
----

De câte ori apar prognoze sau previziuni de
evolu]ii de pre] sau de scumpiri, tot de atâ-
tea ori acestea ajung s@ nu se confirme. Nu
ar trebui s@ mire acest lucru. Asta pentru
simplul motiv c@ nu vorbim neap@rat de
prognoze care s@ ab@ rigoarea specific@. {i
nici de probabilitatea meteorologiei. Sunt, de
prea multe ori, efectul unor dorin]e ascunse,
care, dincolo de improbabilitatea lor, sunt o
simpl@ }i frust@ dorin]@. A}a c@, atunci când
E ON anun]@ c@ gazele se vor scumpi cu
24%, mai mult decât de rigoarea unui cal-
cul, vorbim de o negoicere simpl@. 

Succesul pe pia]@ al
unei întreprinderi este dat de
maniera în care reu}e}te s@-}i
concentreze în permanen]@ efor-
turile spre în]elegerea }i satis-
facerea necesit@]ilor }i a}tept@-
rilor tuturor clien]ilor ei, atât cei
actuali, cât }i cei poten]iali.

Men]inerea unei pozi]ii
competitive pe pia]@ presupune

din partea întreprinderilor adoptarea }i demonstrarea unei
orient@ri clare c@tre client }i calitate, în special prin eva-
luarea continu@ a satisfac]iei clien]ilor, dar }i prin evalua-
rea constant@ a performan]elor realizate. 

S~PT~M#NAL FINANCIAR - ECONOMIC

„Tr@iesc de patruzeci de ani,
Dar nici ^n somn }i nici aievea
C@ld@ri cu pinteni de aram@
Nu mi-a fost dat s@ v@d p$n@ acum”

A. S. Pu}kin

c my b

c my b
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Bursa din Sibiu

drd. Anca DINICU

[intirea direct@ a infla]iei

Imaginea s@pt@m$nii

«At$ta vreme c$t oamenii vor putea 
s@ moar@, dar ei doresc }i iubesc 

s@ tr@iasc@, medicul trebuie 
s@ fie apreciat }i bine pl@tit»

La Bruyère

Din nou, despre medici. Ace}tia,
statutul lor ca atare, activitatea lor au
constituit }i constituie, din varii motive,
un subiect deosebit de fierbinte pentru
actualitatea noastr@. Este o "febr@"
endemic@, permanent@, deloc s@n@toas@.
Mai ^nt$i, ^ns@, cine sunt medicii? Nu
mai trebuie demonstrat ce oameni impor-
tan]i profesional sunt ei. A f@cut-o mult
mai bine dec$t, poate, oricine, Claude
Henri, conte de Saint-Simon, celebrul
industrialist, ^n faimoasa lui "Parabol@". 

continuare ^n pagina 7

DE LA EUROPA FIRMELOR LA FIRMELE EUROPENE

Cu decenii în urm@, în tinere]ea mea jurnalistic@, am tr@it o
întâmplare plin@ de tâlc. În biroul întunecos dintr-o str@veche
cl@dire a burgului, ne veghea, t@cut@ }i misterioas@, o uria}@ }i
sofisticat@ cas@ de bani. B@nuiam c@ z@cea acolo de secole, din
vremurile îndep@rtate ale st@pânirii austro-ungare, }i fusese mar-
tor@ la multe genera]ii de chiria}i vremelnici, dat@ fiind imposi-
bilitatea, practic@, de a fi scoas@ din locul s@u de veci, pe u}ile
sau ferestrele cl@dirii. Acolo o a}ezaser@ me}terii, acolo trebuia
s@ r@mân@, în afar@ de cazul pu]in probabil când cineva ar fi de-
molat un perete exterior al înc@perii. Misterul era sporit de fap-
tul c@, cineva, cândva, pierduse cheile uria}ului dulap de fier. S-au
f@cut încerc@ri nenum@rate de a-l descuia, f@r@ nici o }ans@ îns@. 

Secretele bine ferecate ale
fabricii de bani speculativi

continuare ^n pagina 3

PUNCTUL 
PE EUROPA

continuare ^n pag. 3

Judocana Alina Dumitru, primul aur olimpic
pentru Rom$nia, la Beijing 2008

continuare ^n pag. 4

Dan SUCIU

Emil DAVID

Milionarii din textile (III)

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

Perfec]ionarea 
medicinii de familie 

la nivel de cabinet (IV)
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drd. Camelia APOSTU
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„Moscova nu crede în lacrimi”

Pre]urile, ^ntre
dorin]@ }i realitate

Implica]iile procesului
de fidelizare a clientului

Policromii dezvelite

Dan POPESCU

Ne pleac@ medicii...

drd. Lucian BELA{CU pag. 2
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Ca alternativ@ la strategiile de
politic@ monetar@, în ultimii ani, s-a
conturat o nou@ strategie: ]intirea di-
rect@ a infla]iei. Prima ]ar@ care a adop-
tat aceast@ strategie a fost Noua
Zeeland@, în 1988, fiind urmat@, la scurt
timp, de Canada }i Marea Britanie.

[intirea direct@ a infla]iei pre-
supune: declararea asigur@rii sta-
bilit@]ii pre]urilor - rat@ a infla]iei
mic@ }i stabil@, ca unic obiectiv al
politicii monetare; estimarea unui
interval în care se va încadra
viitoarea rat@ a infla]iei într-o anumit@
perioad@ de timp (an, semestru sau
trimestru), ]inta fiind stabilit@ de
c@tre guvern sau de c@tre banca cen-
tral@; asumarea r@spunderii de c@tre
banca central@, pentru un eventual
e}ec în atingerea ]intei infla]ioniste
stabilite; desf@}urarea proceselor de
previzionare }i aplicare a politicii
monetare în condi]ii de transparen]@,
implicând reac]iile din partea agen-
]ilor economici; o independen]@ total@
în ceea ce prive}te instrumentele uti-
lizate de c@tre banca central@ în atin-
gerea ratei ]intite a infla]iei (Cristian
Popa, Caiete de Studii, BNR, 2000).
De asemenea, mai trebuie precizat
un indice de pre]uri care s@ m@soare
aceast@ ]int@, iar orizontul ]intei
depinde de rata infla]iei la momentul
adopt@rii strategiei. Pentru a ob]ine
rezultate favorabile, este foarte im-
portant ca popula]ia s@ aib@ o
deplin@ încredere în autorit@]ile mo-
netare astfel încât un eventual }oc
economic s@ nu determine reac]ii
negative care s@ modifice comporta-
mentul agen]ilor economici }i, astfel,

rezultatele prognozate s@ nu mai
poat@ fi realizate. Dac@ apar pertur-
ba]ii economice ce deplaseaz@ rata
infla]iei de la traiectoria prev@zut@ de
autoritatea monetar@, este foarte
important ca guvernan]ii s@ urm@-
reasc@ }i alte obiective secundare
precum produc]ia }i }omajul; astfel,
este probabil ca infla]ia s@ nu revin@
prea curând în intervalul anun]at. Mai
mult, dac@ popula]ia î}i va pierde
încrederea în autorit@]i }i î}i va
revizui a}tept@rile privind infla]ia,
atunci este posibil ca guvernan]ii s@
renun]e la prognozele ini]iale }i s@
anun]e o nou@ valoare ]int@.

În urm@ cu exact trei ani, BNR
a adoptat strategia ]intirii directe a
infla]iei, având drept principal mijloc
de comunicare Raportul asupra in-
fla]iei. În decursul anilor, BNR a
revizuit atât modul de strucuturare a
raportului, cât }i periodicitatea pu-
blic@rii, trimestrial@ în acest moment.
Mai mult, raportul trimestrial include
proiec]ia BNR privind evolu]ia ratei
infla]iei pe un orizont de doi ani,
având în vedere incertitudinile }i
riscurile poten]iale, precum }i o ana-
liz@ din punct de vedere a politicii
monetare. Ultimul raport asupra
infla]iei, la care vom face }i noi
referiri, a fost publicat la începutului
lunii august.

Astfel, proiec]iile BNR plaseaz@
rata anual@ a infla]iei, la finele anu-
lui 2008, la nivelul de 6,6&, iar pen-
tru finele anului 2009, prognoza este
de 4,2&. 

Merit@ semnalat faptul c@, în
decursul acestui an, BNR a decis
majorarea ratei dobânzii de politic@
monetar@ de }ase ori, ultima dat@, la
sfâr}itul lunii iulie, prin majorarea cu
0,25 puncte procentuale, atingându-
se astfel nivelul de 10,25&. Istoricul
major@rilor succesive ale ratei do-
bânzii de politic@ monetar@, de-a lun-
gul anului, a fost urm@torul: la
începutul lunii ianuarie, s-a hot@rât o
majorare cu 0,5 puncte procentuale,
de la 7,5& la 8&, ulterior, la
începutul lunii februarie, s-a mai

realizat o ajustare cu un punct pro-
centual }i s-a atins nivelul de 9&,
apoi, la sfâr}itul lunii martie, de
9,5&, la începutul lunii mai, de
9,75&, pentru ca la sfâr}itul lunii
iunie s@ fie stabilit@ la nivelul de
10&. Toate aceste demersuri au avut
ca scop principal evitarea deterior@rii
anticipa]iilor privind infla]ia }i limi-
tarea presiunilor infla]ioniste.

Riscuri semnificative de situare
a traiectoriei viitoare a infla]iei peste
cea prognozat@, în accep]iunea BNR,
sunt asociate unor posibile evolu]ii
nefavorabile precum: continuarea
procesului de cre}tere a veniturilor în
exces în raport cu productivitatea
muncii, lipsa de coordonare a po-
liticii fiscale }i cea a veniturilor cu

politica monetar@, reluarea deprecierii
monedei na]ionale ca urmare a unor
perturba]ii ce pot surveni pe pie]ele
interna]ionale, deteriorarea a}tept@ri-
lor agen]ilor economici privind
infla]ia. Exist@, de asemenea, }i
riscuri legate de evolu]ia pre]ului
petrolului, acesta având un impact
semnificativ asupra evolu]iei pre-
]urilor agregate.

Din ultimele date statistice, fur-
nizate de INS, afl@m c@, în luna iulie,
fa]@ de luna anterioar@, pre]urile
m@rfurilor alimentare }i tarifele ser-
viciilor au sc@zut cu 0,7&, respectiv
0,3&, iar pre]urile m@rfurilor neali-
mentare au crescut cu 2,3&. Cele
mai importante cre}teri de pre]uri în
categoria m@rfurilor alimentare au
fost la ou@ }i carne de porc (1,56&),
iar din categoria m@rfurilor neali-
mentare la gaze (12,53&), energie
electric@ (4,51&) }i tutun (3,66&).
În ceea ce prive}te serviciile, cele
mai importante cre}teri de pre] au
avut loc la transport.

În ultimele luni, de}i scumpirea
accentuat@ a produselor energetice }i
alimentare a marcat evolu]ia infla]iei
}i în alte state europene, cre}terea
nivelului general al pre]urilor a fost
mai accentuat@ în România, decât în
multe dintre ele. O explica]ie ar fi
importan]a relativ@ mai mare a com-
ponentelor respective, în co}ul de
consum, îns@, influen]e nefaste au
avut }i evolu]iile negative determinate
de factori ce generez@ infla]ia, pre-
cum: cererea, salariile }i cursul de
schimb. 

