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Planificarea  terito-
rial@ („spatial plan-
ning”) reprezint@ o
preocupare pentru
majoritatea stetlor
europene dezvoltate,
cel pu]in din anii 80.
Precursorii acestei

abord@ri par s@ fie olandezii, care au dez-
voltat un astfel de sistem din anii 50 }i care
aplic@ acum cele mai moderne }i sofistica-
te fomre de planificare spa]ial@ din lume. 
În linii mari, planificarea spa]ial@ se refer@
la metodele prin care, cu ajutorul politicilor
publice, autorit@]ile publice de diferite nive-
le influen]eaz@ distibu]ia oamenilor }i acti-
vit@]ilor într-un anumit teritoriu, teritoriu
asupra c@ruia au autoritate. Aceste
opera]iuni de planificare au atât componen-
te urbanistice (stabilirea zonelor de folosin]@
pentru terenuri, stabilirea structurilor de
transport, stabilirea principalilor indicatori
urbanistici, etc.), cât }i componente referi-
toare la protec]ia mediului }i men]inerea
mo}tenirii culturale, componente referitoare
la dezvoltarea economic@ }i  componente
referitoare la dezvoltarea social@. Ultimele
dou@ sunt preponderente la nivelul Uniunii
Europene, unde coeziunea teritorial@ este
una dintre cele mai importante valori.
Coeziunea teritorial@ este definit@ ca fiind de
interes comunitar }i sub autoritate comuni-
tar@, fiind men]ionat@ în Tratatul de la
Lisabona }i general reglementat@ prin docu-
mentul cadru semnat în mai 2007 la Leipzig
de c@tre Statele Membre }i numit „Teritorial
Agenda”.

Un simplu fapt matematic, de genul calculelor ultra-ele-
mentare, la care pân@ }i eu eram bun în liceu (ce-i
drept, acum m@ îndoiesc de abilit@]ile mele de atunci),
spune c@: a între]ine dou@ ro]i, este mai u}or decât a
între]ine patru. Sper ca m@car la acest punct s@ fim de
acord. De când s-a înc@lzit afar@, m@ tot întreab@ ceilal]i,
unii pu]in suprin}i, al]ii realmente contraria]i, iar al]ii
must@cind, abia disimulându-}i aerele de superioritate, de
ce vin cu bicicleta la }coal@ (adic@ la facultate, locul
unde predau). Celor mai mul]i le încropesc un r@spuns
rapid. Nu pentru c@ ar fi la mod@ (pentru c@, oricum,
nu este cazul, în România). 
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„Dificil nu este s@ „urci”,

ci ca „urcând” s@ r@mâi

tu însu]i”

Michelet
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Principalele sisteme
de asigurare 
a ocrotirii s@n@t@]ii

Imaginea s@pt@m$nii

„Dac@ fiecare î}i va face meseria, vacile vor fi foarte bine p@zite”
Florian
Lunea care a fost, a avut loc sus]inerea a 2 teze de doctorat, pe problema
popula]iei, în spe]@ poten]ialul }i utilizarea resurselor de munc@, respectiv
pe problema riscului, în spe]@ economia }i gestiunea riscului în lumea eco-
nomic@ a secolului XXI. În referatele oficiale care le-am prezentat pentru cele
2 teze de doctorat, am abordat, printre altele, de „jure” }i de „facto,” câte-
va aspecte ale celor dou@ „evolu]ii” majore pentru lumea în care tr@im,
pentru lumea în care vor tr@i copiii no}tri: ce se întâmpl@, }i de ce, cu pop-
ula]ia, ce se întâmpl@, }i de ce, cu riscul economic. Tocmai în acest sens
m@ voi referi mai jos, punând, mai mult, câteva semne de întrebare pe care
nu pot s@ le rezolv decât succint, foarte succint, at$ta cred c@ este posibil.
Nu înainte, îns@, de a spune c@ cei 2 - deja doctori acum – sunt oameni tineri,
lucreaz@ }i cerceteaz@ pentru înv@]@mântul universitar – la Tg. Mure} }i la Lugoj,
}i au realizat teze de doctorat de foarte bun@ calitate, a}a a apreciat comisia.
Dar s@ revenim la „cestiune”.

Popula]ie, risc: de la supravie]uire sau distrugere, la progres

continuare ^n pagina 3

DE LA EUROPA FIRMELOR LA FIRMELE EUROPENE

BNR strânge zdrav@n chingile credit@rii. Au fost mai întâi avertis-
mentele verbale ale lui Mugur Is@rescu, neb@gate se pare prea mult
în seam@ de b@ncile comerciale }i de mul]imea românilor amatori
de împrumuturi. E drept, Banca Na]ional@ îns@}i nu s-a dovedit din
cale afar@ de consecvent@ cu propria strategie. Se împline}te, iat@,
anul de când euforizat@ de canicula verii trecute }i de nivelul sc@zut
al infla]iei, aceea}i institu]ie responsabil@ azi cu semnalele de alarm@,
deschidea cutia Pandorei, dând liber cât cuprinde la cre}terea gradu-
lui de îndatorare a popula]iei. BNR a îng@duit, atunci, din motive pe
care nici ast@zi nu le poate explica, o relaxare spectaculoas@ a acce-
sului la credite, ce a însemnat, practic, în cazul celor mai multe
b@nci, o dublare a gradului de îndatorare, pân@ la 70 la sut@ din
venituri, ceea ce a însemnat }i o dublare a valorii creditului. 

BNR pune la index

Lec]ia de matematic@

Autorit@]ile publice }i politicile
urbane }i teritoriale

continuare ^n pagina 5
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Semnal de alarma
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Majoritatea activelor imobilizate se
degradeaz@ în timp }i, ca atare, trebu-
ie asigurat@ înlocuirea acestora. Acest
fapt se realizeaz@ prin amortizare.
Amortizarea este deci echivalentul
valoric al deterior@rii ireversibile a unei
imobiliz@ri ca urmare a func]ion@rii, a
ac]iunii factorilor  naturali, a progresu-
lui tehnic sau al altor cauze. În ceea
ce prive}te amortizarea a început s@ se
utilizeze dou@ concepte sensibil diferi-
te: amortizarea contabil@ (prev@zut@ de
reglement@rile cu caracter contabil) }i
amortizarea fiscal@ (prevazut@ de regle-
ment@rile cu caracter fiscal).
Amortizarea contabil@: reprezint@
amortizarea care se înscrie în contabi-
litate sub form@ de cheltuieli determi-
nate conform unor reglement@ri }i
reguli contabile. Ca s@ realiz@m o
amortizare contabil@, avem nevoie, în
principal, de reguli de amortizare con-
tabil@, de o baza de amortizare (valoa-
re amortizabil@), de regimuri de amor-
tizare, precum }i de durate de amor-
tizare definite din punct de vedere
contabil. Legisla]ia care reglementeaz@
amortizarea contabil@ este format@ din
Legea 15/1994 , lege care nu mai este
aplicat@ în cazul amortiz@rii fiscale. 
Amortizarea contabil@ rezid@ }i din
cuprinsul art. 33, al OMFP nr
1752/2005, astfel: ”ajust@rile de valoa-
re cuprind toate corec]iile destinate s@
]in@ seama de reducerile valorilor acti-
velor individuale, stabilite la data
bilan]ului, indiferent dac@ acea reduce-
re este sau nu definit@. Ajust@rile de
valoare pot fi: ajust@ri permanente,
denumite amortiz@ri }i/ sau  ajust@rile
provizorii, denumite ajus t@ri pentru
deprecieri sau pierderi de valoare, în
func]ie de caracterul permanent sau
provizoriu al ajust@rii activelor”. 
În ceea ce prive}te valoarea de amor-
tizat, aceasta rezid@ din art. 97 al ace-
luia}i ordin, astfel: “amortizarea se
stabile}te prin aplicarea cotelor de
amortizare asupra valorii de intrare a
imobiliz@rilor corporale. Amortizarea
imobiliz@rilor corporale se calculeaz@
pe baza unui plan de amortizare, de
la data punerii în func]iune a acesto-
ra }i pân@ la recuperarea integral@ a

valorii lor de intrare, conform durate-
lor de utilizare economic@ }i condi]iilor
de utilizare a acestora”. 
În în]elesul reglement@rilor conforme
cu Directivele Europene, “prin durata
de utilizare economic@ se în]elege
durata de via]@ util@, aceasta reprezen-
tând perioada în care un activ este
prev@zut a fi disponibil de c@tre o enti-
tate”. Durata de amortizare contabil@
este la latitudinea entit@]ii economice
(Roman, 2007). 
Amortizarea fiscal@. Toate bune }i fru-
moase dac@ n-ar fi fost inventat@ fis-
calitatea care de cele mai multe ori
interfereaz@ cu contabilitatea }i pro-
voac@ numeroase dificult@]i de inter-
pretare. Amortizarea fiscal@ este un
astfel de exemplu dar }i o încercare
de separare a fiscalit@]ii de contabilita-
te. Amortizarea fiscal@ reprezint@
amortizarea determinat@ conform unor
reglement@ri }i reguli fiscale pentru a
înlocui amortizarea contabil@ la calcu-
lul impozitului pe profit (Popescu,
2007). Şi pentru a realiza o amortiza-
re fiscal@ este nevoie, în principal de
reguli de amortizare, de o valoare
(baz@) de amortizare, precum }i regi-
muri }i durate de amortizare.
Amortizarea fiscal@ se refer@ în princi-
pal la amortizarea mijloacelor fixe, o
categorie mai restrâns@ de imobiliz@ri
corporale, mijlocul fix amortizabil fiind
un concept exclusiv fiscal. 
Nu reprezint@ active amortizabile fiscal:
terenurile inclusiv cele împ@durite;
tablourile }i operele de art@; lacurile,
b@l]ile }i iazurile care nu sunt rezultatul
unei investi]ii; orice mijloc fix care nu
î}i pierde valoarea în timp datorit@ folo-
sirii; casele de odihn@ proprii, locuin]ele
de protocol, navele, aeronavele,vasele
de croazier@, altele decât cele utilizate în
scopul realiz@rii veniturilor.
Regimul de amortizare pentru un mij-
loc fix amortizabil se determin@ con-
form urm@toarelor reguli: în cazul con-
struc]iilor se aplic@ metoda de amor-
tizare liniar@; în cazul echipamentelor
tehnologice, respectiv al ma}inilor,
uneltelor }i instala]iilor precum }i pen-
tru computere }i echipamentele perife-
rice ale acestora, contribuabilul poate
opta pentru metoda de amortizare
liniar@, degresiv@ sau accelerat@; în
cazul oric@rui alt mijloc fix amortizabil
contribuabilul poate opta pentru meto-
da de amortizare liniar@ }i degresiv@.
Amortizarea fiscal@ trebuie avut@ în
vedere la determinarea profitului impo-
zabil. Profitul impozabil ob]inut de
entit@]ile economice se calculeaz@ ca o
diferen]@ între veniturile realizate din
orice surs@ }i cheltuielile efectuate în
scopul realiz@rii de venituri dintr-un an

fiscal, din care se scad veniturile
neimpozabile }i la care se adaug@
cheltuielile nedeductibile.
Nedeductibilit@]ile la calculul profitului
impozabil se refer@ la cheltuielile
înscrise în contabilitate, deci }i la
amortizarea contabil@ care a devenit,
de la introducerea Codului Fiscal,
deductibil@ numai în limita amortiz@rii
fiscale. 
Ca atare, avem de a face cu dou@
feluri de amortiz@ri, o amortizare con-
tabil@, înregistrat@ în contabilitate drept
cheltuial@ }i o amortizare fiscal@, înre-
gistrat@ extracontabil drept deducere în
conformitate cu reglement@rile fiscale.
Ne confrunt@m chiar cu o tripla evi-
den]@ a amortiz@rii: o amortizare con-
tabil@ deductibil@, o amortizare conta-
bil@ nedeductibil@ }i o amortizare fis-
cal@ (sub form@ de deducere).
În cazul amortiz@rii fiscale nu se admi-
te deducerea pentru  surplusul de
valoare rezultat din reevaluare, ca
atare, fiscal, este deductibil@ doar
amortizarea aferent@ valorii de intrare
în patrimoniu, din momentul dobândi-
rii mijlocului fix. O alt@ situa]ie care
poate face ca între amortizarea conta-
bil@ }i cea fiscal@ s@ existe diferen]e
este dat@ de cazul în care se acord@
facilit@]i fiscale pentru investi]ii, a}a
cum s-a întâmplat în anii anteriori,
când agen]ii economici puteau deduce
fiscal 20& din valoarea mijloacelor
fixe în luna punerii în func]iune,
urmând ca diferen]a de 80& r@mas@
s@ fie amortizat@ liniar, pe durata nor-
mal@ de utilizare a mijlocului fix. Cea
mai important@ deosebire rezid@, îns@
din faptul c@ duratele de amortizare
pentru amortizarea fiscal@ sunt
prev@zute de catalog, pentru amortiza-
rea contabil@, r@mânând, în principiu,
la latitudinea consiliilor de adminis-
tra]ie.

