”. 

Amenin]@ri planetare (I)
- De ce, cum }i cât cresc pre]urile la energie, benzin@, alimente -
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DE LA EUROPA FIRMELOR LA FIRMELE EUROPENE

Temperatura vie]ii universitare se apropie din nou de „punctul
de fierbere”. De-o parte se afl@ promo]ia de absolven]i de liceu
afla]i în febra c@ut@rii locului potrivit în sistemul înv@]@mântului
superior, cople}i]i de oferta diversificat@, tentant@ }i nu rareori
agresiv@ a numeroaselor universit@]i române}ti. Pe de alt@ parte
sunt miile de studen]i care se preg@tesc de licen]@ }i, în con-
secin]@, de lupt@ cu rigorile vie]ii reale. Nu }tim cu exactitate
dac@ cei care bat la por]ile universit@]ilor vor fi mai mul]i decât
anul trecut. Dar }tim cu siguran]@ c@ num@rul celor care vor
p@r@si lumea „Almei Mater” se va dubla. 
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Biseric@ din Saint Petersburg 

Dan Suciu
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Cea mai mare glorie nu o dob$nde}ti
atunci c$nd nu e}ti dobor$t niciodat@,
ci atunci c$nd te ridici dup@ ce ai
c@zut.

Confucius (Kong Zi)

Conferin]a de la Roma
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În viitorul apropiat consumatorii vor
deveni mai familiari cu efectuarea de
pl@]i, transferul banilor }i plata fac-
turilor prin intermediul telefoanelor
mobile. O cre}tere a familiarit@]ii
consumatorului }i a accept@rii vor fi
asociate cu cre}terea  disponibilit@]ii
aplica]iilor serviciilor financiare }i
serviciilor pe telefoanele mobile.
Exist@ mai multe forme ale serviciilor
financiare iar „Juniper Research”
define}te serviciul financiar prin
intermediul telefonului mobil ca fiind
serviciul unei opera]iuni pentru mici
depun@tori oferite consumatorilor pe
telefoanele mobile. Sunt dou@ cate-
gorii principale pentru serviciile
financiare pentru telefonul mobil;
plata de pe mobil }i opera]iuni ban-
care de pe mobil. Acest articol ofer@
puncte de vedere pragmatice ale ser-
viciilor financiare de pe mobil. 
La sfâr}itul ultimului secol, lumea
economiei a fost martor@ a unei
cre}teri enorme în genera]ia tehnolo-
giei, rezultat al cre}terii bugetului de
cercet@ri }i disponibilitatea unor
unelte mai puternice în domeniul
cercet@rilor create de dezvoltarea
rapid@. Acest proces a fost suportat
de oportunit@]ile globale, urmând
deschiderea por]ilor c@tre comer]ul }i
transportul interna]ional }i tehnologia
comunica]iei.
Abilitatea de a provoca, a asimila, a
r@spândi }i efectiv a folosi }tiin]a
pentru a spori dezvoltarea econo -
mic@ este crucial@ pentru sus]inerea
cre}terii }i dezvolt@rii, deoarece
}tiin]a formeaz@ bazele în inova]ia
tehnologiei. Într-o circumstan]@ în
care economia global@ este determi-
nat@ de inova]iile tehnologice, este
foarte important pentru noua pia]@
s@ aranjeze potrivit funda]iile pentru
a construi capacitatea lor de a
câ}tiga }i a crea cuno}tin]e }i
tehnologie cu scopul de a avea
avantaje asupra oportunit@]ilor oferite
de globalizare }i, în acela}i timp, de
a adresa noi provoc@ri globale.
Consecvent, }tiin]a a devenit mai
important@ economic, în termenii de
investi]ie }i produc]ie de bunuri  }i
servicii ce au la baza cunoa}terea.

Juniper Research are o defini]ie
simpl@ a unei pl@]i de pe mobil pre-
cum „plata pentru bunuri sau servicii
cu un telefon mobil”, iar defini]ia
pentru opera]iuni bancare de pe
mobil este „depozitarea serviciilor
bancare în telefonul mobil”.
Adop]ia noilor tehnologii }i
îmbun@t@]irea capitalului uman prin
}tiin]@ a sporit performan]ele eco-
nomice }i a crescut productivitatea
agen]ilor în multe ]@ri. În acela}i
timp, cel mai rapid pas în care noile
tehnologii sunt dezvoltate }i care, de
asemenea, devin învechite, a schim-
bat în profunzime procesul de imple-
mentare }i dobândire a cuno}tin]elor,
cu eforturi de durat@ cerute pentru o
continu@ cre}tere a cuno}tin]elor }i a
înv@]@rii virtuale pe termen lung.  
În literatura de specialitate, identifi -
c@m trei procese principale de ino-
vare a proiectelor: procesul de
decizie (strategii de inova]ie), proce-
sul de execu]ie (inova]ii organiza-
torice), procesul de difuziune (con-
frunt@ inova]ia }i pia]a). Aceasta
teorie inovatoare prezenta difuziunea
ca un proces de comunicare progre-
siv@ între membrii unui sistem
social. Dac@ ne referim la un model
epidemiologic, dezvoltarea unei
inova]ii depinde de num@rul celor
care o adopt@ }i de importan]a
comunic@rii lor cu restul popula]iei.
Percep]ia adoptorilor poten]iali
asupra costurilor }i avantajelor
inova]iilor, vor determina acest pro-
ces de difuziune. Totu}i, este demon-
strat c@ aceast@ percep]ie este strâns
legat@ de caracteristici de inova]ie
intrinseci, pe bazele c@rora produsul
va fi apreciat. Unii autori definesc
inova]ia în func]ie de existenta unor
“atribute creative de valoare”. În lite -
ratura de specialitate, inova]ia este
considerat@ ca fiind un proces de
crea]ie orientat c@tre valorile clientu-
lui. Apoi, concepte ca “inova]ie” }i
“propuneri de valoare” sunt depen-
dente, interrela]ionate }i nedesp@r]ite
în analiza }i prospec]iunea factorilor
de succes în introducerea unui nou
produs pe pia]@. 
În lumea serviciilor financiare mobile
reprezentan]ii din b@ncile importante
}i vânz@torii se preg@tesc pentru o
nou@ goan@ dup@ aur pentru insti-
tu]iile financiare, dup@ goana c@tre
serviciile eComert din anul 1990.
B@ncile privesc telefoanele mobile ca
al cincilea canal c@tre client, dup@
sucursale, ATM-uri, servicii bancare
prin internet }i servicii bancare prin
telefon. Telefonul mobil este totodat@
numit “al patrulea ecran” pentru dis-
tribuirea serviciilor financiare mobile.
O combina]ie a cre}terii num@rului

de cereri }i a unei dorin]e din partea
tuturor sectoarelor  serviciilor finan-
ciare mobile, de a distribuii diferite
aplica]ii }i servicii a creat o atmos-
fer@ care este atât creativ@, cât }i
pragmatic@. Sunt trecute zilele în
care operatorii de telefonie mobil@ }i
b@ncile mergeau pe c@ile lor separate
}i dezvoltau servicii f@r@ s@ ]in@ cont
unii de ceilal]i, servicii care puteau fi
destinate astfel  e}ecului.

Serviciile financiare mobile, care
includ atât “servicii de banc@ mobil@”
cât }i servicii de pl@]i mobile }i alte
servicii mobile sunt deja disponibile
în majoritatea regiunilor într-o form@
foarte larg@ de variet@]i, }i acolo
unde au fost adoptate fie în mod
demonstrativ fie comercial ele au
avut dintre cele mai favorabile reac]ii.
Exist@, a}adar, un entuziasm semni-
ficativ pentru servicii bancare mobile
entuziasm reliefat }i de un studiu
realizat de compania Sybase pe con-
tinentul American, European, }i
regiunea Asia-Pacific.
Europa pare cea mai decis@ s@
foloseasc@ acest nou serviciu cu cele
61 de procente din rândul utilizato-
rilor de telefonie mobil@ care sunt
interesa]i de folosirea serviciilor ban-
care cu ajutorul telefoanelor mobile.
Aceasta se compar@ cu cele 40 de
procente din Asia-Pacific }i 37 pro-
cente din Statele Unite care sunt
dispu}i s@ interac]ioneze prin inter-
mediul mobilelor cu b@ncile unde
sunt clien]i.
În fapt studiul relev@ c@ peste un
sfert dintre responden]i ar lua în
considerare schimbarea b@ncii unde
sunt clien]i dac@ ar ap@rea pe pia]@
un furnizor de servicii bancare ce se
poate desf@}ura prin intermediul tele-
foanelor mobile.
Dac@ am extrapola acest studiu }i
pentru ]ara noastr@ s-ar putea spune
c@ exist@ o oportunitate de care
b@ncile întârzie s@ profite. Se pare c@

organiza]iile financiare ar putea
pierde aceast@ oportunitate prin
nepromovarea într-o manier@ efectiv@
a serviciilor bancare mobile. Un ast-
fel de tratament poate conduce la
pierderea oportunit@]ii de a atrage
noi clien]i dintre cei care nu sunt
înc@ atra}i în acest sistem. Serviciile
bancare desf@}urate prin intermediul
telefonului mobil ar trebui s@ fie o
oportunitate pentru b@nci pentru
strategia de a ob]ine clien]i noi dar
}i pentru a-i p@stra pe cei vechi.
Este relevat@ în acest studiu reac]ia
lent@ a unor b@nci în a informa
clien]ii. În acest sens este relevat
faptul c@ aproape jum@tate dintre
clien]ii europeni (49 de procente) nu
pot r@spunde dac@ banca lor ofer@
astfel de servicii bancare.
O s@ mai adaug înc@ un factor care
ar trebui s@ pun@ pe gânduri b@ncile
prezente în România. Renumita com-
panie de cercetare „Juniper
Research” a emis ni}te proiec]ii con-
form c@rora la sfâr}itul lui 2008 tran-
zac]iile totale derulate prin acest nou
serviciu bancar mobil vor ajunge la
3 miliarde de dolari, iar la sfâr}itul
lui 2011 sectorul pla]ilor prin inter-
mediul telefoanelor mobile va atinge
suma de 22 de miliarde de dolari.
Întrecerea r@mâne astfel deschis@
pentru to]i actorii financiari care vor
încerca s@ profite de acest avantaj }i
bine-n]eles care vor }tii s@ g@seasc@
o cât mai bun@ colaborare cu ope -
ratorii de telefonie mobil@. 