În acest context, vom face câte-
va referiri succinte în leg@tur@ cu
dou@ probleme ce circumscriu po-
liticii monetare }i evolu]iilor financia-
re: cursul de schimb }i creditul, cu
prec@dere în raport cu evenimentele
din ultimele zile (dac@ ne referim la
cursul de schimb), respectiv în
leg@tur@ cu ceea se va întâmpla în
septembrie (dac@ ne raport@m la
credite).

Imediat dup@ anun]area de c@tre
BNR a modific@rii dobânzii de politic@
monetar@ (sfâr}itul lunii iulie), mo-
neda na]ional@ s-a apreciat, cursul de
schimb cunoscând cel mai jos nivel
din 2008, de 3,4719 pentru un euro

(în 7 august). Cu toate acestea, pe
pia]@, fie c@ este vorba de b@nci sau
case de schimb valutar, s-a constatat
o penurie de euro, respectiv un curs
de vânzare afi}at mai mare cu cel
pu]in 6 bani în raport cu cursul
BNR. Astfel, am putea considera c@
aprecierea leului a fost mai degrab@
una for]at@ }i evident sus]inut@ de
BNR. Mai mult, imprevizibilul s-a
manifestat prin izbucnirea conflictului
din Georgia, care s-a constituit într-
o cauz@ de natur@ exogen@ ce a
influen]at negativ toate ]@rile central
}i est europene. A}adar, cursul de
schimb }i-a reluat trendul puternic
cresc@tor: de 3,5644 (în 11 august),
respectiv 3.5570 (în 12 august) pen-
tru un euro. Nu este mai pu]in
adev@rat c@ reg@sim aici }i efectul,
mult mai accentuat în ultimele zile, al
aprecierii semnificative a dolarului în
raport cu moneda european@: 1,48
de dolari pentru un euro (în 12
august), fa]@ de maximul istoric atins
la jum@tatea lunii aprilie a acestui an
de 1,59. Oricum, suntem înc@ obi-
}nui]i, a}a cum s-a întâmplat frec-
vent, chiar în prim@var@, s@ asist@m
la o volatilitate sporit@ a cursului de
schimb. Totu}i, anali}tii financiari
preconizeaz@ o stabilizare a cursului,
spre sfâr}itul anului, în jurul a 3,5 lei
pentru un euro. {i, pentru c@
aminteam de conflictul dintre Rusia
}i Georgia, pe lâng@ implica]iile de
natur@ politic@, implica]iile de natur@
economic@ pot fi }i ele complexe.
Am semnalat doar chestiunea cursu-
lui de schimb, dar raportat tot la
influen]ele asupra infla]iei, este evi-
dent c@ pre]ul petrolului nu va
sc@dea curând!

În privin]a creditelor, începând
cu luna septembrie, BNR a impus
b@ncilor comerciale noi norme de
acordare a acestora, în scopul tem-
per@rii }i mai mult a creditelor de
consum }i a creditelor pentru lo-
cuin]e, }i cu prec@dere a celor în
valut@. Vom vedea dac@ aceste
m@suri converg cu a}tept@rile scon-
tate de BNR, mai ales c@ popula]ia
s-a obi}nuit c@ riscul valutar este, de
obicei, mai puternic decât procentele
cu care sunt majorate ratele dobânzii
de politic@ monetar@.

drd. Lucian BELA{CU

[intirea direct@ a infla]iei 
– alternativ@ pentru strategiile de politic@ monetar@ –
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urmare din pagina 1
Orientarea c@tre client, adoptat@

de întreprinderi, este justificat@ de: 
1• exigen]e în continu@ cre}tere,
organiza]ia adaptându-}i produse-
le/serviciile astfel încât s@ r@spund@
acestora; 
2• cump@r@tori ce evalueaz@
schimb@rile, le g@sesc benefice }i
încep s@ le a}tepte din partea tutu-
ror celor care ac]ioneaz@ pe pia]@; 
3• concuren]i ce introduc }i ei
îmbun@t@]iri, pentru a ajunge din
urm@ sau chiar dep@}i organiza]ia
inovatoare; 
4• clien]i ce se obi}nuiesc cu ceea
ce li se ofer@ }i încep s@ aib@
a}tept@ri din ce în ce mai mari. 

Necesit@]ile }i a}tept@rile clien-
]ilor sau beneficiarilor pot include,
spre exemplu: conformitatea produ-
sului/serviciului, performan]ele aces-
tuia, modalitatea de livrare, activit@]i
post-livrare, pre]ul }i costurile de
exploatare, securitatea produsului,
r@spunderea juridic@ fa]@ de produs,
impactul asupra mediului, consul-
tan]@ în procesul de achizi]ie etc. 

În condi]iile mediului con-
curen]ial de ast@zi, tot mai multe
întreprinderi î}i stabilesc, ca direc]ii
de ac]iune, în ceea ce prive}te ori-
entarea c@tre client, urm@toarele: 
• flexibilitate }i rapiditate de r@spuns
la oportunit@]ile pie]ei; 
• în]elegerea necesit@]ilor }i a}tep-
t@rilor actuale }i poten]iale ale
clien]ilor; 
• evaluarea gradului de satisfac]ie al
clien]ilor }i asigurarea loialit@]ii
clien]ilor importan]i; 
• îmbun@t@]irea sistemului rela]ional
intern }i extern }i crearea unor rela]ii

de parteneriat cu clien]ii fideli. 
Evaluarea }i monitorizarea satis-

fac]iei clientului este un instrument
managerial esen]ial al întreprinderii }i
se bazeaz@ pe analiza informa]iilor
referitoare la rela]ia cu clientul. Sur-
sele de informa]ii referitoare la satis-
fac]ia clientului pot cuprinde recla-
ma]iile clientului/utilizatorului final,
interviurile directe, chestionare }i
sondaje, studii de pia]@, rapoarte din
diferite surse media. Procesul de
solicitare, de evaluare }i monitorizare
a feedback-ului primit de la clien]i cu
privire la satisfac]ia acestora fur-
nizeaz@ întreprinderii o baz@ foarte
valoroas@ de date, care poate asigu-
ra cadrul stabilirii unor ac]iuni de
îmbun@t@]ire a rela]iilor cu clien]ii }i
cre}tere a satisfac]iei acestora.

Satisfac]ia reprezint@ starea unui
client care apare în urma compar@rii
calit@]ii percepute a unui pro-
dus/serviciu cu a}tept@rile sale.
Satisfac]ia depinde de ecartul dintre
realitate }i dorin]@ }i este evaluat@
prin nivelul calitativ al produselor sau
serviciilor oferite. Din astfel de compa-
ra]ii, pot rezulta urm@toarele situa]ii: 
1- performan]ele nemul]umesc (insa-
tisfac]ie); 
2- performan]ele sunt indiferente;
3- performan]ele corespund a}tep-
t@rilor (satisfac]ie);
4- performan]ele sunt peste a}tept@ri
(entuziasm – clientul devine fidel).

În procesul de dezvoltare a
rela]iilor cu clien]ii }i evaluare a sa-
tisfac]iei acestora prezint@ importan]@
comunicarea cu clien]ii }i loializarea
clien]ilor.  În definirea sistemului de
comunicare cu clientul, trebuie avute
în vedere contactele stabilite cu
clientul, în mod particular vizitele
efectuate la client, fie c@ este vorba

de oficializarea unui contract, fie
pentru rezolvarea reclama]iilor. Toate
activit@]ile referitoare la comunicarea
cu clientul sunt esen]iale în deter-
minarea nivelului de satisfac]ie al
acestuia. 

Culegerea de date referitoare la
satisfac]ia clientului vizeaz@ îmbun@-
t@]irea sistemului de comunicare cu
clien]ii, fie c@ este vorba de comuni-
carea intern@, fie de comunicarea
extern@. 

Îmbun@t@]irea comunic@rii inter-
ne are ca scop crearea unui mediu
de lucru deschis, flexibil }i coope-
rant, care s@ permit@ angaja]ilor expri-
marea unor idei creative }i implicarea
direct@ a acestora în îmbun@t@]irea
rela]iilor cu clien]ii. În acest sens,
conducerea de vârf are responsabili-
tatea determin@rii unor politici }i de-
finirii ac]iunilor, care trebuie realizate
de c@tre personalul întreprinderii, pen-
tru îmbun@t@]irea rela]iilor cu clien]ii.

Comunicarea extern@ se refer@
la orice activitate pe care între-
prinderea o desf@}oar@ cu privire la
evaluarea satisfac]iei clien]ilor. Pentru
îmbun@t@]irea comunic@rii externe, tre-
buie luate în considerare dou@ com-
ponente principale: calitatea infor-
ma]iilor receptate de c@tre client }i
capacitatea de ascultare a “vocii
clientului”. În general, informa]iile
primite de c@tre client provin din
publicitate, rela]ii publice, propria
experien]@, experien]a cuno}tin]elor,
informa]ii culese de la întreprindere
etc. Astfel, întreprinderea trebuie s@-
}i revizuiasc@ metodele pe care le
utilizeaz@ pentru promovarea imaginii
sale pe pia]@ }i ob]inerea recu-
noa}terii clientului.

Rolul întreprinderii este de a în]e-
lege }i utiliza feedback-ul de la client.

Datele culese despre client, ca urma-
re a ascult@rii “vocii clientului”, ilus-
treaz@ rezultatele contactelor }i comu-
nic@rii dintre client }i întreprindere
(în limbajul clientului). “Vocea clien-
tului” arat@ cum este perceput@ între-
prinderea de c@tre client }i ce este
nevoie s@ se fac@ pentru îmbun@-
t@]irea rela]iilor cu clien]ii. 

Pentru ca feedback-ul primit de
la client s@ fie corect în]eles de c@tre
întreprindere }i apoi utilizat în proce-
sele interne ale acesteia, trebuie
avute în vedere dou@ cerin]e: 
1- Analiza comparativ@ a datelor prin
raportare la a}tept@rile clien]ilor, pre-
cum }i prin raportare la principalii
competitori în domeniu. 

- Implementarea unor programe
de îmbun@t@]ire, cu prec@dere în
domeniile specificate de clien]i }i în

raport cu programele de îmbun@t@]ire
adoptate de concuren]i.

Evaluarea satisfac]iei clien]ilor
trebuie s@ reprezinte un obiectiv pe
termen mediu }i lung al întreprinderii
}i trebuie s@ fie corelat@ cu indica-
torii de performan]@ ai întreprinderii. 