Influen]a amortiz@rii asupra perfor-
man]ei financiare a întreprinderii

Aplicarea unuia sau altuia din regimu-
rile de amortizare legale are ca efect
recuperarea  în timp a valorii de intra-
re în patrimoniu a mijlocului fix.
Deosebirea dintre regimuri este dat@
de valoarea care este trecut@ pe chel-
tueli cu amortizarea în contabilitate în
fiecare an de func]ionare. 
Deoarece cheltuiala cu amortizarea
contabil@ este o cheltuial@ suportat@
de întreprindere în momentul înre-
gistr@rii în contabilitate (practic a fost
suportat@ integral în momentul pl@]ii
furnizorului mijlocului fix) se observ@
c@ regimul de amortizare ales are ca
efect doar o repartizare diferit@ în timp

a cheltuielilor cu amortizarea }i, deci,
o repartizare în timp a impactului asu-
pra rezultatului de exploatare (}i a
rezultatului brut }i net) aferent.   
Impactul dat de regimul de amortiza-
re se manifest@ în momentul calcul@rii
impozitului pe profit, aceasta afectând
profitul impozabil }i, deci, impozitul de
plat@. La determinarea impozitului pe
profit, cheltuiala cu amortizarea conta-
bil@ este considerat@ cheltuiala nede-
ductibil@ }i înlocuit@ cu o amortizare
fiscal@ pentru care se admite deduce-
rea fiscal@. Ca atare, doar în acest caz
se poate vorbi de o economie de
impozit pe profit. Economia fiscal@
este dat@ de diferen]a dintre cele dou@
tipuri de amortiz@ri, multiplicat@ cu
cota de impozitare a profitului.
Economia fiscal@ care rezult@ în urma
utiliz@rii amortiz@rii fiscale este
aceea}i, indiferent de metoda de
amortizare aleas@ , dac@ este avut@ în
vedere însumat pe întreaga perioad@.
Se constat@ o economie fiscal@ mai
mare în primul an de func]ionare dac@
se folose}te amortizarea accelerat@,
urmând ca în anii urm@tori economia
fiscal@ cea mai mare s@ se înregistre-
ze în cazul amortiz@rii degresive, ca
pentru perioada final@ s@ fie recoman-
dat@ amortizarea liniar@.
Într-o economie infla]ionist@, metoda
de amortizare fiscal@ recomandat@ este
metoda accelerat@, urmând apoi meto-
da de amortizare degresiv@ }i pe pri-
mul loc metoda de amortizare liniar@.
Acest lucru se datoreaz@ faptului c@
prin metoda de amortizare accelerat@
are loc transferarea pe cheltuieli
(deductibile) a unei sume mai mari în
primul an comparativ cu celelalte
metode de amortizare. Şi, pentru c@
aceste cheltuieli nu genereaz@ o ie}ire
de numerar, suma de bani aferent@
r@mâne la dispozi]ia entit@]ii,
îmbun@t@]ind trezoreria f@r@ costuri
suplimentare privind îndatorarea.
Conform noului Catalog privind clasifi-
carea }i stabilirea duratelor normale
de utilizare pentru fiecare categorie de
mijloace fixe, durata normal@ de utili-
zare poate fi selectat@ dintr-o plaj@ de
valori, delimitate de o durat@ minim@
}i una maxim@. Pentru a ob]ine o eco-
nomie fiscal@ actualizat@ cât mai ridi-
cat@, prin amortizarea mijlocului fix,
indiferent de metoda de amortizare
aleas@, se recomand@ alegerea duratei
normale minime de utilizare. Acest
fapt se explic@ prin accea c@, cu cât
intervalul de amortizare este mai mic
cu atât cheltuielile cu amortizarea sunt
mai mari, sunt recuperate mai rapid }i
profitul mai mic. Impactul asupra eco-
nomiei fiscale actualizate în func]ie de

durata de amortizare aleas@ se mani-
fest@ cel mai pregnant în cazul meto-
dei de amortizare liniar@.
În ceea ce prive}te influen]a modi-
fic@rii cotei procentuale de impozitare
a profitului, pe parcursul amortiz@rii,
în func]ie de metoda de amortizare se
poate constata: dac@ se anticipeaz@ o
majorare a cotei de impozitare a pro-
fitului atunci sunt dezavantajate meto-
dele accelerat@ }i degresiv@, pentru c@
se aplic@ o cot@ majorat@ la profituri
mai mari (datorate cheltuielilor mai
mici), iar dac@ se a}teapt@ o
mic}orare a cotei de impozitare a pro-
fitului atunci sunt avantajate metodele
accelerat@ }i degresiv@ pentru c@ se
aplic@ o cot@ majorat@ la profituri mai
mari (cazul concret al României, când,
ca urmare a diminu@rii cotei de impo-
zit de la 25& la 16&, au fost avan-
tajate firmele care au recurs pentru
mijloacele fixe puse în func]iune
dinainte de anul 2004, la metoda de
amortizare accelerat@).
În concluzie, amortizarea contabil@
ac]io neaz@ asupra profitabilit@]ii între-
prinderii, în sensul mic}or@rii valorii
rezultatului din exploatare }i, indirect a
valorii rezultatului net, iar amortizarea
fiscal@ ac]ioneaz@ asupra trezoreriei,
prin intermediul impozitului pe profit
de  plat@.
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Amortizarea contabil@ versus amortizarea fiscal@

De}i Agen]ia Na]ional@ a
Medicamentului a cerut, iar compania
produc@toare a început retragerea pro-
dusului Dentocalmin din farmacii înc@
din luna aprilie a.c., spitalele continu@
s@ înregistreze intoxica]ii grave cu
Dentocalmin la copil.

Pân@ la începutul lunii aprilie
2008, în ]ar@ se înregistrau peste 20
intoxica]ii cu Dentocalmin, la copii,
unele dintre acestea soldate cu deces. 

Faptul c@, la Sibiu, se înreg-
istreaz@ dou@ decese prin intoxica]ie cu
Dentocalmin, la copii, dup@ ce demer-
surile autorit@]ilor sanitare au fost înce-
pute, nu ne poate l@sa indiferen]i!

Se pare c@ nu este suficient@
retragerea oficial@ din farmacii, dac@
aceast@ retragere este real@ (pân@ nu

demult, produsul putea fi eliberat din
farmacii, f@r@ re]et@!), ci trebuie cautat@
modalitatea prin care produsul s@ “dis-
par@” rapid }i din “mica farmacie” de
acas@. Marea majoritate a popula]iei nu
este con}tient@ de faptul c@ produsul
Dentocalmin, folosit în afara indica]iilor
bine precizate în prospect, poate avea
consecin]e catastrofale la copil.

Produsul Dentocalmin este o
solu]ie de uz extern stomatologic,
folosit ca }i calmant dentar. Modalitatea
de administrare presupune interven]ie
de specialitate, din partea medicului
stomatolog. Dar, prin efectul s@u rapid,
produsul Dentocalmin este recunoscut
de c@tre popula]ia adult@, neavizat@, ca
“excelent” calmant, fiind preferat altor
produse. În acest context, înclin@m s@
credem c@ este aproape nelipsit din far-
macia personal@ a adultului cu pro -
bleme stomatologice.

Folosirea neavizat@ a produsului

Dentocalmin aduce prejudicii foarte
grave pentru popula]ia pediatric@.
Majoritatea intoxica]iilor s-au produs
prin confuzia datorat@ asem@n@rii
“izbitoare” a flaconului de Dentocalmin
cu cel de Vigantol (vitamina D), aces-
ta din urm@ fiind un produs recoman-
dat în administrare zilnic@, sub form@
de pic@turi, la copilul sub un an. Mai
mult decât atât, plasat f@r@ nici o pre-
cau]ie în cutia cu medicamente de
acas@ }i ajuns, prin nesupraveghere, la
îndemâna copilului, medicamentul
provoac@ deces, prin ingestia acciden-
tal@, fie }i a unei cantit@]i foarte mici
de solu]ie (1 ml solu]ie omoar@ un
adult de 70 kg).

Acest mesaj, care se al@tur@
celorlalte mesaje din ]ar@, dore}te s@
atrag@ aten]ia opiniei publice asupra
consecin]elor catastrofale ale folosirii
neavizate sau accidentale ale produsu-
lui Dentocalmin, în special la copil.

Medicamentul care poate ucide!
dr. Lumini]a DOBROT~
prof. univ. dr. Mihai NEAM[U

conf. univ. dr. Raluca SAVA
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urmare din pag.1
În paralel, creditele cu buletinul sau
adeverin]ele de salarizare mai mult sau
mai pu]in trase din condei au explodat
pur }i simplu, pe m@sura foamei unor
amatori de cump@r@turi pe datorie,
completat@ cu goana dup@ profit a
unor b@nci dispuse s@-}i asume max-
imum de risc. A}a se face c@, la
începutul verii acestui an, creditele
acordate popula]iei au urcat, potrivit
comunicatelor oficiale, la 83,24 mili -
arde lei (23 miliarde de euro), pe fon-
dul unei cre}teri anuale cu 130,7 la
sut@ a creditului în valut@ }i cu circa
40 la sut@ a finan]@rilor în lei.
Mai sunt îns@ }i alte statistici, de deta -
liu, care arat@ c@ românii sunt dispu}i
s@ ajung@ mai devreme sau mai târ ziu
datori vându]i la b@nci. Institutul
Na]ional de Statistic@ a dat publicit@]ii
rezultatele unei anchete care demon-
streaz@ c@, în prezent, dou@ din zece
gospod@rii române}ti au credit în
banc@ pe considerente dintre cele mai
diverse: 45 la sut@ în scopul
achizi]ion@rii unor bunuri de folosin]@
îndelungat@; 25 la sut@ pentru
acoperirea unor nevoi personale; restul
– pentru sus]inerea cheltuielilor cu
repara]ia sau construc]ia unei locuin]e.
Pentru a avea o idee asupra riscului
unui asemenea gen de creditare, ar
mai fi de ad@ugat c@ aproape 50 la
sut@ dintre gospod@riile conduse de
liber – profesioni}ti, }omeri sau
agricultori (categorii socio – profesio -
nale cu venituri mici) au achizi]ionat pe
credit bunuri de folosin]@ îndelungat@.
Într-o analiz@ interna]ional@ compara-
tiv@ a indicatorului credite – depozite,
care înseamn@ raportul dintre datoriile
individuale asumate prin credite }i
volumul banilor afla]i în conturi ban-
care curente sau de depozit, România
(cu 123 la sut@) se plaseaz@ pe locul
16 dintr-un total de 26 de b@nci moni -
torizate de Banca Central@ European@,
adic@ în zona cu sisteme bancare din-
tre cele mai solicitate. E drept, nu am
ajuns la „performan]ele” scandinavilor,
în Danemarca }i Suedia, de pild@,
raportul credite – depozite fiind de 300