Un nou c$mp de lupt@ pentru serviciile financiare 
din pie]ele emergente

Dr. R@zvan Sorin {ERBU
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Pentru c@, genera]iei tinerilor care î}i
încheie stagiul universitar dup@ „stilul
vechi”, i se adaug@ acum, pentru
prima dat@, promo]ia absolven]ilor
facult@]ilor de trei ani, create în urma
implement@rii sistemului Bologna în
înv@]@mântul românesc. Un num@r
dublu de licen]ia]i va exercita f@r@
doar }i poate o presiune formidabil@
asupra pie]ei muncii din România }i
toat@ lumea se a}teapt@ la cre}terea
num@rului }omerilor cu diplom@.
Oricum, potrivit unor statistici
recente, rata }omajului în rândul
tinerilor sub 25 de ani, în România,
era de 27,7 la sut@ (fa]@ de 14,7 la
sut@ în UE), fapt ce ne situa pe un
deloc onorant loc 2 în zona euro.

Este u}or de imaginat ce va urma
din vara acestui an.
S-ar putea replica, simplu, c@ }oma-
jul în rândul tinerilor absolven]i de
înv@]@mânt superior este o fals@
problem@, atâta vreme cât ]ara noas-
tr@ acuz@ o tot mai acut@ criz@ de
personal care ne transform@, treptat,
din exportatori de for]@ de munc@, în
importatori ai acesteia. Este
adev@rat, un studiu realizat la nivel
interna]ional plaseaz@ România pe
primele locuri atunci când vine vorba
despre lipsa unui personal înalt cal-
ificat. Pot îns@ rezolva aceast@
proble m@ actuala }i viitoarele
promo]ii de absolven]i ai facult@]ilor
de trei ani? Speciali}tii în resurse
umane sunt v@dit neîncrez@tori,
evocând deficien]e reale }i, pân@ la
un punct, obiective din procesul de

înv@]@mânt }i instruire impus de sis-
temul Bologna: comasarea anilor de
studiu a determinat renun]area la o
bun@ parte din materiile pe care
tinerii ar fi trebuit s@ le parcurg@, iar
prima sacrificat@ a fost preg@tirea
practic@, în consens cu solicit@rile
angajatorilor. Este greu de presupus
c@ o asemenea categorie de institute
de înv@]@mânt superior vor oferi sat-
isfac]ii celor care caut@ speciali}ti cu
înalt@ calificare. Mai curând }ansa
acestor tineri se leag@ de urmarea
unor cursuri post – universitare,
masteratele fiind eventual o solu]ie
pentru specializarea, cât de cât, a
unui absolvent de facultate cu „pro-
gram redus”. Dar de aici poate
începe o nou@ discu]ie legat@ de
efortul financiar, de bugetul de timp
necesar specializ@rii, de op]iunea
fericit@ sau nu a absolventului, de
calitatea procesului de instruire post
– universitar@, de adaptarea real@ a
acestuia la cerin]ele pie]ei muncii. S@
recapitul@m faptele: dup@ 1990,
num@rul studen]ilor a crescut expo-
nen]ial, pe de o parte prin apari]ia
universit@]ilor particulare, pe de alt@
parte prin „îmblânzirea” standardelor
}i condi]iilor de admitere. Fire}te,
num@rul absolven]ilor }i de]in@torilor
de diplome a sporit în acela}i ritm.
În paralel, a crescut îns@ }omajul în
rândul tinerilor absolven]i, }i asta în
condi]iile ultimilor ani ai tranzi]iei,
când se zice c@ am dep@}it faza
criti c@ a declinului economic }i ne
plas@m pe trendul ascendent cu pro-
dusul intern brut. Paradoxal, se
manifest@ un deficit de for]@ de

munc@ în multe sectoare ale
economiei na]ionale. Contingentele
de absolven]i oferite pe band@ de
institu]iile de înv@]@mânt superior
române}ti nu par a fi capabile, pân@
una alta, s@ rezolve aceste probleme.
Ne afl@m, s@ recunoa}tem, în fa]a unei
realit@]i cel pu]in contradictorie dac@
nu ciudat@. Ea repune în discu]ie, pe
de o parte, ipoteza preg@tirii deficitare
}i a neadapt@rii înv@]@mântului univer-
sitar la cerin]ele pie]ei, iar pe de alt@
parte, impactul pozitiv pe care l-a
resim]it înv@]@mântul românesc în
momentul aplic@rii criteriilor impuse
de „procesul Bologna”.
Fire}te c@ unul din lucrurile cele mai
simple cu putin]@ – }i am observat
c@ mul]i gazetari români se gr@besc
deja s@-l fac@ – este s@ pui vina în
cârca „rezisten]ei la reform@” a
înv@]@mântului superior românesc,
s@ condamni inadaptabilitatea lui
sau, mai mult, s@ pui sub semnul
întreb@rii beneficiile reformei înse}i.
Pentru c@, procesul de la Bologna a
dat, în 1999, semnalul unei profunde
}i necesare reforme, vehiculând prin-
cipii noi }i generoase la nivel euro-
pean }i sugerând o construc]ie
educa]ional@ unic@ pentru o Europ@
unit@. Din acest punct de vedere,
toate universit@]ile române}ti se afl@
într-un moment de r@scruce, acestea
trebuind s@ fac@ fa]@ unei provoc@ri
majore, liber asumate }i, cu atât mai
mult, incitante. Reu}ita înseamn@
atingerea unui obiectiv care, nu cu
foarte mult timp în urm@, p@rea de
neatins – mobilitatea }i cooperarea
în domeniul form@rii }i cercet@rii

universitare. Furnizarea unei educa]ii
moderne }i de calitate va contribui
hot@râtor la formarea unui capital
uman temeinic preg@tit }i competitiv,
elementul principal în crearea bazei
de pornire în procesul de dezvoltare
a societ@]ii bazat@ pe cuno}tin]e.
Desigur, managementul universitar
î}i are rolul s@u esen]ial în restruc-
turarea activit@]ilor instructiv –
educative, în racordarea lor la
cerin]ele mediului economico –
social }i de afaceri. Interac]iunea
universit@]ilor române}ti cu acest
mediu dinamic, parteneriatul, schim-
bul de experien]@, mobilitatea sunt
instrumente indispensabile sporirii
capacit@]ii de r@spuns a educa]iei
universitare }i a cercet@rii la
schimb@rile care au loc la nivelul
societ@]ii, precum }i pentru stimula-
rea competitivit@]ii }i inova]iei.
Experien]a ]@rilor dezvoltate a
demonstrat c@ nu se poate construi
o economie bazat@ pe cuno}tin]e
competitiv@ f@r@ a solu]iona proble-
ma rupturii dintre comunitatea de
afaceri }i cea din educa]ie }i cerce -
tare. Ca în orice fenomen de interac -
]iune, pa}ii trebuie f@cu]i }i de o
parte, }i de cealalt@, iar rezultatele
nu pot s@ apar@ de pe o zi pe alta.
În concluzie, problema „}omerilor cu
diplom@” nu se afl@ doar în terito riul
mediului universitar, ci este o provo-
care cu care se confrunt@ societatea
româneasc@ în ansamblul s@u.
Solu]ionarea ei va fi decisiv@ pentru
evolu]ia }i imaginea înv@]@mântului
nostru superior în secolul XXI }i
benefic@ pentru toat@ lumea.
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Provoc@ri }i op]iuni cruciale pentru înv@]@mântul românesc
Emil DAVID

Informa]ia }i cunoa}terea sunt conside -
rate la acest început de secol XXI noile
resurse majore ale oric@rei organiza]ii,
resurse care trebuie conduse }i utilizate
în mod eficient astfel, managementul
informa]iei }i din ce în ce mai mult
mana ge mentul bazat pe cuno}tin]e fiind
considerate func]ii majore ale conducerii.
La sfâr}itul secolului al XX–lea, în
condi]iile în care s-au consacrat
schimb@rile de paradigm@ în teoria orga-
niza]iilor, a fost foarte clar c@ vechile
structuri organizatorice piramidale, rigide,
existente în majoritatea organiza]iilor nu
pot fi compatibile cu organiza]ia bazat@
pe cuno}tin]e fapt ce a determinat
apari]ia a numeroase alte forme de
structuri organizatorice non – iererhice.
În definirea conceptului de management
bazat pe cuno}tin]e- pe plan mondial
existând numeroase abord@ri ale acestui
concept- trebuie s@ remarc@m c@, indife -
rent de modul de tratare, fiecare definire
se concentreaz@ în jurul ideilor: perfor-
man]ei economice, cre@rii de valoare eco-
nomic@ ad@ugat@, a îmbun@t@]irii eficien]ei
opera]ionale, a eficacit@]ii }i profitabilit@]ii.
Managementul bazat pe cuno}tin]e este,
în esen]@, un management al schimb@ -
rilor cu rol catalizator }i care, se con-
centreaz@ pe dirijarea ra]ional@ a entit@]ii
c@tre succes }i adaptare.
{coala româneasc@ de management
con}tient@ de importan]a conceptului a
tratat, prin O. Nicolescu, I. Plumb }i
colaboratorii, reprezentan]i de marc@ ai

managementului modern, în detaliu acest
concept în lucrarea „Abord@ri moderne
în managementul }i economia organi-
za]iei,” definindu-l extrem de sugestiv ca
fiind „demersul orientat strategic de
motivare }i facilitare a angaj@rii mem-
brilor organiza]iei în dezvoltarea }i uti-
lizarea capacit@]ilor lor  cognitive.”
Astfel în viziunea lor:
- ca }tiin]@, managemenul bazat pe
cuno}tin]e se ocup@ de studierea pro-
ceselor }i rela]iilor manageriale bazate
pe cuno}tin]e, în descoperirea legit@]ilor
care le guverneaz@ }i în conceperea de
noi sisteme, metode, tehnici, în vederea
cre}terii performan]elor organiza]iilor;
- ca practic@, managementul bazat pe
cuno}tin]e const@ în abord@rile, metode -
le, tehnicile din organiza]iile focalizate
asupra producerii }i utiliz@rii cuno}tin]e -
lor. Dac@ în ceea ce prive}te teoria apre-
ciem c@ ne afl@m într-o faz@ incipient@,
în ceea ce prive}te practica managerial@
bazat@ pe cuno}tin]e, aceasta este cu un
pas înainte, îndeosebi în organiza]iile care
ac]ioneaz@ în domenii precum informa -
tic@, telecomunica]ii, biotehnic@ etc.
Organiza]iile bazate pe cuno}tin]e pun în
eviden]@ o imagine total diferit@ în ceea
ce prive}te modul de a concepe }i prac-
tica managementul, managerului trans-
formându-se în „purt@tor de responsa -
bilit@]i conceptuale” – proiectare de arhi-
tecturi, de sisteme }i procese, validare
de solu]ii }i mai pu]in de putere adminis -
trativ@. În acest context observ@m c@
accentul se pune pe rolurile manageru-
lui de mentor, de moderator sau pro-
motor. Este normal c@ exercitarea unor
asemenea roluri diferite presupune ca
managerii organiza]iilor bazate pe
cuno}tin]e s@ posede tipuri adecvate de
abilit@]i manageriale ca de exemplu: capaci -
tatea de a conduce schimb@rile, vi ziune
strategic@, rela]ionare interpersonal@.
Subliniam c@, în mediul organiza]iilor
bazate pe cuno}tin]e apar roluri mana -
geriale dedicate, între care se disting cele

