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„Dac@ financiarul va rata lovi-
turile, curtezanii s@i de pân@ atun-
ci vor spune: este un om de nimic,
un ]icnit, un imbecil. Dac@ le va
reu}i, îi vor cere fata de nevast@.” 
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Lovind dramatic }i orbe}te, laolalt@, economii puternice,
consolidate, dar mai ales economii emergente }i
}ubrede, criza mondial@ a mai f@cut o victim@ colater-
al@: construc]ia european@, cea în care atâtea ]@ri, print-
re ele }i România, au investit încredere }i speran]e.
Într-adev@r, doar cu câ]iva ani în urm@, Uniunea
European@ era o structur@ institu]ional – politic@ integrat@
func]ional, admirat@ la scar@ mondial@, respectat@ }i stu-
diat@ pentru experimentul cooper@rii, coordon@rii, inte-
gr@rii. Românii, bulgarii, ungurii, cehii, polonezii s-au
b@tut literalmente la por]ile de acces în UE pentru c@ au
crezut în modelul social european, în solidaritatea dintre
oameni }i na]iuni construit@ pe principiul conform c@ruia
cine este mai slab prime}te neîngr@dit sprijin prin fon-
durile structurale ale Comunit@]ii.

Construc]ie european@
cu bulin@ ro}ie

PUNCTUL
PE EUROPA

Emil DAVID

continuare ^n pag. 3

În urm@ cu aproape 8 ani publicam volumul „O
lume agitat@” (Editura Continent, Sibiu –
Bucure}ti, 2003). Întradev@r era }i atunci }i este
}i acum agitat@ lumea, lumea noastr@ }i lumea
care ne înconjoar@. Relu@m tema, ea merit@ }i
alte reflec]ii. Un debut deosebit de tumultos de
secol }i de mileniu. {i, din p@cate, într-o pro-
nun]at@ linie de continuitate cu ceea ce a fost
înainte atunci când nu a fost bine. Se v@desc
ast@zi }i la noi, în est dar }i în vest, mari scan-
daluri de corup]ie. „Nimic nou sub soare” dac@
nu faptul c@ am înv@]at prea pu]in din trecut,

dintr-un trecut apropiat. {i pl@tim un pre] greu...
... S@ ne amintim de celebrul „Scandal Lockheed” demarat în Statele Unite
}i extins apoi în Europa de Vest dar }i în Asia. Cadouri foarte generoase
au fost f@cute de societatea constructoare unor oameni politici deciden]i
pentru a le stimula deciziile privind cump@rarea de avioane respective de
lupt@ la pre]uri imense, incluzând valoarea, profiturile }i comisioanele.
Spre final, socoteala a început s@ scâr]âie... 

Dan POPESCU

11 februarie 1945. Sf$r}itul conferin]ei de la Yalta, conferin]@ cu reverbera]ii
recunoscute pentru Rom$nia }i alte ]@ri est-europene }i nu doar.

Argumente pentru o retoric@ a dezvolt@rii

Ra]ionalitate }i decizie
^n condi]ii de criz@ (III)

Unele dintre aplica]iile cele mai
spectaculoase ale teoriei se
refer@ la consumul bunurilor
publice }i la analiza sistemelor
de taxe }i impozite. Din acest
punct de vedere, m@surile
guvernamentale referitoare la
politicile publice, care implicit
sau explicit presupun infuen -
]area consumului bunurilor
publice, pot }i ar trebui ana -
lizate din punct de vedere al

interac]iunilor strategice de tip teoria jocurilor.

Bunurile publice sunt acele bunuri care pot fi consu-
mate simultan de c@tre consumatori, f@r@ ca valoarea
lor s@ fie diminuata - valoarea lor de consum. 

prof. univ. dr. 
Eugen IORD~NESCU

continuare ^n pag. 2

De o bun@ bucat@ de
vreme un aer neao}
începe s@ sufle tot mai
cu putere prin economie
}i societate. Distinc]ia ei
– noi începe s@ aib@
conota]ii na]ionaliste cu
efecte adverse.

Într-o perioad@ în care
a}teptarea era una legat@
de triumful cos-

mopolitismului, dispari]ia raport@rilor diferen]iate
în termeni na]ionali, discursul de tipul ei sau noi,
noi sau ei, în care noi suntem românii buni }i
ei str@inii r@i, a luat pe nea}teptate amploare. 

