
----

Leul se simte vara ca ^n concediu. Relaxat,
are dezinvoltura de a nu ]ine cont de deca-
lajul macroeconomic care ^i impune mai
mult respect pentru moneda european@. Iar
respectul ^ntre monede se exprim@ ^n cota]ii.
Nu e prima var@ c$nd moneda na]ional@ ^}i
ia concediu }i intr@ ^ntr-o relaxare absolut@
fa]@ de moneda european@. Anul trecut,
cota]ia de 3,1112, e drept, ^n cursul lunii
iulie, nu ^n august, p@rea c@ deschide o
nou@ epoc@ monetar@, dar nu a f@cut dec$t
s@ puncteze un record pentru cota]ia leu-
euro. Un record care a costat mult. 

Sectorul serviciilor ban-
care este marcat de un di-
namism pronun]at, ale c@rui
efecte se resimt în principal în
planul rela]iei b@ncii cu clien]ii
}i concuren]ii s@i. Cu fiecare
zi, clien]ii b@ncilor devin mai
exigen]i: ei sunt mai bine docu-
menta]i, împ@rt@}ind opinia
conform c@reia plata comi-

sioanelor bancare trebuie s@ fie înso]it@ de o presta]ie efi-
cient@, profesional@ }i confiden]ial@ în acela}i timp. 

[inând cont de num@rul de b@nci existente în
România, clien]ii vor opta pentru o banc@ sau alta, în
func]ie de calitatea }i operativitatea presta]iei, concuren]a
spunându-}i }i aici cuvântul.

S~PT~M#NAL FINANCIAR - ECONOMIC

„Geniul nu este altceva
dec$t o mare aptitudine
pentru r@bdare”.

Buffon

c my b

c my b
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Ileana ILIE
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Bursa din Sibiu

drd. Ioana B~RBULESCU

Noi apari]ii editoriale

Imaginea s@pt@m$nii

Pentru a
combate efi-
cient feno-
menul tero-
rismului in-
terna]ional,

trebuie mai întâi dezb@tute cauzele sale,
raportându-ne cu consecven]@ la între-
b@ri de genul «Cum a luat na}tere acest
fe nomen?» sau «Ce anu me motiveaz@
un act terorist?» Este necesar s@-i c@u-
t@m sursele în mistica ideilor }i cre-
din]elor religioase, în geopolitic@ }i cu-
rente separatiste, în conflictul istoric
israelo-palestinian, în discrepan]a cres-

cut@ dintre Nord }i Sud, în simptomati-
ca globaliz@rii, în probleme sociale, de
ras@ }i interculturale, în efectele mi-
gra]iei clandestine, în erori politice }i în
lipsa unor canale de comunicare pa}nic@
între state, în antagonismul generator de
temeri filozofice dintre spa]iile de civi-
liza]ie (mai ales în «ciocnirea» dintre
civiliza]ia occidental@, vezi modernitate
}i cea islamic@, vezi tradi]ie), într-o mul-
titudine de factori de natur@ politic@,
social-economic@ }i cultural@, cu impact
major asupra umanit@]ii în ansamblul ei.

Tendin]e de evolu]ie 
ale terorismului interna]ional

continuare ^n pagina 7

DE LA EUROPA FIRMELOR LA FIRMELE EUROPENE

Am ajuns s@ a}tept@m rapoartele trimestriale ale guverna-
torului B.N.R., mai ceva decât buletinele meteorologice din con-
cediile la mare! Ele ne ghideaz@ existen]a cotidian@ }i au darul
de a turna, în venele juc@torilor de pe pia]a interbancar@ }i ale
jurnali}tilor ve}nic înseta]i de oracole, mai mult@ adrenalin@ decât
saltul cu para}uta de la 10.000 de metri.

Dar, nu numai atât: declara]iile senten]ioase ale lui Mugur
Is@rescu par s@ guverneze România mai ap@sat decât hot@rârile
}i legile semnate cu mân@ tremurând@ de membrii unui guvern
care au sc@pat de sub control evolu]iile economiei reale }i ale
celei financiar-speculative. Impresia dominant@ este c@ guvernul
însu}i afl@ diminea]a, din ziare, judec@]ile de valoare }i verdictele
guvernatorului B.N.R. Avem prin urmare un raport plin de aver-
tismente }i prognoze pesimiste. 

România
– corabie f@r@ busol@?

continuare ^n pagina 6

PUNCTUL 
PE EUROPA

continuare ^n pag. 3

C@ldur@ mare de c$nd cu ozonul @sta, mon cher!

continuare ^n pag. 4

Dan SUCIU

Emil DAVID

Milionarii din textile (II)

Sediul Guvernului Rom$niei

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

Perfec]ionarea 
medicinii de familie 
la nivel de cabinet (III)

pag.5

Rolul comunica]iilor
în marketingul bancar

Dan-Alexandru POPESCU

drd. Camelia APOSTU
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Haina nou@ a publicit@]ii

Vacan]a leului
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O simpl@ plimbare cu ma}ina
pe str@zile Sibiului este cea mai bun@
demonstra]ie a faptului c@ publici-
tatea nu mai este ceea ce era odat@.

Publicitatea a îmbr@cat o hain@
nou@, iar rolul ei în cadrul economiei
de pia]@ a crescut odat@ cu ea, de-
venind indispensabil@ unei bune func-
]ion@ri a mecanismelor economice. 

Evolu]ia publicit@]ii autohtone a
fost considerabil@, în cei 19 ani post-
comuni}ti. Ne amintim panourile
amplasate în g@ri care încurajau con-
sumul de pe}te, sau rafturile pline de
conserve }i de creve]i }i, de ce nu,
publicitatea politic@ ce avea în cen-
trul ei o singur@ figur@ }i un singur
partid.

Ast@zi, publicitatea înseamn@ cu
totul altceva }i ea se reg@se}te în
toate formele în Sibiu, de la panou-
rile publicitare, ce le întâlne}ti la tot
pasul, la ecranele gigante din princi-
palele intersec]ii Bulevardul Mihai
Viteazul, {oseaua Alba Iulia, Bulevar-
dul Spitalelor, Bulevardul Vasile Milea
}i pân@ la campaniile de sampling,
neobosite }i parc@ f@r@ sfâr}it, unde
tinerii împart flyere sau sus]in anu-
mite produse. {i toat@ aceast@ schim-
bare, în doar câ]iva ani. Ne întreb@m,
probabil, care este direc]ia spre care
ne îndrept@m }i cât de repede?

Cel mai simplu r@spuns la
întreb@rile legate de viitor vine, pri-
vind înspre trecut. Publicitatea este,
f@r@ îndoial@, aproape la fel de veche
ca }i comer]ul. Dac@ un produs este
de vânzare, prima condi]ie a supra-
vie]uirii lui pe pia]@ este ca acest
lucru s@ fie cunoscut. În vremurile
de demult, era îndeajuns s@ ai o
firm@ deasupra pr@v@liei. Ast@zi, în
fa]a unei concuren]e înver}unate a
produc@torilor, imaginea de firm@ a
ajuns s@ conteze mai mult decât pro-
dusul în sine. 

� Comercian]ii egipteni amplasau,
de-a lungul drumurilor publice, buc@]i
de stânc@, în care erau sculptate
diverse mesaje, în scopul inform@rii
c@l@torilor în leg@tur@ cu produsele
sau serviciile oferite. Era debutul a
ceea ce numim acum „publicitate
outdoor”.
� Grecii erau printre aceia care se
bazau pe crainicii din ora}e, pentru a
preasl@vi sosirea vaselor cu înc@rc@-
turi de vinuri, mirodenii }i metaluri.
Adesea, crainicii erau acompania]i de
muzicieni care îi ajutau s@ men]in@
tonalitatea corect@. Ei l@udau, prin
strig@te, calit@]ile m@rfurilor acestora.
Mai târziu, ei au devenit figuri fami-
liare }i pe str@zile a}ez@rilor coloniale
americane. Ace}ti „strig@tori” sunt
predecesorii crainicilor moderni care
prezint@ reclame radio sau TV.
� O dat@ cu inventarea presei tipo-
grafice de c@tre Johann Gutenberg
(1453), tipografii }i, mai târziu, comer-
cian]ii, încep s@ utilizeze mici „flutu-
ra}i” pentru a-}i promova produsele.
� Prin anul 1905, a ap@rut o clas@
de directori responsabili cu publici-
tatea, care recuno}teau faptul c@
viitorul lor se g@sea în promovarea
de produse legale }i în câ}tigarea
încrederii publicului în publicitate.
Ace}tia s-au unit cu persoane având
acelea}i idei, pentru a forma cluburi
de publicitate.
� 1924. Regina Maria a României,
cunoscut@ în toat@ Europa, în urma
voluntariatului depus pe frontul
Primului R@zboi Mondial, a acceptat
s@ apar@ într-o reclam@ în care s@
laude calit@]ile cremei „Pond's Cold”.
Acesta a fost primul test mondial din
istoria publicit@]ii. Regina Maria era
prima personalitate regal@ care
accepta un astfel de gest. Acest tip
de publicitate s-a dovedit a fi, în
timp, unul dintre cele mai credibile }i
mai eficiente în toat@ lumea.
� Publicitatea în timpul celui de al
doilea r@zboi mondial a luat o
întors@tur@ specific@ momentului
istoric. O dat@ cu Cel de Al Doilea
R@zboi Mondial, industria s-a orien-
tat spre produc]ia de bunuri de
r@zboi. Datorit@ faptului c@ toate
m@rfurile civile erau strict ra]iona-
lizate, multe firme }i-au redus chel-
tuielile pentru publicitate. Altele au
considerat c@, de}i duceau lips@ de
m@rfuri, nu î}i încetaser@ activitatea

}i, dorind s@ î}i p@streze clientela, }i-
au îndreptat eforturile din publicitate
spre prestarea de servicii publice. 
� Televiziunea apare înc@ din anii
1940, îns@, din cauza pre]urilor ridi-
cate ale televizoarelor }i a num@rului
redus de canale TV, ea nu s-a impus
imediat. 10 ani mai târziu, îns@, tele-
viziunea surclasase deja radio-ul.
Tonul publicit@]ii de asemenea s-a
schimbat. Nu se mai prezentau doar
avantajele produsului promovat, ci se
încerca }i crearea imaginii sale.
Astfel, anun]@torii aveau ocazia s@
demonstreze cum se pot utiliza pro-
dusele lor }i au început s@ folo-
seasc@ pe scar@ larg@ personalit@]i
care s@ laude produsele în cauz@.
� Dup@ venirea la putere a regimu-
lui comunist, pu]inele manifest@ri ale
publicit@]ii care au supravie]uit s-au
conformat direc]iei de inspira]ie sovi-
etic@.

În aceste condi]ii, absen]a plu-
ralismului comercial }i a concuren]ei
generatoare de alternative de consum
determin@ futilitatea demersului pu-
blicitar. În m@sura în care acesta,
totu}i, exist@, respectivul surogat în-
depline}te dou@ func]ii: simularea li-
bert@]ii de alegere a consumatorului
socialist, precum }i glorificarea exce-
len]ei sistemului de produc]ie planifi-
cat de stat, prin intermediul „pro-
mov@rii” (în special la export) a pro-
duselor provenite din acesta.
Dup@ ‘89, descentralizarea economiei
a repus în drepturi no]iunile de com-
petitivitate }i strategie, aproape uitate
timp de o jumatate de secol. Chiar
dac@ progresele f@cute sunt extraor-
dinare, diferen]ele între reclamele
occidentale }i cele autohtone sunt
înc@ vizibile. 

Inainte de a fi o art@, publici-
tatea este o industrie, exact ca cine-
matograful; ea trebuie s@ produc@
întâi bani si apoi s@ fie spectacu-
loas@.