O întreprindere orientat@ c@tre
clien]i este în m@sur@ s@ previzioneze
comportamentele viitoare ale acesto-
ra }i, ca urmare, s@ le satisfac@ mai
bine necesit@]ile }i a}tept@rile. Cunos-
când ceea ce creeaz@ valoare pentru
client, colectând }i analizând date }i
informa]ii relevante referitoare la clien]i,
adoptând în mod constant }i dinamic
metodologii care corespund cerin]elor
clien]ilor, întreprinderile sunt capabile
s@ dezvolte rela]ii de lung@ durat@ cu
clien]ii, care pot oferi beneficii tutu-
ror p@r]ilor interesate

drd. Camelia APOSTU

urmare din pag.1
Pân@ într-o zi când, un mili]ian

de n@dejde, specializat în depistarea
ho]ilor de tot felul, ne-a indicat un
personaj dubios }i insalubru, care-}i
câ}tigase, cu pre]ul unor ani de
pu}c@rie, faima de cel mai iscusit
sp@rg@tor de seifuri. Omul, care toc-
mai atunci se bucura de un stagiu
nesigur de libertate, s-a dovedit a fi
amabil }i s@ritor. {i-a adunat toate
sculele }i }tiin]a de o via]@, s-a
prezentat la locul faptei, s-a minunat
mai întâi de m@iestria înainta}ilor
f@uritori de case de bani, dup@ care
s-a pus pe treab@, nu înainte de a
ne pofti afar@ din birou. Pân@ s@
bem o cafea, cifrul a fost spart }i
u}ile desferecate. Fire}te, am fost
cople}i]i de performan]a „maestru-
lui“. Acolo unde nu reu}ise nimeni,
el oferea o lec]ie de profesionist.
Curiozitatea gazet@reasc@ ne-a împins
s@-l descoasem, s@-l provoc@m la
m@rturisiri. Ghiceam în atitudinea
omului nostru taine nedeslu}ite }i
provocatoare, eram tenta]i de un
subiect care, cândva, putea na}te un
reportaj spectaculos. Dar ne-am lovit
de un zâmbet ironic }i de un refuz
categoric. Nu mai era nimic de spus.
Legea t@cerii pecetluia totul, f@r@
drept de apel…

**     *
Mi-am amintit de aceast@ întâm-

plare având aceea}i senza]ie de atun-
ci, deun@zi, când am deschis cu
mare interes ultima carte a fonda-

torului celui mai mare imperiu finan-
ciar speculativ, cunoscutul miliardar
George Soros. Am parcurs volumul
pe ner@suflate, cu speran]a c@ scrie-
rile unui manager genial al fondurilor
de hedging (fond speculativ cu grad
înalt de risc), cu o experien]@ de
peste 50 de ani în domeniu, vor
putea ridica m@car }i din gre}eal@
v@lul de pe re]eta de succes a unei
îmbog@]iri rapide }i solide. Cu atât
mai mult cu cât m@ îmbia, înc@ din
cuprins, un capitol intitulat sugestiv
}i provocator „Autobiografia unui
speculant de succes“.

Paradoxal îns@, cartea începe cu
o m@rturisire suav-inocent@: „Am fost,
dintotdeauna, interesat de filozofie. De
la o vârst@ fraged@, am vrut s@ }tiu
cine sunt, în ce lume m-am n@scut,
care este sensul vie]ii mele }i, mai
mult, odat@ ce am devenit con}tient
de ea, care este perspectiva mor]ii
mele […] Am avut noroc s@ adun
mul]i bani, pe care i-am cheltuit într-
un mod potrivit. Dar, mi-am dorit
dintotdeauna s@ fiu un filozof }i,
poate, într-un final, am devenit unul.
Ce pot s@ cer mai mult de la via]@?“

Percep]ia asupra autorului este,
înc@ din start, }ocant@. Î]i vine s@
spui }i s@ crezi c@ te afli în fa]a unui
gânditor de o veritabil@ dimensiune
filozofic@, preocupat în cea mai mare
m@sur@ de modul în care câ}tigurile
financiare speculative pot îmbun@t@]i
soarta celor din jur }i optimiza mer-
sul societ@]ii în care tr@ie}te.
Traiectoria lui Soros îns@}i pare s@
sus]in@ aceast@ idee: de la manage-

mentul rapace al unul fond specula-
tiv cu grad înalt de risc, la crearea
Institutului pentru o Societate Des-
chis@, adic@ un vehicul administrat
mai pu]in agresiv }i rebotezat „fond
filantropic“ care î}i vars@ cornul
abunden]ei printr-o re]ea global@ de
funda]ii dedicate sprijinirii societ@]ilor
deschise. Dar, odat@ cu descoperirea
voca]iei filantropice, George Soros
poare s-o fi pierdut pe cea filozofic@.
Dup@ cum el însu}i recunoa}te – „a
de]ine un fond de hedging implic@
un exerci]iu constant de judecat@
într-un mediu riscant, ceea ce poate
fi foarte stresant […] Totu}i, am dat
mare importan]@ filozofiei mele }i
mai ales teoriei reflexivit@]ii […] Pe
m@sur@ ce lucram, argumentele
deveneau din ce în ce mai întor-
tocheate pân@ când ajunsesem la un
punct în care nu mai în]elegeam ce
scrisesem cu o noapte înainte. A}a
cum am mai spus adesea, acesta a
fost momentul în care am renun]at la
explor@rile filozofice, m-am întors în
lume }i am început s@ produc bani
cu convingere.“ (s.n.)

Cu convingere, e limpede, dar
cum? – se simte nevoit s@-}i strige
din nou nedumerirea cititorul avid de
re]ete infailibile. Din p@cate, miliar-
darul filantrop nu ne ofer@ vreo
l@murire în cartea sa. El prefer@ s@ o
ia din nou pe c@ile întortocheate ale
filozofiei, de data aceasta din pozi]ia
privilegiat@ de analist versat al
realit@]ilor economice mondiale,
propunând o „nou@ paradigm@ a
pie]elor financiare“. 

Ce este aceasta? O ce]oas@ }i
alambicat@ diserta]ie despre paralela
dintre }tiin]ele naturale }i cele so-
ciale, despre eroarea fundamental@ a
economi}tilor clasici care sus]in
ideea competi]iei perfecte }i a
a}tept@rilor ra]ionale în evolu]ia
cererii }i ofertei, despre tehnicile de
manipulare a realit@]ilor. Ca antidot
universal, autorul propune o compli-
cat@ schem@ conceptual@ în care se
îmbin@ doctrina reflexivit@]ii }i a faili-
bilit@]ii, termeni care, din nou, ]in
mai mult de percep]ia filozofic@ decât
de practica economic@ }i financiar@,
dar din care se contureaz@ o miste-
rioas@ }i dificil de în]eles „alchimie a
finan]elor“. Aceasta – pretinde
autorul – va fi capabil@ s@ ne duc@
la o mai bun@ în]elegere a condi]iei
umane }i s@ ne ofere r@spunsuri la
o serie de întreb@ri capitale ce
fr@mânt@ în prezent omenirea: Cum
putem s@ ne guvern@m mai bine, în
condi]iile în care avem controlul
asupra for]elor naturii? Cum poate fi
reconciliat@ noua paradigm@ a
pie]elor financiare cu cea veche?
Cum ar trebui reglementate pie]ele
noastre financiare? Cum poate fi
reformat sistemul financiar inter-
na]ional? Cum putem gestiona în-
c@lzirea global@ }i proliferarea arme-
lor nucleare? Cum putem îmbun@t@]i
ordinea mondial@?

Multe }i grele dileme ce fr@-
mânt@ omenirea la aceast@ r@spântie
de secole }i milenii }i înfierbânt@,
deocamdat@ f@r@ succes, min]ile lumi-
nate ale unor economi}ti }i finan]i}ti

celebri, dar pe care autorul c@r]ii
pare a le rezolva dintr-un condei.

Este deopotriv@ interesant }i
paradoxal c@, în materie de politici
financiare globale, un as al specu-
la]iilor financiare de mare anvergur@
constat@ c@ industria financiar@
sc@pat@ de sub control devasteaz@ în
prezent economia mondial@, reco-
mandând, în condi]iile dramaticei
crize actuale, reglement@ri stricte ale
pie]elor }i o protec]ia ferm@ împotri-
va riscurilor! Înc@ pu]in }i ar urma
s@-l credem pe autor un adept înfo-
cat la principiului potrivit c@ruia sta-
bilitatea financiar@ a economiei este
un bun public care trebuie s@ fie
asigurat în mod institu]ionalizat…

…Închid cartea miliardarului
George Soros, mai nedumerit decât
atunci când am început-o. M@
macin@ b@nuiala c@, departe de a fi
o privire lucid@ asupra „celei mai
grave crize financiare mondiale, din
1930 încoace“ }i un panaceu univer-
sal, ea se prezint@ mai curând ca un
discurs încriptat }i f@r@ substan]@ al
unui om bogat }i celebru, dar sufi-
cient de alambicat, încât s@-i lase pe
snobii de elit@ cu gurile c@scate. În
rest, nici o vorb@ despre cum po]i
ajunge un om bogat, fericit }i împ@-
cat cu via]a, într-o lume zguduit@ de
s@r@cie, tragedii, convulsii }i crize.
Po]i trage cel mult concluzia c@ filo-
zofia e una, }i }tiin]a de a face bani
din nimic cu totul altceva. Asupra
ultimei, ca }i în cazul desfer-
ec@torului nostru de seife de alt@dat@,
domne}te atotputernic@ legea t@cerii.

Secretele bine ferecate ale fabricii de bani speculativi
Emil DAVID

Implica]iile procesului de fidelizare a clientului



urmare din pag.1
Afirm$nd, dar, ^n urm@ cu circa

250 de ani, c@ "dac@ Fran]a i-ar pierde
pe Rege, familia Regal@, pe primii 50 de
nobili, pe primii 50 de mini}tri, de dem-
nitari, de politicieni, de clerici, poporu-
lui francez i-ar p@rea r@u, fiind un popor
cu inima bun@ }i suflet frumos. Totul,
^ns@, ar merge mai departe. Dac@ i-ar
pierde pe primii 50 din industria}ii s@i,
din medicii s@i, din savan]ii s@i, din
negustorii s@i, na]iunea, ]ara s-ar putea
destr@ma, ace}tia fiind oamenii cei mai
utili ^n stat”. Iat@ utilitatea, ca surs@
exclusiv@ de valoare, ^naintea, chiar, a
teoriilor "{colii Marginaliste". Exagerat
sau nu, mult adev@r exist@ ̂n "Parabola"
lui Saint-Simon. 

Dar la noi? Dup@ cum afirmam,
cu mai mul]i ani ^n urm@, chiar ^n
paginile "Euroeconomiei XXI", sublini-
ind c@ medicii sunt segmentul profe-
sional, poate, cel mai de elit@ din
societatea noastr@, ca }i de aiurea,
tot ^n revist@ scriam c@ ^n societatea
rom$neasc@, comparativ cu func]iile
lor sociale vitale, ei sunt segmentul
profesional destul de oropsit. Fa]@ de
timpul c$nd avansam aceast@ afir-
ma]ie, lucrurile s-au modificat prea
pu]in. %n raport cu gradul extrem de
^nalt de utilitate social@ al profesiei
lor, cu dificult@]ile }tiin]ifice, profe-
sionale, foarte mari }i foarte pre-
ten]ioase spre a accede la aceast@
at$t de nobil@ profesie, salariile ofi-
ciale ale medicilor din sistemul de
stat - despre ele vorbim - sunt emi-
namente foarte mici. Nu doar ^n
raport cu ceea ce ei ar putea c$}tiga
oficial "dincolo", ci }i ^n raport cu
ceea ce se c$}tig@, ^n medie, la noi.
Rezultatul nemijlocit al unei aseme-
nea grave discrepan]e? Tot mai mul]i
medici de valoare p@r@sesc Rom$nia,
nu se mai uit@ ^napoi, ^n deplin con-
sens cu aspira]iile lor de mai bine…

C$teva preciz@ri. "Dincolo", me-
dicii, ^n general, au salarii oficiale de
5-10 ori mai mari dec$t aici, sunt
mai respecta]i, iar ne^mplinirile sis-
temului sanitar, at$tea c$te sunt, nu
sunt aruncate ^n spatele lor, ci sunt
^nsu}ite, ca responsabilit@]i, de
guvernele ^n func]iune. Se pot afla
unii care s@ spun@: "s-a cheltuit cu
ei, au ^nv@]at ^n Rom$nia, s@ slu-
jeasc@ s@n@tatea oamenilor de aici",
neglij$ndu-se ^ns@ faptul c@ ^n UE

pia]a muncii este legal, este oficial-
mente, o pia]@ european@, inter-
na]ional@, sprijinind, stimul$nd sau
chiar impun$nd astfel de muta]ii. {i,
pe urm@, dac@ cineva poate ob]ine
un pre] ^nalt, de ce nu }i l-ar valori-
fica cum trebuie? Indiferent cum am
a}eza-o, r@spunderea este de partea
celor care ^}i bat joc de ace}ti
oameni }i care nu iau m@suri ope-
rative ^n consecin]@. C$nd e}ti deci-
dent, ai salariu relativ mare – mai
mult sau mai pu]in meritat, deoarece
economia merge cum merge, iar
acesta este parametrul esen]ial de
apreciere – ce s@ te mai g$nde}ti la
medici?