de director pentru probleme de
cunoa}tere („chief knowledge officer”)
sau de informa]ie („chief information offi-
cer”), responsabili de proiecte de dez-
voltare a competen]elor, de înv@]are
organiza]ional@ etc. 
Peter Druker arat@ în acest sens c@:
„organiza]iile secolului XXI bazate pe
cuno}tin]e vor fi dependente de profe-
sioni}tii angaja]i exact în aceea}i m@sur@
în care ace}tia vor avea nevoie de ele”.
Este astfel, surprins@ tendin]a de debiro-
cratizare }i de dezvoltare în configura]ii
de tip comunitar a organiza]iilor bazate
pe cunoa}tere, alternative viabile la ierar -
hiile tradi]ionale, expuse frecvent bloca-
jelor }i autosuficien]ei.
Pe plan mondial, în practica manageria -
l@ se observ@ pe de o parte, tendin]a de
extindere a practicilor manageriale per-
formante, iar pe de alt@ parte, tendin]a
de teoretizare a acestor practici, prin for-
mulare de reguli, principii, etc. Cu toate
acestea, problematica principiilor este
abordat@ destul de rar în lucr@rile de
specialitate. Thomas Davenport renumit
specialist care a abordat aceast@ pro -
blem@ a formulat nou@ principii ale ma -
nagementului bazat pe cuno}tin]e, între
care men]ion@m principiul potrivit c@ruia
„managementul este scump, dar a}a
este }i ignorarea acestuia”, sau principii -
le potrivit c@rora managementul bazat
pe cuno}tin]e „prezint@ accente politice”,
„nu se sfâr}e}te niciodat@” }i „necesit@
un contract al cuno}tin]elor”.
O. Nicolescu, I. Plumb }i colectivul for-
muleaz@, la rândul lor un set de
patrusprezece principii privind conceperea
}i implementarea managementului bazat
pe cuno}tin]e dintre care men]ion@m:
- protejarea cuno}tin]elor individuale }i
organiza]ionale din cadrul organiza]iei,
datorit@ situ@rii acestora în prim-planul
managementului acesteia;
- tratarea cuno}tin]elor  ca fiind una din-
tre principalele surse de putere pentru
organiza]ii }i top managementul acestora;

- managementul bazat pe cuno}tin]e, nu
se sf$r}e}te niciodat@, el este un demers
continuu; cuno}tin]ele trebuie s@ formeze
permanent obiectul deciziilor }i ac]iunilor
managementului organiza]iei;
- managementul bazat pe cuno}tin]e este
scump, dar mai scump@ este neglijarea sa;
realizarea unei game diferite de
cuno}tin]e (tehnice, manageriale, finan-
ciare, comerciale, etc.) }i abordarea com-
plex@ a acestora în cadrul organiza]iei;
- transformarea organiza]iei într-o
Learning organization în care resursele
cheie sunt knowledge assets }i din care
fac parte knowledge workers.
Noile practici manageriale specifice
mana gementului bazat pe cuno}tin]e în
organiza]ia secolului XXI includ conduc-
erea non-directiv@, intraprenoriatul,
patronajul intelectual („coaching”, „men-
toring”), regimurile interactive de inovare
}i înv@]are, autoconducerea echipelor de
profesioni}ti.
În ceea ce prive}te gestiunea cuno} -
tin]elor dobândite }i posibil a fi dobân-
dite se apreciaz@ c@ managementul bazat
pe cuno}tin]e ofer@ solu]ii viabile prin
intermediul celor cinci func]ii noi ale
managementului bazat pe cuno}tin]e:   
- evaluarea cuno}tin]elor disponibile }i
accesibile organiza]iei, atât cele interne-

organiza]ionale }i individuale ale aces-
teia-, cât }i cele ale stakeholderilor
externi }i ale poten]ialilor parteneri;
- previzionarea  necesarului }i a surselor
de cuno}tin]e, pornind de la ceea ce
exist@ }i de la misiunea }i obiectivele
strategice ale organiza]iei;
- ob]inerea cuno}tin]elor necesare orga-
niza]iei, atât din cadrul cât }i din afara ei;
- gestionarea, utilizarea }i dezvoltarea
cuno}tin]elor; proces deosebit de labo-
rios, cu multiple fa]ete tehnice, umane
}i economice;
- valorificarea cuno}tin]elor, care con-
fer@ finalitate fazelor precedente, }i
reflect@ de fapt,  performan]ele pe care
le ob]ine organiza]ia.
Apreciem c@ protejarea cuno}tin]elor
organiza]iei este una dintre cele mai
importante func]ii ale oric@rei organiza]ii
a c@rei realizare îns@ este extrem de difi-
cil@, în condi]iile în care ,  cea mai mare
parte dintre cuno}tin]e sunt de]inute de
salaria]i, sau de al]i stakeholderi. Insist@m
îns@ asupra unui aspect extrem de
important }i anume acela c@ producerea,
înnoirea, utilizarea, diseminarea }i comer -
cializarea cuno}tin]elor sunt procese care
influen]eaz@ decisiv }i  întotdeauna per-
forman]ele organiza]iei }i care trebuie
tratate cu deosebit@ aten]ie.

dr. Ramona TODERICIU

Managementul  bazat  pe  cuno}tin]e



urmare din pag.1
Un alt nume mare din economie,
Walter Heller, fost pre}edinte al
Comitetului de Consilieri Economici ai
pre}edintelui Kennedy, scria la rândul
s@u: ”Dat@ fiind experien]a anilor 1960
}i progresul la care ne putem a}tepta,
avem încredere într-o expansiune care
se va întinde mult mai mult în viitor
comparativ cu trecutul.” Iar sir Roy
Harrod ar@ta în cartea sa „Money”
(McMillan St.Martins's Press, 1969):
„Ocuparea deplin@ mai mult sau mai
pu]in integral@, trebuie s@ fie consi -
derat@ acum ca un aspect institu]ional
al economiei britanice… Ocuparea de -
plin@ mai mult sau mai pu]in integral@
pare a avea o calitate de
autoreproduc]ie. Cu dezvoltarea viitoa re
a con}tiin]ei sociale, se verific@ exce-
lent c@, printr-o schimbare anume a
unor aranjamente institu]ionale, ocu-
parea deplin@ absolut@ va fi asigurat@
de o manier@ permanent@”.
Francezul Lionel Stoleru, nume impor-
tant al vremii scria }i el: „S-a spus
adesea c@ o criz@ precum cea a Marii
Depresiuni nu se va putea reproduce
în zilele noastre, ]inând seama de
progresul mijloacelor de interven]ie
anticiclic@ ale statului. Asemenea
observa]ii, cât ar fi ele de pre-
ten]ioase, nu par deloc f@r@ un funda-
ment”. În sfâr}it, prestigio}ii profesori
germani Wilhelm Weber }i Hubert
Weiss, în lucrarea „Konjunctur – und
Beshäftigungstheorie”, ap@rut@ la Köln,
în 1967, precizau: „Contrar expe-
rien]elor de pân@ la al Doilea R@zboi
Mondial, conjunctura <<modern@>> se
deruleaz@ în interiorul unei marje de
oscila]ii mult mai îngust@. Nu mai
exist@ crize de tipul vechi, chiar }i
cele mai puternice recesiuni sunt mai
ales atipice. Ceea ce a devenit }i
devine caracteristic sunt, mai degrab@,
fluctua]iile relative ale agregatelor eco-
nomice (produc]ie, ocupare, venituri),
adic@ modificarea ratei lor de
cre}tere”, etc.
… Un periplu ideatic, dar foarte pro-

fesional, examin@ri “cât se poate de
riguroase” care eviden]iau un „opti-
mism solid”, o lume de la care se
a}tepta s@ curg@, într-un fel sau altul,
laptele }i mierea. Se reproducea în
mare m@sur@, atmosfera }i declara]iile
optimiste din 1929, pân@ în toamn@,
care nici pe departe nu intuiau veri-
tabilele cataclisme economice ce
aveau s@ vin@. În acest sens,
pre}edintele Hoover tocmai anun]a în
1928 sfâr}itul s@r@ciei în ]ara parc@
de utopie care deveniser@ Statele
Unite: „Scopul nu este înc@ atins. Dar
dac@ vom putea men]ine politica
urmat@ de opt ani încoace… în
curând vom vedea zorii zilei când
s@r@cia va fi surghiunit@ de aceast@
na]iune”. A venit, îns@, dimpotriv@,
nenorocirea. {i atunci, ca }i în 1972,
se neglijaser@, un fapt, o problem@,
esen]iale ale evolu]iei economice: fluc-
tua]iile activit@]ii, ciclicitatea dez-
volt@rii. În 1929, un ciclu secular
bazat, mai ales, pe tehnologii de tip
mecanic, atunci în faz@ descendent@,
aproape de epuizare, dar }i credin]a,
“de neclintit”, în exclusivitatea statutu-
lui autoreglator al pie]ii, credin]@
v@dit@ finalmente cu minusuri
serioase, au generat, în mare parte,
teribila zguduire cu uria}e reculuri în
economie. Iar în debutul anilor 1970,
vulnerabilitatea dezvolt@rii condi]io nat@
esen]ialmente de o singur@ resurs@
limitat@, neregenerabil@, precum }i
limite importante ale societ@]ii post-
industriale în ce prive}te rea lizarea
echilibrului economico – financiar,
marile discrepan]e sociale într-o lume
care se scuturase de colonialism dar
}i ecarturile sociale mari chiar în
sânul statelor dezvoltate, epuizarea
poten]ialit@]ilor unor tehnologii mai
vechi în condi]iile în care sectorul
cuaternar avea tot mai mult „cale
liber@”, toate acestea, deci, aveau s@
declan}eze }i ele o puternic@ rece-
siune mondial@.
Ce observ@m? Printre motiva]iile crizei
din 1972 se „insinueaz@”, se „infil-
treaz@” dincolo de cauze stricte de
mecanism macroeconomic, caracteris-
tice , cu prec@dere, în 1929, moti va]ii