Evolu]ia publicit@]ii ne determi-
na s@ privim }i spre aceast@ nou@
er@, care înc@ rezerv@ multe surprize
}i anume internetul. Este cunoscut
faptul c@ internetul câ}tig@, anual, un
milion de noi clien]i din toate sferele
de activitate. Aria de acoperire este
cu atât mai mare, cu cât internetul,
aceast@ bibliotec@ imens@ a omenirii,
se pare c@ de]ine controlul infor-
ma]iei, iar cine de]ine informa]ia con-

duce lumea.
În perioada actual@, în care atât

complexitatea ofertei }i a ofertan]ilor,
cât }i a volumului }i structurii
nevoilor cresc într-un ritm alert, pen-
tru produc@tor este foarte important
s@ comunice posibililor clien]i datele
necesare, pentru a cunoa}te avanta-
jele ce le ofer@ produsele lui, iar pe
de alt@ parte s@ recep]ioneze reac]iile
acestora, care sunt surse de infor-
ma]ii pentru activitatea lui viitoare.
[@rile Uniunii Europene cheltuiesc
anual aproximativ 45 - 50 miliarde
de euro pentru publicitate. Pu-blici-
tatea r@mâne un mijloc de informare
a consumatorilor, despre existen]a
unei m@rci }i de men]inere a valorii
m@rcii respective. Cel mai important
rol jucat de publicitate este con-
tribu]ia sa la crearea preferin]ei pen-
tru o marc@. Pe scena ofertelor com-
petitive de vânzare, din mediul de
afaceri american, se concureaz@ pen-
tru mai mult decât cota de pia]@, în
primul rând pentru cota mental@.
Câ}tigarea unui segment din creierul
eventualului client atunci când el este
pe punctul de a cump@ra, este o
func]ie de baz@ a publicit@]ii.
Obiectivul este de a cre}te preferin]a
pentru marca unui produs  în detri-
mentul concurentei. Când o persoan@
este preg@tit@ pentru a cump@ra,
publicitatea ajut@ la preg@tirea terenu-
lui, pentru cunoa}terea marcii. 
Vizavi de impactul reclamelor asupra
consumatorilor, în Fran]a s-a f@cut
un experiment, în urm@ cu câ]iva ani.
Într-un supermarket, s-au a}ezat în
rafturi PET-uri asem@n@toare cu cele
de Coca Cola cu o etichet@ pe fond
ro}u pe care scria cu totul altceva
decât numele celebrei b@uturi. Ei
bine, f@r@ nici o excep]ie, to]i cei
care au cump@rat respectiva b@utur@
nu s-au sinchisit s@ citeasc@ eticheta
convin}i, fiind c@ ei cumpar@ Coca
Cola. O reclam@ bine f@cut@ este un
mecanism de manipulare extrem de
eficient, care te conduce aproape
incon}tient acolo unde }i-a propus.
S@ cumperi acel obiect chiar dac@ nu
ai trebuin]@ imediat@ sau de perspec-
tiv@. Spre exemplu "V-am prins, vr@-
jitoarelor!" sau "Titan Ice. Alt@ Via]@"
au fost primele reclame cu impact
dup@ revolu]ie pe pia]a româneasc@.
Dr@gu]e }i perene. Ca dovad@ c@ au
intrat în vorbirea curent@.

Costurile suportate pentru publicitate
reprezint@, din punctul de vedere al
celui care face publicitatea, o parte a
notei totale care însumeaz@ costurile
de produc]ie. Un om de afaceri chel-
tuie}te bani pe reclame publicitare
dac@ - }i în m@sura în care - antici-
peaz@ c@ sporul de vânz@ri rezultat îi
va spori venitul net. În privin]a
aceasta, nu exist@ nici o diferen]@
între costurile de publicitate }i alte
costuri de produc]ie. S-a încercat o
distinc]ie între costurile de produc]ie
}i cele de vânzare. O cre}tere a cos-
turilor de produc]ie, s-a spus,
spore}te oferta, pe când o cre}tere a
costurilor de vânzare (în care sunt
incluse }i costurile de publicitate)
spore}te cererea. Aceasta este o
eroare. Toate costurile de produc]ie
sunt suportate cu inten]ia de a spori
cererea. Dac@ fabricantul de bom-
boane întrebuin]eaz@ o materie prim@
mai bun@, el urm@re}te o cre}tere a
cererii, dup@ cum o cre}tere a cererii
urm@re}te }i când utilizeaz@ ambala-
je mai atractive }i magazine de des-
facere mai pl@cute, sau când cheltu-
ie}te mai mult pentru publicitate.

Sporind costurile de produc]ie
pe unitatea de produs, ideea este
întotdeauna de a spori cererea. Dac@
un om de afaceri urm@re}te s@
sporeasc@ oferta, atunci el trebuie s@
augmenteze costurile totale de pro-
duc]ie, ceea ce duce adesea la
reducerea costurilor de produc]ie pe
unitatea produs@. 

Publicitatea este o variabil@ prin
excelen]@ calitativ@, care ac]ioneaz@
pe termen lung }i la nivel psiholo-
gic, prin ea încercandu-se s@ se
determine comportamente }i atitudini
favorabile.

Având astfel de roluri }i impli-
ca]ii, fiind utilizat@ într-un context
concuren]ial extrem de dinamic }i
greu previzibil, publicitatea se poate
constitui, din perspectiva întreprin-
derii moderne, într-un instrument
strategic }i tactic, deopotriv@. 

Ac]iunile de publicitate sunt
antrenate în scopuri diferite, adres$n-
du-se marelui public sau unor seg-
mente determinate ale pie]ei. Dar,
bine organizat@ }i dirijat@, publicitatea
poate contribui la stimularea cererii
de consum, indiferent de natura
acesteia. 

Practica demonstreaz@ c@, de
regul@, comunica]ia publicitar@ con-
stituie unul din mijloacele de trans-
formare, pe termen lung, a cererii de
consum în comportamentul de cum-
p@rare efectiv. Ea trebuie îns@ conju-
gat@ cu ac]iunea altor mijloace de
comercializare }i promo]ionale întrucât,
singur@, de}i necesar@ }i chiar indis-
pensabil@, ac]iunea sa nu poate fi
niciodat@ suficient@ pentru pro-
movarea intereselor comerciale ale
firmei, în scopul sporirii eficien]ei
activit@]ii sale.

Noi, cei care facem publicitate,
ne-am confruntat deseori cu un
r@spuns din partea clien]iilor de
genul: „ce, noi avem bani s@ facem
reclam@ ca firma X (societate cunos-
cut@)”, iar noi explicam „ nu, firma
X are banii ace}tia pentru c@
investe}te în publicitate”. Ideea este
c@, într-o economie de pia]@, nu î}i
face publicitate o firm@ care are bani,
ci are bani o firm@ care î}i face pu-
blicitate. 

Publicitatea este inima econo-
miei, ea pulseaz@ controlând ac]iuni-
le economice }i în acela}i timp
evolueaz@ în ritmul impus de publicul
c@ruia se adreseaz@, îmbr@când în
fiecare etap@ de transformare eco-
nomic@ o hain@ nou@.

drd. Ioana B~RBULESCU

Haina nou@ a publicit@]ii
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urmare din pag.1
Diagnosticul este, de fapt, cel

}tiut sau b@nuit de toat@ lumea,
tratamentul propus suscit@ îns@
reac]ii contradictorii, func]ie
bineîn]eles }i de interesele „actorilor“
care evolueaz@ în economia ]@rii.

Ce afl@m, prin urmare, în
esen]@, dintr-un tablou al realit@]ilor
economice }i financiare române}ti?
1. C@ avem, în prezent, o economie
supraînc@lzit@ de decalajul creat între
cre}terea exponen]ial@ a cererii de
consum }i oferta (produc]ia) intern@
anemic@.
2. Cererea mult mai mare decât ofer-
ta favorizeaz@ majorarea continu@ a
pre]urilor, de unde }i a}tept@rile tot
mai pesimiste ale B.N.R. privind
infla]ia pe ansamblu. [intele de
infla]ie pentru 2008, modificate suc-
cesiv }i precipitat, spun totul despre
starea de s@n@tate a economiei
române}ti: 3,8 la sut@ în proiectul de
buget aprobat, 6,6 la sut@ prognoz@
pentru decembrie, dup@ ce, în iulie
trecut, s-a atins un vârf de 9,5 la
sut@, care nici m@car nu se anun]@ a
fi ultimul, pentru c@ alte scumpiri se
arat@ la orizont.
3. Importurile continu@ s@ creasc@
într-un ritm mai înalt decât produc]ia
intern@ destinat@ exportului, ceea ce
m@re}te deficitul comercial na]ional.
Lucru cunoscut de altminteri }i defi-
cien]@ devenit@ cronic@. Mai grav
este îns@ c@, peste aceast@ evolu]ie,
se suprapune în prezent un record
istoric la cre}terea costurilor de pro-
duc]ie în industria autohton@.
Statisticile arat@ c@ pre]urile din
industria româneasc@ s-au m@rit în
iunie cu 20 la sut@ fa]@ de perioada
similar@ din 2007. Aceast@ evolu]ie
plaseaz@ România pe pozi]ia a patra
între cele 27 de state ale Uniunii
Europene, în privin]a avansului
pre]urilor produc]iei industriale. Cu
alte cuvinte, ne afl@m în situa]ia în
care, chiar }i prin sporirea ofertei
interne de produse, infla]ia nu ar
putea fi domolit@ }i supraînc@lzirea
economiei ar continua.
4. Spirala pre]uri-salarii este din ce
în ce mai greu de st@pânit, devenind,
în opinia B.N.R., pericolul public nr. 1.
Ea se exprim@ în continuarea
major@rii veniturilor într-un ritm

superior cre}terii productivit@]ii
muncii, precum }i în dinamica înalt@
a creditului. În sprijinul acestei pozi]ii
se evoc@ din nou statisticile inter-
na]ionale: în majoritatea statelor U.E.,
veniturile salariale au crescut în
medie cu 20 la sut@ în 2006 }i 2007.
În România, veniturile nominale au
urcat în aceea}i perioad@ cu 60 la
sut@, concomitent cu cre}terea
gradului de îndatorare a popula]iei. 

Prin urmare, Mugur Is@rescu se
simte îndrept@]it s@ majoreze dobân-
da de politic@ monetar@ pentru a
}aptea oar@, în mai pu]in de un an,
ajungând, de la 7 la sut@, cât era în
octombrie 2007, la 10,25 la sut@, în
prezent. Asta, pentru a reteza cheful
românilor de a tr@i (cât de cât) bine
pe datorie, dar }i goana b@ncilor
dup@ cot@ de pia]@. Explica]ia este
dezarmant@: chiar dac@ to]i sunt de
acord c@ majorarea creditelor este
benefic@ pentru avansul economiei }i
pentru popula]ie, ea devine pericu-
loas@, atunci când sunt împrumuta]i
bani unor persoane care nu au
capacitatea s@-i returneze.
5. În fine, guvernatorul B.N.R. arunc@
o s@geat@ otr@vit@ }i c@tre pia]a imo-
biliar@, considerat@ necontrolabil@ }i
dispropor]ionat@ (compararea aces-
teia cu pielea de leopard meritând un
premiu pentru licen]@ lingvistic@) }i,
prin urmare, generatoare de puseuri
infla]ioniste.

Tr@gând linie, nu putem s@ nu
admitem c@ avem de a face cu o
analiz@ logic@ }i lucid@ care, îns@,
pentru a fi pe de a întregul realist@,
ar mai trebui s@ suporte câteva pre-
ciz@ri }i amendamente. 
� Într-o ]ar@ normal@ }i european@,
este firesc ca oamenii s@-}i doreasc@
salarii }i pensii decente, cu atât mai
mult cu cât tr@im în Comunitatea
European@, cheltuim la pre]uri
europene }i avem oricum dreptul de
a ne compara cu al]ii, încercând s@
recuper@m un handicap mo}tenit din
perioada neagr@ a tranzi]iei }i chiar
mai dinainte. Cet@]eanul simplu al
României anului 2008 nu este pre-
ocupat }i responsabil de corela]iile
macroeconomice }i de evolu]ia
raportului dintre salarii }i productivi-
tate. Aceasta e treaba guvernului,
patronatelor }i sindicatelor. B.N.R. nu
este parte în disput@, nici moderator,
nici decident.
� Într-o ]ar@ normal@ }i european@,

oamenii au nevoie de locuin]e, de
bunuri }i de un mediu de afaceri pri-
etenos în care s@-}i dezvolte aptitu-
dinile antreprenoriale. Deci, au nevoie
de bani, de credite bancare cu
dobânzi atractive. La noi, ra]iona-
mentul este invers: nu d@m credite,
chipurile pentru a proteja popula]ia }i
b@ncile, precum }i pentru a atinge
simultan marile obiective macroeco-
nomice. Care, în concep]ia domnului
Is@rescu, sunt diminuarea impor-
turilor }i reducerea deficitului extern.