la sut@, aproape triplu fa]@ de noi, dar
suntem în acela}i timp departe }i de
]@ri precum Germania, Beligia,
Luxemburg, unde cet@]enii prefer@ s@-
}i pun@ un ban deoparte, decât s@ se
îndatoreze peste m@sur@. Interesant
este c@, detaliind analiza raportului
credite – depozite la nivelul jude]elor
României, întâlnim situa]ii de-a dreptul
paradoxale. Potrivit informa]iilor
furnizate recent de „S@pt@mâna
Financiar@”, campioanele traiului pe
datorie sunt jude]ele Mehedin]i, S@laj,
Boto}ani }i Vaslui, unde debitele sunt
aproape de trei ori mai mari decât
depozitele. Adic@, exact ca în
Danemarca }i Suedia! Cu diferen]a
major@ c@, acolo, nivelul de trai este
printre cele mai ridicate din Europa, iar
la noi, jude]ele enumerate se num@r@
printre cele mai s@race ale României.
Nota bene: singurul jude] al ]@rii în
care locuitorii de]in mai multe depozite
bancare decât credite, este Sibiul!
Raportul credite – depozite este la noi
de 89 la sut@, foarte apropiat de cel
înregistrat în Germania, ceea ce spune
multe despre similitudinea mentali -
t@]ilor de grup.
Revenind îns@ la problemele noastre,
se poate constata c@ relaxarea
condi]iilor de creditare a sporit riscul
apari]iei creditelor neperformante, adic@
a celor f@r@ acoperire de plat@. În
Raportul anual al b@ncii centrale se
arat@ c@, de-a lungul anului 2007,
volumul creditelor restante a crescut
cu peste o treime }i, chiar dac@ se
consider@ c@ nu a ajuns la cote de
alarm@, a accentuat totu}i trendul
descendent al ratei solvabilit@]ii sis-
temului bancar românesc, acesta
coborând de la 18,1 la sut@ la finele
anului 2006, la 13,8 la sut@ în decem-
brie 2007. O constatare semnificativ@
prin ea îns@}i }i, o accentuat@ în mod
v@dit de conjunctur@ financiar@ inter-
na]ional@ nefavorabil@, prelungit@ pân@
dincolo de orice a}tept@ri }i speran]e.
A}a încât, setul de m@suri anun]at de
BNR prin emiterea recentului proiect
de regulament privind limitarea riscului
de credit }i frânarea puternic@ a volu-
mului creditelor pare s@ vin@ la
momentul oportun, adic@ în pragul

declan}@rii unei crize destul de grave
judecând dup@ graba }i presiunea pe
care le pune Mugur Is@rescu, acum, în
toiul sezonului de vacan]e estivale.
Ce impune, punctual, noul Regulament
de creditare a BNR?
S@ reduc@ nivelul maxim de îndatorare
a persoanelor fizice la cel mult 40 la
sut@, de la circa 70 la sut@ cât este în
prezent.
S@ impun@ b@ncilor obliga]ia de a
adapta o nou@ metod@ de reducere a
gradului de îndatorare de tip stress
test, pentru evaluarea capacit@]ii de
rambursare a creditului de c@tre fiecare
solicitant în parte, în condi]iile cele mai
nefavorabile cu putin]@.
În acest scop, b@ncile vor pune la dis-
pozi]ie clientului, înainte de semnarea
contractului de credit, dou@ scaden]are
ale sumelor totale de plat@: unul - valabil
la data primirii creditului, cel@lalt –
potrivit unui scenariu negativ, cât de
cât previzibil, al evolu]iei pie]ei finan-
ciar – valutare intern@ }i interna]ional@.
În fine, se vor decupla creditele de ade-
verin]ele de salarii, capacitatea de ram-
bursare a clien]ilor urmând a se evalua
prin dovada veniturilor din fi}a fiscal@ a
anului anterior, plus cel mult 20 la sut@.
Reac]iile la m@surile anun]ate de BNR
sunt dintre cele mai diverse. Se face

sim]it@, evident, o atitudine pozitiv@, de
bun sim], care porne}te de la adev@rul
c@ nu ne putem îndatora la nesfâr}it,
nici la nivel individual }i nici al soci-
et@]ilor comerciale, f@r@ a crea o plat-
form@ financiar@ solid@. Prin urmare,
setul de m@suri preconizat de BNR va
contribui la o necesar@ temperare a
credit@rii, concomitent cu o mai bun@
informare a popula]iei în ceea ce
prive}te condi]iile împrumuturilor pe
care le contracteaz@.
Pe de alt@ parte, se face sim]it@ soli-
daritatea oarecum paradoxal@ a celor
doi actori principali de pe pia]a finan-
ciar – bancar@ româneasc@: b@ncile }i
clien]ii. În mod evident, primele câ}tig@
}i prosper@ de pe urma celeilalte cate -
gorii, dar asta nu-i împiedic@ s@ se
uneasc@ sub acela}i stindard. Cei mai
g@l@gio}i sunt, fire}te, amatorii de
credite care invoc@ dreptul lor impre-
scriptibil de a tr@i dup@ bunul lor plac
}i realit@]ile din alte ]@ri europene. Cei
mai subtili sunt bancherii care,
invocând diverse chestiuni procedurale,
au ob]inut deja prelungirea cu 15 zile,
pân@ la 31 iulie curent, termenul de
a}a – zis@ consultare na]ional@ asupra
proiectului privind limitarea riscului de
credit la împrumuturile destinate per-
soanelor fizice. A}adar, ceea ce s-a

vrut a fi o lovitur@ – }oc a BNR a
devenit, prin for]a împrejur@rilor, o
noutate anun]at@ }i eventual atenuat@.
Nu ne-ar mira s@ afl@m c@ intempesti-
va intransigen]@ a BNR ]ine de tempera -
tu ra campaniei electorale din toamn@…

P.S. Întâmpl@tor sau nu, o parte a pre-
sei economice române}ti bate, în aces-
te zile, moned@ pe pretinsul „faliment
al creditului cu buletinul” din… Statele
Unite ale Americii, ilustrat de c@derea
spectaculoas@ }i dramatic@ a celei mai
mari institu]ii de credit ipotecar ameri -
cane – Indy Mac Bancorp. De}i se
l@uda cu active de circa 32 miliarde de
dolari, societatea a înregistrat pierderi
de aproape 900 milioane de dolari,
valoa rea ac]iunilor sale sc@zând pân@
aproape de zero, de la începutul aces-
tui an. Evenimentul pare s@ dea ap@ la
moar@ atitudinii exprimate de Mugur
Is@rescu }i sus]in@torilor noului pachet
de m@suri restrictive, dispu}i s@…
sufle }i în iaurt.
Problema e c@, la noi, vremea fali-
mentelor bancare s-a cam dus, iar
grija pentru diminuarea riscurilor este
mai curând preventiv@. S@ tragem de
aici concluzia supertonifiant@ c@ sis-
temul de creditare românesc e mai
securizat decât cel american?

BNR pune la index
Emil DAVID
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Acesta continu@ linia de reglementa-
re deschis@ de semnarea de c@tre
mini}trii responsabili de planificarea
regional@ din Uniune, în 1999, a
documentului cunoscut sub numele
de European Spatial Development
Perspective (ESDP).
Planificarea teriorial@ ar urma s@ aib@
drept efect o dezvoltare regional@ echi-
librat@, bazat@ pe o organizare coerent@
a spa]iului fizic, economic }i social.
Obiectul principal al acestei abord@ri
este „teritoriul”, iar obiectivul principal
este acela de a genera dezvoltare teri-
torial@ coeziv@, prin politici integrate,
func]ionând la diferite nivele, bazate
pe participarea activ@ a actorilor
priva]i }i publici. Toate acestea sunt
realizate în interiorul procesului de
guvernan]@ teritorial@, definit@ ca fiind
procesul de organizare teritorial@ a
multiplelor rela]ii }i interese care
caracterizeaz@ interac]iunea dintre
diferi]i actori terioriali, de o asemenea
manier@ încât s@ se ob]in@ }i aplice o
viziune comun@ }i neconflictual@ asu-
pra recunoa}terii }i valoriz@rii capita-
lului teritorial, pentru a ob]ine o dez-
voltare durabil@ }i coeziv@.
A}a cum au ar@tat mai mul]i cer-
cet@tori (de exemplu, Francesca
Governa }i Marco Santangelo, de la
Universitatea Politehnic@ din Torino),

reuni]i în cadrul Conferin]ei
Interna]ionale Shaping EU Regional
Policy: Economic, Social and Political
Pressures, ce a avut loc la Leuven, în
iunie 2006, conceptul de capital teri-
torial, introdus pentru prima dat@ în
cadrul celui de al treilea raport eco-
nomic }i de coeziune social@ (Third
Report on Economic and Social
Cohesion), elaborat de c@tre Comisia
European@ în anul 2001, este în
acela}i timp rela]ional }i func]ional.
Factorii care compun acest tip de
capital ar putea fi grupa]i, în aceia}i
accep]iune, în factori naturali specifici
teritoriului, factori ce ]in de
mo}tenirea material@ }i imaterial@
caracteristic@ unui teritoriu, factori ce
]in de infrastructura }i facilit@]ile unui
teritoriu. Capitalul teritorial con]ine,
astfel, o sum@ de capitaluri de diferi-
te forme, care sunt specifice teritoriu-
lui în discu]ie, fiind vorba aici în prin-
cipal de capitalul intelectual, capitalul
social, capitalul material }i capitalul
politic (concept deasmenea necunos-
cut în România!).
Astfel, în leg@tur@ cu capitalul terito-
rial, guvernan]a teritorial@ se refer@ la
o form@ nou@ de guvernare, al c@rui
scop ar fi coordonarea tuturor actori-
lor economici, sociali, politici, pentru
promovareaunor metode de dezvolta-
re la nivelul  local-regional bazat@ pe
folosirea nedestructiv@ a capitalului

teritorial, dezvoltare capabil@ s@
recompun@ la nivel european actuala
fragmentare teritorial@ prin materializa-
rea unor forme de cooperare trans-
frontalier@ }i prin aplicarea intens@ a
principiilor subsidiarit@]ii la nivel sub-
na]ional (NUTS 1, NUTS2, NUTS 3,
NUTS4).
Desigur, aplicarea acestor metode în
România r@mâne o speran]@ de
domeniul viitorului îndep@rtat! Aceast@
situa]ie se datoreaz@ ac]iunii simulta-
ne a mai multor factori, cu rol de frâ-
nare, la toate nivelurile de decizie din
]ara noastr@ }i chiar la nivelul menta-
lit@]ii generale a românilor.
Astfel, prin opozi]ie cu sistemul cen-
tralizat de decizie }i planificare din
epoca socialist@, majoritatea românilor
consider@ c@ planificarea ar fi o carac-
teristic@ a sistemelor dictatoriale. În
majoritatea cazurilor, atât românii ca
}i cet@]eni obi}nui]i, cât }i românii
care lucreaz@ în diferite func]ii publi-
ce, sunt convin}i c@ în economia con-
curen]ial@, singurul reglaj care ar tre-
bui s@ existe este reglajul liber al
pie]ei. Aceast@ convingere nu are în
majoritatea cazurilor la baz@ o op]iune
doctrinar@ ultraliberal@, ci mai deg-
brab@ se bazeaz@ pe refuzul constant
al multora dintre noi de a recunoa}te
}i respecta reguli, atunci când aces-
tea sunt în contradic]ie cu interese pe
care le avem în mod singular sau de