Neona]ionalismul
român

Dan SUCIU

continuare ^n pag. 7

Vedere din Strasbourg

O lume controversat@

Petru-Ovidiu DUMBR~VEANU

Solilocvii de duminic@
Ioan Dumitru BO[A

Informatizarea activit@]ii vamale 
la nivelul întregului sistem 

vamal român (II)

Invita]ie la c@l@torie
profesional@

Rennes - Paris

continuare ^n pag. 4

pag. 6

pag. 8

dr. Dan-Alexandru
POPESCU pag. 5
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urmare din pag.1
Aceast@ caracteristic@ a bunurilo pub-
lice este cunoscut@ în economie sub
numele de non-rivalitate. De aseme-
nea, bunurile publice au caracteristic@
de a fi non-excludabile, adic@ nici o
persoan@ nu poate fi exclus@ de la
consumul bunului public, indiferent
dac@ pl@te}te sau nu pentru aceasta.
Cu alte cuvinte, un bun are aceast@
caracteristic@ dac@ pre]ul pentru
excuderea unui consumator care nu
pl@te}te este prohibitiv.
Non-rivalitatea }i non-excludabilitatea
fac c@ aceste bunuri s@ necesite o
aten]ie special@. În primul rând, non-
excludabilitatea creaz@ tenta]ia de a
consuma bunurile publice în exces
sau de a evita orice plat@ aferent@
lor, de vreme ce persoanele nu pot
fi excluse de la consum. Apoi, non-
rivalitatea face c@ „mâna invizibil@ a
pie]ei” s@ nu func]ioneze în cazul
acestor bunuri, pentru c@ pre]ul }i
consumul lor nu sunt reglate de
raportul cerere-ofert@. În cazul
bunurilor economice private, odat@
cump@rat de c@tre o persoan@, bunul
respectiv nu mai este accesibil celor-
lalte persoane, iar m@rimea cererii de
consum influemteaza pre]ul. De
exemplu, dac@ o persoan@ cump@ra
un apartament, acesta îi va apar]ine
}i nu poate fi cump@rat sau folosit
de c@tre al]i doritori. Dac@ num@rul
celor care doresc s@ cumpere un
astfel de bun cre}te, cei ce le vând
vor tinde s@ creasc@ pre]ul, pân@ la
limita maxim@ la care bunul respec-
tiv continu@ s@ aib@ cerere. Dac@,
îns@, cererea scade, pre]ul bunului
respectiv va tinde s@ scad@ la rândul
s@u. Aceste bunuri economice stau
sub semnul rivalit@]ii }i exclud-
abilit@]ii (persoanele care nu pl@tesc
sunt excluse de la consum). Reglajul
de pia]@ func]ioneaz@ pentru bunurile
private, dar nu }i pentru bunurile
publice. Bunuri economice precum
educa]ia, siguran]a public@, serviciile
medicale, iluminatul public, aerul, etc.
Sunt exemple de bunuri publice al
c@ror consum nu este reglat de
raportul cerere-ofert@. Astfel, indifer-
ent de num@rul copiilor care merg la
}coal@ în clasa I, „pre]ul” educa]iei

nu se schimb@ pentru consumator }i
nici unuia dintre copii nu îi poate fi
refuzat@ înscrierea la }coal@, educa]ia
fiinnd un drept constitu]ional garan-
tat de c@tre Stat.
Lipsa reglajelor de pia]@ în ceea ce
prive}te consumul bunurilor publice }i
cele dou@ caracteristici men]ionate
duc în mod natural la consum abuziv
}i la tendin]a de a pl@ti minimul posi-
bil pentru aceste bunuri. F@r@ a avea
o plat@ direct@, ele sunt pl@tite de fapt
de c@tre „societate”, fie din surse pri-
vate prin dona]ii }i filantropie, fie sunt
finan]ate din bani publici, din bani
care provin din taxele }i impozitele
cet@]enilor }i companiilor. Nivelul la
care un stat finan]eaz@ bunurile pub-
lice este esen]ial }i determinant în

special pentru asigurarea solidarit@]ii
sociale. 
Finan]area bunurilor publice este o
problem@ important@, dat fiind faptul
c@ pentru ele consumatorii au
tendin]a de a nu pl@ti sau de a pl@ti
cât mai pu]in. Aceast@ caracteristic@
reduce masiv tendin]a de a produce
sau de a finan]a aceste bunuri. De
exemplu, în cartierele noi, drumurile
sunt percepute de c@tre locuitori sau
proprietarii de terenuri ca fiind bunuri
publice. Astfel, cu to]ii au tendin]a de
a a}tepta ca „altcineva” s@ pl@teasc@
pentru amenajarea sau asfaltarea unui
astfel de drum. În România a}tep -
tarea obi}nuit@ este ca Statul sau
Prim@ria (autoritatea public@ în gen-
eral) s@ produc@ acel bun public.