S-ar putea face ceva pentru ei,
chiar ^n condi]iile actuale, c$nd totul
este ^nl@n]uit sistemic }i c$nd, nu
doar medicilor, ci }i logisticii, con-
di]iilor spitalelor publice le pl$ngi
efectiv de mil@? Trebuie f@cute m@car
lucruri care s@ anun]e un drum
ascendent astfel, ^n spe]@ salarii mai
bune, avantaje locale, locuin]e potri-
vite etc. Altminteri, av$nd o }coal@
medical@ meritorie, dar, f@r@ medici
licen]ia]i }i f@r@ personalul medical
complementar (}i acesta aflat ^ntr-o
situa]ia asem@natoare), ce vom face?
Ne vor consulta corect de boli emi-
nentul ministru al S@n@t@]ii, primul
ministru, ministrul Muncii, ne vor
consulta pre}edintele, deputa]ii }i
senatorii, al]i demnitari, oamenii de
afaceri cu averi personale consistent
amplificate, cu prec@dere pe rela]ia
lor cu averea public@? Nu are rost s@
insist@m. Cu at$t mai mult, cu c$t
nici ^n sistemul medicinii private
lucrurile nu stau chiar teribil…

%nc@ dou@ probleme. Prima: am
observat la Bucure}ti, la Sibiu, }i am
beneficiat, ca atare, de gesturile me-
dicale }i de morala profesional@ ^nalte
ale unor “reziden]i”, tineri medici cu
mult@ carte acumulat@, siguri pe ei,
binevoitori }i s@ritori. Sunt, cu sigu-
ran]@, }i ^n alte centre, la fel. S@
facem ceva s@ nu-i pierdem, s@
p@str@m }i c$t mai mul]i din profe-
sorii lor buni care i-au format }i ^i
formeaz@. De multe ori, presa media-
tizeaz@ fel de fel de ignoran]i, de
escroci dovedi]i, de idio]i, de ca-
raghio}i, dar rareori are spa]iu }i
inten]ii pentru a prezen]a c$t de c$t
din performan]ele }colii medicale
rom$ne}ti. Dac@ o va face, eu cred
c@ }i aceasta ar contribui la

scoaterea acestor speciali}ti din
anonimat...

Pe urm@, apropo de valoare.
Spuneam c@ medicii din Rom@nia
sunt recruta]i f@]i} pentru ]@rile din
vest. Acestea le ofer@, prin simpla lor
mutare acolo, diplomele fiind
recunoscute, salarii mari, de c$teva
ori mai mari dec$t la noi, oportu-
nit@]i de locuin]e elegante, perspec-
tive profesionale deosebite. Oare ce
ministru, ce demnitar din Rom$nia,
dincolo de delega]ii pompoase,
pl@tite cu diurne grele de c@tre sta-
tul rom$n – fire}te c@ pot fi }i
excep]ii – au primit astfel de oferte
profesionale? Pe baza unor curricu-
lae profesionale foarte bune, cu exa-
men sau  f@r@,  s@ mearg@ ^n Vest
}i s@ primeasc@ acolo, pentru practi-
carea meseriei lor de baz@, inginer,
economist, avocat, profesor, jurist
etc. sau }i ca demnitari, salarii mari,

de c$teva ori mai mari comparativ cu
leafa lor de demnitari sau de specia-
li}ti de aici, lucru perfect plauzibil, per-
fect posibil acolo. S-au zb@tut vreunii
^ntr-o astfel de direc]ie, nemul]umi]i
cu banii, desigur, nu destui, de aici?
Eu nu am cuno}tin]@. Oare, de ce?

Nu este prea greu de r@spuns.
Func]ia public@ la noi, ^n spe]@ avan-
tajele acesteia, este cea care "^ngra}@
animalul" }i nicidecum salariul afe-
rent ei. Ceea ce este sensibil ^n
dauna interesului public. Dar, s@ ne
g$ndim: cam ce ar face, ce ar putea
s@ fac@ mul]i dintre demnitari, "din-
colo", ca angaja]i, salaria]i ai unor
^ntreprinderi, institu]ii, societ@]i de un
fel sau altul? Nu ar mai merge nici
"plicul", nici comisionul, nici apro-
barea condi]ionat@, nici publicitatea,
nici "baia de mul]ime", nici ^ncren-
g@tura de interese, nu ar mai merge
nimic. Ar merge doar o activitate efi-

cien]@, ^ncadrat@ riguros ^n progra-
mul respectiv de lucru. C$]i ar fi
capabili s-o presteze }i s@ fie apre-
cia]i ca atare? Faptul c@ nu se duc
astfel – de altfel, deloc impresiona]i
de performan]ele lor, pe cei mai
mul]i nici nu-i invit@ nimeni, cu alte
cuvinte, ofert@ virtual@ mare, cerere
real@ aproape zero - , demonstreaz@
ne^ndoielnic c@ pentru numero}i
politicieni este mult mai avantajoas@
}i mai la ^ndem$n@ func]ia public@ la
noi,  comparativ cu lucrul foarte bine
pl@tit "dincolo". De aici, luptele elec-
torale furtunoase, delincvente, lovituri
sub centur@, "abureli", abuzuri }.a.
Mafia terenurilor, mafia cl@dirilor, mafia
exproprierilor, mafia caselor, mafia
asfaltului, zeci }i zeci de milioane de
euro ^n plin@ "mi}care". Corup]ia
institu]ionalizat@? %n calitatea oame-
nilor, aici ^}i afla ea ob$r}ia…

Iat@ de ce sunt dominat de
imperativul unei alte comport@ri pu-
blice }i fa]@ de medici, }i fa]@ de
diferi]i demnitari. Nu ^nseamn@ deloc
c@ nu sunt oameni foarte merituo}i
printre ace}tia din urm@. Nu
^nseamn@ c@ nu sunt }i medici ce
nu-}i merit@ numele ca atare. Dar, o
modificare de optic@ cred c@ este
strict necesar@. {i ^nc@. Am v@zut 4
tineri medici reziden]i, la Spitalul de
Stomatologie din Bucure}ti, oper$nd
timp de 4 ore, ne^ncetat, ^ntr-o sal@
de chirurgie maxilo-facial@. Dup@ cele
4 ore de opera]ie cu succes, doctorii
aminti]i, din livizi, au redevenit
proaspe]i }i au continuat cu alte
lucr@ri. Pe de alt@ parte, la parterul
spitalului, era un birou al unora cu
func]ii administrative. F@r@ inten]ie, i-
am urm@rit c$t a durat opera]ia. Ce
au f@cut ei ^n cele 4 ore amintite,
f@r@ s@ contest cu nimic c@ au
lucrat? Au b@ut cafele, au f@cut }i
socoteli, au ^nv$rtit ni}te h$rtii, au
f@cut comentarii la presa de scandal
etc. Iar salariile lor sunt cam la fel
sau ceva mai mari dec$t ale
medicilor din opera]ie. Se compar@?
S@ restructur@m, totu}i, cum trebuie.
"S@li de a}teptare" nu mai exist@.
Risc@m s@ pierdem }i "cabinetele"… 
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4.2. Amenajarea cabinetului
medical de medicin@ de familie

Un cabinet medical trebuie, obli-
gatoriu, s@ func]ioneze în baza Auto-
riza]iei sanitare eliberate de catre
Directia de S@n@tate Public@(DSP).
DSP, dup@ ce a emis autoriza]ia, va
verifica periodic respectarea condi-
]iilor igienico-sanitare }i a structurii
func]ionale prev@zute. Eliberarea
autoriza]iei sanitare se face la cere-
rea medicului titular sau a medicilor
asocia]i (în caz de societate civil@
medical@) sau, dup@ caz, la solicita-
rea autorit@]ii publice.

Normele de structur@ func]io-
nal@ }i de igien@ obligatorii pentru
autorizarea cabinetelor medicale sunt
prev@zute în Norma din 11 aprilie
2005, emis@ de Ministerul S@n@ta]ii
(Monitorul Oficial nr.323/18 aprilie
2005), în vigoare de la 18.04.2005 }i
anume:

a) Norme obligatorii privind structu-
ra func]ional@ }i circuitele func]ionale
în cabinetele medicale:

Sala de a}teptare va avea o su-
prafa]@ minim@ de 1,5 mp/persoan@
}i 2 mp/copil, cu persoana înso]i-
toare; 

Cabinetul de consulta]ii va avea
o suprafa]@ minim@ de 14 mp }i va
fi dotat cu o chiuvet@, racordat@ la
apa curent@, cald@ }i rece. 

În scopul efectu@rii steriliz@rii }i
p@str@rii corecte a dispozitivelor }i
materialelor sanitare, în organizarea
activit@]ii propriu-zise de sterilizare,
precum }i a activit@]ilor conexe
(sp@larea, decontaminarea, împache-
tarea }i stocarea) se vor avea în
vedere respectarea circuitelor, utiliza-
rea unui spa]iu adecvat, a unei apa-
raturi de sterilizare autorizat@ de
Ministerul S@n@ta]ii Publice, precum
}i respectarea prevederilor cuprinse

în cartea tehnic@ a fiec@rui aparat. Este
necesar un caiet de sterilizare, care
s@ ateste efectuarea steriliz@rii (aces-
ta va fi ]inut conform normelor). 

Cabinetul va trebui dotat cu cel
pu]in un frigider cu congelator, care
va fi prev@zut cu u}@ la acest com-
partiment (cost aproximativ 450 RON),
precum }i cu un termometru de
camer@ (cost aproximativ 10 RON),
cel pu]in dou@ gen]i izoterme - una
pentru transportul vaccinurilor }i cea-
lalt@ pentru transportul diverselor pro-
be biologice, precum }i un termos,
în eventualiatea transportului unor
mici cantit@]i de vaccin (cost gen]i }i
termos, aproximativ 50 RON). 

Sala de tratamente va avea o
suprafa]@ minim@ de 16 mp }i va fi,
, de asemenea, dotat@ cu o chiuvet@
racordat@ la re]eaua de ap@ potabil@,
cald@ }i rece. În cazul cabinetelor
asociate sau grupate, cu trei sau mai
mul]i medici, este necesar un cabi-
net special pentru vaccin@ri, altul
dec$t sala de tratamente. 