grup. În acela}i context, gradul destul
de redus de profesionalizare al multo-
ra dintre cei afla]i în func]ii publice,
lipsa contactului cu contextul }i
situa]ia european@, nu le permit s@
în]eleag@ rolul }i importan]a unor
ac]iuni concertate de programare }i
planificare.
Apoi, la nivel central, a existat }i
exist@ un refuz aproape constant de a
descentraliza decizia }i, mai ales, de
a descentraliza sursele de finan]are
pentru ac]iunile la nivel sub-na]ional.
Majoritatea „descentraliz@rilor” din
România au atribuit responsabilit@]i
suplimentare autorit@]ilor de la nivele-
le sub-na]ionale (jude], municipiu,
comun@), f@r@ a descentralia scheme-
le de decizie }i cele de fina]are. În
contrast, autorit@]ile de nivel sub-
na]ional ar dori o aplicare invers@, în
care r@spunderile importante (infras-
tructur@, securitate }i asisten]@ soci-
la@, educa]ie, ordine public@, etc.) s@
fie „aruncate” la nivel na]ional, în timp
ce cea mai mare parte a texelor }i
impozitelor s@ fie colectate }i gestio-
nate la nivel local. La nivel sub-
na]ional, probleme precum echilibrul
spa]ial al resurselor, coeziunea între
zone sau localit@]i ale aceluia}i jude]
sau între jude]e limitrofe, politici
comune de atragere a investitorilor,
men]inerea }i dezvoltarea capitalului
uman, prezervarea investi]iilor existen-

te }i atragerea de noi investi]ii, evi-
tând efectul de înlocuire!, limitarea
consumului de resurse critice, nu
sunt luate în discu]ie }i nu preocup@
pe cei ale}i pentru a le da rezolvare.
Mai mult, planificarea ar presupune
un efort de cercetare }i analiz@ impor-
tant }i un efort de comunicare
social@, public@, semnificativ.
Autorit@]ile publice na]ionale }i sub-
na]ioanle nu par în acest moment
preg@tite pentru nici unul dintre ele,
atât la nivelul competen]elor tehnice
necesare, cât mai ales la nivelul ati-
tudinilor personale }i de grup.
Documentele programatice elaborate
}i aprobate de diferitele guverne sunt
de cele mai multe ori lipsite de prag-
matism }i nu sunt urmate de aloc@ri
de resurse pentru ac]iunile de imple-
mentare. Ele sunt, prin excelen]@,
instabile, fiind schimbate ori de câte
ori se schimb@ componen]a guverne-
lor sau majorit@]ile politice.
De}i conceptele prezentate mai sus
par a nu avea leg@tur@ cu via]a
noastr@ de zi cu zi, impactul lor asu-
pra costurilor investi]ionale într-un
teritoriu }i chair efectul asupra costu-
rilor co}ului zilnic sunt majore. Pentru
a le pune în eviden]@, vom analiza ca
exemplu impactul lipsei politicilor de
guvernan]@ teritorial@ în domeniul
comercial, în jude]ul Sibiu.

(va urma)

Autorit@]ile publice }i politicile urbane }i teritoriale
dr. Eugen IORD~NESCU
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1. A}adar, popula]ia. „Chestiunea
demografic@ – parafrazând titlul unei
însemnate lucr@ri de la începutul secolu-
lui trecut scris@ de agrarianul român
conservator }i (totu}i) cu vederi lucide,
Constantin Garoflid – se afl@ „ à la une”
în dezbaterile economice }i în via]a prac-
tic@ ale societ@]ii umane de la începutul
secolului XXI, de la începutul, practic, al
unui nou mileniu. Dar, ea s-a translatat,
putem spune, în timp, pe tot parcursul
secolului trecut, al secolelor trecute, al
mileniului care a fost, cu genez@, cu
origini care sunt destul de greu de
deslu}it în negura timpului. Oricum,
întrebarea a revenit }i revine cu obsti-
na]ie: cât de  numeroas@ este popula]ia
}i cum se poate hr@ni ea, dar }i cum
se poate hr@ni ea, în func]ie de cât de
numeroas@ este. Fire}te, mai sunt }i alte
nuan]e. Sintagma preotului englez
Thomas Robert Malthus, lansat@ la
începutul secolului XIX, în Anglia, pe
baza unor observa]ii }i studii empirice,
generalizat@ rapid la dimensiunile
demografice cunoscute ale Terrei –
anume „cre}terea în progresie aritme tic@
a resurselor de hran@ }i în progresie
geometric@ a  num@rului popula]iei” –
sintagm@ pentru care Malthus a fost,
adeseori, violent criticat, mai ales de
ignoran]i precipita]i, prezint@, iat@, o bun@
vizibilitate în prezent. Sintagma amintit@
prezint@ o bun@ vizibilitate în nu pu]ine
regiuni ale globului sau, dup@ caz, în nu
pu]ine state ale lumii, dar }i – din ce
în ce mai mult, mai ales pentru anali}ti
mondiali deopotriv@ riguro}i }i reali}ti
– la nivelul Terrei, ceea ce înt@re}te con-
sidera]iile noastre. De fapt, lui Malthus
îi dator@m definirea acum a suprapopu -
la]iei, nu în func]ie de num@rul de
referin]@ al popula]iei, ci aproape exclu-
siv func]ie de capacitatea societ@]ii – în
spe]@ }i a popula]iei respective – de a
se hr@ni. Ce r@mâne „pe afar@” este
„suprapopula]ie”. {i clar, }i simplu.   
Or, problema popula]iei o ridic@, prac-
tic automat, intrinsec, pe cea a muncii,
pe cea a resurselor de munc@: când o
fiin]@ uman@ vine pe lume, avem de-a
face doar cu o gur@ de hr@nit sau }i

cu dou@ bra]e, mai mult pentru a
munci? {i ce s@ munceasc@? Fire}te
c@ este vorba de ambele determin@ri,
ceea ce confer@ valen]e însemnate de
utilitate, valen]e deosebit de complexe
analizelor generale sau segmen]iale în
acest cadru. Pot fi oare desprinse
resursele de munc@, de exemplu dintr-
un jude] al României, fie el jude]ul
Mure}, - în spe]@ geneza }i evolu]ia
acestor resurse etc. – de politica gen-
eral@ economic@ }i „de ocupare” din ]ara
respectiv@? De politica din comunitatea
european@ din care ]ara face parte, de
politica }i interesele din comunitatea
mondial@ care o influen]eaz@, avându-se
în vedere }i ]intele na]ionale, sociale,
comunitare, globale la care na]iunea,
popula]ia respectiv@ aspir@? Fire}te c@
nu, nu pot fi desprinse, cu atât mai mult
cu cât pia]a muncii, înc@ de multe sec-
ole }i mai ales acum, este o mare }i
solid@ pia]@ interna]ional@, cu mi}c@ri
semnificative relativ libere; desigur, al@turi
de pia]a capitalului }i de cea a pro-
duselor, men]inând genul proxim }i
diferen]ele specifice. Chiar dac@ avem
de-a face cu un jude] întrucâtva encla -
vizat, din unele puncte de vedere?
Punând în balan]@ „greut@]ile de talere”,
r@spunsul este acela}i, resursele de
munc@ nu pot fi desprinse din contex-
tul amintit...
Desigur c@ astfel de examin@ri presupun
un orizont larg de vederi, cuno}tin]e }i
instrumente specifice, dar }i multidisci-
plinare, analiza interferat@ – uneori core-
lat@, uneori nu – a nivelului regional, cu
cel na]ional, cu cel comunitar }i cu cel
global. Altminteri, nu vom putea expli-
ca, cât de cât riguros }i f@r@ patim@,
de ce circa 3 milioane de cet@]eni români
lucreaz@ în afara ]@rii, dece s-a realizat
}i se realizeaz@ migra]ia pronun]at@ de
for]@ de munc@ între jude]e, de ce în
România lucreaz@, printre al]ii, pakistanezi,
indieni, irakieni, chinezi, de ce tr@im, }i,
din acest punct de vedere, cum tr@im.
Formulându-ne inten]iile complexe de
cercetare, este necesar@ examinarea
resurselor de munc@, în mod explicit }i
nemijlocit, din unghiul dezvolt@rii dura-
bile, aliniindu-ne astfel unui orizont
avansat de investiga]ie. Partizani ai dez-
volt@rii durabile, ca alternativ@ de valori-
ficare corespunz@toare a poten]ialului
uman, mai sunt necesare unele clarifi -
c@ri conceptuale în structura vectorului
popula]ie, resurse umane, poten]ial
uman, resurse de munc@, for]@ de
munc@, capital uman. Este mai mult
decât util@ o delimitare, }i mai clar@, }i
mai complex@, a locului }i rolului popu -
la]iei în strategia dezvolt@rii durabile, alini-
indu-ne, cu elemente originale, concep-

tului de „dezvoltare durabil@” ca esen]@
a dezvolt@rii economice durabile. Nu sunt
investiga]ii }i examin@ri facile. Nu sunt
facile, cu atât mai mult cu cât România,
cu o evolu]ie a popula]iei analizat@ în
context mondial }i european, se v@de}te,
dup@ 1990,  din varii motive, o ]ar@ cu
un abrupt declin demografic, în
disonan]@ }i cu tipul de declin de -
mografic din ]@rile dezvoltate, }i cu evo -
lu]ia demografic@ din statele în curs de
dezvoltare sau slab dezvoltate. Ne cam
„cost@” asemenea particulariz@ri, cu pre -
c@dere, prin rela]ie cu ceea ce v@de}te în
evolu]iile pe plan european }i mondial.
...Ni se pare esen]ial@ analiza subocup@rii
for]ei de munc@ ca o provocare a politi-
cilor de pe pia]a muncii, concluziile
putând fi desprinse în corelare cu
tendin]ele ocup@rii în Europa, cu
tendin]ele ocup@rii în general. Sunt
esen]iale }i considera]iile pe tema pie]ei
muncii ca o provocare a dezvolt@rii dura-
bile. Formarea astfel a „pre]ului de echili-
bru” prezint@ „sensibilit@]i” }i „vulnera-
bilit@]i”, vizibile atât în ce prive}te struc-
turi }i tr@s@turi ale capitalului uman, cât
}i în sfera unui anume „model româ-
nesc de pia]@ a muncii”. Un model, din
p@cate, înc@ considerabil labil, vulnera-
bil, pu]in închegat, strategiile guverna-
mentale - }i ele „in nuce”, nereu}ind,
deocamdat@, „compensa]iile” utile.
Echilibrele }i dezechilibrele pe pia]a
muncii, la nivel na]ional }i teritorial
impun }i ele investiga]ii deloc minore.
{omajul se v@de}te, astfel, în m@sur@
foarte însemnat@, generat între rigiditatea
pie]ei muncii }i mobilitatea foarte rela-

tiv@ a for]ei de munc@, deopotriv@
v@dindu-se util@ examinarea presiunii
îmb@trânirii popula]iei, a implica]iilor
îmb@trânirii respective în plan econo mico
– social. De fapt, ce se întâmpl@ }i ce
ne a}teapt@? {tim, înc@, destul de
pu]in… Nu acord@m importan]a cuveni -
t@ nici procesului de migra]iune a for]ei
de munc@, privit mai mult ca factor de
echilibrare pe pia]a muncii. Când, totu}i,
el dezvolt@ }i numeroase efecte nega-
tive. Cine }i cum prevaleaz@? În fapt,
este vorba de un proces intrinsec
economiilor de pia]@, cu atât mai mult
pentru cele cu discrepan]e în dezvoltare
în raport cu celelalte sau, s@ fim „ele-
gan]i”, cu „evolu]ii discrete”, cu „evolu]ii
foarte discrete” în pozitiv }i deosebit
de speculoase în negativ...
Într-un fel, prin axul m@surilor propuse
în acest cadru, respectiv resursele de
munc@, ocuparea oricum avem în vedere
un model cu componente matematice,
un model de tip keynesist, amintindu-
ne cu to]ii c@ magistrul concepea opti-
mizarea modelului s@u al dezvolt@rii
pornind de la ocupare }i nu de la altce-
va. Se mut@, în prezent, mai mult în
mod negativ, „frontierele între activitate
}i inactivitate”. Dar, dac@ ne vom gândi
la americanul Jeremy Rifkin, cercet@tor
str@lucit al domeniului }i dac@ vom avea
priceperea }i puterea de a schimba câte
ceva, vom avea câ]iva pa}i înainte pen-
tru a descuraja acea penibil@ tendin]@
potrivit c@reia „în viitor, tot mai mul]i
oameni vor fi nevoi]i s@ accepte fatali-
tatea de a nu face, din punct de vedere
ocupa]ional oficial, nimic. Nimic,