De}i pentru un astfel de drum exist@
o cerere consistent@ din partea celor
ce de]in terenuri sau impobile într-o
zon@ nou@, o investi]ie privat@ pentru
producerea acestui bun economic
public va întârzia s@ apar@, pentru ca
în cele mai multe cazuri nu poate fi
restric]ionat accesul pe drum pentru
cei ce nu particip@ }i nu pot fi intro-
duse taxe de utilizare. În cazul în
care, prin îns@}i modul de construire
a cartierului o tax@ de drum sau un
abonament de folosire sunt posibile,
atunci drumul respectiv î}i pierde
caracteristicile principale pentru care
a fost considerat bun public (per-
soanele care nu pl@tesc sunt excluse
de la consum).
Desigur, un astfel de drum poate fi

realizat – teoretic vorbind – prin par-
ticiparea tuturor celor care îl vor
folosi. Îns@, de cele mai multe ori,
m@car o parte dintre poten]ialii uti-
lizatori vor tinde s@ nu pl@teasc@ }i
vor crea astfel o inechitate de con-
sum/finan]are, care va face ca tot
mai mul]i s@ încerce s@ se sustrag@
de la o eventual@ plat@.
Decizia de a finan]a sau nu din surse
publice un bun sau un serviciu pub-
lic este complicat@. De cele mai multe
ori, în luarea unei astfel de decizii
autoritatea public@ ar trebui s@ ]in@
mai degrab@ seama de m@rimea }i
urgen]@ cererii sociale, decât de cos-
tul sau beneficiul financiar al produc-
erii bunului sau serviciului respectiv. 

(va urma)

prof. univ. dr. Eugen IORD~NESCU

Ra]ionalitate }i decizie ^n condi]ii
de criz@ (III)

Valentin Leahu public@ recent volu-
mul “Apusul vinului ^n c@limar@ -
note de boem@”. Este cartea unui
“epicurian de frunte”, un gazetar-
scriitor plin de talent, ca re a iubit }i
iube}te via]a, conversa ]iile agreabile
la “un pa har” sau... mai multe pahare,
cu pa tim@, cu dedica]ie. Volumul “se
cite}te”, mus te}te de idei, fapte,
sensibilitate, ^nt$mpl@ri cu referin]@,
verbul este u}or, adjectivul frumos
colorat. Valentin Leahu a fost }i
este “camarad de vorbe” cu multe
personaje }i personalit@]i c@rora le

dezvele}te, ^n paginile c@r]ii, g$n -
durile }i intimit@]ile lor pl@cute acti-
vate de li coarea din pahare. Un
“modus vivendi” deloc nepl@cut, cu
costurile sale, ^ns@. Sunt mai ales
c$rciu mioarele, de bun@ calitate, ale
Bucu re}tiului anilor dinainte }i de
dup@ 1989, c@rora Valentin Leahu le
reconstituie farmecul, savoarea. Este
nostalgia unei lumi “^nt$rziate” fru-
mos fa]@ de lumea noastr@ nebun@
(parafraz$nd-ul pe Stanley Krammer)
}i at$t de dur@ de acum...

D.P.

“Apusul vinului ^n c@limar@”
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urmare din pag.1
A fost de ajuns o criz@ de propor]ii
globale pentru ca „experimentul”
european s@ se clatine serios. S@ ne
amintim cât de greu s-a elaborat }i
decis un program de redresare eco-
nomic@ european@, în ultima parte a
anului 2008. {i cât de problematic@
}i dificil@ a fost decizia de sprijinire
a Greciei, în prima parte a anului
2010. Sau ezit@rile }i impreciziile fa]@
de moneda euro, guvernan]a eco-
nomic@ european@, stabilirea unui
mecanism propriu de management al
crizelor financiar – economice. Au
contat în egal@ m@sur@ numeroasele
tensiuni inter-institu]ionale petrecute
sub cupola Tratatului de la Lisabona,
în chiar primul lui an de aplicare }i
susceptibil astfel unor grabnice
revizuiri. Toate acestea l-au f@cut pe
însu}i pre}edintele Uniunii Europene,
Herman Van Rompui, s@ afirme la
sfâr}itul anului trecut, c@ „suntem
într-o criz@ de supravie]uire, iar dac@
liderii europeni o vor gestiona gre}it
}i vor admite c@derea zonei Euro,
înseamn@ c@ vor distruge Uniunea
European@”. Ecoul unor asemenea
predic]ii apocaliptice despre posibila
„dezintegrare europen@” a declan}at
reac]ii de suspiciune din partea unor
puteri emergente care nu pot
în]elege cum guvernele unor state
membre neglijeaz@ o asemenea con-
struc]ie, l@sând loc unor tactici mer-
cantile, de tip „scap@ cine poate”,
punând sub semnul întreb@rii pân@ }i
propria moned@ – euro.
Semnalele de alarm@ vin, a}adar,
atât din interiorul cât }i dinafara
Comunit@]ii Europene. În@untrul
acesteia, este evident c@ popula]ia
statelor membre devine tot mai
eurosceptic@. Un Eurobarometru din
august 2010 constata, de pild@,
referitor la consecin]ele crizei eco-