globale, legate de mediu, de finalul
resurselor finite de materii pri me }i
materiale, etc., toate acestea v@dind
acumul@ri seculare, negative, devenite
tot mai „insistente”, apoi…
Pentru ceea ce va urma cu circa 4
decenii mai târziu, respectiv în perioa-
da curent@,în zilele noastre, sunt,
printre altele, semnificative evolu]iile
din debutul anilor 1970, din agricul-
tura mondial@. În fapt, cum scria
Seneca, „trecutul este oglinda viitoru-
lui”... Despre ce este vorba? Iat@, în
cursul deceniilor de „cre}tere
glorioas@”, produc]ia agricol@ cunos -
cuse un ciclu defazat în raport cu
produc]ia industrial@, capitalist@ în

spe]@. Cauzalitatea era dubl@. Pe de o
parte, inciden]a, deloc liminat@, a unor
cataclisme naturale asupra nivelului
produc]iei, mai ales în ]@rile mai pu]in
dezvoltate, ne referim la secet@, inun-
da]ii, uragane, etc. Pe de alt@ parte,
faptul c@ la scar@ mondial@, stocurile
de rezerve de cereale erau exclusiv
de]inute de c@tre 4 mari state }i o
]ar@, fost@ dependent@, dar mult
evoluat@: Statele Unite, Canada,
Australia, Fran]a, Argentina. Practic,
deficitul agriculturii (produse
nutri]ionale) era acoperit pentru
toatele statele lumii de la aceste 5
]@ri. Pe aceast@ baz@, comer]ul mon-
dial de produse }i bunuri agricole
cuno}tea un grad mai ridicat de inte-
grare între state – un grad mult mai
profund - comparativ cu comer]ul
mondial aferent produselor }i
bunurilor industriale.
În asemenea condi]ii, produc]ia mon-
dial@ de bunuri agricole, de bunuri de
subzisten]@ se afla la nivelul cel mai
jos al ciclului, în 1972, în vreme ce
produc]ia industrial@ se afla în punc-
tul ei de vârf, culminant. Din contr@,
pre]urile agricole erau la vârf în 1974
– 1975, în vreme ce pre ]urile la pro-
dusele manufacturate se aflau în
stagnare, iar pre]urile la materiile
prime c@zuser@ cu valori mari. Apoi,
îns@, vom avea de-a face cu
pr@bu}irea pre]urilor agricole în 1976,
în vreme ce pre]urile la materiile
prime industriale vor cunoa}te o
cre}tere din ce în ce mai însemnat@,
o astfel de dinamic@ provocând
deregl@ri esen]iale în sistemele de
echilibrare economico – financiare ale
marilor state vestice. „Raritatea” pro-
duselor respective începuse s@-}i arate
„col]ii”. Erau labilit@]i ce vor e}ua, în
principal, în câmpuri negative.
Mai trebuie subliniat un aspect.
Practic, pre]urile produselor agricole
pe pia]a mondial@ nu au fost }i nu
erau – }i nu sunt nici acum – cons -
truite având în vedere costurile medii
de produc]ie, ci costurile de produc]ie
marginale, cele de pe terenurile cele
mai pu]in fertile, unde investi]iile agri-
cole sunt cele mai pu]in rentabile, dar

ale c@ror produse g@sesc }i ele des-
facere, pia]@. Este corect@, sub acest
aspect, teoria rentei funciare difer-
en]iale a lui Marx. În astfel de
condi]ii, o reducere a produc]iei de
cereale cu mai pu]in de 3& în 1974,
va genera, prin efect redundant }i
accelerat, potrivit datelor FAO, o
cre}tere a pre]urilor la cereale mai
mare de 250&. Iar cre}terea respec-
tiv@ de 6 – 7& în 1976, a antrenat o
sc@dere a pre]urilor amintite cu mai
mult de 50&. Or, astfel de fluctua]ii,
relativ slabe ale produc]iei, }i foarte
ample în ceea ce prive}te pre]urile au
dat, au provocat o consecin]@ foarte
gra v@. Anume, o groaznic@ foamete
care a izbucnit în 1973 – 1974 în ]ara
Sahelului, în Africa, dar }i în zone
importante ale peninsulei indiene, mai
ales în Bangladesh, în unele zone din
India }i Pakistan, dezvoltându-se }i, în
egal@ m@sur@, o deteriorare a „alimen-
ta]iei populare” în mai multe ]@ri din
America Latin@. Câteva cifre sintetice:
În total, produc]ia local@ de produse
alimentare pe cap de locuitor a fost
în 1975 inferioar@ cu 40& mediei
1961 – 1965 în Guineea Ecuatorial@,
cu 40& mai pu]in în Algeria, 15 –
40& în Sahel, 10& în Etiopia, 8& în
India, 15& în Cambogia, etc.
Totodat@, în America Latin@, sc@deri
importante s-au produs în Honduras
(7& în 1974, fa]@ de media 1969 –
1971), Panama 12& în 1972 }i 1973,
dar }i în Argentina, 3,5& în 1973 în
raport cu media 1969 – 1971, etc.
Desigur, sunt medii care au valoare
relativ@, deoarece oculteaz@ enormele
diferen]e de nivel de nutri]ie între
diferitele straturi ale popula]iei din
]@rile lumii a treia. Astfel, în nord –
estul Braziliei, p@turile cele mai s@race
ale popula]iei nu consumau decât
1.240 calorii pe zi, în vreme ce al]ii,
mai avu]i, înregistrau 4.290 calorii,
ecart „ascuns” de media brazilian@ de
2.620 calorii. În statul indian
Maharashatra, ecartul avea ca limite
940 de calorii pentru cei mai s@raci –
practic, erau aproape mor]i de foame
-, }i 3.150 calorii pentru cei mai
boga]i. continuare ^n pag. 5
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Amenin]@ri planetare (I)
- De ce, cum }i cât cresc pre]urile la energie, benzin@, alimente -

Conferin]a de la Roma



urmare din pag. 4
Era un adev@r crud c@ zeci }i zeci de
milioane de locuitori din lumea a
treia tr@iau în limita foametei sau
erau literalmente mor]i de foame, la
începutul anilor 1970, când dez-
voltarea era apreciat@, înc@,
„serenic@”. Desigur, putem imputa
situa]ia unor eforturi interne mici,
dar se v@deau }i influen]e majore ale
unor factori exogeni. Am explicat în
acest sens...
Resurec]ia foametei în mijlocul abun-
den]ei nu se putea explica nici prin
„explozia demografic@”. Deoarece,
vreme de 15 ani dup@ 1962, pro-
duc]ia mondial@ de cereale a crescut

cu mai mult de 50&, mult mai
puter nic decât popula]ia Planetei.
Rata de cre}tere demografic@ mondi-
al@ a fost în timpul respectiv de
1,9&, în vreme ce produc]ia mondi-
al@ de cereale a sporit în medie cu
2,9& pe an. Este un fapt, foametea
din 1973 – 1974 a fost, în mare
parte, „prefabricat@” }i de c@tre polit-
ica deliberat@ a sus]inerii pre]urilor
prin reducerea artificial@ a pro-
duc]iilor, atunci când a fost aplicat@,
o „logic@ infernal@” a economiei de
pia]@. Pentru a diminua enormele
excedente acumulate în cele 5 ]@ri
mari exportatoare agricole, suprafe]ele
cultivate au fost artificial }i consistent

reduse. În Statele Unite, de exemplu,
cu 20 de milioane hectare. S-au pl@tit
fermierilor aproa pe 3 miliarde de
dolari subven]ii pentru ca ace}tia s@
nu produc@ pe o parte din câmpurile
lor. În total, pentru SUA, Canada,
Australia, Fran]a, în 1968 culturile au
fost suprimate pe o treime din
suprafe]ele ini]iale. Într-un fel sau altul
se aplicau politici din 1929 – 1933,
atunci când, printre alte le, se ardea
cafeaua pentru a-i men ]ine pre]ul,
cereale se aruncau în ap@, etc.
Se poate spune c@ deficitele de pro-
duse alimentare erau, adeseori, mai
mari decât ceea ce se ob]inea prin
reducerea suprafe]elor cultivate. Iar

fenomenul ac]iona precum un carusel.
Noi c@deri de pre]uri, noi reduceri de
suprafe]e cultivate, care primeau, de
multe ori, alte destina]ii }i a c@ror
reactivare pentru circuitul agricol,
dac@ ar fi fost cazul, costa din ce în
ce mai mult etc. Oricum, o nou@
„perdea de foamete” va inv@lui multe
state din lumea a treia spre finele
anilor 1970. Încep, acum, s@ fie dece-
late tot mai mult cauze de fond care
au generat }i genereaz@ }i actuala
mare încordare din produc]ia agricol@
a lumii de ast@zi, desigur, pentru
acum motiva]iile fiind cu mult mai
complexe. A}adar, în cazurile amintite
iat@:
a) consecin]ele economice ale pene -
tr@rii progresive a dezvolt@rii capita -
liste în mediul rural al ]@rilor semi-
coloniale. Acesta a antrenat o substi-
tuire în cre}tere a culturilor de sub-
zisten]@ în raport cu cele comerciale,
provocând o sc@dere a condi]iei ali-
mentare }i a consumului în calorii
pentru popula]ia rural@ s@rac@;    
b) urm@rile unor diferen]ieri sociale
în amplificare în mediul rural, din
]@rile lumii a treia,  acestea prove nind,
în acela}i timp, din penetrarea, mai
pu]in controlat@ a capitalismului în
acest mediu, cât }i din structuri
majoritare pentru marea proprietate
funciar@, în unele state aceasta
de]inând chiar 90& din suprafa]a
total@ cultivat@. În astfel de împre-
jur@ri, muncitorii agricoli f@r@ p@mânt
se v@deau incapabili de a-}i produce
propria subzisten]@. Ceea ce s-a numit
„revolu]ia verde”, pe lâng@ unele
efecte pozitive, mai mult a agravat
aceast@ stare de lucruri, finalmente
consolidându-se condi]ia marilor pro-
prietari, direc]ionându-se creditele – }i

în mod mai pu]in performant – spre
marile trusturi de tip „agro –
bussines”, relativ indiferente fa]@ de
s@r@cia autohton@, deteriorându-se
solurile prin unele irig@ri }i chimiz@ri
în exces;
c) amplificarea gradului de subali-
mentare cronic@, atât din perspectiva
unor probleme de reparti]ie, cât }i
din perspectiva unor probleme de
disponibilit@]i. În spe]@, unele „repar-
tiz@ri” frauduloase dar }i disponi-
bilit@]i consumate în van, ineficient,
neeconomic, nestimulativ.