deoarece sectoarele economice noi
ocup@ }i vor ocupa mult mai pu]in per-
sonal decât sectoarele economice care dis-
par }i licen]iaz@ personal”. Sunt strategii,
m@suri, ac]iuni politice în unele state care
ne demonstreaz@ c@ poate fi }i altfel.
...Este limpede c@ în analizele privind
„problema demografic@” am avea mult
de câ}tigat, dac@ am adânci „elementele
de tradi]ie }i continuitate problematic@”,
chestiunea popula]iei, a resurselor de
munc@ relevând, poate, în mod elocvent,
c@ în teoria }i practica economic@ „Nil
nove sub sole” }i, de asemenea, c@ multe
lucruri se modific@, totu}i, în compara]ie
cu trecutul mai îndep@rtat sau mai apropi-
at. Am avea de câ}tigat dac@ am adân-
ci elementele de globalizare din perspec-
tiva mobilit@]ii, voite sau nevoite, oficiale
sau nu, a resurselor de munc@. Dac@ am
puncta }i recep]iona ceva mai distinct
r@spunsurile U.E. la asemenea probleme,
]inându-se seama de experien]a dobândit@
prin valurile migratoare succesive, cu
prec@dere dup@ 1948, anume spanioli }i
portughezi c@tre Fran]a, italieni c@tre
Germania, magrebieni }i al]ii c@tre Fran]a,
turci c@tre Germania, români, mai ales, dar
}i al]ii c@tre Spania, Italia, Germania, Fran]a,
Canada, SUA, Australia, etc. Dac@ am privi
mai nuan]at fenomenul migra]iei for]ei de
munc@ ca factor de echilibru, deoarece
acest proces v@de}te, pentru statul din care
se porne}te, cum spuneam }i p@r]i neg-
ative pronun]ate etc. Popula]ia României,
în câteva decenii de aici înainte, la nivelul
a 16 – 17 milioane locuitori? Este, desig-
ur, o ipotez@, o ipotez@ pe care dac@ o
vom accepta vom avea doar de pierdut,
foarte mult de pierdut...        (va urma)
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urmare din pag.1
Nici ca s@ m@ dau mare sportiv. Nici
c@ mi-am vândut, recent, ma}ina.
Atunci? Desigur, este mai comod s@
mi}ti din volan, decât s@ ]ii de ghi-
don. S@ te l@f@i pe un scaun adap-
tat la dimensiunile }i greutatea ta,
decât s@ iei pozi]ie încovoiat@, cu
rucsacul în spinare, pe un schelet de
fier. Se consider@, la noi, c@ doar
cei care n-au ma}in@ folosesc bici-
cleta. Spre exemplu, muncitorii, când
se îndreapt@ spre }antier, probabil
a]i remarcat. Cine-i fraieru’ s@
mearg@ pe dou@ ro]i, când poate
profita de confortul oferit de o struc-
tur@ acoperit@, stabil@, climatizat@, pe
patru? Ai o limuzin@ de lux garat@ în
fa]a casei (râvnit@ de c@tre genera]ii
întregi de muritori, spre care aspir@
fetele cu impresii }.a.m.d.), iar tu
g@se}ti mai convenabil s@ pozezi
într-un tip “nerealizat”, lipsit aparent
de resurse? Pare de domeniul fan-
tasticului, pentru cet@]eanul al c@rui
unic criteriu de apreciere a valorii
umane este dat de puterea }i
formele ma}inilor de pe pia]@. {i am
mai observat un lucru: când merg
undeva cu ma}ina, sunt interpelat
politicos, cu “dumneavoastr@”; îns@
când parchez bicicleta, devin, în
ochii lumii, acel “b@ie]ic@”, expus
tutuielii incurabile. Semn c@ per-
soana din fa]a ta e mai atent@ la o
caroserie metalic@, decât la propria-
]i carcas@ din carne, sentimente }i
oase. Prost }i urât s@ fii, dar s@-]i
por]i cusurul pe patru ro]i C-klasse,
c@ tot ajungi s@ impresionezi pe
cineva. 
Ca s@ v@ spun cinstit (odat@ ce m-am
pornit, merg pân@ la cap@t), prin

ora}, nu prea v@d rostul bolidului
mecanizat, mai ales c@ po]i pleca
(dac@ vrei, chiar po]i!) cu zece
minute mai devreme de acas@, ca s@
ajungi, la timp, la serviciu. Când
porne}ti de la premisa, de cu sear@,
c@ a doua zi te vei deplasa în
vehiculul proprietate personal@, sigur
întârzii. Ori sunt blocaje în trafic, ori,
pur }i simplu, ]i-ai pus prea mari
speran]e în capacitatea ma}inii tale
de a se teleporta, în doi timpi }i trei
mi}c@ri, de cealalt@ parte a ora}ului.
Diminea]a, }tiind c@ trebuie s@
porne}ti doar motorul, manevrând la
cheie, tragi încontinuu de timp, pân@
când, în sfâr}it, î]i dai seama c@,
oricum, nu mai ajungi la fix, }i te
resemnezi. Te resemnezi c@ ai
întârziat }i ast@zi, ca ieri, dar, totu}i,
accelerezi copil@re}te, semn c@ vrei
s@ sco]i –m@car atât ]i-a mai
r@mas–, cel mai bun timp. Poate
reu}e}ti, poate nu. De cele mai
multe ori, în aceast@ situa]ie apar }i
surprizele. Deseori, nefericite. Pe
când cu bicicleta din dotare, gustând
r@coarea matinal@, înaintând treptat,
într-o caden]@ pe care ]i-o impui sin-
gur, mai c@scând gura în stânga }i-
n dreapta (c@ ai la ce, e var@…),
mai z@bovind în circula]ie, pentru a
acorda prioritate }oferilor gr@bi]i (cei
care, în spiritul ra]ionamentului de
mai sus, au întârziat la serviciu), mai
f@când slalom printre pietoni, sim]i
c@ a început, efectiv, o nou@ zi.
Dup@ amiaza, la ie}irea de la slujb@,
avantajul întoarcerii acas@ cu bicicle-
ta este evident: dup@ atâtea ore
sus]inute de munc@, dup@ rutina
}ezutului la birou sau a lucratului la
dosare, o serie de exerci]ii fizice,
coco]at în }a, nu pot fi decât agre-
abile. Te elibereaz@ imediat de stre-

sul acumulat în contact cu }efii.
Practic, în România, biciclistul nu
are niciun statut, nu se bucur@ de
niciun drept, nu face obiectul nici-
unui cod. Astfel, nu face parte din
categoria pietonilor, pentru a putea
beneficia de protec]ia trotuarului
(protejat, la rândul lui, de borduri,
pe ordinea de zi a proiectelor edil-
itare), }i nu intr@ nici în categoria
automobili}tilor, pentru a putea rula,
în libertate, pe }oselele patriei. La
dispozi]ia lui nu st@ nici m@car
inconfundabilul dirijor al traficului
din intersec]ii, agitându-}i arma:
fluierul. Ba, unde mai pui c@, prin
parcuri }i prin centrul ora}ului,
organele în ac]iune se strop}esc tot

asupra lui, asupra s@racului biciclist,
obosit s@ evite pericolele la tot pasul.
Apropo, câinii sunt cei care-l mai
bag@ în seam@, mârâindu-l furio}i,
parc@ gândind: ce-i }i cu animalul
@sta ciudat? Atunci, mai merit@
t@r@}enia asta pe dou@ ro]i, iar
respectivele, nici m@car motorizate?
Da. Verifica]i singuri de ce. V@ dau
numai câteva indicii: pentru c@-i o
pl@cere s@ pedalezi, te sim]i viu.
Pentru c@ o pute]i lua pe orice drum
dori]i, nu conteaz@ marcajul de sens
unic. Pentru c@ a}a mai face]i pu]in@
mi}care, de care corpul }i psihicul au
atâta nevoie. Sunt în tab@ra Verzilor,
nu pentru c@ nu-mi permit s@ umplu
rezervorul cu benzin@, ci pentru c@

în]eleg problemele fierbin]i ale pla -
netei care moare. Moare sufocat@ de
gaze cu efect de ser@, de gazele
]evilor de e}apament, de}i românul ar
zice c@ el moare sufocat doar de taxe
}i impozite. Moare pentru c@ dorin]ele
noastre sunt tot mai multe }i tot mai
extravagante, când atât de pu]in î]i
trebuie pentru a fi fericit. V-a]i între-
bat, vreodat@, câte din lucrurile }i
obiectele din jurul nostru ne sunt cu
adev@rat indispensabile? Câte nu sunt
perfect inutile în ecua]ia vie]ii? Sta]i
lini}ti]i, cu siguran]@, s-au întrebat
al]ii. R@mâne s@ c@uta]i doar
r@spunsurile. La început, în@untrul
vostru, apoi, pe un motor universal
de c@utare.

Lec]ia de matematic@ verde
Dan Alexandru POPESCU

AlsacieniAlsacieni

Petrecere Femei din Bistri]a
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1. În lume se cunosc 4 tipuri
de sisteme de ocrotire a

s@n@t@]ii:

1) Modelul asigur@rilor de s@n@tate
în exclusivitate private (S.U.A.) are
ca specific cump@rarea de c@tre
patron sau de c@tre asigura]i a ser-
viciilor de s@n@tate. Finan]area cos-
turilor, în consecin]@, este rezultatul
contribu]iei individuale a asiguratului
}i/sau a patronului. Furnizarea ser-
viciilor de s@n@tate este exclusiv pri-
vat@ }i centrat@ pe profit.
2) Sistemul na]ional de s@n@tate
reprezint@ un alt model foarte
r@spândit, cunoscut }i sub denu-
mirea de "Modelul Beveridge". Este
întâlnit în Anglia, Italia, Grecia,
Finlanda, Spania, Norvegia, Suedia.
Principalele caracteristici ale sis-
temului sunt urm@toarele:
- resursele financiare se colecteaz@
din impozite; 
- accesul popula]iei la serviciile de
s@n@tate este gratuit; 
- gestionarea sistemului se face de
c@tre stat; 
- controlul este asigurat de c@tre
guvern }i, în ultim@ instan]@, de
c@tre parlament; 
- furnizorii de servicii de s@n@tate în
ambulatoriu sunt salaria]i ai statului; 
sistemul de plat@ al furnizorului de ser-
vicii este per salariu sau per capita; 
- furnizorii de servicii de s@n@tate de
specialitate, secundare, primesc un
buget general; 
- proprietatea asupra mijloacelor de
produc]ie din acest domeniu este
na]ional@ (public@). 
Sistemul na]ional de s@n@tate are
avantajul de a oferi, pe lâng@ gratu-
itatea accesului la serviciile medicale,
}i o bun@ echitate social@.
Legat de aceste concep]ii de baz@,
Biroul Regional OMS pentru Europa,
în carta-program "Health for all", pre-
cizeaz@ în mod concret c@
„S@n@tatea pentru to]i” implic@ echi-
tate. Aceasta înseamn@ c@ „trebuie
reduse pe cât posibil inechit@]ile ce
apar în domeniul s@n@t@]ii între ]@ri
}i în cadrul aceleia}i ]@ri".
Echitatea în s@n@tate în aceea}i ]ar@
se impune, deoarece exist@, în
cadrul popula]iei, grupuri sociale
defavorizate, care prezint@ cel mai
mare coeficient de risc la boal@ }i
cel mai mic acces la servicii de