Pentru aceasta, b@ncile primesc
interdic]ie la creditare, iar amatorii de
credite, cel mai adesea persoane fi-
zice onorabile, sunt supu}i la o
droaie de teste, mai ceva decât
pacien]ii unui balamuc. 

Ne îng@duim o întrebare pe
adresa bancherului-}ef al României:
dac@ b@ncile nu vor mai da credite,
ce altceva va mai putea deveni
îndeletnicirea lor de baz@?
� Într-o ]ar@ normal@ }i european@,
pre]urile, cel pu]in în domeniile de
baz@, nu sunt l@sate la cheremul
companiilor lacome de profit }i al

speculatorilor. Guvernele au o pozi]ie,
au o coloan@ vertebral@ }i, eventual, o
minte care le permite s@ intervin@ pe
pia]@ cu reglement@ri }i corec]ii. Noi
vorbim de reinflamarea infla]iei }i o
punem, simplist, exclusiv pe seama
cre}terilor salariale. Nimeni nu st@ s@
analizeze de ce, în iunie 2008, am
avut cele mai mari cre}teri de pre]uri
din U.E., la alimentele de baz@ (12 la
sut@), dublu fa]@ de Grecia, s@ zicem,
care are de toate, numai câmpie }i
agricultur@ tradi]ional@, nu. Sau de ce
la capitolul ap@, combustibil }i elec-
tricitate avem, în aceea}i perioad@,
cre}teri duble de tarife }i pre]uri fa]@
de Austria? Sau de ce, în ultimii doi
ani, de}i cre}terile de salarii medii
nete au fost similare, infla]ia a explo-
dat abia în anul acesta, fiind de 2,5
ori mai mare decât anul trecut?
Enigme la care guvernatorul B.N.R.
evit@ s@ r@spund@…
� Într-o ]ar@ normal@ }i european@,
cheltuielile bugetare nu sporesc
ciclic, func]ie de calendarul electoral.
La noi, pentru c@ suntem în 2008,
anul alegerilor locale }i parlamentare,
partidele }i liderii lor se întrec în
promisiuni }i pomeni electorale, f@r@
nici o leg@tur@ cu via]a economic@
real@. Guvernul a stabilit deja
cre}terea urgent@ a salariului minim
pe economie. Acum, }i nu altcândva,
de}i putea s@ o fac@ }i ^n anii prece-
den]i de cârmuire. Opozi]ia pluseaz@
}i cere dublarea nivelului acestuia.
Acum }i nu altcândva. Pensiile
urmau s@ creasc@ de la 1 ianuarie
2009. O îngrijorare subit@, care l-a
cuprins pe premierul T@riceanu fa]@
de soarta milioanelor de pensionari
români, îl face pe acesta s@ promit@
solemn devansarea cu dou@ luni a
cre}terii punctului de pensie la 45 la
sut@ din salariul mediu brut. Acum }i
nu altcândva. Nimeni nu se întreab@
cum va putea fi finan]at@ din buge-
tul de pensii aceast@ cre}tere. 

Matematic, situa]ia e clar@: la
un num@r aproximativ egal de pen-
sionari }i salaria]i, cât d@ salariatul
pentru fondul de pensii, atâta poate
lua pensionarul pensie. Or, salariatul
va contribui în 2009 la fondul de
pensii cu 27 la sut@. Cine îi va da
pensionarului diferen]a dintre 27 }i
45 la sut@? Fire}te, nu guvernul
T@riceanu, ci altul, cel care va veni.

De unde concluzia c@, în Ro-

mânia, unii promit }i al]ii pl@tesc.,
� Într-o ]ar@ normal@ }i european@,
se are de grij@ s@ se evite parado-
xurile costisitoare }i n@ucitoare de
genul celor brevetate în România.
Dori]i unul? Ni se spune: supra-
înc@lzirea economiei duce la înt@rirea
leului, sub pretextul c@ leul tare ]ine
în loc infla]ia. Nimic mai eronat: leul
tare nu se fabric@ în laboratoarele
tainice ale B.N.R. }i nu poate fi nici
vârful de aisberg al specula]iilor
financiare. El ar trebui s@ fie rezulta-
tul logic al unei economii s@n@toase.
O }tie, cu siguran]@, }i Mugur
Is@rescu…

Pe fondul acestor brambureli
strategice }i tactice, toate agen]iile
interna]ionale de rating semnaleaz@
pr@bu}irea rapid@ a indicelui de
încredere în economia româneasc@. 

Din trei agen]ii cunoscute, dou@
plaseaz@ în prezent la „negativ“
indicii de rating de ]ar@, iar una, mai
generoas@, la „stabil“.

Ba, mai mult, anali}tii economi-
ci prezic anularea influen]ei pozitive a
singurului factor de cre}tere econo-
mic@ a României: investi]iile str@ine.

Potrivit scenariului acestora, în
perioada 2008-2010, ie}irile sub
form@ de dividende repatriate vor
egala intr@rile sub form@ de noi
investi]ii. Este o tendin]@ logic@, ates-
tat@ de o experien]@ istoric@. {i atun-
ci ce se va întâmpla cu balan]a de
pl@]i a României? Nimeni nu
îndr@zne}te un pronostic. 

Noroc cu „anestezistul-}ef“ al
tranzi]iei române}ti, Andreas Treichl,
pre}edintele ERSTE BANK (cea care
a preluat perla privatiz@rilor româ-
ne}ti – B.C.R.) care ne lini}tea
deun@zi: „Cred c@ po]i citi 5000 de
pagini despre economia României,
scrise de anali}ti de 28 de ani care
se pretind profesori de economie.
Multe sunt adev@rate aiureli. Ar tre-
bui publicate la un loc }i dezb@tute
în }colile de economie, pentru a de-
monstra ce prostii se pot scrie, dac@
nu în]elegi ce se întâmpl@ de fapt“.

De fapt, se întâmpl@ c@ B.C.R.-
ul românesc, devenit între timp aus-
triac, a v@rsat cele mai mari venituri
repatriate în contul noilor proprietari.
Mul]umim pentru sfaturile dezintere-
sate, domnule Treichl! Cu ele parc@
începem s@ vedem lumini]a de la
cap@tul tunelului...

România – corabie f@r@ busol@?
Emil DAVID

Sediul B@ncii Na]ionale Rom$ne

Erste Bank din Vienne Andreas Treichl



urmare din pag.1
Cel de-al XXI-lea secol pare c@ se

afl@ sub zodia unei «tehnologii a teroris-
mului», afirm@ cercet@torul Cristian Barna
(Terorismul, ultima solu]ie?, Ed. Top
Form, Bucure}ti, 2007, p. 9). Terorismul
reprezint@, ast@zi, o amenin]are global@,
care nu ]ine cont de principiile funda-
mentale ale legii }i ordinii, de normele
universale ale drepturilor omului, de
legile statelor sau de prescrip]iile drep-
tului interna]ional. Atentatul, forma vio-
lent@ de expresie a terorismului inter-
na]ional, este s@vâr}it nu numai asupra
institu]iilor }i autorit@]ii statului respec-
tiv, cu scopul de a destabiliza mecanis-
mul }i structurile sale politico-adminis-
trative, ci mai ales asupra indivizilor,
asupra popula]iei civile. Terorismul anga-
jeaz@ în solda sa fanatici, elemente mar-
ginale }i for]e extremiste, hr@nind atât
fundamentalismul religios, ultrana]iona-
lismul, anarhismul, etnoviolen]a }i rasis-
mul, cât }i crima organizat@ }i crimina-
litatea transfrontalier@, iar ac]iunile sale
fac îndeosebi victime «colaterale». 

Impactul socioeconomic }i cultu-
ral profund al terorismului, faptul c@
introduce termeni de hazard, de impro-
viza]ie }i love}te la modul aleatoriu, d@
na}tere unui sentiment acut de nesigu-
ran]@, de team@ }i anxietate în rândul
întregii colectivit@]i umane. Via]a fiec@ruia
dintre noi este afectat@ în mod direct
}i implicit, de unde o veritabil@ psihoz@
social@ }i preschimb@ri succesive ale
mentalit@]ilor }i practicilor contemporane.
În aceast@ direc]ie, mass-media joac@ un
rol esen]ial, prin intermediul publicit@]ii
care se face grup@rilor teroriste }i reven-
dic@rilor acestora. Atacurile }i atentatele
au ca scop concentrarea aten]iei opiniei
publice asupra terori}tilor, iar popula]ia
devine o mas@ de manevr@ în mâinile
lor, un instrument de ac]iune }i de atin-
gere a obiectivelor. 

Lupta împotriva terorismului inter-
na]ional antreneaz@ transform@ri radicale
}i implic@ un arsenal politic, diplomati-
co-militar, logistic }i financiar colosal,
atât la nivel mondial, cât }i în plan local
sau regional. Aceast@ lupt@ se concre-
tizeaz@ într-o lung@ serie de m@suri }i
strategii de securitate, în elaborarea de

rapoarte specifice }i studii minu]ioase,
în înt@rirea parteneriatelor dintre state }i
a cooper@rii interna]ionale, în opera]iuni
militare la scar@ planetar@. Dar, de cele
mai multe ori, capacit@]ile de previzionare
sunt mici, mai ales datorit@ imposibilit@]ii
de a anticipa asupra unui fenomen care,
prin natura sa, este unul contradicto-
riu, }ocant }i în afara tiparelor con-
ven]ionale. De aceea, mijloacele de com-
batere a terorismului succed actului
criminal în sine, sunt ac]iuni post-fac-
tum (reactive) }i nu au decât un impact
redus, limitat în timp }i spa]iu, «deoarece
r@ul, odat@ instalat, nu poate fi extirpat
cu u}urin]@» (Silviu Ionescu, Terorismul
interna]ional }i sistemele de securitate,
curs I.D.R./M.A.E., 2007). Se impune,
astfel, în permanen]@, regândirea r@z-
boiului antiterorist, printr-o mobilizare
pro-activ@, prin actualizarea constant@ a
informa]iilor }i reconfigurarea sistemelor
de securitate, în func]ie de evolu]ia
fenomenului }i de noile descoperiri ale
}tiin]ei }i tehnicii.

Se spune c@ atacurile teroriste de
la 11 septembrie 2001 au modificat harta
lumii. Una dintre cele mai amare lec]ii
ale istoriei. Au l@sat în urm@ peste 3000
de mor]i, zguduind din temelii, prin
ferocitatea lor, întreg mapamondul. [in-
tele alese de atentatori sinuciga}i sim-
bolizau mândria }i puterea financiar@
(World Trade Center), politic@ (Washing-
ton D.C.) }i militar@ (Pentagonul) a
Statelor Unite, ]ar@ v@zut@ drept lider
mondial. Momentul dramatic 9/11 a
determinat o revizuire a politicii globale,
prin sporirea m@surilor de securitate
na]ional@, combaterea energic@ a crimi-
nalit@]ii organizate }i transfrontaliere, pre-
cum }i a economiei subterane, consol-
idarea stabilit@]ii regionale }i inter-
na]ionale, intensificarea demersurilor
diplomatice }i de solu]ionare pe cale
pa}nic@ a conflictelor, declararea «r@z-
boiului total» împotriva terorismului }i
constituirea unei coali]ii a statelor de pe
toate continentele, condus@ de americani
}i cu participarea O.N.U., N.A.T.O., U.E.,
O.S.C.E.

Strategia european@ de securitate,
intitulat@ sugestiv «O Europ@ sigur@ într-
o lume mai bun@», strategia na]ional@
de securitate a Statelor Unite sau, mai
aproape de noi, de preocup@rile noastre

cotidiene, strategia de securitate na]ional@
a României, sunt posibile r@spunsuri la
întrebarea «Ce putem face?», menite a
preveni }i contracara eventualele ame-
nin]@ri }i atacuri teroriste. Îns@, comba-
terea terorismului nu intr@ doar în sarci-
na guvernelor na]ionale sau a organi-
za]iilor interna]ionale, nu implic@ doar
acel tip de r@spundere «oficial@», de re-
toric@ politic@ oficial@, ci reprezint@ o
responsabilitate general@, a tuturor. În-
semn@tatea major@, ast@zi, a terorismu-
lui interna]ional, brutalitatea cu care aces-
ta se manifest@ predispune lumea, indi-
vizii, societatea, la un efort colectiv, la
contribu]ii egale pentru o cauz@ comun@.