Personalul sanitar din cabinet
va purta o ]inut@ adecvat@ (cost echi-
pament de protec]ie - aproximativ 40
RON) }i va avea un spa]iu special
amenajat ca vestiar, în func]ie de
num@rul cadrelor sanitare ce-}i des-
fa}oar@ activitatea concomitent. 

Înc@perile cu profil administrativ
vor fi separate de cele în care se
desf@}oar@ activitatea medical@. 

Cabinetul medical va avea un
grup sanitar pentru pacien]i, la care
accesul s@ fie posibil din sala de
a}teptare, separat de cel destinat
personalului medical. În mediul rural,
unde nu exist@ posibilitatea racord@rii
la re]eaua de canalizare, grupul sani-
tar va fi de tip fos@ septic@ de beton,
vidanjabil@ 
- Costuri aproximative pentru grupu-
rile sanitare: chiuveta cu baterie 130
RON, vas WC 80 RON, faian]a 25
RON/mp. Pentru suprafa]a de trafic,
pentru toate înc@perile, recomand@m
folosirea unui material turnat compo-
zit epoxidic - ISOCOR SU - anticoro-
ziv, cu bun@ aderen]@, bun@ rezis-
ten]@ mecanic@ }i termic@, netoxic,
u}or de cur@]at, uniform }i care,
spre deosebire de gresie, nu prezint@
rosturi. Acest material de construc]ie
este avizat sanitar }i u}or de aplicat
- cost 20 RON/mp. 

Pentru cabinetele medicale în
care are loc pre levarea de fluide
biologice, cu sau f@r@ efectuarea
diagnosticului de laborator, sunt pre-
vazute norme suplimentare. 

b) Normele igienico-sanitare obligato-
rii pentru cabinetele medicale
cuprind:
- Asigurarea cu ap@ potabil@; 
- Racordarea la re]eaua de canaliza-
re sau, în cazurile în care nu exist@
un sistem public de canalizare, dota-
rea cu instala]ii proprii de colectare,
tratare }i evacuare a apelor rezidua-
le, astfel încât s@ nu se polueze
solul, apa }i aerul. 
- De}eurile rezultate în urma acti-
vit@]ilor medicale vor fi colectate,
depozitate, evacuate }i neutralizate
conform prevederilor legale în vigoa-
re (H.G.856/2002, Legea 426/2001 }i
OMSF 219/aprilie 2002), stabilindu-se
un contract tip abonament cu o
firm@ de profil (cca. 50 RON/lun@). 
- Asigurarea unui microclimat cores-
punz@tor }i a unei ilumin@ri naturale
sau artificiale, necesar@ desf@}ur@rii
în condi]ii optime a activit@]ii. 
- Asigurarea limit@rii zgomotului sub
normele admise }i asigurarea pro-
tec]iei antifonice eficiente în interiorul
spa]iilor cabinetului. 
- Pentru un bun microclimat }i o
bun@ izolare fonic@ }i termic@, este
recomandat@ placarea exterioar@ a
imobilului cu polistiren expandat }i
plas@ fibrat@ (cost aproximativ 35
RON/mp, incluzand materialele adju-
vante }i manoper@), precum }i folo-
sirea de ferestre cu geam termopan
(pre]ul variaz@ mult în func]ie de
firma producatoare, promo]ii, cerin-
]ele clientului, suprafe]e etc.). De ase-
menea, pentru men]inerea unei tem-
peraturi de confort în cabinet trebuie
men]inute 22-23 grade C. Pentru aceas-
ta, sunt necesare aparate de aer con-
di]ionat (în func]ie de amplasamenul
înc@perilor se folosesc de obicei trei
aparate - cost între 800 }i 1.700 RON
fiecare), iar pe timp rece, înc@lzire de
la re]eaua termic@ urban@, sau cu cen-
tral@ proprie }i calorifere (cost aprox.
central@ -1.000 euro }i circa 6 calo-
rifere cu aproximativ 50 euro pentru
fiecare) sau cu sobe de teracot@ ali-
mentate cu gaz, conform normative-
lor legale (cost aprox. 500 RON).

Pentru iluminarea artificial@,
având în vedere ca majoritatea cabi-
netelor sunt situate la parter }i nece-
sit@ suprafe]ele men]ionate mai sus,
sunt necesare circa 15 corpuri de
iluminat tip neon (cost aprox. 60
RON/corp de iluminat).

Asigurarea cu materiale pentru
efectuarea cur@]eniei, substan]e de-
zinfectante, antiseptice }i decontami-
nante avizate de Ministerul S@n@t@]ii
Publice. Folosirea lor se va face în
func]ie de instruc]iunile de utilizare. 

Asigurarea echipamentului de
protec]ie pentru personalul sanitar, în
conformitate cu legisla]ia în vigoare,
precum }i instruirea permanent@ a
personalului medico-sanitar privind
precau]iile necesare.

Pentru înfiin]area }i func]ionarea
unui cabinet de medicin@ de familie
este obligatorie dotarea adecvat@ cu
mobilier }i cu aparatur@ (cel pu]in
dotarea necesar@ pentru avizarea de
c@tre Colegiul Medicilor). 

4.3. Utilarea adecvat@ a 
cabinetului medical 

de medicin@ de familie

Pentru cabinetul propriu-zis, sunt
necesare urm@toarele: birou }i scaun;
scaune pentru pacien]i; canapea pen-
tru consulta]ii; dulap pentru medica-
mente, materiale sanitare }i instru-
mentar; fi}ier; raft pentru c@r]i }i
materiale informative, CD-uri, dische-
te }i documente medicale; suport
prosop }i prosoape.

Pentru sala de tratamente: sca-
une pentru pacien]i; mas@ pentru
instrumentar }i materiale sanitare;
canapea pentru consulta]ii; dulap pen-
tru medicamente, materiale sanitare
}i instrumentar.

Pentru sala de asteptare: fotolii
sau scaune pentru pacien]i; mas@ cu
suport pentru reviste }i materiale
informative; dispozitiv pentru ap@ cu
pahare de unic@ folosin]@; op]ional,
un televizor.

Pentru grupurile sanitare: supor-
turi pentru s@punuri, prosoape sau
usc@tor de mâini; dulap mic pentru
solu]ii pentru igienizare }i dezinfec]ie.
Cost aproximativ pentru tot mobilie-
rul - 2.300 RON (cu excep]ia televi-
zorului }i a usc@torului de mâini).

Aparatur@ }i materiale care intr@
în dotarea minim@ a cabinetului: apa-
rat de m@surare a tensiunii arteriale
}i stetoscop (costuri între 50-500
RON); cântar pentru adul]i (aprox.
250 RON) }i nou-n@scu]i; taliometru
(aprox. 10 RON); pelvimetru (aprox.
20 RON); negatoscop pentru radio-
grafii (aprox. 35 RON); ap@s@tor de
limb@ - de preferat de unic@ folosin]@
(aprox. 10 RON); deschiz@tor de gur@
(aprox. 15 RON); ciocan reflexe
(aprox. 20-50 RON); canule rectale,
canule vaginale, canule uretrale
(pre]urile variaz@ în func]ie de canti-
tate }i firma produc@toare); trus@
complet@ de mic@ chirurgie (aprox.
100 RON); centimetru de croitorie (2
RON); sering@ Guyon pentru sp@l@turi
auriculare (aprox. 10 RON); atele
Kramer (10-30 RON); termometre
(cu mercur - 10 RON /buc. sau digi-
tal - 250 RON/buc.);

Luând în considerare }i latura
statistic@ a medicului de familie -
baza de date, raport@rile lunare etc.
se impune deja ca strict necesar un
calculator. De asemenea, foarte util
pentru un medic cu competen]@ în
ecografia general@ ar fi prezen]a în
cabinet a unui ecograf, chiar porta-
bil. Din p@cate, în lista serviciilor
decontate de casele de asigur@ri nu
sunt cuprinse }i interpretarea electro-

cardiogamelor }i a ecografiilor efec-
tuate de medicul de familie, investi-
ga]ii foarte utile, mai ales în caz de
urgen]@ }i a c@ror realizare la cabi-
net ar scuti pacientul de deplas@ri }i
eforturi suplimentare.

În condi]iile în care num@rul
pacien]ilor cronici diabetici, dislipide-
mici }i hipertensivi este foarte mare
}i în continu@ cre}tere, iar ei se
adreseaz@ cel mai frecvent medicului
de familie, ar fi absolut necesar un
glucometru cu strip-uri indicatoare
pentru glicemie }i frac]ii ale coleste-
rolului sanguin, }i chiar tuburi cu
teste calitative pentru urin@. Costul
mediu al unui glucometru este de
250 RON.

Cabinetul medical trebuie s@
de]in@ }i o minim@ dotare cu medi-
camente }i materiale sanitare absolut
necesare, ce vor fi prezente din
momentul aviz@rii acestuia: - medica-
mente: adrenalin@ - 5 fiole; diazepam
- 5 fiole; furosemid - 5 fiole; glucoz@
5&, de 0,5 l - 2 pungi; hemisucci-
nat de hidrocortizon - 10 fiole; mio-
filin - 5 fiole; nitroglicerina - 10
comprimate; ser fiziologic - 0,5 l - 2
pungi; vitamina K - 5 fiole; xilin@ 1&
- 5 fiole 

Ca practicieni, consider@m nece-
sar@ suplimentarea listei }i cu alte
substante, cum ar fi antispastice
musculotrope }i parasimpatolitice,
antiinflamatoare nesteroidiene, antial-
gice }i antipiretice, antihipertensive
de urgen]@, antidiareice }i antiemeti-
ce etc.
materiale sanitare: ace sterile - 10
buc; apa oxigenat@ - 500 ml;atele
Kramer (m@rimi diferite) - 6 perechi;
bandaj adeziv (leucoplast) - 2 role
;comprese sterile - 5 pachete; fa}@
din tifon - 10 buc; m@nu}i pentru
examinare -10 buc; perfuzor steril -
5 buc; seringi unic@ folosin]@ - 10 ml
- 10 buc; seringi unic@ folosin]@ - 5ml
- 10 buc; t@vi]e renale - 2 buc; vat@
steril@ de uz medical - 5 pachete.

Vor fi utile }i alte materiale igie-
nico-sanitare, ca de exemplu: prosoa-
pe }i cear}afuri pentru canapeaua de
consulta]ii, }erve]ele, hârtie igienic@, s@-
pun lichid sau solid, solu]ii de dezin-
fectare. Costul acestora variaz@ în
func]ie de cantitate, rulaj }i produs.

Sunt necesare }i consumabile
de papetarie }i birotic@: coli albe,
agrafe, capse, pixuri, markere, dosa-
re pentru fi}ier, capsator, perforator,
precum }i tipizate:  registre de con-
sulta]ii, de vaccin@ri, de tratamente,
pentru eviden]a gravidelor, pentru
eviden]a bolnavilor cronic, pentru
eviden]a bolilor infecto-contagioase,
pentru consulta]ii la domiciliu etc;
adeverin]e medicale tip; bilete de tri-
mitere }i internare; certificate medi-
cale de deces }i prenup]iale. 