s@n@tate, dac@ aceasta s-ar acorda în
sistem exclusiv privat.
În consecin]@, pentru aceste cate-
gorii sociale defavorizate exist@ }i
cea mai redus@ }ans@ de
supravie]uire.
3) Sistemele de asigur@ri sociale de
s@n@tate (de tip Bismarck) reprezint@
un alt model de servicii de s@n@tate,
inspirat din legisla]ia social@ ger-
man@ din perioada 1882-1883.
Sistemul este r@spândit în Fran]a }i
Germania }i st@ la baza sistemului
de asigur@ri sociale de s@n@tate ce
se implementeaz@ în prezent în
România. Particularit@]ile unui astfel
de sistem pot fi sistematizate astfel:
sursele de finan]are provin din coti-
za]ii lunare, obligatorii, pl@tite atât de
asigura]i, cât }i de angajatori (per-
soane fizice sau juridice); 
- subven]iile de la bugetul statului,
din bugetul local sau din alte surse
completeaz@ fondul de asigur@ri
sociale de s@n@tate (art. 2, alin. 1
din Legea 145/1997); 
- func]ionarea acestor fonduri de
asigur@ri sociale de s@n@tate este
non-profit; 
- gestionarea }i utilizarea resurselor
se face de c@tre casele de asigur@ri
de s@n@tate jude]ene }i de c@tre casa
na]ional@. 
În art. 62, al Legii 145/1997, casa
de asigur@ri de s@n@tate este definit@
ca "institu]ie public@ autonom@, nelu-
crativ@ care desf@}oar@ activit@]i în
domeniul asigur@rii s@n@t@]ii".
Casele de asigur@ri de s@n@tate
încheie contracte cu asigura]ii
asupra drepturilor }i serviciilor ce
vor fi acoperite dintr-o prim@ lunar@
de asigurare. Casele de asigur@ri de
s@n@tate încheie contracte }i cu
furnizorii de servicii de s@n@tate care
sunt persoane private.
Asigura]ii în acest sistem social de
s@n@tate au libertatea de a opta }i
de a schimba furnizorul de s@n@tate
dac@ nu sunt mul]umi]i de calitatea
presta]iei serviciului medical.
4) Sistemul de s@n@tate din fostele
]@ri socialiste europene (modelul
Sema}hko) a devenit de domeniul
istoriei. Avantajele acestui sistem
sunt accesibilitatea }i echitatea, iar
dezavantajele sunt calitatea mediocr@
a serviciilor prestate }i imposibili-
tatea de a se adapta la cerin]ele
moderne ap@rute prin progresul con-
tinuu }tiin]ific }i organizatoric.

2. Caracteristicile principale ale
sistemului de asigur@ri sociale
de s@n@tate din România

Potrivit Legii 145/1997 }i Legii
95/2006, sistemul de asigur@ri
sociale de s@n@tate din România are
trei componente majore:(12)

- asigura]ii; 
- furnizorii de servicii de s@n@tate
(medicii, spitalele, farmaciile); 
- casele de asigur@ri de s@n@tate
(ter]iul pl@titor). 
Privite în general, rela]iile economice
dintre ace}ti participan]i ai sistemu-
lui de s@n@tate sunt de natur@ con-
tractual@. 
Rela]iile dintre componentele sis-
temului sunt numai de tip contractu-
al, iar pentru ca acestea s@ fie pro-
tejate de activit@]i imorale }i ilegale
vor fi încheiate pe o perioad@ cât
mai lung@ }i în condi]ii cât mai clar
definite juridic.
Exist@ trei obiective fundamentale ale
oric@rei politici de s@n@tate:
- îmbun@t@]irea st@rii de s@n@tate a
popula]iei; 
- cre}terea speran]ei duratei de
via]@; 
- cre}terea calit@]ii vie]ii, în sens
pozitiv. 
Realizarea unor astfel de obiective
este posibil@ numai în cadrul unui
sistem de asigur@ri de s@n@tate
modern }i cu dezvoltare dinamic@.
Caracteristica de baz@ pentru ca un
sistem de asigur@ri de s@n@tate s@
fie apreciat ca eficient este accesibi -
litatea.
În România formele de asigur@ri de
s@n@tate se pot sistematiza în dou@
categorii:
a.asigur@ri sociale de s@n@tate
obliga torii; 
b.asigur@ri sociale de s@n@tate
benevole, la latitudinea asiguratului. 
Aceste sisteme se pot organiza prin:
- casele de asigur@ri de s@n@tate; 
- societ@]ile private care au ca obiect
de activitate }i asigur@rile de
s@n@tate. 
Astfel de asigur@ri benevole de
s@n@tate se adreseaz@ unui anumit
tip de servicii medicale, care se
cump@r@ prin asigurare, ca de exem-
plu: pentru suferin]e chirurgicale,
risc de accidente auto, risc de acci-
dente de munc@, boli profesionale
etc.
Din îns@}i denumirea acestui tip de
asigur@ri reiese utilitatea lor în a
acoperi riscuri individuale. Acest ele-
ment al primei de asigurare pentru
risc medical reprezint@ particulari-
tatea esen]ial@ a sistemelor de asigu -
r@ri de s@n@tate privat@.
Alegerea pentru ]ara noastr@ a aces-
tor variante de modele pentru asigu -
r@ri, din care cea principal@ este cea
a asigur@rilor sociale obligatorii de
s@n@tate, se justific@ prin cele
prezentate în continuare.
1) Se simte nevoia îmbun@t@]irii
accesului la serviciile de s@n@tate a
unui procent cât mai mare din po pu-
la]ie. Aceast@ condi]ie se impune
deoarece pân@ în prezent, la noi,

exista accesul gratuit al întregii pop-
ula]ii la serviciile de s@n@tate, ceea
ce se constituie ca o tradi]ie de
aproape o jum@tate de secol. Pe de
alt@ parte, restructurarea vie]ii eco-
nomice a generat muta]ii sociale, cu
apari]ia unor grupe de popula]ie
defavorizate economic, care într-un
sistem exclusiv privat nu ar avea
posibilitatea de acces la serviciile de
s@n@tate.
2) Reorganizarea sistemului de asig-
ur@ri de s@n@tate din România,
printr-o asigurare social@ medical@
obligatorie, permite acoperirea în cea
mai mare parte a diverselor categorii
de popula]ie.
3) În vederea asigur@rii accesului
popula]iei la serviciile medicale,
numai un astfel de sistem permite
realizarea fondului financiar necesar,
întrucât colectarea acestuia se face
pe baza principiului solidarit@]ii }i
subsidiarit@]ii în strângerea, respectiv
în utilizarea lui.
4) Este astfel subîn]eles c@ per-
soanele cu un venit familial sub-
stan]ial au o anumit@ prosperitate }i
nu vor apela la serviciile medicale
din sistemul de asigur@ri sociale de
s@n@tate; de}i ele contribuie la
realizarea fondului de s@n@tate.
Aceste persoane se vor adresa ser-
viciilor medicale private, dar, prin
contribu]ia lor ca orice alt asigurat
s@n@tos prin cotiza]ie lunar@, }i prin
faptul c@ aportul lor este superior
consumului, permit reorientarea
resurselor financiare spre categoriile
sociale defavorizate. În acest fel,
întreaga popula]ie va fi acoperit@
pentru un nivel standard de servicii.
5) Teoretic, popula]ia ]@rii poate fi
împ@r]it@ în dou@ categorii, în func]ie
de raportul contribu]ie/utilizare a
fondului de s@n@tate.
Popula]ie cu risc financiar redus:
1.Asigura]i care contribuie regulat,
dar consum@ pu]in sau deloc 
2.Persoane s@n@toase 
3.Persoane cu venituri ridicate 
4.Persoane asigurate f@r@ membri de
familie dependen]i de ei 
5.Persoane asigurate care lucreaz@ 
6.Persoane tinere 
Popula]ie cu risc financiar mare:
1.Asigura]i care contribuie regulat,
dar consum@ pentru nevoile de
s@n@tate peste contribu]ia personal@ 
2.Bolnavi cronici }i handicapa]i 
3.Persoane cu venituri mici 
4.Persoane asigurate, cu mul]i mem-
bri de familie dependen]i de ei 
5.Şomeri 
6.Persoane în vârst@ 
Prin acest sistem obligatoriu al sis-
temului de asigur@ri sociale de
s@n@tate, nu exist@ excluderea per-
soanelor cu risc financiar mare de la
acordarea serviciilor medicale nece-
sare, ceea ce este moral }i etic, fapt
care trebuie men]ionat în statutele
caselor de asigur@ri.
Se poate deduce }i modalitatea
func]ion@rii principiilor de solidari-
tate, echitate }i subsidiaritate,
întrucât categoriile cu riscuri mici
sunt complementare categoriilor cu
riscuri mari.
Trecerea cotei de asigur@ri, de la
persoanele s@n@toase, la persoanele
bolnave care necesit@ un consum
mare de servicii medicale, este jus-
tificat@ }i de transferul în timp al
riscurilor. S@n@to}ii de ast@zi devin
mâine bolnavi, b@trâni, deci per-
soane care vor avea nevoie crescut@
de servicii de s@n@tate.
Esen]ial, este ca valoarea fondului
financiar de s@n@tate s@ poat@
acoperi nivelul consumului pentru
serviciile medicale ale celor dou@
categorii de riscuri. Din acest motiv,

casele de asigur@ri de s@n@tate nu
garanteaz@, de regul@, decât un anu-
mit nivel de servicii de s@n@tate.
R@mâne astfel incomplet@ acoperirea
în serviciile de s@n@tate necesare,
motiv pentru care, este ideal ca
asigura]ii ce î}i pot permite finan-
ciar, s@ se asigure pentru o protec]ie
suplimentar@.
Pentru o mai bun@ func]ionare a sis-
temului social de asigur@ri în sensul
respect@rii echit@]ii fondurile de
s@n@tate ale caselor jude]ene, aces-
tea se autoadministreaz@.
Pentru ob]inerea de servicii de
s@n@tate, casele de asigur@ri de
s@n@tate, în general, pot dispune de
dou@ feluri de furnizori: priva]i din
afara casei sau proprii.
Un dezavantaj al sistemului ce se
implementeaz@ în România este exis-
ten]a obligatorie a unui singur fond
de asigurare. Aceast@ situa]ie con-
duce la urm@toarele consecin]e:
- asiguratul nu poate alege casa de
asigur@ri; deci între acestea nu
exist@ competi]ie pentru cre}terea
calit@]ii activit@]ilor prestate; 
- administrarea fondului de asigur@ri
este birocratic@. 
Casele de asigur@ri de s@n@tate
jude]ene se administreaz@ autonom
iar fondurile de s@n@tate beneficiaz@
de un cadru politic deosebit, din
care desprindem urm@toarele:
- modalitatea de plat@ a contribu]iilor
va fi lunar@; 
- posibilit@]ile de sanc]ionare a celor
r@u-platnici vor fi asem@n@toare cu
cele ce se vor aplica prin dispozi]iile
legii impozitelor c@tre stat; 
- op]iunile de înscriere apar]in asigu -
ratului; 
- existen]a unui criteriu de rambur-
sare }i a modalit@]ii de plat@ a cos-
tului serviciului de s@n@tate; 
- posibilitatea complet@rii bugetului
pentru asigur@rile sociale de s@n@tate
de la bugetul de stat sau din
bugetele locale. 
Faptul c@ legea nu a introdus un sis-
tem de asigur@ri particulare care s@
acopere toate cheltuielile individuale
pentru s@n@tate se explic@ prin aceea
c@ un astfel de sistem ar necesita
costuri extrem de ridicate }i nu s-ar
mai putea dezvolta în România
anilor de tranzi]ie prelungit@ }i pros-
peritate aproape absent@. De aici
reiese necesitatea unei asigur@ri
suplimentare, particulare, care este
justificat@ de sfera serviciilor pe care
le acoper@ primele de asigurare
obligatorii. Prin noul sistem de
asigu rare se acoper@ de regul@, asis-
ten]a medical@ de urgent@, cea acut@
}i/sau cea acutizat@ a bolilor cronice
}i afec]iunile curente, pe când sis-
temul asigur@rilor particulare acop-
er@, de obicei, probleme paleative.
(9) Bogdan I.”Management Finan -
ciar”, Ed.Univ. Buc.2002. p.9-23
(10) Adrian Restian, „Bazele
Medicinei de Familie, Edi]ia a-II-a
revizuit@, Edit. Medical@ Buc. 2004,
pag.589-600).
(11) The Romanian Anti-Aging
Magazine Nr. 2, dec. 2006-
“A.M.A.A.-COD DE ETICA”. 
(12) Jucan Carmen, Jucan
Cornel,”Tratat de Management
Medical”-Vol.II....,Ed. ALMA MATER
Sibiu 2006,p.37-45.