De multe ori, oamenii erau prea
s@raci pentru a-}i cump@ra produse-
le alimentare, iar acestea din urm@,
în bun@ parte, se deteriorau }i se
iroseau accentuând presiunile pe
agricultur@, amplificând pre]urile...
Asemenea motiva]ii, în circumstan]ele
lipsei reformelor – o lips@ per sistent@ în
timp – circumstan]e cumu lative an de
an, au accentuat pro blemele elemen -
tare, „dezvoltând” intrin sec }i endogen
terenul pentru amplificarea crizelor
agrare, agricole }i alimentare. Având în
vedere nutri]ia precar@ a unei mari
p@r]i a popula]iei din ]@rile lumii a
treia, orice progres social, cât de timid,
se va v@di, va avea rezonan]e mai ales
în modificarea în bine a modelu lui
nutri]ional popular – vezi ulterior cazul
Chinei, al Indiei, etc. – proces ampli-
ficând presiunile pe produc]ia agricol@
mondial@ }i ducând, uneori, la contrar-
iul schimb@rilor dorite, în spe]@ la o
nou@ cre}tere a pre]urilor la produsele
alimentare. Cu alte cuvinte, noi }i
însemnate bulvers@ri în sfera pro-
duc]iei }i distribu]iei agricole,
„preg@tindu-se” }i pe aceast@ cale
terenul „propice” pentru amenin]@rile
planetare de ast@zi.        (va urma)
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urmare din pag.1
M@ rog, sunt }i unele care arat@
splendid, dup@ proasp@ta renovare. 1
iunie }i centrul extrem de animat: o
droaie de }trengari, mici sau mai
mari, înso]i]i de o droaie de p@rin]i,
majoritatea foarte tineri, particip@ la
tot felul de jocuri ale copil@riei, care
mai de care mai solicitante: râd, sar,
strig@, cânt@, danseaz@, bucuro}i de
o sâmb@t@ special@ }i de o vreme pe
m@sur@. Lumea, populând terasele,
ie}ise la bere. C@ldur@ mare.
Hidratarea obligatorie. M@ conformez
}i îmi cump@r o înghe]at@, la cornet
(c@p}uni }i fri}c@), cu 2 lei. La
chio}cul respectiv, am cerut deli-
cate]ea în române}te, bineîn]eles, }i
mi s-a r@spuns tot în române}te,
politicos. 
Avusesem niscaiva emo]ii, izvorâte
din dorin]a expres@ de a cump@ra un
produs, de poft@, având un handicap
evident în rela]ia de comunicare cu
b@}tina}ii. Încercam acum s@ mai
exersez limba natal@, dup@ dou@ ore
de plimbare solitar@, timp în care
uitasem în ce ]ar@ sunt }i ce popu-
la]ie este majoritar@; timp scurs în
favoarea contactului cu acele expresii
maghiare de uz comun. N-am auzit,
pe strad@, decât o singur@ dat@,
vorbindu-se române}te. Nu sim]eam
nevoia de conversa]ie, nu sunt
dependent de limba român@. Dar
devin complexat, atunci când m@ aflu
undeva, oriunde pe planeta asta, f@r@
a cunoa}te o boab@ din graiul locu-
lui. Nici m@car banalele formule de
adresare, spre ru}inea mea o spun,
nu le }tiu. Nu se prinde de mine
idiomul acesta, }i basta. Nu c-a} fi
refractar la nou, la practica de

înv@]are continu@, pe tot parcursul
vie]ii, dar talentele mele lingvistice
sunt limitate. Cantitatea de voin]@ pe
care o pun la dispozi]ie, al@turi de
toat@ bun@voin]a mea fiind, în
situa]ia dat@, complet inutile.  
P@}esc în r@coarea }i solitudinea
cate dralei cu hramul Sfântul Nicolae
(unul dintre cele dou@ l@ca}uri de
cult ortodox din Miercurea Ciuc). O
m@icu]@ de la Episcopie, la intrare,
m@ întâmpin@ cu blânde]e. Cred c@
se bucur@ s@ m@ vad@. Convers@m
încet. O întreb tot felul de lucruri
legate de spa]iul de civiliza]ie în care
m@ aflu. Pu]ini credincio}i mai trec
pe la slujbe. Omul mai crede în
divinitate doar la necazuri. Aproape
de Catedral@, }coala nr. 1 “Petöfi
Sándor”, poetul na]ional al Ungariei
}i figur@ legendar@ a revolu]iei
pa}optiste. Cealalt@ biseric@ ortodox@,
mai mic@ }i destul de impersonal@
dinspre exterior (b@tea toaca de
sear@, numai a}a ne-am dat seama
de specificul ei), se afl@ lâng@ parcul
din centru. Am aflat c@ fusese pro-
pus@, mai demult, pentru demolare.
Acum, a sc@pat. Doi studen]i la
teologie, un b@iat }i o fat@, în sta giu,
]in liturghia, intonând rug@ciuni.
P@cat c@ nimeni altcineva nu par-
ticip@ la ceremonie, românii fiind, }i
a}a, foarte pu]in reprezenta]i în
num@rul popula]iei. Cu siguran]@,
vremea frumoas@ este de vin@, sau
avântul globaliz@rii. 
O experien]@ interesant@ –de data
aceasta, strict culinar@–, am avut-o la
restaurantul Gambrinus. Gambrinus
Csárda. Nu fac reclam@ inutil@.
Cadrul ambiental este unul particular,
la fel ca mâncarea. Bucate }i re]ete
tradi]ionale (pe care le po]i reg@si }i

într-un restaurant cu specific româ-
nesc, datorit@ întrep@trunderilor cul-
turale), osp@t@ri]e în costume popu-
lare, alb cu vi}iniu... Muzic@ u}oar@,
secuiasc@ }i ea, foarte ritmat@, când
s@lt@rea]@, când nostalgic@, din care
nu în]eleg mare lucru. B@nuiesc c@-i
vorba de ceva versuri de dragoste la
mijloc... Ce se cânt@ mai bine, decât
dragostea? Apa mineral@ harghi]ean@
este renumit@, la fel }i berea Ciuc.
“Înc@ una }i m@ duc”, comand@ poe-
tul. Fiind cu ma}ina, plec f@r@ a
sorbi din halba aflat@ la loc de cins -
te în oferta de b@uturi. Un meniu
complet, din care degust gula}ul la
ceaun }i o por]ie de ciolan afumat
cu hrean }i varz@ c@lit@. Prima
îmbuc@tur@ este mai grea. Frige.
Piperat r@u gula}ul, dar a}a-i re]eta
lui, îmi dau lacrimile de ...pl@cere a
gustului. Merit@. Ciolanul este în li -

mite rezonabile. La nivel de servicii:
între încet }i foarte încet, încet fiind
cazul fericit. Osp@t@ri]a noastr@,
foarte dr@gu]@, în]elege limba
român@, dar nu d@ impresia c@ o uti-
lizeaz@ prea des. Cunoa}terea mai
multor limbi str@ine constituie un
avantaj... în comer]! Ce dup@-amiaz@
pl@cut@, la umbra unei...umbrelu]e
verzi, purtând deviza “Perla Harghitei
– iube}te natura”!
Observ foarte mult@ lemn@rie în jur. O
mic@ patrie a lemnului. SOS P@durea!
Materia prim@ pus@ la dispozi]ie, cu
generozitate, de Mama-Natur@, dar pe
care noi o exploat@m necontrolat, ca
ni}te copii nep@s@tori }i neascult@tori
ce suntem. Nu m@ prea descurc cu
presa local@. R@sfoiesc, inutil, gazeta
Új magyar szó (ieftin, 95 de bani). La
final, se impun câteva considera]ii.
Doar doi fabrican]i de kurtos kolacs

am întâlnit, în toat@ plimbarea mea
prin secuime. M@ a}teptam la mult mai
mul]i... Regiunea are un farmec inegala-
bil, iar oamenii sunt deosebi]i. Locurile,
a}ez@rile, de asemenea, au un aspect
îngrijit, sunt pl@cute ochiului. Vezi
“altceva”, g@se}ti imediat “diferen]e”.
La întoarcere, am vizitat Corund-ul
(Korond), faimos prin artizanaturile sale
”la }osea” }i prin me}te}ugul ceram-
icii, un sat cu minunate por]i sculptate,
iar apoi, ca o continuare a periplului,
salina de la Praid (unde o capel@ te
asigur@, }i sub p@mânt, de existen]a lui
Dumnezeu). Dac@ o rupi pe maghiar@,
cu atât mai bine, te-ai scos. Altfel, ri}ti
s@ te sim]i stingher, în ]ara ta. F@r@
nicio conota]ie r@ut@cioas@. Apreciez
diversitatea, poate mai mult decât al]ii.
M@ simt bine ca european. Cu alte
cuvinte, o prim@ ie}ire în “str@in@tate”,
în vara aceasta. 

Dan-Alexandru POPESCU

Catedrala din Miercurea Ciuc



Un element important care poate
sprijini combaterea muncii f@r@ forme
legale se refer@ la flexicuritate – con-
cept modern care se dezvolt@ în mai
multe ]@ri membre ale U.E. }i în care
se combin@ ca solu]ie de echilibru pe
pia]a muncii, flexibilitatea sub diverse
aspecte cu securitatea }i/sau sigu-
ran]a locului de munc@. (Exist@
cazuri când lucr@torul evit@ încheierea
unui contract de munc@ cu durat@
normal@ de 8 ore pe zi continuu).  În
acest sens se au în vedere revizuirea
gradului de flexibilitate prev@zut în
contractele standard (contract pe
durat@ nedeterminat@ }i cu norm@
întreag@) în ceea ce prive}te
termenele de preaviz, costurile }i pro-
cedurile privind disponibiliz@rile indi-
viduale sau colective, inclusiv chiar
defini]ia „disponibiliz@rii abuzive”,
acesta fiind din punct de vedere
istoric elementul-cheie al securit@]ii
locului de munc@ pentru lucr@tori.
Metodele de lucru din ce în ce mai
complexe }i fenomenele specifice
globaliz@rii impun ca angajatorii, pe
baza unor strategii adecvate, s@
ac]ioneze la toate nivelurile operative
}i în toate activit@]ile pentru a ob]ine
atât performan]e economice superioare
cât }i încadrarea în indicatorii de per-
forman]@ social@ stabili]i de politicile
specifice ale Uniunii Europene.
Organiza]iile trebuie s@ fie capabile s@
fac@ fa]@ în mod continuu problemelor
specifice rela]iilor de munc@ }i s@
implementeze prin strategii adecvate
un sistem  modern în acest sens.
În cadrul politicii europene a muncii,
no]iunea de flexicuritate a fost pen-
tru prima dat@ introdus@ în anul
1997 cu ocazia Conferin]ei de la
Luxemburg când a fost lansat@
Strategia european@ a muncii.
Obiectivul strategic formulat de
Consiliul European la Lisabona în
anul 2000 pentru urm@torul deceniu
precizeaz@ c@ „economia trebuie s@
fie capabil@ de o cre}tere durabil@
acompaniat@ de o ameliorare cantita-
tiv@ }i calitativ@ a for]ei de munc@ }i