Expresia îndelung utilizat@ de pre-
}edintele George W. Bush, cea de «r@z-
boi (declarat) împotriva terorismului»,
este una confuz@, în condi]iile în care
nu s-a identificat inamicul pe teren }i nu
s-a f@cut cu exactitate o delimitarea
geografic@ a teritoriului terori}tilor.
Suntem dincolo de sfera r@zboiului con-
ven]ional. Nu doar statele islamice,
Afganistanul servesc drept baz@ de antre-
namente }i opera]iuni pentru terorismul
interna]ional, ci }i Statele Unite }i
Europa, dezvoltându-se aici re]ele bine
organizate de informare }i chiar de for-
mare pentru lupt@tori terori}ti din lumea
întreag@, profitându-se, astfel, de pe
urma noilor tehnologii. De fapt, nici o
]ar@ nu sus]ine, în mod public, teroris-
mul: nu avem de-a face cu un conflict
interstatal, amenin]area terorist@ este
invizibil@, imprevizibil@, inexplicabil@,
extrem de rapid@, nu se }tie din ce
direc]ie poate veni }i în ce loc va lovi. 

Terorismul î}i asum@ un monopol
al violen]ei, al crimelor împotriva uman-
it@]ii, mizând pe cultul terorii, pe care
o provoac@, o instrumentalizeaz@, o pune
în scen@. Şi to]i suntem implica]i în pla-
nul s@u sinistru, to]i suntem p@rta}i la
aceast@ experien]@ a terorii/ororii. «11
septembrie» a însemnat, remarc@ filozo-
ful francez Jacques Derrida, ultima
reprezenta]ie a unui teatru arhaic al
violen]ei menit s@ frapeze, cu orice pre],
imagina]ia («Qu’est-ce que le terro-
risme?», interviu acordat revistei Le
Monde diplomatique, Giovanna Borradori,
arhiv@ – febr. 2004). O lovitur@ de
ordinul gigantescului, care r@sun@ }i
acum teribil în mintea na]iunii americane.
Incon}tientul nostru este deja sensibi-
lizat, timorat, îngrozit, iar acest lucru
serve}te }i define}te însu}i obiectivul de
fond al terorismului: la cea mai mic@
b@nuial@, la cel mai mic zgomot suspect,

individului i se face fric@, popula]ia civil@
este intimidat@, starea de panic@ se
instaureaz@ în rândul societ@]ii. Suma
evenimentelor produse a determinat un
grav traumatism al con}tiin]elor, iar
apogeul terorii este atins acum în fa]a
amenin]@rilor viitorului, în fa]a unor noi
poten]iale acte teroriste sângeroase.
La ora actual@, un factor determinant
al terorismului global face trimitere la
viziunea exclusivist@ a Occidentului
asupra altor culturi. Altfel spus, la
reprezentarea negativ@ a civiliza]iei occi-
dentale în lume. Dac@ Occidentul nu-}i
va revizui imaginea pe care o are despre
el însu}i, declar@ filozoful }i sociologul
german Jürgen Habermas, nu va putea
deveni niciodat@ acea putere capabil@ s@
propun@ }i s@ sus]in@ un «proiect civi-
lizator» («Qu’est-ce que le terrorisme?»,
interviu acordat revistei Le Monde diplo-
matique, Giovanna Borradori, arhiv@ –
febr. 2004). Dac@ nu se va ajunge la
modificarea politicilor sale de ac]iune }i
influen]@, într-o oarecare m@sur@, la
«îmblânzirea» capitalismului, care ast@zi
nu mai cunoa}te nici limite, nici fron-
tiere, va fi imposibil de a mai ]ine sub
control accentuarea stratific@rii ini]iate de
globalizarea economiei mondiale.

Ar trebui luate în calcul, cel pu]in,
consecin]ele devastatoare antrenate de
dinamica inegal@ a dezvolt@rii econom-
ice la scar@ planetar@. Cre}terea discri-
min@rii dintre oameni, aservirea unor
popoare }i degradarea condi]iei umane
prin s@r@cie }i lipsuri extreme sunt
fenomene care ating întinse regiuni ale
globului, dar care nu ar trebui poate
abordate exhaustiv din perspectiva unor
clivaje ideologice, a unor animozit@]i sau
incompatibilit@]i identitare, a unor con-
flicte interculturale }i interrasiale majore.
În spatele fecundei teme publicistice
«}ocul civiliza]iilor»/the clash of civi-
lizations/le choc des civilisations –teoria
atât de faimoas@ a profesorului Samuel
Huntington–, se ascund, la modul fla-
grant, interesele materiale ale Occiden-
tului (cum ar fi, de exemplu, acela de
dispune în continuare, dup@ bunul plac,
de resursele petroliere }i de a garanta
aprovizionarea sa energetic@), î}i încheie
observa]iile Jürgen Habermas.

Ritmul alert al globaliz@rii, lupta
pentru resurse }i încercarea de a impune
altor culturi valorile fundamentale ale
societ@]ii occidentale (democra]ia, liber-
tatea, ra]ionalitatea, statul de drept, pro-
gresul economic) vulnerabilizeaz@ echili-
brul, destabilizând }i mai mult lumea

contemporan@. Modernizarea s@lbatic@,
determinat@ de transform@rile accelerate
din lumea post-industrial@ are, în aceast@
ecua]ie, importan]a sa. În acela}i timp,
anumite tendin]e sau doctrine social-
politice }i religioase se dovedesc pro-
fund nocive s@n@t@]ii na]iunilor. Bilan]ul
terorismului mondial este tragic, iar
spectrul s@u bântuie clasicul interval al
ciclului vie]ii: trecutul, prezentul }i, mai
cu seam@, viitorul. 

Ne putem întreba, concret, dac@
reducerea decalajului dintre ]@rile bogate
}i cele s@race ar putea reprezenta o so-
lu]ie viabil@ care s@ contribuie la dimin-
uarea fenomenului terorist (pe linia unei
dimensiuni de tip nemilitar a securit@]ii
interna]ionale }i în spiritul politicii de
rezolvare pacifist@ a conflictelor promo-
vate de Organiza]ia Na]iunilor Unite). Se
cere amintit@, de asemenea, conexiunea
intim@ dintre activit@]ile de terorism inter-
na]ional }i cele de criminalitate organi-
zat@. Mecanismele institu]ional-educa]io-
nale }i culturale au îns@ capacitatea de
a sl@bi procesul radicaliz@rii tinerilor,
fenomenul devia]ionismului }i al delinc-
ven]ei juvenile. Deci, s-ar mai pierde din
«oxigenul» terori}tilor, s-ar reduce bazele
lor de recrutare, iar impactul propagan-
dei teroriste în societate ar fi, cu sigu-
ran]@, mai mic. Oare o «armat@» de pro-
fesori ar fi ajutat mai mult în Irak sau
în Afganistan, decât o armat@ de merce-
nari? Sunt câteva idei supuse reflec]iei.

Se estimeaz@ c@ aproximativ 20 &
din num@rul grup@rilor teroriste active
sunt motivate de ]eluri de ordin religios
(vezi, în principal, recrudescen]a funda-
mentalismului islamic). Între cei doi pre-
supu}i }efi de tabere, figuri deja em-
blematice, simbolizând, unul, Ossama
Ben Laden, pe prin]ul încoronat al R@ului
}i cel@lalt, George W. Bush, pe salva-
torul autoproclamat al planetei, r@zboiul
transparent al imaginilor, competi]ia
expunerilor }i a discursurilor publice,
sunt dintre cele mai costisitoare. Vorbim
de un climat de insecuritate }i belige-
ran]@ care consum@ energiile pân@ la
epuizare, acaparând întreaga aten]ie }i
evoluând pe toate planurile, disimulând
}i îndep@rtând constant adev@rul de ideile
vehiculate. Se a}teapt@ ca fenomenul
complex al terorismului s@ prolifereze,
în ciuda m@surilor care se iau la nivel
interna]ional. Dar cercetarea cauzelor sale
nu trebuie deloc neglijat@, ba mai mult,
este necesar a fi dirijat@ c@tre analiz@ }i
evaluare critic@, mergând pân@ la intro-
spec]ie.
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Tendin]e de evolu]ie ale terorismului interna]ional
Dan-Alexandru POPESCU

Tragicul 11 septembrie -punctul culminant?
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Eviden]e medicale lunare 

A) Eviden]e (raport@ri) medicale pe
suport hartie 

a) Raportari CJAS: 
1- Mi}carea asigura]ilor (intr@ri/ ie}iri
asigura]i, la pachetul de baz@); 
2- Intr@ri/ie}iri asigura]i, la pachetul
facultativ; 
3- Desf@}ur@tor punctaj lunar; 
4- Desf@}ur@tor lunar de servicii
medicale; 
5- Lista beneficiarilor de servicii
medicale, la pachetul minimal; 
6- Lista beneficiarilor de servicii
medicale, la pachetul de baz@; 
7- Lista beneficiarilor de servicii
medicale, la pachetul facultativ; 
8- Lista beneficiarilor de servicii
medicale a posesorilor de card euro-
pean; 
9- Lista beneficiarilor de examene de
bilan]; 
10- Desf@}ur@tor lunar de prescrip]ii
medicale (pe zile ); 
11- Desf@}ur@tor lunar de prescrip]ii
medicale (pe zile) în cadrul progra-
melor de s@n@tate; 

Raportare concedii medicale acordate.

b) Raport@ri c@tre Direc]ia Sanitar@
(ASP) 
1- Document lunar cu intr@ri de nou
n@scuti; 
2- Document lunar cu beneficiarii
programului “Preven]ia anemiei feri-
prive }i rahitismului pentru copii si
gravide”; 
3- Document lunar cu beneficiarii de
metode contraceptive; 
4- Document lunar cu beneficiarii de
lapte praf; 
5- Raportarea mi}c@rii pacien]ilor în
registrul de boli cronice; 
6- Raportare lunara statistic@ a: 

- num@rului de consulta]ii din care:
femei/ barba]i/pe grupe de v$rst@ etc.; 
- vaccin@ri; 
- gravide, din care gravide noi luate
în evident@, gravide ie}ite din evi-
den]@ dup@ na}tere, prin avort, ple-
cate, gravide pe grupe de risc etc.; 
- cazuri noi de boli infec]ioase, inci-
den]a, prevalen]a, pe grupe de v$rst@
etc. 
B) Eviden]e (raport@ri) medicale pe
suport informatic (disketa,CD)- ace-
lea}i, ca pe suport de hârtie

Raport@ri trimestriale DSP-ASP 

A) Eviden]e (raport@ri) medicale pe
suport hartie 

Raportare trimestrial@ statistic@ a: 
1- num@rului de consulta]ii din care:
femei/ b@rba]i/pe grupe de vârst@ etc.;
2- vaccin@ri; 
3- gravide din care: gravide noi luate
în eviden]@, ie}ite prin na}tere/prin
avort/plecate, pe grupe de risc etc.; 
4- cazuri noi de boli infec]ioase, inciden-
]a, prevalen]a pe grupe de vârst@ etc. 

B) Eviden]e (raport@ri) medicale pe
suport informatic (discheta, CD) – ca
mai sus

Raport@ri semestriale DSP-ASP 

A) Eviden]e (raport@ri) medicale pe
suport hârtie 

Raportare semestriala statistic@ a: 
1- num@rului de consulta]ii din care:
femei/ b@rba]i/pe grupe de vârst@ etc.;
2- vaccin@ri; 
3- gravide din care: gravide noi luate
în eviden]@, ie}ite prin na}tere/prin
avort/plecate, pe grupe de risc etc.; 
4- cazuri noi de boli infec]ioase, inciden-
]a, prevalen]a, pe grupe de vârst@ etc.