Principalele sisteme de asigur@ri a ocrotirii s@n@t@]ii

dr. medic  Carmen Ioana JUCAN conf. univ. dr. Cornel JUCAN



În }edin]a din 14 iulie 2008, Bursa
din Sibiu a reu}it dep@}irea pragului
de dou@ milioane de contracte pe
anul în curs. Contractul cu num@rul
dou@ milioane a fost încheiat la ora
11.43, pe activul suport DESIF5, sca-
den]a septembrie 2008, la pre]ul de
2,615 lei/ac]iune. „Cre}terea num@ -
rului de participan]i la pia]@ demon-
strat@ de noile conturi deschise la
Sibex, activitatea sus]inut@ a interme-
diarilor }i introducerea activit@]ii de
market-making au fost elementele
care au determinat interesul ridicat
pentru contractele derivate tran-
zac]ionate la bursa sibian@, atât pe
ac]iuni, cât }i pe cursuri valutare.
Toate acestea ne îndrept@]esc s@ cre-
dem c@ vom asista pe viitor, la
cre}terea volumelor,” a declarat dl.
Darius Cipariu, directorul general
adjunct al companiei. Sesiunea de
debut a s@pt@mânii a fost caracteri-
zat@ de o volatilitate în general medie
a cota]iilor care au închis mixt,
observându-se atât cre}teri, cât }i
deprecieri. Raportat la implicarea
investitorilor, aceasta a fost pe
aproape tot parcursul zilei una de
asemenea de nivel mediu, în ton cu
evolu]ia pre]urilor, ca strategie pre-
dominând specula]ia. Finalul zilei a

animat îns@ tranzac]iile, sporind lichi-
ditatea mai ales în ultima or@ de
tranzac]ionare. La închidere, au fost
consemnate 11.265 contracte futures
}i options, încheiate din aproape
2000 tranzac]ii, a c@ror valoare s-a
ridicat la 25,2 milioane de lei.
„Şedin]a a dus aceea}i imagine a
unei nehot@râri în ceea ce prive}te
direc]ia pre]urilor, încadrându-se în
tiparul sc@dere - cre}tere, atât de
întâlnit în ultima vreme de la o zi la
alta. Schimb@rile de direc]ie întâlnite
au f@cut ca speculatorii s@ se impli-
ce destul de puternic, situa]ie obser-
vat@ spre închidere”, a declarat un
broker. În contextul dat, s-a remar-
cat }i cre}terea num@rului de pozi]ii
futures, totalul general fiind
îmbun@t@]it cu circa 800 noi deschi-
deri }i ajungând astfel din nou peste
pragul de 56.000. Topul de lichidita-
te al zilei a fost dominat de DESIF
2, simbol preferat pentru peste 6100
contracte. DESIF 2 septembrie au
evoluat între un minim de 1,89 }i un
maxim de 1,934 lei }i au fost cota-
te la 1,918 lei/ac]iune în cre}tere cu
1,8 bani. Pentru finalul anului, DESIF
2 valorau 2,01 lei/titlu, în sc@dere cu
0,9 bani. DESIF 2 au fost tran-
zac]ionate }i pentru martie }i iunie
2009. Dac@, pentru cea dintâi, sca-
den]@ din 2009, s-a consemnat o
cre}tere de 0,55 bani, care a dus
pre]ul unei ac]iuni la 2,0905 lei, pen-
tru iunie anul viitor, pre]ul a sc@zut
cu 3,74 bani, ajungând la 2,2
lei/ac]iune. Pe locul secund, s-au
pozi]ionat DESIF 5 cu  4538 contrac-
te. Pentru septembrie, DESIF 5 au
fost cotate la 2,5922 lei/ac]iune,
dup@ o apreciere de 0,2 bani, iar
pentru decembrie, la 2,754
lei/ac]iune, în sc@dere cu 1,58 bani.
DESIF 5 au fost  tranzac]ionate pen-
tru martie anul viitor,  iar o ac]iune
a fost evaluat@ la 2,91 lei, în
sta]ionare. Pe locul trei, în clasamen-
tul zilei, s-au aflat perechea
RON/EURO cu 390 contracte.

Activitatea de pe acest simbol a fost
stimulat@, ca de obicei, de prezen]a
market-makerului. Evolu]ia monedei
unice fa]@ de leu a fost una descen-
dent@, un euro fiind evaluat la 3,605
lei pentru septembrie, în minus cu 4
bani. Pentru decembrie, euro a închis
de asemenea pe minus, sc@derea de
3,15 bani conturând o cota]ie de
3,6335 lei. Pe segmentul petrolier,
derivatele pe ac]iunile „Petrom” au
avut o evolu]ie „ro}ie,” soldat@ cu
deprecieri pentru toate scaden]ele
tranzac]ionate. Astfel, pentru septem-
brie }i decembrie DESNP au închis
la  0,44 }i 0,455 lei/titlu, în minus
cu  unul respectiv 1,3 bani. DESNP
martie 2009 nu au f@cut excep]ie,
depreciindu-se cu 1,89 bani, pân@ la
0,4922 lei/ac]iune. 

Prabu}irea cota]iilor a dus la
noi recorduri de lichiditate

A doua zi a s@pt@mânii a adus, pe
pia]a Sibex, recordul de lichiditate al
ultimelor 32 de sesiuni. Acestea a
fost realizat pe fondul deprecierilor
considerabile ale cota]iilor. Totalul
contractelor s-a ridicat la 21.662, ele
fiind încheiate din 2950 tranzac]ii cu
o valoare de 44,5 milioane de lei. Pe
fondul pr@bu}irii cota]iilor spot, pia]a
sibian@ a reac]ionat fiind asaltat@ de
investitori }i îndeplinindu-}i rolul de
singur@ surs@ de câ}tig pe fond
descendent. Speculatorii au fost foar-
te prezen]i, lucru eviden]iat de
evolu]ia pozi]iilor futures care s-au
redus pentru ca apoi s@ creasc@
ajungând din nou în apropierea nive-
lului precedent. De apreciat a fost }i
aportul hedgerilor, care au în]eles,
anul acesta, mai mult decât oricând,
utilitatea derivatelor. De altfel, în
nenum@rate rânduri, brokerii din
pia]@ }i speciali}tii Sibex au subliniat
marele avantaj al tranzac]iilor short
iar cei care au ac]ionat în consecin]@
fie speculând fie protejându-}i por-
tofoliile, traverseaz@ mai u}or perioa-

da prelungit@ de regres. „Inevitabilul
s-a produs, contextul extern foarte
prost, cât }i perspectivele slabe ca
pie]ele mature s@-}i revin@ curând au
adus pr@bu}irea cota]iilor celor mai
bune ac]iuni române}ti. De}i pia]a
futures a debutat în c@dere, sca-
den]ele îndep@rtate s-au men]inut la
pre]uri atractive pentru shorteri }i
mai ales pentru cei care, în ultima
clip@, au apucat s@-}i mai protejeze
din portofolii, intrând short. O zi
neagr@ pentru cei de pe pia]a spot
dar extrem de fructuoas@ pe pia]a
futures de la Sibiu, unde c@derea
pie]ei i-a f@cut pe mul]i ferici]i,” a
punctat Ovidiu Petru, director
opera]iuni futures la SSIF
Interfinbrok. Culoarele largi pe care
au evoluat cota]iile }i sc@derile ample
au permis ob]inerea unor randamen-
te intra-day spectaculoase. Spre
exemplu, ecartul de 13,3 bani, între
minimul }i maximul consemnate pe
DESIF 2 septembrie, este similar
unui randament de 44 &. La închi-
dere, o ac]iune DESIF 2 a fost cotat@
la 1,768 lei, în minus cu 15 bani,
randamentul short corespunz@tor
acestei c@deri fiind de 50&. Evolu]ia
DESIF 5 septembrie a fost una la fel
de generoas@ cu de]in@torii de pozi]ii
pe vânzare, sc@derea de 22,42 bani
fiind sinonim@ cu un randament de
56 &. O ac]iune DESIF 5 septembrie
a fost cotat@ la 2,368 lei. În aria
valutelor, perechea RON/EURO a
atras 279 de contracte, moneda
unic@ apreciindu-se cu 2,5 lei pentru
septembrie, valorând 3,63 lei. 
Miercuri, în contextul deprecierilor
agresive ale cota]iilor investitorii au
continuat s@ ia cu asalt pia]a Sibex,
care a marcat un nou nivel maxim al
transferurilor raportat la ultimele
dou@ luni. De-a lungul zilei au fost
încheiate 23.945 contracte din 3492
tranzac]ii cu o valoare de 44,7
milioane de lei. De]in@torii de pozi]ii
pe vânzare }i-au rotunjit din nou
conturile cu randamente spectaculoa-

se, iar longerii au încercat limitarea
pierderilor, cei mai inspira]i fiind cei
care au apelat la op]iunile de tip put
pentru protec]ie. Foarte interesant a
fost faptul c@ direc]ia urmat@ de
pre]ul ac]iunilor pe spot îi apropie pe
investitori de pia]a futures, dovad@
cre}terea num@rului de pozi]ii deschi-
se care pe parcursul }edin]ei a
dep@}it pragul de 58.000, pentru ca
la închidere s@ se stabilizeze la
57.654, în urcare cu circa 1800 fa]@
de ziua anterioar@. „Evolu]ia pie]ei nu
a l@sat alt@ oportunitate partici-
pan]ilor, decât s@ speculeze short, ori
s@ încerce protejarea portofoliilor, în
timp ce longerii au la dispozi]ie
op]iunile call, singurele care le pot
produce pagube mai mici în eventua-
litatea continu@rii sc@derilor, dar le
pot aduce totodat@ rezulate conside-
rabile pe o eventual@ revenire” e
explicat un broker. La nivel de lichi-
ditate, derivatele SIF 2 }i 5 au f@cut
legea, cu volume de ordinul milioa-
nelor de ac]iuni. Cu adev@rat specta-
culoas@ a fost evolu]ia DESIF 2, atât
la capitolul volum, cât }i la randa-
ment. Simbolul men]ionat a fost pre-
ferat pentru 14.562 contracte, repre-
zentând echivalentul a peste 14,5
milioane de ac]iuni. Pentru scaden]a
septembrie, au fost încheiate 13.419
dintre acestea la pre]uri, între un
minim de 1,6 }i un maxim de
1,7951 lei/ac]iune, culoarul de 19,51
bani fiind sinonim un randament
intra-day short de 65 &. Închiderea
a g@sit DESIF 2 septembrie la 1,66
lei/ac]iune, în minus cu 10,8 bani.
DESIF 5 au atras 8527 contracte,
sc@derea fiind direc]ia, urmat@ de
cota]iile pentru toate scaden]ele. „De
remarcat, pe cele dou@ vedete ale
Sibex, este extinderea specula]iilor
pân@ la cele mai îndep@rtate orizon-
turi, volumele fiind mult mai mari ca
de obicei” a ad@ugat brokerul citat.
Investitorii au mai tranzac]ionat si
simbolul DESNP dar }i perechea
RON/EURO. 
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Peste 2 milioane de contracte încheiate de la începutul anului la Bursa din Sibiu 