Dupa incheierea contractului de
furnizare de servicii de s@n@tate cu
casa de asigur@ri, vor trebui achi-
zi]ionate formulare pentru re]ete
compensate, bilete de trimitere pen-
tru investiga]ii paraclinice }i de labo-
rator, pentru concedii medicale.
Pre]ul tuturor acestora depinde de
foarte mul]i factori: rulaj, capita]ie,
adresabilitate, ponderea pacien]ilor
cronici sau copii etc.     (va urma)

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

dr. medic  Carmen Ioana JUCAN conf. univ. dr. Cornel JUCAN
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De o s@pt@mân@, avem dovada
concret@ c@ Rusia este „back in busi-
ness” }i c@ „deceniul umilin]ei” a
luat sfâr}it. Armele sale nucleare,
rezervorul de petrol }i gaze cu care
se identific@ }i locul mo}tenit de la
Uniunea Sovietic@ în Consiliul de
Securitate erau, pân@ acum câteva
zile, elementele vehiculate în mai
toate analizele de politic@ inter-
na]ional@. Comentariile vizau diverse-
le declara]ii, aten]ion@ri }i amenin]@ri
ale unui actor aflat în „convalescen]@
militar@”, chiar dac@ temut ca fiind
un bun TJ (tap jockey, prin analogie
cu disc jockey). Tabloul a început s@
prind@ culoare, transformându-se
acum doar într-o secven]@ dintr-un
film. Deci, mi}care! Pentru c@ Rusia
se mi}c@ nu numai economic, }i pe
acest considerent }i politic, ci }i mi-
litar, conjugarea celor doi factori
reflectându-se în relansarea de con-
struc]ii geopolitice bazate pe obiec-
tive strategice. Iar primul }i cel din-
tâi dintre aceste obiective este
comun tuturor: securizarea surselor
}i traseelor energetice!

Rusia este bogat@ }i are o eco-
nomie în cre}tere. Într-o lume a
crizei de lichidit@]i, Rusia dispune de
mul]i bani, având rezerve financiare
de peste 500 miliarde dolari, ocu-
pând astfel locul trei în lume. În
ultimii opt ani, economia a crescut
într-un ritm mediu de 7&, anul tre-
cut Rusia fiind parte a „triunghiului
de aur” al cre}terii economice, al@turi
de China }i India. Au început îns@ s@
apar@ averiz@ri ale FMI, legate de o
supraînc@lzire a economiei, ca urmare
a cre}terii infla]iei (care ar putea
ajunge la 14&, anul acesta), a acce-

ler@rii consumului }i importurilor.
Exporturile de materii prime }i

pre]urile mereu în cre}tere ale aces-
tora au constituit doar o parte a
revirimentului, pentru c@ s-au dez-
voltat }i afaceri solide în industria
alimentar@ }i de consum, în teleco-
munica]ii }i imobiliare. Chiar dac@
Rusia este la ad@post de o eventual@
criz@ energetic@, men]inerea la
acela}i nivel a cre}terii economice
poate fi puternic influen]at@ de diver-
sificarea economiei, încurajarea
investi]iilor str@ine }i reformele struc-
turale atât de necesare }i recunos-
cute ca atare dar condi]ionate de
voin]a politic@. Gazprom, unde guver-
nul este ac]ionar majoritar, este cel
mai mare produc@tor de gaze natu-
rale din lume: controleaz@ aproxima-
tiv 90& din produc]ia de gaz a ]@rii
}i de]ine 56& din rezervele dovedite
ale omenirii. Concernul furnizeaz@
Uniunii Europene 30& din necesarul
s@u de gaze naturale, realitate care
poate crea unele probleme legate de
asigurarea securit@]ii care ast@zi în-
seamn@ }i accesul neîngr@dit la
resurse energetice. Fostul pre}edinte
}i actual prim-ministru, cu puteri
sporite prin modificarea Constitu]iei,
a fost întotdeauna „deschis” în pri-
vin]a aspira]iilor legate de pozi]ia de
lider mondial în domeniul energiei.
Astfel, proiectul european Nabucco a
fost contraofertat cu South Stream,
Teheranul a fost prins într-un acord
de cooperare pentru dezvoltarea câm-
purilor petroliere }i de gaze din Iran,
iar Azerbaidjanul, Turkmenistanul }i
Kazahstanul sunt intens curtate de
c@tre Moscova.

Economia în cre}tere este surs@
a unei armate puternice. Iar Krem-
linul }tie foarte bine ce înseamn@
puterea militar@ }i cât de vii sunt
orgoliile unui trecut nu prea înde-
p@rtat. De altfel, prima vizit@ intern@
pe care a efectuat-o pre}edintele
Medvedev, dup@ preluarea mandatu-
lui, a fost la o baz@ de rachete si-
tuat@ la 250 de kilometri nord-est de
Moscova; momentul culminant l-a
constituit „întâlnirea” cu Topol-M,
„arma secolului XXI”, un r@spuns la
toate amenin]@rile de securitate la
adresa Rusiei, „inclusiv la scutul
american antirachet@”. {i Putin, în
cadrul eforturilor sale de a readuce

]ara pe scena mondial@, a avut în
vedere armata, m@rindu-i bugetul,
dezvoltând for]a nuclear@ strategic@
}i încercând s@ ridice moralul tru-
pelor. Nici chiar în vremea pr@bu}irii
economice a lui El]în, Rusia nu a
încetat s@ produc@ armament hi-tech.
Totu}i, privit@ în ansamblu, din punct
de vedere tehnologic, armat@ rus@ a
r@mas în urma celei americane, iar
starea social@ a personalului este
destul de precar@. Pe de alt@ parte,
îns@, se pare c@ „ursul” iese din
„hibernarea militar@”, cel pu]in din
perspectiva atitudinii, dar, iat@, }i a
ac]iunii concrete fa]@ de cei care au
fost odat@ membrii unei mari }i
fericite familii. Departe de a fi o
superputere, Rusia a dep@}it cert
perioada de convalescen]@, nemaifi-
ind un „paralitic militar”.

Ceea ce s-a întâmplat la sfâr-
}itul s@pt@mânii trecute a fost o
demonstra]ie clar@ c@ Rusia poate
(re)ac]iona foarte u}or }i rapid pe
teritoriile statelor suverane periferice,
fapt menit s@-i pun@ pe gânduri pe
vecini }i s@ nu-i lase indiferen]i la

dorin]ele Moscovei. Mai mult, ac-
]iunea ar putea fi interpretat@ ca o
demonstra]ie pentru ace}tia c@ o
rela]ie cu Occidentul nu le asigur@
securitatea, dac@ interesele Rusiei
sunt amenin]ate, iar ignorarea do-
rin]elor sale are categoric un pre]!

Georgia este important@, fiind
stat tranzit pentru conducta Baku-
Tbilisi-Ceyhan, care asigur@ trans-
portul petrolului azer de la Marea
Caspic@ înspre Occident, în încercarea
de a-l face pe acesta din urm@ mai
pu]in dependent de resursele ruse}ti.
Inaugurat@ în 2006, construc]ia de 3
miliarde de dolari are o lungime de
1.768 kilometri }i poate asigura
transportul a 1,2 milioane barili zil-
nic. Dac@ linia ar fi scoas@ din
func]iune, pentru o perioad@ aprecia-
bil@ de timp, Rusia ar avea un con-
trol mai mare asupra resurselor
necesare Occidentului. Îns@, pu]in
probabil c@ inactivitatea conductei s-
ar putea datora unei ac]iuni atât de
primare }i instinctuale din partea
Moscovei; aceasta nu are nici un
interes s@-}i piard@ credibilitatea în
fa]a partenerilor de afaceri europeni.
Prelungirea conflictului ar putea des-
curaja investi]iile în regiunea caspic@,
iar în cazul unui atac militar devas-
tator asupra liniei BTC, probabil cu
greu s-ar mai putea g@si corpora]ii
dispuse s@ contribuie la construirea
unei noi conducte în condi]ii de
securitate extrem de volatile.

Georgia este important@, dar în
grade diferite, în func]ie de actorul
care se raporteaz@ la ea. Conform
logicii geopolitice, Statele Unite ar fi
trebuit s@ aib@ motive strategice
majore în a-i acorda sprijin. Uniunea
European@, nu, având în vedere de-
penden]a de Rusia în aprovizionarea
cu gaze naturale }i vulnerabilitatea
sporit@ la presiunea direct@ a TJ-ului
moscovit, în compara]ie cu ameri-
canii. De ce, totu}i, Washington-ul s-
a rezumat doar la lu@ri de pozi]ie la
care, oricum, Rusia (ca }i întreaga
lume) se a}tepta? Statele Unite sunt
aliatul cel mai puternic al Georgiei,
oferind acesteia consiliere militar@ }i
fiind, la Summit-ul de la Bucure}ti,
avocatul ader@rii ei la NATO. Amintim
c@ 10 state aliate, printre care Fran]a,
Germania }i Italia, având în minte
probabil frigul iernii, s-au opus acor-
d@rii MAP-ului Georgiei, oferind ca
argumente în favoarea votului lor
situa]ia politic@ intern@, respectiv

fragilitatea regimului democratic. {i,
într-adev@r, se pare c@ acuzele ge-
nerate de opozi]ie sunt grave. De
fapt, în toamna anului trecut, fostul
ministru al ap@r@rii, Okruashvili, }i-a
calificat pre}edintele drept corupt }i
autocrat. În prezent, Okruashvili se
afl@ în Fran]a, care i-a oferit azil
politic. Fran]a, care de]ine pre}edin]ia
Uniunii Europene. Fran]a lui Sarkosy,
cel care la începutul verii, în Israel,
a (re)pus în dialog doi veterani ai
unui conflict vechi parc@ de când
lumea. Fran]a, care dore}te o reîn-
toarcere în structurile militare ale
NATO, dar nu în orice condi]ii. S@ fie
acesta un moment bun de speculat?
Parc@ n-a} crede, e, totu}i, var@...
Revenind la reac]ia Statelor Unite,
r@spunsurile pot fi multiple, iar rea-
litatea poate r@mâne necunoscut@. Ar
putea fi vorba de o fisur@ a intelli-
gence-ului, lucru mai mult decât grav
}i, oricum, parc@ prea pu]in verosi-
mil. Ar putea fi vorba de o eroare în
analiza politic@, plecându-se de la
ideea c@ ru}ii nu au mai f@cut
mi}c@ri militare decisive în afara
grani]elor lor, dup@ r@zboiul propriu
din Afganistan. Sau ar putea fi vorba
de o testare din partea americanilor
a nivelului de reac]ie al Moscovei –
cât de repede intervine, în ce fel }i
cu ce rezultate.

Georgia este important@, dar nu
la fel de mult precum Iranul, tot a}a
cum Caucazul vine dup@ Orientul
Mijlociu, în privin]a zonelor de interes
american. Georgia ar putea fi o baz@
poten]ial@ în strategia american@ de a
încercui Teheranul, dar succesul unei
eventuale ac]iuni fa]@ de Iran este
strâns legat }i de ajutorul Rusiei,
cum ar fi s@ nu vând@ acestuia arme
(în special rachete sol-aer S300), sau
s@ se al@ture unor posibile sanc]iuni
la adresa acestui stat.

În orice caz, filmul acestui con-
flict readuce Rusia pe generic – nu
este o putere mondial@, dar este una
regional@, de]in@toare de arme nu-
cleare }i cu o economie emergent@.
Balan]a de putere în plan regional
pare s@ se fi oprit într-un unghi
favorabil ru}ilor. De acum, începe
b@t@lia în plan mondial, care sper@m
c@ se va purta cumva „à la” R@zboiul
Rece – f@r@ arme nucleare }i f@r@
confrunt@ri directe între pretenden]ii
la suprema]ia mondial@. Sau, mai
bine, f@r@ confrunt@ri militare.
Utopie? Doar ei }i numai ei }tiu!