B) Evidente (raportari) medicale pe
suport informatic (discheta, CD) –
acelea}i

Situa]ii speciale 

Prescrieri de medicamente.
Exist@ pacien]i care au nevoie de mai
multe feluri de re]ete, în func]ie de
cumulul bolilor constatate la consul-

ta]ie, de caracterul bolii (acut, suba-
cut, cronic), de încadrarea într-unul
sau mai multe programe na]ionale
(cu re]ete separate). Se ajunge, de
multe ori, în situa]ia în care, la o
consulta]ie, se elibereaz@ 2-4 retete. 
Prescrieri bilete trimitere 
Exist@ pacien]i care au nevoie de mai
multe feluri de bilete trimitere (dife-
rite specialit@]i, în special pentru
pensionarii de boal@ care merg la
comisie, sanatorii, sta]iuni). Se ajun-
ge de multe ori în situa]ia în care la
o consulta]ie se elibereaz@ 2-4 bilete
de trimitere diferite.
Propuneri pentru reducerea birocra-
tiei in cabinetul medicului de familie 
1- Utilizarea calculatorului în timpul
consulta]iei. Sunt necesare cursuri de
informatic@ pentru personalul cabine-
tului: - creditare EMR cursuri medici
- informatic@ (de tip ECDL }i medi-
cal@). La fel pentru stimularea medi-
cilor (CMR); - suportarea costurilor
cursurilor de informatic@ prin parte-
neriate, proiecte de finan]are euro-
pean@ pentru formare profesional@
(autorit@]i medicale, societ@]i profe-
sionale, ONG-uri). 
2- Soft medical u}or utilizabil.
Introducerea datelor o singur@ dat@.
Prelucrare automat@. Raport@rile
c@tre CJAS }i ASP s@ se fac@ auto-
mat prin soft; - facilitate a soft-ului
pentru folosirea miniscannerelor pen-
tru scanarea documentelor medicale
(rezultate explor@ri paraclinice, scri-
sori medicale etc.); - unificarea flu-
xurilor informatice medicale între
cabinet-autorit@]i sanitare.
3- Simplificarea formularelor. Reeva-
luare. Integrarea legisla]iei formula-
ristice prin ordin comun al Ministe-
rulului S@n@t@]ii }i CNAS. Înregistra-
rea electronic@ a datelor medicale
(EMR - Electronic Medical Record)
recunoscute prin ordin comun al
Ministerului S@n@t@]ii }i CNAS;
4- To]i medicii de familie au obliga-
tivitatea de la 01. 03. 2008 de a ]ine
eviden]a tuturor pacien]ilor }i a înre-
gistra toate consulta]iile }i tratamen-
tele pe suport informatic. Reducerea
raport@rilor pe formulare suport hâr-
tie }i înlocuirea lor cu raport@ri în
format electronic; 
5- Programarea bolnavilor cronici }i
respectarea strict@ a programului

contractat cu CJAS; 
6- Reducerea num@rului de consul-
ta]ii ale bolnavilor cronici din pache-
tul de baz@; 
7- Coplata; 
8- Plata formularelor medicale de
c@tre beneficiari (nu din venitul cabi-
netului ambulatoriu) sub forma unui
onorariu pentru eviden]ele medicale
}i legalizarea acestuia. Taxarea tutu-
ror prezent@rilor în afara consul-
ta]iilor cuprinse în pachetul de baz@; 
Reducerea birocra]iei MF are benefi-
cii directe }i indirecte, respectiv: 
- sc@derea timpului de a}teptare la
cabinet;
- cre}terea timpului de consulta]ie; 
- cre}terea satisfac]iei ;
- cre}terea acurate]ii datelor rapor-

tate c@tre autorit@]ile sanitare;
- strategii în s@n@tatea public@ mai
aproape de realitatea practicii medi-
cale din ambulatoriu; 
- eficien]a financiar@ a strategiilor de
s@n@tate ale autorit@]ilor publice;
- îmbun@t@]irea imaginii sistemului

medical ( furnizori, autorit@]i medica-
le etc,). 

4. Capitalul necesar pentru cabinetul
medicului de familie

Cei mai mul]i medici de familie din
România î}i desf@}oar@ activitatea în
cabinete medicale individuale, cabine-
te grupate sau asociate, -societate
civil@ medical@-, fie în cadrul fostelor
dispensare sau a unor policlinici, fie
în spa]ii amenajate de ei în}i}i, avi-
zate de c@tre Colegiul Medicilor }i
având Autoriza]ie sanitar@ de
func]ionare.
O s@ încerc@m o estimare a costuri-
lor necesare aviz@rii, autoriz@rii }i
func]ion@rii în condi]ii n o r m a l e
a unui astfel de cabinet, cât }i dota-
rea necesar@ - cea prev@zut@ legisla-
tiv ca " minim@ "-, dar }i cea pe care
noi, ca medici practican]i, o consi-
der@m util@.

4.1. Înfiin]area cabinetului medical de
medicin@ de familie

Medicul ce î}i va desf@}ura activita-
tea în respectiva unitate este singu-
rul care poate înfiin]a cabinetul,
deoarece aceste forme de organizare

nu au personalitate juridic@ distinct@,
ci func]ioneaz@ ca persoan@ fizic@ -
forma de exercitare liberal@ a profe-
siei medicale.
Conform Ordinului 124 art. 2, în
cabinetul medical î}i exercit@ profesia
medicul titular, care poate colabora
sau angaja salaria]i: al]i medici sau
alte categorii de personal.

A. Avizul cabinetului - Colegiul
Medicilor

Pentru infiin]are, sunt necesare o
serie de acte, care vor fi prezentate
la Colegiul Medicilor teritorial: -
dovada de de]inere a spa]iului, cu
schi]a acestuia anexat@ (comodat, act
vânzare-cump@rare, contract de închi-
riere, dona]ie etc.) - copii; - acordul
scris al colocatarilor (asocia]ie de
locatari, conducerea întreprinderii etc.)
- dac@ este cazul;
- certificatul de membru al CMR, eli-
berat în conformitate cu Legea 95/
2006, certificatul profesional curent
sau autoriza]ia de liber@ practic@.
Cabinetul poate fi avizat numai pen-
tru specialitatea, competen]ele }i
supraspecializ@rile men]ionate în
aceste documente;
- taxa de avizare - echivalentul în lei
a 25 euro, pl@tibili la cursul zilei, la
caseria Colegiului teritorial al Me-
dicilor }i copie dup@ chitan]@;
- dovada achit@rii cotiza]iei la zi c@tre
Colegiul Medicilor - copii, în valoare
de 20 RON pe lun@
- cerere tip.
Dup@ depunerea actelor, -prin comun
acord cu inspectorul delegat al
Colegiului Medicilor-, se va stabili o
dat@ pentru efectuarea inspec]iei - la
care se va verifica existen]a dot@rii
minime, conform legisla]iei (vezi mai
jos). Colegiul Medicilor va anun]a în
termen de maximum 30 zile, sau 5
zile lucr@toare pentru avizele efectua-
te cu tax@ de urgen]@, definitivarea
certificatului de avizare a înfin]@rii
cabinetului }i din acel moment docu-
mentul poate fi ridicat de la sediul
colegiului. 

B.Înscrierea în Registrul Unic al
Cabinetelor Medicale - Direc]ia  de
S@n@tate Public@ (ASP)

Cu certificatul eliberat de c@tre
Colegiul Medicilor, medicul titular se
va prezenta la Direc]ia de S@n@tate
Public@ jude]ean@ sau cea a munici-
piului Bucure}ti, pentru înscrierea în
Registrul Unic al Cabinetelor Me-
dicale. Aici vor fi necesare urmatoa-
rele acte: cerere-tip, actul care dove-
de}te de]inerea spa]iului, certificat de
membru al Colegiului Medicilor,
autoriza]ia de liber@ practic@, certifi-
catul de avizare, eliberat de c@tre
Colegiul Medicilor
Dup@ înfiin]are, mai multe cabinete
se pot grupa sau asocia.

C. Cabinetul medical trebuie înregis-
trat la Administra]ia Financiar@

D. Ulterior se poate întocmi contrac-
tul cu Casa de Asigur@ri de S@n@tate.

va urma

Perfec]ionarea medicinii de familie la nivel de cabinet(III)

dr. medic  Carmen Ioana JUCAN conf. univ. dr. Cornel JUCAN
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Astfel, în procesul de comuni-

ca]ie existent între banc@ }i mediul
în care î}i desf@}oar@ activitatea,
principala problem@ o reprezint@
crearea unei imagini favorabile, prin
înt@rirea atitudinilor pozitive exis-
tente }i prin înlocuirea celor nega-
tive cu percep]ii noi, pozitive.
Aceasta putându-se realiza printr-un
sistem de comunica]ie bine pus la
punct care, pe de o parte, s@ duc@
la cre}terea eficien]ei activit@]ii
desf@}urate }i, pe de alt@ parte, la
educarea în timp a consumatorilor
de produse }i servicii bancare. 

B@ncile trebuie s@ comunice
atât cu clien]ii lor actuali }i
poten]iali, cât }i cu partenerii lor,
trebuie s@ ofere dar }i s@ primeasc@
informa]ii despre ele }i produse-
le/serviciile lor. Astfel, pentru a
comunica eficient, b@ncile încheie
contracte cu agen]iile de specialitate
care urmeaz@ s@ elaboreze strategii
eficiente, angajeaz@ speciali}ti în
promovarea vânz@rilor pentru a con-
cepe programe de stimulare a
dorin]ei de cump@rare a clien]ilor,
încheie contracte cu firme specia-
lizate în rela]ii publice, pentru a
impune pe pia]@ imaginea b@ncii.

Informa]ia joac@ un rol deosebit
în formarea imaginii unei b@nci. În
consecin]@, sistemul de comunica]ie al
unei b@nci moderne implic@ utilizarea
unor forme de informare }i stimulare
a clien]ilor actuali }i poten]iali, care s@
prezinte institu]ia bancar@, produsele }i
serviciile sale, astfel încât s@ provoace
modific@ri favorabile în mentalitatea }i
obiceiurile de consum ale acestora, iar
pe de alt@ parte trebuie avut@ în vede-
re }i stabilirea unei comunica]ii efecti-
ve cu proprii salaria]i, cu ac]ionarii,

precum }i cu celelalte b@nci }i insti-
tu]ii financiare.

Comunica]ia în marketingul ban-
car are rolul de a:
- informa }i educa consumatorii
poten]iali despre banc@, despre calita-
tea produselor }i serviciilor oferite;
- convinge segmentul de consumatori
ales drept ]int@ c@ cea mai bun@
solu]ie pentru satisfacerea nevoilor lor
este oferta specific@ a b@ncii }i nu a
concuren]ei;
- aminti consumatorilor actuali }i po-
ten]iali întreaga ofert@ pus@ la dispo-
zi]ie }i de a-i convinge s@ cumpere;
- men]ine un permanent contact cu
clien]ii actuali, punându-le la dispozi]ie
date }i informa]ii necesare pentru a
beneficia la maxim de produsele }i
serviciile oferite, în concordan]@ cu
nevoile }i comportamentul de cum-
p@rare al fiec@ruia dintre ei.

Informarea }i consilierea clien-
]ilor reprezint@ c@i importante pentru
cre}terea valorii unui produs sau ser-
viciu bancar. Clien]ii au nevoie de
informa]ii despre serviciile disponibile,
unde }i când pot cump@ra aceste ser-
vicii, cât cost@, }i mai ales despre
beneficiile pe care le pot ob]ine în
urma achizi]ion@rii lor. De asemenea,
majoritatea clien]ilor au nevoie de un
sfat în leg@tur@ cu alternativele pache-
telor de servicii care pot fi create spe-
cial pentru a satisface optim nevoile
lor specifice. În cadrul serviciilor }i
mai ales în cadrul serviciilor bancare,
accentul în comunica]ie cade pe edu-
carea clien]ilor. Aceasta este cu atât
mai important@ în campaniile pro-
mo]ionale destinate lans@rii pe pia]@ a
noilor servicii sau îmbun@t@]irii celor
existente.

Instrumentele comunica]iei sunt
folosite nu numai în atragerea noilor
clien]i, ci mai ales în men]inerea con-

tactului dintre clien]ii actuali }i banc@,
crearea unor rela]ii strânse cu ace}tia
}i pe cât posibil fidelizarea lor. 