o mai mare coeziune social@”. 
Comisia European@ dore}te instau-
rarea flexicurit@]ii ca soclu comun al
pie]ei muncii europene, ceea ce pre-
supune concilierea flexibilit@]ii în
cadrul întreprinderilor cu legitima
securitate a salaria]ilor. 
Complet@rile ulterioare formulate la
Consiliul european de la Stockholm
(martie 2001), la Consiliul european
de la Barcelona (martie 2002), sau în
Raportul Kok (noiembrie 2004),
urm@resc s@ se pun@ în aplicare o
politic@ de modernizare a dreptului
muncii în fiecare stat membru cu
scopul de a genera o nou@ dinamic@
a locurilor de munc@ concomitent cu
cre}terea economic@. No]iunile de
flexibilitate }i de securitate sunt în
centrul acestor moderniz@ri dar este
necesar de remarcat c@ regle-
ment@rile na]ionale sunt foarte
diverse }i „flexicuritatea” se aplic@
diferit de la o ]ar@ la alta.
Comisia U.E. precizeaz@ c@ în abor-
darea flexicurit@]ii trebuie s@ se ]in@
seama de particularit@]ile na]ionale.
Conform principiilor prezentate în
Cartea verde publicat@ în noiembrie
2006, este necesar „s@ se adapteze
dreptul muncii pentru a garanta flexi -
bilitatea }i securitatea pentru to]i”.
Conferin]ele desf@}urate în Europa în
anii 2006 }i 2007, cu participarea
mini}trilor muncii precum }i a
reprezentan]ilor partenerilor sociali,
au urm@rit s@ stabileasc@ elementele
unei baze comune de valori pentru o
politic@ european@ a muncii astfel
încât „flexicuritatea” s@ devin@ osatu-
ra unei „Europe sociale”.
Conform „Programului Na]ional de
Reforme corelat cu priorit@]ile
Strategiei de la Lisabona, elaborat de
Guvernul României pentru perioada
2007 – 2010, un obiectiv important
este îmbun@t@]irea pie]ei for]ei de
munc@, iar în concordan]@ cu docu-
mentele Uniunii Europene dezvoltarea
capitalului uman din ]ara noastr@ va
avea în vedere patru mari direc]ii:
- educa]ie }i formare profesional@ pe
toat@ durata vie]ii;
- stimularea cercet@rii – dezvolt@rii }i
inov@rii cu impact semnificativ în

economie;
- flexibilizarea pie]ei for]ei de munc@
}i minimizarea constrângerilor biro-
cratice, eliminarea discrimin@rilor (pe
baz@ de sex, vârst@, origine etc.),
incluziune social@, protec]ie social@
(asigur@ri sociale }i pensii);
- ^mbun@t@]irea sistemelor de
s@n@tate public@.
Astfel, direc]iile strategice în ceea ce
prive}te pia]a muncii vor viza
„cre}terea flexibilit@]ii }i securit@]ii
muncii precum }i îmbun@t@]irea acce-
sului pe pia]a muncii. Pentru pro-
movarea rela]iilor de munc@ flexibile
se va sprijini desf@}urarea de activi -
t@]i economice în mod independent,
vor fi reduse considerabil barierele la
angajare, va cre}te preocuparea pen-
tru securitatea }i s@n@tatea la locul
de munc@ }i se va consolida dialogul
social bipartit }i tripartit.
Datorit@ evolu]iilor economice }i
legis lative actuale, precum }i con-
frunt@rii  managerilor cu o criz@
acut@ de for]@ de munc@ atât din
punct de vedere numeric, cât }i cali -
tativ, problematica securit@]ii,
s@n@t@]ii }i a rela]iilor de munc@
devine o component@ tot mai impor-
tant@ în cadrul oric@rei organiza]ii. 
Având în vedere acest context
na]ional }i european, se recomand@
elaborarea }i implementarea în cadrul
IMM-urilor a unui model de „mana -
gement privind securitatea, s@n@ta tea
}i rela]iile de munc@” adecvat între-
prinderilor mici }i mijlocii, care s@
identifice inclusiv elemente legate de
riscuri psihosociale }i flexicuritate la
locurile de munc@;
Condi]iile principale pentru ca un
model de sistem de management al
securit@]ii, s@n@t@]ii }i rela]iilor de
munc@ s@ fie aplicat cu succes, sunt
urm@toarele:
- aplicarea acestuia s@ fie voluntar@;
- în implementare s@ se ]in@ cont de
caracteristicile speciale ale între-
prinderilor mici }i mijlocii;
- metodele }i procedurile de evaluare
s@ se bazeze în principal pe audit
intern;
- rezultatele s@ îmbun@t@]easc@
capacitatea de a respecta legisla]ia }i

prevederile administrative în dome -
niul rela]iilor de munc@ }i al secu-
rit@]ii }i s@n@t@]ii în munc@;
- s@ promoveze îmbun@t@]irea coope -
r@rii cu autorit@]ile care emit regle-
ment@ri în domeniu;
- s@ stabileasc@ o deplin@ participare
a lucr@torilor }i/sau a reprezentan]ilor
acestora în conceperea, aplicarea }i
evaluarea acestui sistem.
Aceast@ abordare modern@ a secu-
rit@]ii, s@n@t@]ii }i rela]iilor de munc@
va determina crearea de „locuri de
munc@ mai bune }i mai sigure”,
obiectiv prioritar atât la nivel euro-
pean cât }i na]ional. În ac]iunile de
implementare ale unui asemenea sis-
tem privind securitatea, s@n@tatea }i
rela]iile de munc@, flexicuritatea tre-
buie s@ reprezinte elementul esen]ial
de coeziune al partenerilor sociali.
Este de subliniat faptul c@ în prezent
România prin actele normative speci-
fice adoptate în cadrul procesului de
reform@ în domeniul muncii, ofer@
suport legislativ societ@]ilor comer-
ciale pentru realizarea strategiilor cu
obiective ocupa]ionale. În acest sens
se men]ioneaz@ noul Cod al muncii,
Legea egalit@]ii de }anse între femei
}i b@rba]i care asigur@ }i cadrul legal
necesar elimin@rii h@r]uirii la locul de
munc@, precum }i alte acte legisla-
tive care asigur@ protec]ia maternit@]ii
la locul de munc@ etc.
Numai o legisla]ie modern@ a muncii,
care s@ cuprind@ toate schimb@rile
muncii, poate crea cadrul flexicu-
rit@]ii. Flexicuritatea este strâns legat@
}i poate fi pus@ în practic@ numai
prin parteneri sociali puternici,
negocieri colective, îmbinând pro-
tec]ia social@ cu politicile active pe
pia]a muncii. Ea trebuie s@ intervin@
în legiferarea muncii nedeclarate,
îndep@rtând toate restric]iile, transfor-
mând încheierea contractelor de
munc@ clasice }i atipice în instru-
mente flexibile de consolidare a
bunelor practici comunitare.
La nivel na]ional se constat@ în
prezent c@ de}i se dispune de instru-
mentele legislative necesare aplic@rii
unor metode moderne de manage-
ment privind securitatea, s@n@tatea }i

rela]iile de munc@, nu exist@ sufi-
cien]i speciali}ti preg@ti]i }i instrui]i
în vederea promov@rii }i aplic@rii
acestor metode, fiind necesar@ dez-
voltarea unor proiecte speciale în
acest domeniu.
Instrumentele financiare comunitare
pentru coeziune – }i în special
Fondul Social European pentru
perioada de programare 2007-2013,
pot s@ aduc@ o contribu]ie semnifica-
tiv@ la aspectele bugetare ale flexicu-
rit@]ii, de exemplu prin cursuri de
instruire în cadrul companiilor, pro-
grame de înv@]are continu@ sau prin
promovarea spiritului antreprenorial.
Un sondaj Eurobarometru a ar@tat c@
cet@]enii europeni în]eleg }i accept@
solu]iile de adaptare }i/sau schimbare
caracteristice flexicurit@]ii, respectiv:
72& consider@ c@ un nivel mai ridi-
cat de flexibilitate în ceea ce prive}te
contractele de munc@ ar contribui la
cre}terea gradului de ocupare a for]ei
de munc@; 76& sunt de p@rere c@
un loc de munc@ pentru toat@ via]a
este un lucru de domeniul trecutului;
iar 88& }i-au exprimat opinia c@
înv@]area continu@ îmbun@t@]e}te
}ansele de a g@si un loc de munc@
în scurt timp.
Astfel flexicuritatea semnific@ atât
siguran]a pentru lucr@tori a ocup@rii
unui post nou – flexibilitatea extern@,
cât }i a unei treceri mai u}oare de
la un loc de munc@ la altul în cadrul
acelea}i societ@]i – flexibilitatea
intern@, iar  securitatea nu-i vizeaz@
numai pe lucr@tori, ci }i întreprinderi -
le deoarece îmbun@t@]irea compe-
ten]elor lucr@torilor spore}te nivelul
de performan]@ }i implicit de securi-
tate al angajatorilor. Flexibilitatea }i
securitatea se sus]in în multe
aspecte reciproc.
A}adar, prin implicarea factorilor
interesa]i la nivel na]ional, respectiv
prin dezvoltarea unor strategii speci-
fice }i asigurarea unor facilit@]i }i
oportunit@]i de implementare la nivel
local, inclusiv în cadrul societ@]ilor,
se poate determina prin realizarea
unor rela]ii de munc@ bazate pe con-
ceptul de flexicuritate o dezvoltare
economic@ }i social@ durabil@.
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Conceptul de „ flexicuritate”
- în actualitate pe pia]a muncii din România -