„Moscova nu crede în lacrimi”

drd. Anca DINICU



La bursa sibian@, printre cele
mai c@utate simboluri ale }edin]ei din
debutul s@pt@mânii s-a aflat, al@turi
de nelipsitele SIF-uri, perechea
RON/EURO, care a fost preferat@ pen-
tru 950 contracte. În ceea ce prive}te
acest produs, au atras aten]ia în mod
special deschiderile realizate,  totalul
pozi]iilor ajungând, pe ambele sca-
den]e disponibile, la 8368, dintre
care 6492 pe septembrie }i 1876 pe
decembrie. Acest total reprezint@ un
record pentru RON/EURO, în ultimii
cinci ani. Scaden]a scurt@ a atras o
pondere de 85,36& din contractele
încheiate pe simbolul în discu]ie,
moneda unic@ fiind cotat@ la 3,5825
lei, dup@ o apreciere spectaculoas@
de 5,25 bani. Pentru decembrie, au
fost încheiate restul de 14,64& din-
tre contracte, euro ajungând la
3,6425 lei, dup@ o cre}tere }i mai
ampl@ de 6,24 bani. În ceea ce
prive}te caracteristicile de ansamblu
ale pie]ei, începutul s@pt@mânii a
men]inut investitorii în a}teptare.
Lipsa unei direc]ii clare de evolu]ie a
cota]iilor derivatelor pe ac]iuni,
resim]it@ pe parcursul }edin]ei, în
care s-a observat mai mereu o
evolu]ie mixt@ a pre]urilor a f@cut ca
pruden]a s@ domine ambientul inve-
sti]ional. Investitorii prezen]i în pia]@
au încheiat  aproape 7500 contracte
din 1518 tranzac]ii, cu o valoare de
15,7 milioane de lei. „Lipsa unei

evolu]ii clare într-o direc]ie sau alta
a f@cut ca nivelul tranzac]iilor s@ fie
mai ponderat. In aceste condi]ii, cei
care nu au putut sta departe de
magnetul futures au preferat specu-
la]iile intra-day”, a apreciat un broker.
În rândul elementelor pozitive poate
fi trecut@ din nou acumularea de
pozi]ii futures, deschiderile ducând
totalul la 69.282. Investitorii au rea-
lizat tranzac]ii pe 20 pie]e, iar imagi-
nea predominant@ de la final a fost
una ascendent@. DESIF 2 s-au men-
]inut cel mai lichid simbol cu 3336
contracte. Scaden]a scurt@ a fost cea
mai tranzac]ionat@, pre]urile oscilând
între 1,792 }i 1,83 lei/ac]iune. Cota]ia
DESIF 2 septembrie s-a stabilizat la
1,8055 lei/titlu, în cre}tere cu 1,55
bani. DESIF 2 decembrie au crescut
cu 5 bani }i au fost cotate la 1,89
lei, în timp ce DESIF 2 martie 2008
au marcat un minus de 2,3 bani
ajungând la 2,001 lei. DESIF 5 au
atras 2841 contracte scaden]a sep-
tembrie fiind lider. Cota]ia pentru
acest termen s-a fixat la 2,05 lei, în
urcare cu  0,12 bani. Pentru finalul
anului, DESIF 5 au fost cotate la
2,225 lei, în cre}tere cu 1,5 bani.
Aceea}i cre}tere s-a consemnat }i pe
scaden]a martie 2009 pentru care o
ac]iune DESIF 5 a fost evaluat@ la
2,34 lei. Doar DESIF 5 iunie 2009 au
închis pe minus, pierzând 1,99 bani
}i ajungând la 2,44 lei/ac]iune.
Tranzac]ii au mai fost realizate }i pe
segmentul bancar, unde s-au remar-
cat derivatele Erste, cu 160 contrac-
te, majoritatea pentru septembrie,
scaden]@ pentru care s-a înregistrat o
cota]ie de 156,5 lei, în urcare cu 5,5
lei. Pentru decembrie, ac]iunea Erste
a fost estimat@ la 158,9 lei, în plus
cu 7,5 lei. De asemenea, dup@ o
perioad@ de lips@, au reap@rut tran-
zac]iile cu aur, uncia fiind cotat@ pen-
tru luna viitoare la 880 de dolari. 

Direc]ia descendent@ urmat@ de
cota]iile simbolurilor tranzac]ionate
mar]i, în pia]a Sibex, a animat tran-
zac]iile, astfel c@, în raport cu }edin]a
de luni, s-a înregistrat o cre}tere de

38,2& a lichidit@]ii. Investitorii au
încheiat 10.361 contracte futures }i
options, din peste 1900 tranzac]ii, cu
o valoare de 20,43 milioane lei.
Faptul c@ pre]urile s-au mi}cat
hot@râtor într-o anume direc]ie }i nu
au mai stat ancorate în zona
evolu]iilor mixte a atras mai mult
participan]ii în pia]@. În contextul dat,
lichiditatea a revenit peste pragul de
10.000 contracte, iar num@rul pozi]iilor
s-a diminuat pân@ la 67.742. Pla-
samentele au vizat 21 de pie]e,
remarcându-se segmentul SIF, care a
furnizat liderii de lichiditate, segmen-
tul derivatelor valutare, dar }i cel al
b@ncilor. Cu aproape 5000 contracte,
DESIF 2 au ocupat locul întâi în pre-
ferin]ele investitorilor, care au încheiat
tranzac]ii pe toate cele patru sca-
den]e disponibile. Ponderea cea mai
mare fost de]inut@ de scaden]a sep-
tembrie pentru care, dup@ o evolu]ie
între un minim de 1,736 }i un
maxim de 1,81 lei/ac]iune, DESIF 2
au închis la 1,742 lei, în sc@dere cu
6,35 bani. Pentru decembrie, s-a
înregistrat, de asemenea, o evolu]ie
descendent@, DESIF 2 pierzând 4,11
bani }i ajungând la 1,8489 lei/titlu.
Aceea}i evolu]ie „ro}ie” s-a extins }i
asupra orizonturilor investi]ionale
îndep@rtate, anume martie }i iunie
2009, pentru care DESIF 2 au pierdut
câte 3,1 }i 5,74  bani }i s-au oprit
la 1,97, respectiv 2,0422 lei/ac]iune.
Cu 4628 de contracte, DESIF 5 }i-au
men]inut locul secund, ocupat }i
luni. Tranzac]iile realizate pe scaden]a
scurt@ au stabilit un pre] de cotare
de 1,985 lei/ac]iune, în urma unei
deprecieri de 6,5 bani. Investitorii
care au ac]ionat pe ultima scaden]@
a anului au tranzac]ionat pe la pre]uri
între 2,15 }i 2,205 lei/ac]iune, DESIF
5 închizând la 2,1644 lei, în minus
cu.6,06 bani. DESIF 5 martie 2009
au pierdut, la rândul lor, 5 bani, iar
DESIF 5 iunie 2009, 2,01 bani, dup@
cum arat@ cota]iile de 2,29 }i 2,4199
lei/ac]iune. Volatilitatea cursului de
schimb din pia]a cash a impulsionat
din nou }i tranzac]iile cu derivatele

RON/EURO, simbol care a atras
aproape 600 contracte. Pentru sca-
den]a de luna viitoare, investitorii au
estimat un curs de 3,5626 lei pentru
un euro, în sc@dere cu 2,99 bani, iar
pentru finalul anului unul de 3,6022
lei, în minus cu 4,03 bani. În secto-
rul bancar, s-a remarcat tranzac-
]ionarea contractului DEBRD septem-
brie, o ac]iune fiind evaluat@ la 19,5
lei, în sc@dere cu 65 bani. Tot pe
minus au închis }i DEEBS decem-
brie, c@derea de un leu ducând
pre]ul unei ac]iuni Erste la 157,9 lei.
Cel mai lichid produs din sectorul în
spe]@ a fost îns@ DETLV, cu 51 con-
tracte. Pentru ambele scaden]e
r@mase din 2008, DETLV au avut o
evolu]ie descendent@, soldat@ cu
deprecieri de 0,96 }i 1,1 bani }i cu
pre]uri de cotare de 0,339 }i 0,35
bani/ac]iune. 

Pe pia]a Sibex, ziua de miercu-
ri a men]inut traseul descendent al
cota]iilor. Aceast@ evolu]ie nu i-a luat
îns@ prin surprindere pe investitorii
cu experien]@, ea fiind deja una
obi}nuit@ pentru acest an. Prin urma-
re, s-a consemnat din nou o cre}tere
a lichidit@]ii fa]@ de }edin]a prece-
dent@, de aceast@ dat@ cu 17&, dup@
cum indic@ rulajul de 12.124 con-
tracte încheiate din peste 2000 tran-
zac]ii cu o valoare de 22,76 milioa-
ne de lei. {edin]a în discu]ie urc@
astfel pe locul doi în ierarhia de pe
luna în curs. Pe fondul deprecierilor
s-a putut observa îns@ sc@derea
num@rului de pozi]ii futures, care a
ajuns la 64.596. ”Este posibil ca cei
care au mizat pe revenirea pie]ei s@
fi încercat limitarea pierderilor, iar cei
care au fost mul]umi]i de profitul
acumulat în ultimele dou@ }edin]e s@
marcheze din profituri, aceste mi}c@ri
afectând num@rul pozi]iilor futures” a
explicat un broker din pia]@. La vâr-
ful ierarhiei de lichiditate, }edin]a în
discu]ie a dus la rocada între DESIF
2 }i DESIF5, derivatele pe ac]iunile
SIF 5 Oltenia fiind, de aceast@ dat@,
cele mai lichide. Ele au atras un total
de 6116 contracte, încheiate pentru

toate scaden]ele disponibile Pentru
toamna acestui an, o ac]iune SIF 5
a fost evaluat@ la 1,9352 lei, în
sc@dere cu 4,98 bani, în timp ce,
pentru finalul anului, sc@derea de
7,27 bani a conturat un pre] de
2,0917 lei/ac]iune. Tranzac]ionarea
scaden]elor îndep@rtate este deja o
constant@ în ceea ce prive}te acest
simbol, astfel c@ pentru martie }i
iunie 2009 au fost stabilite pre]uri de
2,22 }i 2,3302 lei/ac]iune, în urma
unor deprecieri de 7 }i 8,97 bani.
DESIF 2 au fost preferate pentru
5264 contracte }i s-au clasat pe
locul secund. Chiar dac@ tranzac]iile
au vizat toate termenele disponibile
scaden]a scurt@ a fost preferata
„juc@torilor” care au  tranzac]ionat pe
un culoar între 1,66 }i 1,7403 lei,
închiderea stabilind cota]ia la mini-
mul zilei, în sc@dere cu 8,2 bani.
Pentru finalul lui 2008 DESIF 2 au
fost cotate la 1,7988 lei/ac]iune în
regres cu 5,01, iar pentru martie }i
iunie viitor la 1,9101 }i 2,0021
lei/ac]iune, dup@ deprecieri de 5,99 }i
4,01 bani. {i derivatele RON/EURO
}i-au men]inut atractivitatea, cele 441
contracte încheiate, asigurându-le
locul trei în top. Moneda unic@ a
urmat, de aceast@ dat@, un traseu
verde, apreciindu-se cu 2,74 bani
pentru scaden]a septembrie }i cu
4,77 bani pentru decembrie, dup@
cum arat@ cota]iile de 3,59 }i 3,6499
lei. Printre remarcatele sesiunii s-au
num@rat DESNP, cu 123 contracte }i
sc@deri de 1,69 bani pentru scaden]a
de luna viitoare }i 0,51 bani pentru
decembrie, care au dus cota]iile pen-
tru cele dou@ termene la 0,4556 }i
0,4849 lei/titlu. De pe segmentul SIF,
participan]ii în pia]@ au mai tran-
zac]ionat DESIF 3, produs derivat ce
s-a depreciat în raport cu ambele
scaden]e r@mase din acest an. Din
aria b@ncilor, cele mai lichide au fost
derivatele TLV cotate la 0,332
lei/ac]iune pentru septembrie }i
0,3405 lei pentru decembrie, în
minus cu câte 0,7 }i 0,95 bani. 
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Decebal N. TOD~RI[~
- purt@tor de cuvânt al BMFMS 

Simbolul RON/EURO, printre vedetele Sibex 

urmare din pag.1
Cerem 24 ca s@ primim… 14.