Stabilirea strategiei de comuni-
ca]ie pentru serviciile bancare este
diferit@ de cea a produselor tangibile.
Direc]iile de ac]iune trebuie s@ reflec-
te caracteristicile speciale al serviciilor.
Sunt câteva diferen]e majore între
bunuri }i servicii care au implica]ii
importante în comunica]ia de marke-
ting:
• Intangibilitatea serviciilor bancare
• Participarea clientului în prestare
• Evaluarea dificil@ a serviciilor de
c@tre consumatori
• Importan]a personalului de contact
• Rolul redus al intermediarilor

Milioane de dolari sunt cheltui]i
anual pe mass-media pentru a comu-

nica cu milioane de consumatori în
acela}i timp, folosind o singur@
reclam@. Aceast@ tendin]@ se confrunt@
cu noi realit@]i. La începutul secolului
XXI, speciali}tii de marketing sunt
confrunta]i cu doi factori majori care
schimb@ comunica]iile de marketing.
Mai întâi, pia]a este foarte fragmentat@
}i tendin]a este de a nu mai folosi
tehnicile de marketing de mas@. Mul]i
se îndreapt@ acum spre un marketing
personalizat. Sunt tot mai multe pro-
gramele care se concentreaz@ pe con-
struirea unor rela]ii apropiate cu
clien]ii ce alc@tuiesc micro-pie]e. În al
doilea rând, evolu]ia spectaculoas@ în
tehnologia informa]iilor accelereaz@
mi}carea c@tre marketingul puternic
segmentat. 

Tehnologia informa]iilor ajut@

speciali}tii s@ urm@reasc@ îndeaproape
evolu]ia nevoilor consumatorilor,
banca de date la care se poate apela
pentru a identifica informa]ii despre
consumatori individuali sau gospod@rii,
este mai mare ca oricând. Dease-
menea noile tehnologii ofer@ canale de
comunica]ie pentru a ]inti segmente
mici de consumatori sau chiar consu-
matori individuali, folosind mesaje per-
sonalizate.

Muta]ia de la marketingul de
mas@ la marketingul segmentat, în
multe cazuri personalizat, are un
impact dramatic asupra comunica]iilor
de marketing. Date fiind aceste
schimb@ri în mediul comunica]iilor,
speciali}tii de marketing trebuie s@
regândeasc@ rolul diferitelor media }i
a instrumentelor mixului promo]ional. 

„Biodinamica lacurilor 
de la Ocna Sibiului“ 

Prof. univ. dr. 
Leti]ia OPREAN – coordonator

Volumul, tip@rit în Editura
Universit@]ii „Lucian Blaga“ din Sibiu,
este mult mai mult decât o monogra-
fie. El reprezint@ un demers }tiin]ific
aprofundat, cu date }i m@sur@tori sta-
tistice riguroase, pe care autoarea }i
colectivul s@u de reputa]i speciali}ti a
finalizat-o dup@ o îndelungat@, minu-
]ioas@ }i laborioas@ activitate de cer-
cetare. Este un studiu de caz multidis-
ciplinar care ofer@ localit@]ii }i sta]iunii
Ocna Sibiului datele absolut necesare
certific@rii }i clasific@rii lor în arealul
turismului na]ional }i european.

Se }tie foarte bine c@ orice
ac]iune practic@ se cl@de}te pe baze
realiste, atunci când are la temelie un
studiu elaborat dup@ criterii riguros
}tiin]ifice. {i acesta este meritul prin-
cipal al lucr@rii: ofer@ date }i instru-
mente de ac]iune pentru dezvoltarea }i
valorificarea superioar@ a poten]ialului
local. De altfel, cartea nu se limiteaz@
la prezentarea unor date }i m@sur@tori
}i nici m@car la prelucrarea lor pân@
la stadiul de concluzii edificatoare, ci
str@bate calea demersului publicistic
pân@ la cap@t. Adic@, pân@ la elabora-
rea unor solu]ii tehnice de restabilire
a echilibrului natural al lacurilor Ocnei
Sibiului, continuând cu prezentarea
unor elemente de management durabil
al zonei }i cu propuneri concrete pen-
tru o dezvoltare strategic@ specific@.

În plus, ar fi de subliniat acura-
te]ea }i accesibilitatea textului c@r]ii în
ansamblul s@u, ceea ce face ca o
lucrare adresat@ preponderent spe-
ciali}tilor s@ poat@ fi în]eleas@ }i citit@
cu interes, în cele mai multe din capi-
tolele sale, de c@tre orice turist sau
pacient dornic s@ se familiarizeze cu
cadrul natural al sta]iunii pe care o
viziteaz@ }i cu propriet@]ile miraculoa-
se ale apelor sale.

„Finan]e publice }i dezvoltare
regional@“

Conf. univ. dr. Iosif MOLDOVAN

O carte exprim@, îndeob}te, o
experien]@ de via]@. De via]@ propriu-
zis@ care, suprapus@ pe o traiectorie
profesional@ de solid@ reputa]ie, poate

deveni o veritabil@ profesiune de cre-
din]@.

Experien]a de via]@ }i st@pânirea
des@vâr}it@ a domeniului de activitate
c@ruia i s-a consacrat ani în }ir, cu
pasiune }i perseveren]@, i-au îng@duit
autorului acestei lucr@ri s@ realizeze un
studiu de referin]@ asupra problematicii
complexe }i nu rareori controversate a
regionaliz@rii }i dezvolt@rii locale.

Cartea ne propune unghiuri ine-
dite }i judec@]i de valoare originale
asupra consecin]elor globaliz@rii – pe care
nu pu]ini anali}ti mondiali sunt tenta]i
s@ o a}eze la r@scrucea dintre }ans@
}i blestem – asupra vie]ii economice
}i sociale din România }i asupra con-
struc]iei modelelor economice de dez-
voltare local@ cu adev@rat viabil@.

Mai mult decât atât, evitând teo-
retiz@rile excesive }i aducând dezbate-
rea de idei în planul ac]iunii practice,

autorul formuleaz@ r@spunsuri perti-
nente, la îndemâna factorilor de deci-
zie politic@, la întreb@ri care fr@mânt@
în prezent opinia public@ româneasc@:
Este regionalizarea o solu]ie real@ în
procesul descentraliz@rii competen]elor
autorit@]ilor centrale? Cum se poate
concepe o construc]ie bugetar@ optim@
în sprijinul dezvolt@rii regionale prin
valorificarea surselor de finan]are
extern@? În ce m@sur@ poate }i trebu-
ie s@ beneficieze România de expe-
rien]a în domeniu a partenerelor din
Comunitatea European@? Cum se poate
eficientiza procesul dezvolt@rii regionale
prin satisfacerea în egal@ m@sur@ a inte-
reselor comunitare, na]ionale }i locale?

Din toate aceste motive, cartea,
ap@rut@ sub auspiciile Editurii Univer-
sit@]ii „Lucian Blaga“ din Sibiu, gândit@
}i scris@ într-un autentic spirit euro-
pean, se constituie într-un îndemn la
abordarea cu realism a provoc@rilor
care stau în fa]a României zilelor
noastre, la valorificarea oportunit@]ilor
vaste pe care ni le ofer@ statutul de
membru al Comunit@]ii Europene.

„Economia Uniunii Europene“
Conf. univ. dr. Paul LUCIAN

La Editura }i Tipografia Univer-
sit@]ii „Lucian Blaga“ din Sibiu a v@zut,
recent, lumina tiparului o carte de sin-
tez@ }i referin]@, intitulat@ sugestiv
„Economia Uniunii Europene“. Autor:
conf. univ. dr. Paul Lucian, cadru
didactic al Facult@]ii de {tiin]e Eco-
nomice din Sibiu }i colaborator al
publica]iei noastre.

Întâlnim în paginile acestei c@r]i
o informa]ie dens@ }i pertinent@, cu

privire la politicile }i strategiile Uniunii
Europene }i la impactul acestora asu-
pra dezvolt@rii României.

Inser@m punctul de vedere al
autorului, care se constituie în conclu-
zia-cadru a acestui valoros volum:
„Al@turarea României la U.E. presupu-
ne renun]area la prerogativele na]io-
nale de baz@ în materie de formulare
}i aplicare de politici economice. Dar,
aceast@ renun]are nu este un simplu
act de transfer de prerogative, deoare-
ce prive}te capacitatea unei economii
de a-}i compatibiliza func]ionarea cu
un alt spa]iu, cel al Uniunii Europene,
f@r@ costuri excesive de o parte }i de
alta. {ansa istoric@ a României, de
modernizare prin al@turarea la U.E.,
trebuie judecat@ }i prin prisma nevoii
de «ad@postire» fa]@ de incertitudinile
}i volatilitatea din spa]iul economic
mondial“.

Rolul comunica]iilor în marketingul bancar
drd. Camelia APOSTU

Noi apari]ii editoriale



Interesul ridicat al investitorilor a f@-
cut ca, pentru a treia lun@ consecutiv
în, acest an, rulajul Sibex s@ se si-
tueze pe un traseu ascendent, astfel
c@ luna trecut@ s-a înregistrat o
cre}tere de 51,3&, în compara]ie cu
volumul din iunie 2008. Totodat@,
rulajul de pe pia]a Sibex s-a situat, din
nou, peste cel corespunz@tor aceleia}i
luni din anul precedent. În cele 23 de
sesiuni de tranzac]ionare din iulie au
fost încheiate 357.714 contracte futu-
res }i options, cu o valoare 728.5
milioane lei. Media contractual@ zilnic@
a fost de 15.552, iar cea valoric@ de
30,11 milioane. Fa]@ de luna iulie
2007, când au fost încheiate 226.878
de contracte, s-a înregistrat o cre}tere
de 57,6& a rulajului. Pia]a futures a
fost sectorul preferat al investitorilor
care au încheiat 353.598 contracte, în
timp ce în aria options totalul s-a ridi-
cat la 4116. „Interesul investitorilor
fa]@ de instrumentele la termen dispo-
nibile la Sibex a crescut, dovad@ fiind
}i cele 80 de conturi noi deschise în
iulie”, a declarat dl. Teodor Ancu]a
pre}edintele Sibex. În topul de lichidi-
tate din iulie, s-au impus DESIF 2 cu
194.573 contracte reprezentând o pon-
dere de peste 55& din rulajul întregii
luni. Din distribuirea pe scaden]e, se
observ@ preferin]a pentru termenul
septembrie 2008, care a beneficiat de
189.269 contracte, reprezentând o pon-
dere de 97,27& din totalul consemnat
pe acest simbol. Num@rul tranzac]iilor
cu DESIF 2 s-a ridicat la 27.811. Pe

doi s-au pozi]ionat DESIF 5, cu
142.248 contracte. Acestea au fost
tranzac]ionate pentru toate scaden]ele,
cea mai lichid@ fiind septembrie, cu
124.299 contracte }i o pondere de
circa 87& din totalul transferat pe
simbolul în discu]ie. Ultima treapt@ a
podiumului a revenit perechii
RON/EURO, cu peste 10.000 de con-
tracte. Scaden]a septembrie a atras
8768 contracte reprezentând peste
87& din rulajul acestui produs. Valoric,
suma corespunz@toare transferurilor
RON/EURO a fost de 36,2 milioane de
lei, iar num@rul tranzac]iilor s-a ridicat
la 1124. Un avantaj pentru lichiditatea
acestora a fost din nou prezen]a for-
matorului de pia]@ care, prin cotarea
permanent@, a dinamizat plasamentele
}i a oferit o alternativ@ investitorilor la
plasamentele în derivatele pe ac]iuni. 

SSIF Broker î}i men]ine 
domina]ia în topul intermediarilor 

În luna iulie, intermediarii activi pe
pia]a Sibex au încheiate  357.714 con-
tracte futures }i options cu 51& peste
rulajul din luna anterioar@ }i cu 57&
mai mult fa]@ de iulie 2007. SSIF
Broker Cluj si-a men]inut prima pozi]ie
în clasament, încheind 79.211 contrac-
te }i consolidându-}i pozi]ia de lider în
ierarhia general@ pe an. Din totalul
rulat de SSIF Broker, 711 contracte au
fost încheiate pe contul de market-
maker. Activitatea SSIF Broker Cluj ca
formator de pia]@ s-a desf@}urat pe
contractul DESNP cu scaden]a sep-
tembrie. Pe doi în top s-a clasat
societatea SSIF Estinvest, care a tran-
zac]ionat un volum de 75.374 contrac-
te, urcând un loc. Pe ultima treapt@ a
podiumului, s-au pozi]ionat brokerii de
la SSIF Vanguard Bucure}ti, cu un
rulaj de 74.345 contracte. Pe patru, în
urcare cu un loc fa]@ de pozi]ia
de]inut@ în iunie, se afl@ SSIF Delta
Valori Mobiliare, cu 52.458 contracte.
O ascensiune spectaculoas@ de cinci
pozi]ii a avut SSIF Trend Bac@u, care
a ajuns de pe pozi]ia zece, de]inut@ în
iunie, pân@ pe locul cinci, prin cele
41.242 contracte încheiate. Pe pozi]ia
}ase se afl@ BT Securities, cu peste
36.000 de contracte, în timp ce pe

}apte îi observ@m pe brokerii de la
Eastern Securities, cu 35.918, iar pe
opt pe cei de la KBC Securities, cu
pu]in peste 33.000. Ultimele dou@
locuri din top 10 au fost revendicate
de Interdealer Capital, aflat@ pe nou@,
cu 31.765 contracte, respectiv Inter-
capital Invest, pozi]ionat@, prin cele
aproape 29.000 de contracte, pe 10,
în urma unui recul de patru pozi]ii fa]@
de luna precedent@. Societatea WBS
România s-a clasat pe locul 12, cu
24.666 contracte, dintre care 6240
realizate pe contul de market-maker.
SSIF WBS activeaz@ ca market-maker
pe mai multe simboluri, dintre care se
deta}eaz@ ca lichiditate RON/EURO.
Per total, în pia]@ au tranzac]ionat 38
de intermediari. 