Companiile î}i pot construi un avan-
taj concuren]ial redutabil, prin faptul
c@ personalul lor este mai bine
instruit, mai amabil }i mai operativ
decât cel al concuren]ilor. Acesta
reprezint@ sursa ob]inerii unui avan-
taj competitiv }i în cazul firmelor
care ofer@ pie]ei bunuri, dar mai ales
al celor prestatoare de servicii.
Imaginea este o alt@ variabil@
deosebit de important@ a strategiei
de pozi]ionare. Cump@r@torii
reac]ioneaz@ diferit la imaginea com-
paniei }i la cea a m@rcii. Imaginea
este modul în care publicul percepe
compania sau produsele acesteia. Un
puternic element utilizat pentru con-
struirea }i diferen]ierea imaginii este
marca. M@rcile de prestigiu, a c@ror
imagine este construit@ cu eforturi
mari, aduc siguran]a livr@rii unor
produse cu atribute distincte.
Asemenea caracteristici pot fi: cali-

tatea, mentenabilitatea, siguran]a în
exploatare, dar }i confort, ultima
mod@, prestigiu, status social. 
Principalele tipuri de strategii de
pozi]ionare se refer@ la:
1. Pozi]ionarea global@:
- pozi]ionare global@ bazat@ pe imag-
ine/prestigiu;
- pozi]ionare global@ ca produs ino-
vativ la nivel mondial;
- pozi]ionare global@ bazat@ pe val-
oare ad@ugat@.
Aceast@ op]iune strategic@ este car-
acteristic@ firmelor care au adoptat
strategia global@ mer gând pe stan-
dardizarea elementelor mix-ului de
marketing. Aceasta se caracterizeaz@
prin:
se adreseaz@ pie]ei globale, respec-
tiv clien]ilor care au aceea}i per-
cep]ie fa]@ de oferta firmei }i de
imaginea ei;
- urm@re}te diferen]ierea fa]@ de
concuren]ii globali;
- promoveaz@ avantajul competitiv
transferabil global.
2. Pozi]ionare diferen]iat@:
- pozi]ionare diferen]iat@ moderat@
- pozi]ionare diferen]iat@ accentuat@

Aceast@ op]iune este adoptat@ în
principal de firmele care î}i
adapteaz@ mix-ul de marketing, în
func]ie de caracteristicile pie]ei
vizate. Aceast@ op]iune strategic@ se
caracterizeaz@ prin:
- ia în considerare percep]iile diferite
ale clien]ilor de pe diferite pie]e
externe;
- urm@re}te diferen]ierea fa]@ de
concuren]ii de pe fiecare pia]@, iar
avantajul competitiv este construit
pentru fiecare pia]@ extern@ în parte.
Aceast@ strategie poate fi adoptat@
cu succes de c@tre firmele care
reu}esc s@-}i diferen]ieze în mod
clar produsele, m@rcile }i mix-urile,
astfel încât acestea s@ determine sau
s@ influen]eze schimb@ri reale în obi-
ceiurile }i gusturile consumatorilor.
3. Pozi]ionare pe ni}@: 
- Ni}@ na]ional@
- Ni}@ global@
Aceast@ strategie mai poart@ }i den-
umirea de concentrat@ sau focalizat@.
Firma care a selectat aceast@ op]iune
strategic@ urm@ re}te s@ ofere ceva
potrivit per cep]iilor unui
grup/segment în gust de clien]i (ni}@

de pia]@). Ea are în vedere atât
ni}ele na]ionale cât }i ni}ele globale
}i prezint@ urm@toarele caracteristici:
- are ca obiectiv ni}a na]ional@ sau
global@;
- firma promoveaz@ avantajul compet-
itiv unic de care dispune, fiind în
general foarte specializat@.
Pentru supravie]uirea }i dezvoltarea
într-un mediu interna]ional marcat de
profunde }i rapide schimb@ri, com-
paniile multina]ionale trebuie s@ aib@
clar definit@ o planificare de marke -

ting interna]ional. Aceast@ planificare
permite orientarea activi t@]ilor inter-
na]ionale pe termen lung, astfel încât
compania multina]ional@ s@ poat@ s@-
}i orienteze }i s@-}i coordoneze
resursele în general }i resursele de
marketing în special, în contextual
cre}terii complexit@]ii problemelor
aso ciate pie]elor interna]ionale. În
acela}i timp, planificarea strategic@
de marketing contribuie la reduc-
erea riscurilor asociate activit@]ilor
desf@}urate pe pia]a interna]ional@.

Op]iuni strategice privind p@trunderea }i pozi]ionarea
companiilor multina]ionale pe pie]ele externe (II)

Analiza strategiilor de marketing aplicate de companiile multina]ionale pe pie]ele din întreaga lume nu cap@t@ sens decât dac@ aceste strate-
gii sunt potrivite în contextul globaliz@rii economice. Locul }i rolul asumate de aceste corpora]ii în cadrul procesului de globalizare eco-
nomic@ sunt extrem de importante, ca urmare a principalelor responsabilit@]i ce le revin: transferul de tehnologie, know-how managerial }i
de marketing, transferul de cultur@ corporativ@, crearea de locuri de munc@ }i cre}terea gradului de preg@tire a for]ei de munc@ locale.

drd. Camelia APOSTU
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A}a ^nc$t magazinele, atunci c$nd
^}i g$ndesc planul de decorare, por-
nesc de la ideea c@ fiecare detaliu
trebuie s@ corespund@ cu imaginea
brandului, potrivit Corneliei Giuran,
country manager al BSB Fashion,
companie greceasc@ ce }i-a deschis
reprezentan]@ ^n ]ar@ ^n 2005.
Unul dintre cele mai simple }i mai
ieftine trucuri ]ine de rafturi.
Rearanjarea produselor pe raft se
face cu regularitate, “pentru a da
fiec@rui produs posibilitatea s@
<str@luceasc@> sub lumina spoturi-
lor” argumenteaz@ Zorzolan, care
recunoa}te c@ este dificil s@ atragi
consumatorul, iar dac@ tot cheltuie}ti
mul]i bani cu reclame care s@ ^l
aduc@ ^n magazin, “c$nd se ^nt$mpl@
s@ intre trebuie s@ fie absolut
^nc$ntat". Un alt aspect luat ^n seam@
de comercian]i c$nd vine vorba de
v$nz@ri este lumina, "pentru c@ pune
^n valoare produsul. Oricare ar fi el.
La fel }i mai multe oglinzi sau muzi-
ca. Dar excesul ^n folosirea unuia
sau altuia dintre ele nu este bun",
consider@ reprezentantul AAV. 
Pornind de la ideea c@ este mult
mai u}or s@ ^]i cumperi o ]inut@
complet@ dintr-un singur loc dec$t
s@ alergi apoi prin magazine pentru

a g@si o bluz@ care s@ se asoteze
cu fusta tocmai cump@rat@, "fiecare
brand recomand@ ]inute, iar nu un
singur articol vestimentar", explic@
acela}i Zorzolan. Merchandising-ul
modern atrage aten]ia asupra “clari-
fic@rii ofertei”, completeaz@ Cornelia
Giuran, explic$nd c@ fiecare produs
trebuie s@ aib@ locul lui, s@ nu-i
fac@ pe cump@r@tori s@ alerge }i s@
caute prin mormane de marf@. La
Cacharel, spre exemplu, vizibilitatea
este dat@ de aranjarea produselor
pe categorii }i culori }i prin dis-
pari]ia publicit@]ii la locul v$nz@rii
(de genul panourilor de l$ng@ casa
de marcaj). 
O nou@ tendin]@ este }i aceea de a
crea surprize, ^n primul r$nd prin
intermediul vitrinei, care se schimb@
cel pu]in o dat@ pe lun@. |n opinia
lui Vicen]iu Zorzolan, noutatea ^n
materie de produse este esen]ial@,
idee care st@ la baza faptului c@
brandurile pe care le are ^n porto-
foliu aduc colec]ii noi ^n fiecare
lun@ - “iar pentru a comunica acest
lucru }i clien]ilor, design-ul vitrine-
lor se schimb@ la fiecare dou@ sau
trei s@pt@m$ni". Re]eaua AAV Group
num@r@ acum patru magazine
Esprit, cinci Springfield, plus trei
magazine Women’Secret, urm$nd ca
p$n@ la sf$r}itul anului ^n curs s@
numere cu nou@ magazine ^n plus.
|n ceea ce prive}te valoarea
investi]iei, pentru fiecare tip de
magazin, sistemul este acela}i }i
spa]iile trebuie s@ urmeze standar-
dele brandului la nivel interna]ional.
AAV investe}te 1.000 de  euro pe
metru p@trat, indiferent de brand,

iar un calcul simplu arat@ c@ valoa-
rea total@ a cheltuielilor dep@}e}te
1,5 milioane de euro. "Rata de fide-
lizare a clien]ilor este ^n jur de 30&
pentru fiecare brand, ^n func]ie de
amplasarea magazinului }i vechimea
lui", explic@ Zorzolan. Women’Secret
a avut de la deschidere peste
40.500 de clien]i, Springfield -
peste 50.000, iar circa 35.000 de
clien]i au trecut pragul magazinelor
Esprit. Cele trei branduri, ^nchiriate
de AAV din portofoliul Cortefiel
Group, unul din cele mai importan-
te pe pia]a european@ de fashion,
au v$ndut anul trecut de 8,5 milioa-

ne de euro.
La ce alte trucuri mai apeleaz@
retailerii ca s@-}i creasc@ veniturile?
"Evenimente speciale desf@}urate un
magazin, ac]iuni de informare prin
newslettere, campanii promo]ionale",
enumer@ Cornelia Giuran. Promo]iile
despre care vorbe}te directorul de
la BSB Fashion sunt, ^n general,
cele mai bune g@selni]e de marke-
ting pentru a atrage clien]i }i pen-
tru a cre}te v$nz@rile. Dar c$t sunt
de "s@n@toase“ promo]iile pentru un
brand de fashion, pe termen lung?
Vicen]iu Zorzolan crede c@ impor-
tant este ca prin calitatea produsu-

lui, noii clien]i atra}i prin promo]ii
s@ poat@ fi p@stra]i }i dup@ ^ncheie-
rea acesteia. "Promo]iile joac@ un
rol important ^n cre}terea v$nz@rilor
^n r$ndul clien]ilor care nu aloc@ un
buget lunar prea mare pentru haine
}i pe care sensibilitatea la astfel de
ac]iuni de marketing (premii,
recompense) ^i face s@ migreze
^ntre magazine concurente“, sus]ine
Daniel Rosner, preciz$nd c@ ^n cazul
brandurilor premium reducerile nu
sunt recomandate: “Promo]iile pot
avea rol de bumerang dac@ nu
exist@ o funda]ie solid@“.
(articol preluat din BUSINESS Magazin)

{tiu s@ m@ v$nd?(II)
%ntre trei }i }apte secunde. Cam at$t petrece, ^n medie, un trec@tor ^n fa]a vitrinei unui magazin. Altfel spus, comercian]ii de
mod@ au trei secunde s@ conving@ consumatorul }i s@-l fac@ s@ intre ̂ n magazin. Cum reu}esc?
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Imaginea conteaz@
Cum ^n mod@, mai mult dec$t ^n orice alt domeniu, func]ioneaz@

butada "gusturile nu se discut@", stimularea apetitului pentru
cump@r@turi a devenit o strategie ^n sine.

VITRINELE se schimb@ cel pu]in o dat@ pe lun@. 
A{EZAREA produselor se face pe universuri de culori, grupe de produs, mini-
colec]ii. Produsele se rotesc periodic ^n cadrul magazinului, ca s@ poat@ fi des-
coperite de clien]i.
REDUCEREA pre]urilor are un efect promo]ional incontestabil: scap@ compa-
niile de stocurile de marf@ nev$ndut@ ^n sezon
CONCURSURILE, jocurile sau cadourile de protocol aduc retailerilor de
mod@ un plus de vizibilitate.
RECLAMELE, mai ales ^n revistele de specialitate, c$}tig@ teren ^n detrimentul
publicit@]ii la locul v$nz@rii. Posterele pot avea un impact negativ }i asupra
amenaj@rii interioare a magazinului.

Secven]e dintr-o lume pastoral@