Dar, o analiz@  mai atent@ ar spune
c@ nici una din cifre nu ar avea repe-
rul corect, pentru c@ fiecare în parte
urm@re}te, în bun@ m@sur@, un inte-
res propriu }i nu un compromis.
Motiva]ia de pre] are o component@
foarte puternic@ subiectiv@. Fiecare
parte î}i exprim@ frustr@rile înregis-
trate de-a lungul anilor }i de aici o
mic@ dram@ psihologic@, cu efecte
devastatoare asupra economiei. Dis-
tributorii, asupra c@rora se vor r@sfrân-
ge de acum în colo toate instinctele
agresiv - acuzatoare, odat@ cu noul
pre], au la rândul lor explica]ii pen-
tru propunerea ru}inoas@ de majora-
re a pre]ului. [ine, aceast@ explica]ie,
de accidentele istorice }i cultura
minciunii cu care este obi}nuit@ pia]a
româneasc@. Accidentele sunt legate
de neonorarea promisiunilor. EON }i
Distrigaz pun majoarea cerut@ pe
lipsa dezvolt@rii unor solu]ii alteranti-
ve, cum ar fi m@rirea depozitelor
care le-ar permite achizi]ii de gaze în
perioade mai bune de pre], depozita-
rea gazelor }i exploatarea lor ulte-
rioar@. O lips@ a r@spunderii colecti-

ve, care a f@cut ca, la nivelul factori-
lor responsabili pentru ac]iunile stra-
tegice pe termen lung- oficiali, minis-
teriabili - s@ apar@ mereu blocaje,
promisiuni neonorate }i lipsa respon-
sabiliz@rii. În aceste condi]ii, reac]ia
ANRE va fi una la fel de explicabil@,
în încercarea de a ascunde comple-
xul p@rin]ilor agen]ii - acee}i oficiali,
ministeriabili - de a-}i recunoa}te
frustr@rile, gre}elile }i minciunile.
F@r@ transparen]@, complexat@ }i
ru}inoas@, agen]ia va servi un pre]
nemul]umitor pentru o problem@ care
r@mâne nesolu]ionat@.

S@ privim un alt pre], sau mai
bine zis, o alt@ tendin]@, care adun@,
la rândul ei, un întreg ghem de frus-
tr@ri }i complexe: pia]a imobilar@. În
ultima perioad@, tot mai multe voci
vorbesc de sc@deri de pre]uri la apar-
tamente. O spun cu convigere, cu
insisten]@, asta ca s@ evit@m eventua-
lul interes. Prima problem@ este c@
volumul mic al tranzac]iilor cu apar-
tamentele vechi - cele despre care se
spune c@ „scad”- nu permite eviden-
]ierea unei concluzii atât de tran}ante
cum au exprimat-o unii actori din
pia]@ - sc@deri de 25%, de 15% etc.
{i de ce atunci aceste pariuri în orb?

Privim pu]in în urm@ }i constat@m c@
acela}i principiu al pariurilor în orb a
func]ionat în sens invers, în anii din
urm@. Dup@ explozia pre]urilor, aceas-
te procente au fost, pur }i simplu,
ad@ugate în sus. Cu tot atât de pu-
]in@ motiva]ie. Un întreg complex de
vinov@]ie vine din aceste volatilit@]i
induse }i str@bate toat@ pia]a imobi-
liar@. O pia]@ care mizeaz@ la rândul
ei pe marea frustrare locativ@ a unei
popula]ii - clientel@ poten]ial - care
resimte ca un traumatism lipsa de
locuin]e }i lipsa oportunit@]ilor reale.
Altfel, cum poate fi explicat@ obsesia
imobiliar@ care caracterizeaz@ pia]a
imobiliar@ româneasc@? 

Într-o eventual@ psihanaliz@ a
economiei române}ti, înc@ plin@ de
frustr@ri }i neîmpliniri, trebuie spus
c@ unul din marile complexe este în
plin conflict terapeutic. Rela]ia cu
t@tucul stat. Din aceast@ perspectiv@
terapia este în plin progres. O bun@
parte a economiei a }tiut s@ se rup@
de complexe, s@ se revolte împotriva
oric@rui paternalism execisv. A}a
încât afacerile bune s-au f@cut împo-
triva statului, sau în cel mai bun caz
pe seama statului. Asta înseamn@, la
prima vedere, o dezinvoltur@ bineve-

nit@, un complex oedipian închis. Dar,
nu este chiar a}a. Este mai degrab@
o încercare de a evita o confruntare
}i o încercare de a câ}tiga pe furi}.
Nu sunt multe companii sau persoa-
ne implicate în afaceri care au acu-
zat public statul, atunci când s-au
sim]it lezate, care l-au dat în jude-
cat@, care au devenit tran}ant active,
atunci când au sim]it c@ propriul
interes este lezat. F@r@ aceast@ atitu-
dine clar@, complexele care marcheaz@

o faz@ de dezvoltare se men]in, iar
comportamentul actualei clase de
business va fi la fel de inhibat în fa]a
statului. O economie f@r@ complexe,
care nu intr@ în panic@ la prognoze
mai mult sau mai pu]in sus]inute de
realitate, înseamn@ o economie care
}i-a clarificat rela]iile între parteneri,
}i-a cur@]at trecutul }i are încredere
în propriile valori. Sunt acest
tr@s@turi caracteristice pentru econo-
mia noastr@? Ce întrebare retoric@!

Dan SUCIU
Pre]urile, ^ntre dorin]@ }i realitate
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Cum au ajuns multe din fabri-
cile din industria u}oar@ s@-}i diver-
sifice activit@]ile, unele chiar s@ dis-
par@ din peisaj? Cauzele sunt u}or
de intuit: declinul propriu-zis a
^nceput ^n 2004, odat@ cu ^nt@rirea
brusc@ a monedei na]ionale }i
scumpirea utilit@]ilor cu 42&, amin-
te}te pre}edintele FEPAIUS. Criza
declan}at@ a continuat cu invazia de
produse ieftine din Asia, iar dup@
integrarea ^n UE, nici m$na de lucru
din ]ar@ nu mai este la fel de ief-
tin@ ca acum c$]iva ani. "Un tricou
chinezesc iese din fabric@ la 1,3
euro, ^n timp ce rom$nii ^l produc
cu 5,4 euro", compar@ pre}edintele
Conftex.  

O alt@ problem@ din industrie,

pe care o recunosc to]i pro-
duc@torii, este dispari]ia industriei
primare, care furnizeaz@ materia
prim@ fabricilor. "Confec]iile au fost
^nlocuite de mii de ^ntreprinderi
mici }i mijlocii, dar, ^n industria
primar@, ^n locul filaturilor, al
]es@toriilor de m@tase sau de bum-
bac ^nchise, n-a mai ap@rut nimic",
sus]ine Maria Grapini. %n acest con-
text, ^ntreprinz@torii trebuie s@ aib@
lichidit@]i suficiente: "Practic pl@te}ti
c$nd cumperi, ^]i blochezi banii ^n
stocuri, }i nu ^ncasezi imediat, ci,
^n general, ^n termene de plat@ de
90-120 de zile".

%n plus, de doi ani ^ncoace
fabricile de profil se lupt@ cu lipsa
de for]@ de munc@. Cifrele FEPAIUS
arat@ c@, ^n acest interval, produc]ia
industrial@ a sc@zut cu circa 26& }i
aproape 80.000 de salaria]i au fost
trecu]i pe lista disponibiliz@rilor sau
au plecat de bun@ voie. Joseph
Seroussi, proprietarul J&R Enter-
prises, un alt mare produc@tor de
confec]ii din Rom$nia, a fost unul
dintre primii afecta]i de restr$ngerea

pie]ei. Din cinci fabrici - Ikos-Conf
}i Norada (Odorheiu Secuiesc),
Serconf (Boto}ani), Serca (C@l@ra}i)
}i T.J.R. Industries, Seroussi a
r@mas cu trei, dup@ ce a v$ndut
Serca }i a ^nchis fabrica din Tulcea.
%n ultimii doi ani, de la fabricile
J&R Enterprises au plecat ^n jur de
2.000 de angaja]i, iar produc]ia s-a
redus, de la 1,5 milioane de costu-
me produse anual, la un milion.
Prin urmare, }i ^ncas@rile grupului
J&R Enterprises au sc@zut cu
aproape 40& ^n ultimii patru ani,
ajung$nd, anul trecut, la circa 30
de milioane de euro. 

Dincolo de cauze }i efecte,
^ns@, cert e c@, pentru multe fabrici,
terenurile au devenit o poten]ial@
surs@ de finan]are, consider@
Bogdan Belciu, care vede relocarea
opera]iunilor ^n zone mai ieftine }i
reinvestirea ^n business a surplusu-
lui de bani ca decizii normale pen-
tru orice firm@ care are oportunit@]i
de dezvoltare, dar nu }i fondurile
necesare investi]iei.

(va urma)

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.

ILEANA ILIE

Milionarii din textile (III)

Drum cu obstacole
• FOR[~ DE MUNC~: De la 830.000 de angaja]i ^n 1990, ^n industria textil@
mai lucreaz@ acum 400.000, fiind vacante aproape 20.000 de locuri de
munc@.
• UTILIT~[I: Cre}terea pre]urilor la electricitate, gaz }i energia termic@ a dus
la majorarea costurilor de produc]ie cu 30%, din 2005 p$n@ ^n prezent.
• EURO: Aprecierea monedei na]ionale ^n raport cu euro continu@ s@ dimi-
nueze veniturile exportatorilor.
• MATERII PRIME: Filaturile }i ]es@toriile din ]ar@ produc numai 20% din c$t
produceau ^n 1989.
• MEDIU: Industria u}oar@ mai are de trecut ^nc@ un examen, pentru c@ pro-
duc@torii trebuie s@-}i alinieze tehnologia la standardele UE, ^n materie de li-
mitare a polu@rii.
• CONCUREN[~: M@rfurile rom$ne}ti fac fa]@ cu greu concuren]ei cu cele
occidentale, dup@ ce s-au luptat, ^n ultimii ani, mai ales cu m@rfurile importate
din China }i Turcia.
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