La debut de august, 
RON/EIRO printre vedetele pie]ei 

La începutul s@pt@mânii 4-8 august,
pruden]a a fost caracteristica de baz@
din pia]a futures, astfel c@ am asistat
la reducerea volumului de transfer. Au
fost încheiate 6590 contracte futures
}i options din 1137 tranzac]ii cu o
valoare de 12,3 milioane de lei. Printre
cauzele care au determinat investitorii
s@ fie mai pondera]i }i s@ adopte ati-
tudinea de a}teptare a fost lipsa unei
direc]ii clare de evolu]ie, pre]urile evo-
luând mult timp în mod mixt. Totu}i,
la închidere, imagine predominant@ a
fost una „ro}ie” excep]iile notabile
provenind din sectorul petrolier. Finalul
}edin]ei a fost unul mai intens, ultima
or@ aducând mai multe tranzac]ii, sol-
date cu circa 1500 de contracte, evi-
den]iindu-se înc@ odat@ eficien]a
m@surii de prelungire a programului.
Dac@ nehot@rârea a avut ca efect dimi-
nuarea lichidit@]ii în special pe vedete
pie]ei Sibex, anume DESIF 2 }i DESIF
5, în schimb evolu]ia din pia]a inter-
bancar@ a euro, care a atins minimul
anului fa]@ de leu, nu putea r@mâne
indiferent@ investitorilor futures.
Ace}tia au fost din nou foarte prezen]i
în pia]a derivatelor valutare, unde au
încheiat 562 contracte pe perechea
RON/EURO, vizând ultimele scaden]e
din acest an. Ca }i pe pia]a cash, euro
a pierdut teren în fa]a leului, depreciin-

du-se cu 2,39 bani, pentru septembrie,
scaden]@ în raport cu care a fost eva-
luat la 3,5211 lei, respectiv 1,8 bani
pentru decembrie, orizont pentru care
a închis la 3,5606 lei. Cea de-a doua
}edin]@ a lunii a adus }i un num@r
mai mare de op]iuni. Au fost înregi-
strate 119 de contracte options, cele
de tip call de]inând o pondere de 91,5
%. În ciuda volumelor în sc@dere, deri-
vatele SIF }i-au men]inut, totu}i,
suprema]ia în topul de lichiditate.
Pentru a doua }edin]@ la rând, DESIF
5 au ocupat primul loc în clasament
cu peste 3000 contracte.
Mar]i, pe o pia]@ Sibex predominat
verde, pruden]a a dominat din nou,
astfel c@ lichiditatea a r@mas ancorat@
într-o zon@ destul de modest@. Totu}i,
cre}terile înregistrate pe cele mai lichi-
de derivate pe ac]iuni au atras mai
mul]i investitori detectându-se o
îmbun@t@]ire a rulajului cu circa 30&,
în compara]ie cu }edin]a de luni. Au
fost încheiate 8524 contracte, din 1498
tranzac]ii, iar valoarea corespunz@toare
acestora a fost de 16,68 milioane de
lei. Dac@ atitudinea de a}teptare }i-a
spus cuvântul în ceea ce prive}te
volumul realizat, num@rul în cre}tere al
pozi]iilor deschise a indicat disponibi-
litatea investitorilor c@tre tranzac]io-
nare, anun]ând o lichiditate mai mare
pe viitor. De-a lungul zilei, au fost
deschise 2224 pozi]ii, totalul general
ajungând la  65.676. Pia]a derivatelor
valutare a confirmat }i în cea de-a
doua }edin]@ a s@pt@mânii interesul de
care se bucur@ în rândul partici-
pan]ilor. Ace}tia au încheiat pe simbo-
lul RON/EURO 795  contracte, dintre
care 692 pentru septembrie }i 103
pentru decembrie. Pentru toamna anu-
lui curent, tranzac]iile au fost încheia-
te la pre]uri între 3,5102 }i 3,5343 lei,
moneda unic@ închizând la 3,52 lei, în
minus cu  0,11 bani. Tot pe minus s-
a realizat }i închiderea pentru ultima
scaden]@ din an, în raport cu care
euro a fost evaluat la 3,5581 lei,
pierzând 0,25 bani. „Pia]a RON/EURO
este, în momentul de fa]@, dup@ vede-
tele DESIF 2 }i DESIF 5, zona cea mai
lichid@ a bursei sibiene. Pe lâng@ pre-
zen]a mai mult decât util@ a formato-
rului de pia]@, asupra lichidit@]ii deri-

vatelor în discu]ie }i-a pus amprenta
}i evolu]ia din pia]a cash, care, în ulti-
ma lun@, a dus la înt@rirea puternic@
a monedei na]ionale, element care nu-
i putea l@sa indiferen]i nici pe specu-
latorii futures, dar nici pe hedgeri” a
apreciat un broker. 
Miercuri, de}i deschiderea pe verde }i
continuarea acestei direc]ii la începutul
}edin]ei au indus ideea c@ pia]a î}i va
p@stra direc]ia ascendent@, evolu]ia
ulterioar@ a contrazis aceste a}tept@ri
iar cota]iile au revenit pe minus, închi-
derea g@sind mare parte din ele în
aceast@ ipostaz@. Prin urmare, pruden]a
investitorilor reflectat@ de lichiditatea
ultimelor }edin]e a fost justificat@ de
jocul pre]urilor. Şedin]a de miercuri a
p@strat }i ea, raportat la volumul de
transfer, acelea}i caracteristici, astfel
c@ au fost încheiate 8526 contracte
futures }i options din 1789 tranzac]ii
cu o valoare de 16,25 milioane lei.
Chiar dac@ num@rul contractelor s-a
men]inut în aceast@ zon@, s-a remar-
cat infuzia de noi pozi]ii, indicat@ de
cele 2268 deschideri care au dus tota-
lul la aproape 68.000. În opinia unui
broker, „disponibilitatea investitorilor
c@tre deschiderea de noi pozi]ii indic@
faptul c@ ace}tia trec printr-o perioad@
de acumul@ri }i reorient@ri”. Tran-
zac]iile efectuate au vizat 17 pie]e,
sectoarele SIF, petrolier, bancar }i
derivatele valutare înglobând produse-
le tranzac]ionate. Aprecierea monedei
na]ionale fa]@ de euro din pia]a inter-
bancar@ a fost reflectat@ din nou }i la
Sibex, unde moneda unic@ a avut o
evolu]ie descendent@. Pentru septem-
brie, investitorii au estimat un curs de
3,5003 lei pentru un euro, în minus
cu 1,97 bani, iar pentru decembrie
unul de 3,55 lei, conturat dup@ o
sc@dere de 0,81 bani. Volumul de
transfer pe perechea RON/EURO a
atins nivelul de 600 contracte, plasân-
du-se pe locul trei în topul }edin]ei.
Ponderea cea mai mare din rulaj a
revenit îns@ tot derivatelor SIF. Cu
4140 contracte, majoritatea perfectate
pentru scaden]a scurt@, DESIF 2 au
fost preferatele  juc@torilor }i s-au cla-
sat pe locul unu în top. 
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Decebal N. TOD~RI[~
- purt@tor de cuvânt al BMFMS 

În iulie, pe pia]a Sibex, cre}tere cu 51 % fa]@ de luna precedent@

urmare din pag.1
A ajutat infal]ia, este drept, dar

a dat peste cap deficitul de cont cu-
rent, l-a a}ezat la acea cifr@ ^ngri-
jor@toare de 14& din PIB, una din
cele mai grele cifre pentru economia
rom$neasc@. Vara aceasta, din nou
aceea}i tendin]@. Unde se aseaman@
vara aceasta cu cea de acum un an,
sau doi, c$nd valutele evoluau la fel?
Asem@n@rile sunt doar ^n comporta-
mentul social-economic al rom$nilor.
Nimic altceva dec$t cererea de lei pe
termen scurt, exprimat@ prin intr@rile
mari de lei din str@inatate, este
comun acestor ani. %n aceste luni,
sunt intr@ri importante din str@inatate,
de la rom$nii care lucreaz@ acolo }i
vin ^n concediu acas@. Dar, aceste
fonduri nu pot schimba foarte mult
din liniile de evolu]ie, dac@ nu intervin
}i marile transferuri, marile intr@ri,
marile b@nci. Fondurile str@ine, care
achizitioneaz@ lei, o fac ^n condi]ii cu
totul }i cu totul speciale. %n primul
r$nd, se uit@ la dob$nda cu care sunt
bonifica]i leii ^n b@ncile din Rom$nia.
O dob$nd@ care ]ine cont de do-
b$nda de politic@ monetar@. Dac@,

acum, aceasta este ^n cre}tere }i a
ajuns la 10,25, acum un an era mic@:
7,50. Dob$nda de acum, la care BNR
a apelat pentru a r@spunde puterni-
cilor presiuni infla]ioniste, este un
bun motiv pentru a investi ^n leu. De
altfel, leul este singur@ moned@ care
c$stig@ teren ^n regiune, ^n fa]a
monedei europene. Nu o face nici
forintul, nici zlotul polonez. Doar
leul. Anul trecut, de}i dob$nda era
mic@, evolu]ia favorabil@ leului era
similar@ cu a celorlalte monede regio-
nale. %ntregul sentiment investi]ional
era ^n favoarea monedelor emergen-
te. Riscurile erau considerate mici,
atunci c$nd era vorba de zone din-
colo de spa]iul euro }i bonifica]iile
mult mai interesante dec$t cele ale
valutelor forte. Dar, acest sentiment
era unul de dinaintea crizei creditelor
imobiliare de risc, celebrele subpri-
me. Odat@ cu g@urile produse de
pr@bu}irea pie]elor, riscurile nu }i le-
a mai asumat nimeni, banii s-au
str$ns spre capitalele financiare }i
nimeni nu }i-a mai asumat riscuri.
Nu este doar o chestiune de influ-
en]e interna]ionale. {i nici doar una
de sentiment, de}i, de prea multe ori,

modul cum este v@zut@ o evolu]ie
regional@ se r@sp$nde}te ca un virus
printre gestionarii fondurilor de in-
vesti]ii }i o moned@ devine vedet@,
chiar dac@ propriile condi]ii nu o
sus]in. Acesta este cazul leului acum,
sau poate deveni, pentru c@ ^nc@ acest
sentiment investi]ional este departe
de a transforma leul ^n vedet@. Se
sper@ mai pu]in de la economia
rom$neasc@, iar p@catele ei sunt
recunoscute: infla]ie ridicat@ }i deficit
de cont curent mare. Dar, aceste
p@cate nu par at$t de grave. Prezen]a
interesului pentru leu spune c@
aceasta dob$nd@ de 10,25, cu care
Banca Na]ional@ l-a ^nc@rcat, repre-
zint@ o bonifica]ie excelent@ pentru
mediul economic local. Adic@, e o
dob$nd@ prea mare pentru o econo-
mie care nu merge chiar at$t de
prost. Dob$nzile mari sunt caracteris-
tice economiilor neperformante. Nu
este ^ns@ }i cazul Rom$niei. De aceea,
interesul apare. Singur, leul tare
poate ajuta la sc@derea infla]iei }i, pe
termen scurt, e un c$}tig. Riscul e
s@ fie un c$}tig prea scump pl@tit.
Un leul tare aduce deficite mai mari
}i creeaz@ iluzii c@ marile probleme

economice au trecut. De fapt, ele nu
au trecut, chiar dac@ nu sunt at$t de
mari. Nuan]ele sunt at$t de impor-
tante aici, ^nc$t orice pas gre}it poate
at$rna balan]a de partea reu}itei sau
a e}ecului. Gramajul perfect e greu
de ob]inut. O dob$nd@ mare a leului
poate dezechilibra tot at$t de mult
c$t poate ajuta. Dar, marele ajutor al
leului ar fi ca aceast@ dob$nd@ cu
care l-a ^nzestrat BNR s@ poate fi
sus]inut@ de un euro mai puternic }i

de un dolar ^nt@rit. A}a s-au f@cut
planurile }i la BNR. Meciul ^nc@ se
joac@. Sunt promisiuni pentru cre}-
terea dob$nzii pe dolar, dar ultima
decizie nu a adus nimic nou. Pentru
euro, p@strarea la 4,25 e doar jum@-
tate de pas de ajutor. Toate aceste
aspecte arat@ c@ leul este ^n conce-
diu, dar deasupra lui se ^ntimpl@
foarte multe. At$t de multe, ^nc$t
exist@ riscul ca atunci c$nd se va
^ntoarce acas@, s@ r@m$n@ f@r@ job.