drd. Monica BARDAC

Liberalism ^n economia Rom$niei
%ncheiem acest an un ciclu electoral. %n
toamn@ – iarn@ vom fi chema]i la vot
spre a da României o nou@ adminis-
tra]ie pentru al]i 4 ani. Ca economi}ti
pare firesc s@ ne întreb@m dac@ acest
ciclu electoral de administrare liberal@
pe care tocmai îl încheiem, poate fi
legat de, poate, cea mai bun@ perioad@
din istoria României. %n ce m@sur@
guvernele d.lui T@riceanu }i-au pus
amprenta pe aceast@ evolu]ie sau au
fost conjunctural gestionarele unei
perioade care pentru ]ara noastr@ a
însemnat ie}irea din zona gri a
sfâr}itului de secol XX }i a}ezarea ei,
cu toate sui}urile }i poticnelile, în
clubul select al Europei civilizate (f@r@
ca aceasta s@ înseamne neap@rat c@
am importat }i civiliza]ia). 
Pe bun@ dreptate ne întreb@m cât vor
r@m$ne istorie economic@ }i social@
ini]iativele unei administra]ii cu o doc-
trin@ dincolo de orice ambiguitate în
peisajul politicii rom$ne}ti. Reg@sim
idei, principii sau concepte ale acestei
doctrine în realitatea economic@ a
Rom$niei anului 2008? 
Oare modific@rile aduse legii pensiilor
privitoare la cre}terile cuantumurilor
acestora la sfâr}itul anului trecut au

reprezentat o voin]@ politic@, consecin]@
a unei activit@]i economice s@n@toase,
generatoare de venit bugetar, sau un
simplu balans politic, condi]ie a
r@mânerii la guvernare? Sigur,
sus]in@torii vor putea spune c@ dac@ nu
ar fi fost de unde, nu s-ar fi dat, iar
opozan]ii c@ a fost joc politic cu iz
electoral (noiembrie 2007, alegerile
pentru Parlamentul European) în care
social democra]ii }i-au impus o m@sur@
social@ eminamente. %n realitate, cel
mai probabil, este o îmbinare fericit@ a
celor dou@ }i pân@ la urm@ consecin]a
m@surii conteaz@. 
{i apoi mai e mult discutata cot@
unica. Hulit@ foarte ”social” de unii pe
motiv c@ ar adânci discrepan]ele sociale
}i foarte l@udat@ de al]ii, pre}edintele
Bush de exemplu, c@ ar stimula indi-
vidualismul }i dorin]a de acumulare în
condi]iile unui impozit liniar. 
Beneficiile ei se v@d nu doar în cifre
seci înregistrate în bugetul de stat, ci
}i în întregul context economic pe care
l-a creat. {i aten]ie, în Bulgaria cota
unic@ este de doar 10& din acest an!
E imposibil s@ uit@m legea privind
reforma în domeniul propriet@]ii }i
justi]iei. Proprietatea, aceast@ paradigm@
a liberalismului clasic, pilon a oric@rei
economii libere, a reprezentat dup@

1989 o adevarat@ frân@ a dezvolt@rii
României în ace}ti ani. Nu ne referim
numai în agricultur@ unde f@râmi]area
excesiv@ }i lipsa cvasigeneral@ a
oric@rei înregistr@ri cadastrale a însem-
nat imposibilitatea coagul@rii în ferme
de dimensiuni rezonabile economic, dar
}i pentru marile lucr@ri de infrastructur@
unde pentru câ]iva kilometri de
autostrad@ s-au negociat desp@gubiri
cu câteva sute de proprietari. Haosul în
reglementarea dreptului de proprietate a
continuat postrevolutionar }i cu m@suri
contradictorii culmin$nd cu “ocrotirea”
propriet@]ii prev@zut@ în Constitu]ia din
1991. Reprezint@ oare prevederile aces-
tei legi chintesen]a reparatorie a celei
mai importante caracteristici a liberalis-
mului? 
Referitor la aceast@ perioad@ mai putem
observa evolu]ia pie]ei muncii. Pe de o
parte putem eviden]ia emigra]ia masiv@
a românilor de dup@ ridicarea regimu-
lui vizelor mai ales în ]@ri de sorginte
latin@ precum Italia }i Spania, emigra]ie
care nu a fost, în foarte mare parte,
înso]it@ de o imigra]ie, import de for]@
de munc@ ieftin@ care s@ o suplineasc@.
Efectul a fost pe de o parte o sc@dere
important@ a ratei }omajului, lucru bun
dealtfel, dar pe de alt@ parte o criz@ a

lipsei for]ei de munc@, criz@ amplificat@
}i de procentele asiatice de cre}tere
economic@ din ace}ti ani pe care le-a
înregistrat România. %n aceste condi]ii
s-a ajuns la o “minidictatur@” a for]ei
de munc@ mai ales în domenii care
nu necesit@ calificare, cre}terile sala -
riale nu au mai putut fi corelate cu
productivitatea, ci doar cu nevoia
efectiv@ de personal. 
M@surile de sprijinire a balan]ei cererii
pe piata muncii au fost timide con-
cretiz$ndu-se doar în simpozioane }i
încerc@ri de readucere în ]ar@ a

românilor pleca]i în str@inatate. Lipse}te
o strategie coerent@ care s@ dea liniile
directoare în ceea ce prive}te suplinirea
lipsei de personal, afinit@]ile culturale }i
lingvistice reprezentând puncte impor-
tante în interac]iunea dintre cei chema]i
s@ suplineasc@ aceast@ lips@ a for]ei de
munc@ }i b@}tina}i.
La asemenea tipuri de nedumeriri,
vom afla r@spuns probabil, la urm@ -
toarele alegeri, iar economic doar
cons tan]a în timp a m@surilor prezen-
tate mai sus vor putea reprezenta o
unitate de apreciere. 

Ciprian FRANDE{



Miercuri 4 iunie 2008 a avut loc la
Sibiu Adunarea General@ Ordinar@ a
Ac]ionarilor S.C. BMFM S.A. La adu-
nare au fost convoca]i ac]ionarii
înscrisi în Registrul Actionarilor S.C.
BMFM S.A. pâna la data de 9 mai
2008, considerata dat@ de referin]@.
În cadrul AGOA s-a hot@rât în unani-
mitate constituirea de catre SC BMFM
SA }i ac]ionarii acesteia a unui depo-
zitar central constituit ca societate
comerciala pe actiuni, emitenta de
actiuni nominative, în conformitate cu
legea nr. 31/1990, cu un capital
social de 5 milioane de euro, autori-
zata si supravegheata de CNVM, care
va avea ca obiect de activitate efec-
tuarea operatiunilor de depozitare a
valorilor mobiliare, precum si orice
alte operatiuni în legatura cu acestea.
Totodat@ s-a mai aprobat participatia
de 51 & a SC BMFM SA la capita-
lul social al depozitarului central pre-
cum }i Regulamentul nr. 6 privind
organizarea si functionarea pietei
reglementate a titlurilor de stat admi-
nistrate de SC BMFM SA.

Majorare de pre] prin încorpo-
rarea rezervelor 

Tot miercuri 4 iunie a avut loc }i
Adunarea Generala Extraordinar@ a
Actionarilor S.C. BMFM S.A având pe
ordinea de zi majorarea capitalului
social al SC Bursa Monetar Financiara
si de Marfuri SA Sibiu cu suma de
952.400 lei prin încorporarea rezerve-
lor constituite din profitul anului 2007
altele decât rezervele legale, si emi-
siunea unui numar de 4762 actiuni
noi cu valoare nominala de 200 lei/

actiune, ce vor fi alocate gratuit
actionarilor existenti în evidentele
societatii la data de 09 mai 2008,
considerata ca data de referinta, pro-
portional cu detinerile avute de ace-
stia. Capitalul social al Sibex va ajun-
ge astfel la 21.526.400 (107.632
ac]iuni cu o valoare nominal@ de 200
lei/ac]iune). 
Totodat@, în cadrul Adun@rii Generale
Extraordinare a Ac]ionarilor Casei
Române de Compensa]ie s-a aprobat
în unanimitate majorarea capitalului
social al societatii prin încorporarea
rezervelor constituite din profitul anu-
lui 2007 si din anii preceden]i, altele
decât rezervele legale.  Capitalul
social al CRC a fost majorat cu suma
de 2.883.600 lei prin emiterea unui
numar de 12.816 actiuni cu o valoa-
re nominala de 225 lei/actiune, actiu-
ni ce vor fi alocate în mod gratuit
actionarilor existenti în evidentele
societatii la data de referinta a
Adunarii Generale, respectiv 9 mai
2008, proportional cu detinerile avute
de acestia (o actiune noua la doua
actiuni vechi detinute). Capitalul
social al CRC va ajunge astfel la
8.650.800 lei, integral subscris si var-
sat în numerar, reprezentând 38.448
de actiuni.

Iunie a debutat cu pre]uri
futures în sc@dere 

În prima sesiune a lunii iunie, în
pia]a derivatelor, lichiditatea s-a pla-
sat la un nivel bun. Au fost încheia-
te 11419 contracte futures }i options
din 1882 tranzac]ii, cu o valoare de
28.337.490,62 milioane de lei.
Tranzac]iile au fost încheiate pe fon-
dul unei evolu]ii în sc@dere a
cota]iilor. Num@rul pozi]iilor futures a
urcat la nivelul de 64.226.O evolu]ie
notabil@ au avut contractele pe fran-
cul elve]ian, CHF/RON, cel mai nou
produs al bursei sibiene, ce a fost în
u}oar@ sc@dere, cu 0,007 bani
generându-se 100 de contracte,
moneda elve]ian@ ajungând la o
valoare de 2,274 lei.Treapta întâi a
podiumului a fost ocupat@ de con-
tractele  DESIF2  iunie, cu un num@r
de 5950 de contracte. Acestea au
fost cotate la 2,31 lei/ac]iune în
sc@dere cu 0,0299 bani iar DESIF2
septembrie la 2,446 lei/ac]iune, în
sc@dere cu 0,014 bani. Pentru

decembrie 2008 DESIF2 au închis  la
2,5749 lei/titlu, în sc@dere cu 0,0151
bani. Pentru scaden]a martie anul
urm@tor, contractele DESIF2 s-au
apreciat cu 0,005 bani, cota]ia oprin-
du-se la 2,695 lei/titlu. DESIF5 au
secondat liderul cu un total de 4575
contracte. Derivatele în discu]ie s-au
depreciat cu 0,0101 bani pentru sca-
den]a apropiat@, fiind cotate la 3,0099
lei/ac]iune. DESIF5  septembrie au
fost cotate la 3,126 lei/ac]iune, în
sc@dere cu 0,0201 bani, iar DESIF5
decembrie au sc@zut cu 0,0256 bani
ajungând la un pre] 3,2444 lei/titlu.
Pentru prima scaden]@ din 2009
DESIF5 s-au depreciat cu 0,0344 bani
}i au fost cotate la 3,3901 lei/ac]iune.
Pe podium s-au mai clasat contrac-
tele DETLV care au generat un num@r
de 103 contracte }i s-au plasat pe
locul trei în ierarhia zilei. DETLV au
f@cut excep]ie de la direc]ia general@
a pie]ei, titlurile apreciindu-se cu
0,0145 bani pe ac]iune, oprindu-se la
0,4875 lei-titlu pentru scaden]a apro-
piat@. Al@turi de aceste contracte,
DEBRK au mai înregistrat ast@zi
cre}teri, derivatele ajungând la 0,9104
lei/titlu, în cre}tere cu 0,0004 bani
pentru scaden]a din aceast@ lun@. Pe