Dan SUCIU
Vacan]a leului
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Maria Grapini indic@ o alt@ realitate
de business care ^mpinge firmele
din industria u}oar@ s@-}i v$nd@
terenurile, mai ales cele pozi]ionate
central: "E neprofesionist ca un om
de afaceri s@ fac@ un rulaj de cinci
milioane de euro, pe un teren care
valoreaz@ de trei ori mai mult".
Ca director general al produc@to-
rului de textile }i articole de pas-
manterie Pasmatex, Grapini a ^nce-
put negocierile cu un dezvoltator
imobiliar italian, pentru v$nzarea
terenului de 8.000, mp din centrul

Timi}oarei, unde func]ioneaz@ acum
firma. Suma calculat@ de Maria Grapini
s@ intre ^n conturile ac]ionarilor
Pasmatex (50& - Grapini; 50& - 20
de ac]ionari persoane fizice) ajunge
la 15 milioane de euro, de trei ori
mai mult dec$t rulajul grupului Pas-
matex, de anul trecut.
"%n niciun caz, nu v$nd Pasmatex ca
afacere. Nu dispare produc]ia }i nici
cele 600 de locuri de munc@. Ne
reloc@m", ]ine s@ precizeze Grapini,
explic$nd c@ a cump@rat deja un
teren de 20.000 mp, ^n zona indus-
trial@ a Timi}oarei, unde a proiectat o
fabric@ modern@, care va ^ncepe pro-
duc]ia ^n cel mult un an de zile. 
Indiferent de motive, e clar pentru
to]i produc@torii c@ nu vor mai pro-
duce mult timp ^n mijlocul ora}elor,
motiva]ia lor ]in$nd de faptul c@ nor-
mele UE de protec]ie a mediului ^i

oblig@ s@ se mute ^n zone industriale.
"Nu va r@m$ne nici o fabric@ ^n
centrul ora}ului, chiar dac@ este
nepoluant@. Toat@ zona asta - unde
erau uzinele Vulcan, Wolf, Zimmer,
}es@toriile Reunite, fabrica de ule-
iuri Phoenix, Metalurgia Manoteh-
nica - e ^n schimbare", constat@
Carmen Mari B@lu, directorul gene-
ral al produc@torului de ]es@turi din
in }i c$nep@, Industria Iutei Bucu-
re}ti, o alt@ companie care a scos
terenul fabricii la v$nzare. 
Firma, la care de]in ac]iuni 375 de
actuali }i fo}ti salaria]i, are active
imobiliare de 27.000 mp, undeva ^n
sectorul 5 al Capitalei. %n condi]iile
^n care un metru p@trat a ajuns ^n
zona Trafic Greu la 1.400 de euro,
f@r@ TVA, ac]ionarii ar putea ^ncasa
cel pu]in 37 de milioane de euro
din v$nzarea terenului. Conform lui
Carmen Mari B@lu, produc]ia va fi
mutat@ pe un teren de cinci ori mai
mic, undeva pe {oseaua Alexandriei
sau ^n Berceni. "P$n@ nu avem cer-
titudinea veniturilor, nu ne putem
angaja ^n investi]ii, pentru c@ o parte
din ele vor fi f@cute din banii c$}ti-
ga]i ^n urma v$nz@rii terenului }i o
parte din proiectele elaborate pentru
ob]inerea de fonduri structurale",
precizeaz@ directorul Industriei Iutei.
Cu o istorie de 80 de ani de acti-
vitate ne^ntrerupt@, fabrica de con-
fec]ii din iut@ }i c$nep@ export@, ^n
principal ^n Italia, cam 7& din cifra
de afaceri anual@ de un milion de
euro. Cei 75 de angaja]i care mai
lucreaz@ ^n prezent ^n fabrica priva-
tizat@ ^n 1995, prin metoda MEBO,
produc sfori, ]es@turi, saci, covoare
}i pre}uri integral din iut@ sau ^n
amestec cu in }i c$nep@, dar }i
produse ne]esute. “Am rezistat p$n@
acum f@r@ s@ avem datorii }i am
p@strat }i profilul, a}a c@ ne putem
g$ndi, prin prisma fondurilor struc-
turale europene, la o dezvoltare
care s@ ne permit@ s@ rezist@m }i
pe pie]ele europene }i la concuren]a

produc@torilor din Asia", se arat@
optimist@ Mari B@lu, g$ndindu-se la
schimbarea traseului spre serviciu
cu care s-a obi}nuit de 24 de ani.
"Cine }tie, poate vom cump@ra }i
noi un spa]iu de birouri aici, ca s@
p@str@m sediul social, care este pe
actualul amplasament de 70 de ani",
completeaz@ Carmen Mari B@lu,
f@c$nd aluzie la faptul pe locul
actualei fabrici se va ridica o cl@dire
de birouri }i, probabil, un complex
reziden]ial.
Cazul firmei bucure}te nu este sin-
gular ^n acest sector al industriei
u}oare; principalul concurent, Tex-
tila din Ia}i, are acelea}i planuri de
v$nzare a terenului din centrul ora-
}ului }i de mutare a activit@]ii ^n
zona industrial@. Ac]ionarii, }apte
persoane fizice, cu participa]ii cu-
prinse ^ntre 4& }i 23&, caut@
cump@r@tor pentru 27.500 mp, ^n
zona Copou. "Suntem ^ntr-o zon@
reziden]ial@ }i nu mai putem r@-
m$ne mult aici, din cauza polu@rii.
Pe urm@, }i suprafa]a este prea mare
pentru necesarul nostru", explic@
Petru Popescu, administrator co-
mercial }i unul dintre ac]ionarii fir-
mei, ad@ug$nd c@ societatea a
cump@rat deja aproape un hectar de
teren la marginea ora}ului, unde va
construi o nou@ fabric@. Valoarea in-
vesti]iei a fost de circa 1,3 milioane
de euro. %n urma unei eventuale
tranzac]ii, societatea ar putea ^ncasa
^n jur de 22 de milioane de euro, la
un pre] de 800 euro metrul p@rtat,
avansat de Petcu. Ceea ce ar ^nsem-
na cel pu]in un milion de euro pen-
tru fiecare ac]ionar ^n parte. 
Textila Ia}i produce, din 1886, sub
aceea}i marc@, fire din fibre natura-
le, ^n, c$nep@ }i iut@, dar }i sfori,
fr$nghii, saci din iut@ }i p$nz@ sau
decora]iuni. Fabrica, ^n care lucreaz@
118 angaja]i, a avut, anul trecut, o
produc]ie ^n valoare de 1,5 milioa-
ne de euro.
De}i pu]ine, nu lipsesc nici cazurile

c$nd firmele aleg s@-}i dezvolte sin-
gure o politic@ de investi]ii imobilia-
re. Flaros Bucure}ti, companie con-
trolat@ de SIF Oltenia, }i-a l@rgit, de
anul trecut, obiectul de activitate }i
cu construc]ii }i investi]ii imobilia-
re. Produc@torul de ^nc@l]@minte
de]ine o suprafa]@ de 3 ha, ^n zona
Timpuri Noi, unde are ^n plan s@
ridice o cl@dire de birouri de zece
etaje }i un bloc de locuin]e de opt
etaje, pe 2.000 }i respectiv 400 mp.
Proiectul este estimat la 20 de
milioane de euro. Ac]ionarii sper@
s@ ob]in@ cel pu]in jum@tate din
sum@ din v$nzarea unei parcele de
8.000 mp, ^n aceea}i zon@. P$n@ la
v$nzare ^ns@, principala preocupare
a companiei este ^nfiin]area unei
sec]ii de produc]ie de ^nc@l]@minte
de dam@ la Pleni]a, ^n jude]ul Dolj,
unde produc@torul va ^nchiria o hal@
de 600 mp, urm$nd ca, ^n c$teva
luni, s@ }i ^nceap@ produc]ia, cu 80-
100 de angaja]i.
"Vrem s@ ie}im cu marca proprie pe
pia]a extern@ }i viz@m, pentru ^nce-
put, Rusia", declar@ Ion {andor, di-
rectorul general adjunct al societ@]ii.
%n acest sens, Flaros a deschis deja
un birou la Moscova. Cu o cifr@ de
afaceri de 1,6 milioane de euro,
realizat@ anul trecut, compania pro-
duce, zilnic, circa o mie de perechi
de pantofi b@rb@te}ti, integral expor-
ta]i ^n sistem lohn, sub m@rci ca
Next, Clarks sau Marks & Spencer. 
Investi]ii imobiliare ^n nume propriu
are ^n plan }i ModaTim Timi}oara.
Produc@torul de confec]ii ^}i va muta
activitatea de produc]ie ^n afara ora-
}ului, iar pe terenul central va con-
strui cinci cl@diri de birouri. Prima,
cu o suprafa]@ ^nchiriabil@ de 7.500
mp, a fost terminat@ toamna tre-
cut@, ^n urma unei investi]ii de opt
milioane de euro. Pentru finan]area
proiectului, compania a luat un cre-
dit de 28 de miloane de euro de la
banca austriac@ Investkredit Bank,
parte a grupului Volksbank. (va urma)

P@m$nt de v$nzare
|mpin}i de posibilitatea de a ^ncasa ^nzecit mai mult dec$t cifrele de afaceri
realizate, patru produc@tori din industria u}oar@ au scos la v$nzare loturile de
sub fabricile pe care produc.
Textila Ia}i
• Suprafa]@: 27.500 mp, ^n zona Copou, din Ia}i
• Pre] estimativ: ^ntre 700-800 euro/mp 
• Ac]ionariat: 7 persoane fizice, cu participa]ii cuprinse ^ntre 4 }i 23%
Industria Iutei
• Suprafa]@: 27.000 mp, ^n zona Trafic Greu, din Bucure}ti
• Pre] estimativ: 1.400 euro/mp 
• Ac]ionariat: 375 de actuali }i fo}ti salaria]i
Flaros
• Suprafa]@: 8.000 mp, ^n zona Timpuri Noi, din Bucure}ti
• Pre] estimativ: 2.000 euro/mp 
• Ac]ionariat: SIF Oltenia (73,3&)
Pasmatex 
• Suprafa]@: 8.000 mp ^n centrul Timi}oarei
• Pre] estimativ: 1.800 euro/mp 
• Ac]ionariat: Maria Grapini (50&) }i al]i 20 de ac]ionari persoane fizice

SURSA: Companiile 

O industrie ^n declin, dominat@ de companii cu produc]ie tot mai mic@,  marje de profit mai mult dec$t ^njum@t@]ite }i f@r@
vreo perspectiv@ prea apropiat@ de a reveni pe f@ga}ul normal, a ajuns s@ genereze, totu}i, milionari ^n euro. Mina de aur
sunt, ̂ns@, nu ]es@turile }i hainele, ci terenurile pe care sunt amplasate fostele fabrici de textile, pe care proprietarii le-au v$ndut
la pre]uri frumoase, profit$nd de cererea mare de terenuri din partea dezvoltatorilor imobiliari.
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Milionarii din textile (II)
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