segmentul valutelor RON/EUR a fost
tranzac]ionat pentru scaden]ele iunie
}i septembrie . 
A doua sesiune de tranzac]ionare din
aceast@ lun@ a fost una în care lichi-
ditatea realizat@ s-a men]inut la un
nivel bun. De-a lungul zilei au fost
încheiate  2.093 tranzac]ii însumând
12.487 contracte futures. De-a lungul
}edin]ei au fost înregistrate 2.168 noi
deschideri de pozi]ii care au dus tota-
lul general la 66.394  Sectorul SIF a
fost din nou cel mai lichid, remarcân-
du-se DESIF 2 cu 6903 contracte }i
DESIF 5 cu 5335 contracte. Pentru
scaden]a scurt@ DESIF 2 au oscilat
între 2,2801 }i 2,34 lei, închizând la
2,34 lei/ac]iune, în urcare cu 0,03 lei.
DESIF 2 septembrie au fost cotate la
2,4588 lei/ac]iune, apreciindu-se cu
0,0128 bani iar DESIF 2 decembrie la
2,595 lei/ac]iune, apreciindu-se cu
0,0201 lei. Pentru prima scadenta de
anul viitor DESIF 2 au evoluat pe
sc@dere pierzând 0,0004 lei, pân@ la
valoarea de 2,6946 lei/ac]iune. DESIF
5 iunie au urmat în clasamentul zilei
fiind cotate la 3,033 lei/ac]iune in
cre}tere cu 0,0231 lei. Tot pe plus,
dar cu 0,0235 lei, au închis }i DESIF
5 septembrie fiind evaluate la 3,1495
lei/titlu. Pentru scaden]ele mai
îndep@rtate, anume decembrie }i mar-
tie 2009, DESIF 5 au evoluat pe
cre}tere, câ}tigând câte 0,0216 lei
respectiv 0,0248 lei, }i oprindu-se la
3.266 }i 3,4149 lei/titlu. O lichiditate
bun@ s-a înregistrat }i pe pia]a deri-
vatelor valutare unde au fost încheia-
te 146 de contracte RON/EURO.
Moneda unic@ a fost cotat@ pentru
aceast@ lun@ la 3,625 lei, în cre}tere
cu 0,0083 lei în timp ce pentru sep-
tembrie investitorii v@d un traseu
ascendent dup@ cum indic@ aprecie-
rea de 0,0089 lei }i cota]ia de 3,6749
lei. 
Miercuri, evolu]ia descendent@ a
cota]iilor futures a generat o doz@
mai ridicat@ de pruden]@ pentru inve-
stitorii activi în pia]a Sibex care au
încheiat miercuri 10.234 contracte din
1784 tranzac]ii, cu o valoare de
26,24 milioane lei. Per ansamblu
lichiditatea a fost una bun@, în media
acestui început de lun@. În ceea ce
prive}te pozi]iile futures, dac@ în
sesiunea anterioar@ s-a observat
deschideri, de aceast@ dat@ direc]ia a

fost una descendent@, totalul
men]inându-se totu}i peste pragul de
65.000. Situa]ia a fost explicat@ de
brokeri “prin prisma ac]iunii investito-
rilor short care }i-au marcat rapid
profiturile de la o sesiune la alta”.
Stragiile aplicate au vizat un num@r
de 18 pie]e din sectoarele financiar,
bancar, petrolier respectiv valutar.
Ponderea cea mai ridicat@ a revenit
sectorului financiar prin aportul adus
de produsele derivate pe ac]iunile SIF
2 Moldova }i SIF 5 Oltenia. În ierahia
de lichiditate s-au impus DESIF 2 cu
5829 contracte. Evolu]ia pre]ului de
cotare al unei ac]iuni DESIF 2 iunie
s-a încadrat între un minim de
2,2699 }i un maxim de 2,339 lei, la
închidere fiind consemnat@ o cota]ie
de 2,285 lei, în sc@dere cu 5,5 bani.
Pentru scaden]a din toamn@ DESIF 2
au fost evaluate la 2,416 lei/ac]iune,
în minus cu 4,28 bani iar pentru cea
din iarn@ la 2,55 lei/ac]iune, în
sc@dere cu 4,5 bani. DESIF 2 martie
2009 s-au depreciat la rândul lor cu
5,96 bani, ajungând la 2,635 lei/titlu.
DESIF 5 au ocupat locul secund cu
4184 contracte, majoritatea pe ter-
men scurt. Închiderea a g@sit cota]ia
pentru scaden]a din aceast@ lun@ la
2,995 lei/ac]iune, în minus cu 3,8
bani, dup@ o evolu]ie între 2,973 }i
3,03 lei. Pentru septembrie }i decem-
brie DESIF 5 au pierdut câte 2,94 }i
1,87 bani, valorând 3,1201 }i 3,2473
lei/titlu. DESIF 5 martie 2009 au evo-
luat în ton cu direc]ia zilei, depreciin-
du-se cu 1,49 bani pân@ la 3,4
lei/ac]iune.În sectorul derivatelor
petroliere DESNP au fost tran-
zac]ionate pentru toate cele trei sca-
den]e r@mase din acest an. Scaden]a
din aceast@ lun@ a fost cea mai
lichid@, pre]ul unei ac]iuni SNP fiind
evaluat la 0,535 lei, în coborâre cu
un ban. DESNP septembrie s-au
depreciat cu doi bani, închizând la
0,4885 lei/titlu.. Perechea RON/EURO
a fost preferat@ pentru 41 de contrac-
te. Moneda unic@ s-a apreciat cu 0,4
bani pentru iunie fiind cotat@ la 3,629
lei. 
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La bursa sibian@ 

Decebal N. TOD~RI[~
- purt@tor de cuvânt al BMFMS 

Bursa din Sibiu î}i înfiin]eaz@ propriul depozitar
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urmare din pag.1
Sunt inconstien]i to]i cei care

pl@tesc 40& din veniturile lor pentru
rate uria}e? Sunt sinuciga}e compa-
niile care recurg la credite pentru a-
}i dezvolta afacerile, miz$nd pe
importuri? {i pentru economie cifre-
le sunt grele. Creditul pentru gos-
pod@rii }i companii a urcat la
164.606 milioane lei, cu 66& mai
mult fat@ de acum un an. Recordurile
sunt de]inute de creditarea ^n valut@
pentru populatie – cu o cre}tere c$t
casa, de 140,3& – }i de creditarea
pentru firme, cu o cre}tere de 57&
de la un an la altul. Periculos?
Desigur. Dar nu doar at$t. F@r@
ace}ti bani, oamenii nu s-ar fi mutat
^n casele pe care }i le doreau, iar
companiile nu ar fi avut acces la
bunurile de care aveau nevoie.
Scopul economiei este s@ r@spund@
acestor nevoi, nu s@ aib@ rezultate
bune ^n echilibrul datorii-credite. Dar
pentru a puncta aceast@ diferen]@care
conteaza, s@ punem ^n fa]a creditelor
}i depozitele de peste 133.549 de
milioane de lei, care au crescut cu
35& }i care fac, p$n@ la urma, ca
b@ncile sa fie debitori la r$ndul lor }i
s@ se descurce din alte surse pentru
a compensa restul datoriilor si chel-
tuielilor de dezvoltare. Dar tocmai
aceste datorii ale sistemului sunt
importante. Ele arat@ c@ b@ncile au
^ncredere ^n economie. A}a cum fie-
care datornic ^n parte are incredere
^n el ^nsusi.Despre valen]ele stimula-
tive ale datoriilor ca motor al econo-
miei s-a argumentat pe toate fe]ele.
A}a c@ nu cred nici c@ b@ncile
incearc@ s@ speculeze, nici c@ debi-
torii sunt incon}tienti. Putini din cei
care au ^mprumutat bani de la b@nci
regret@ noua lor via]a, ^n casa nou@,
cu bunurile noi, chiar dac@ scr$}nesc
din din]i c$nd pl@tesc rata. Excep]iile
formate din cei care devin r@u-plat-

nici }i ajung sa-}i piard@ bunurile
sunt nesemnificative, ^n raport cu
marea mas@ a datornicilor fericiti.
Chiar dac@ num@rul datornicilor exe-
cuta]i este ^n cre}tere, num@rul lor
este infim ^n compara]ie cu cel al
tuturor debitorilor. Debitori con}tienti
}i ra]ionali, care vor doar s@ tr@iasc@
mai bine }i consider@ c@ economia
trebuie sa-i ajute la asta. Sigur, ter-
menul de la care plec@m – economie

– inseamn@ s@ pui bani deoparte, nu
s@ cheltuie}ti. Dar economia de dra-
gul economisirii este autarhic@ }i
^nchis@ ^n sine. Doar cheltuirea are
forta pa}ilor ^nainte. Acela}i argu-
ment este }i ^n favoarea deficitului
bugetar. Se spune c@ o economie
care cre}te nu are cum s@ nu sufe-
re de deficite de cont curent, buge-
tar. Nu poate s@ nu pretind@ din par-
tea tuturor, inclusiv a statului, un

consum mai mare dec$t poten]ialul,
o viat@ pe datorie. {i tot teoria
spune c@ ^mprumuturile se fac
atunci c$nd economia cre}te, via]a
se schimb@ }i nu atunci c$nd spec-
trul stagn@rii ^ncepe s@ b$ntuie.%n
fond, nimeni nu poate face elogiul
datoriei, dec$t al celei moderate.
Excesele sunt rele }i dau peste cap
intregul e}afodaj fragil }i delicat al
echilibrelor econo mice. Sistemul

poate c@dea chiar dac@ pe plan
intern factorii responsabili sunt rela-
tiv grijulii, dar nu pot ]ine cont de
turbulen]ele interne. De aceea, ple-
doaria pentru modera]ie este just@. Nu
este corect@ atunci c$nd modera ]ia
este ^nlocuit@ cu spiritul prea puternic
al economiei v@zut@ ca echilibrul
suprem care trebuie s@ sufoce dorin]a
de mai bine a debitorilor.

Dan SUCIU
Virtu]iile datoriei