nomice asupra gradului de sus]inere
a Uniunii Europene }i la percep]ia
despre beneficiile statutului de stat
membru al acesteia c@, prin com-
para]ie cu 2009, sus]inerea sc@zuse
cu 4 procente, iar încrederea în UE
cu 7 procente (ajungând chiar la 10
procente în cazul unor ]@ri din epi-
centrul recesiunii, cum ar fi Grecia,
Portugalia, România). Întreba]i des pre
perspectivele vie]ii lor, cet@]enii
europeni au r@spuns c@, în 2011,
via]a le va fi }i mai grea (32 la sut@),
30 la sut@ sper@ c@ va fi la fel, iar
28 la sut@ cred c@ va fi mai bine.
Privit din exterior, viitorul Comu -
nit@]ii Europene apare suficient de
nebulos ca s@ justifice îngrijor@ri
majore. Trei economi}ti reputa]i,
de]in@tori al Premiului Nobel, sus]in
la unison c@ atitudinea }i strategiile
anticriz@ ale Uniunii Europene nu au
fost cele mai adecvate.
Paul Krugman: „Economia statelor
din UE va r@mâne fragil@, iar mone-
da euro este în continuare în pericol.
M@surile de austeritate vor face mai
mult r@u decât bine, guvernele
ignorând lec]iile istoriei”.
Joesph Stiglitz: „Este pu]in probabil
ca situa]ia din Europa s@ se îmbu -
n@t@]easc@. Statele care se vor baza
numai pe austeritate pentru a se
salva vor avea avans economic mai
mic, fiind amenin]ate chiar de rein-
trarea în recesiune”.
Nouriel Roubini (cel care a prezis criza
izbucnit@ în 2008): „Zona euro
reprezint@ cel mai mare risc pentru
cre}terea global@. M@surile anticriz@ ale
europenilor sunt nesustenabile }i aces-
tea vor duce în final la restructurarea
datoriilor ]@rilor periferice din uniunea
monetar@ european@ }i la încetinirea
avansului economiilor mari”.
Câtu}i de pu]in întâmpl@tor, aproape
to]i actorii decizionali ai Uniunii
Europene recunosc acum c@ proiec-
tul european nu este perfect, pentru
c@ nimic nu este perfect, c@ o inten-

sificare a coordon@rii între statele
membre, institu]iile comunitare }i
interguvernamentale este un dezider-
at func]ional major }i urgent. Aflat în
]ara noastr@, pre}edintele Parla men -
tului European, polonezul Jerzy
Buzek, punea recent degetul pe o
ran@ care este dureroas@ }i pentru
România: „Ne trebuie mai mult@
coordonare, guvernan]@ economic@
în Uniunea European@. Dac@ vrem s@
ne pl@tim datoriile, pentru c@ exist@
datorii mari ale statelor din Uniune,
nu ne trebuie numai m@suri de aus-
teritate. M@surile de austeritate sunt
necesare pentru un an sau doi, dar
ne trebuie, de asemenea, cre}tere
economic@. Cre}terea poate fi ob]i -
nut@ prin investi]ii în cercetare }i
dezvoltare, prin competitivitate a
Uniunii Europene }i a fiec@rui stat
membru. Prin competitivitate putem
s@ ne vindem produsele }i serviciile.
A}a putem cre}te }i crea locuri de
munc@. Ne trebuie aceste fonduri
pentru agricultur@, pentru drumuri,
pentru c@i ferate, energie. Dac@ vom
face aceste lucruri, cre}terea eco-
nomic@ va dep@}i criza”.
Primul pas în aceast@ direc]ie a fost
f@cut s@pt@mâna trecut@, în timpul
summitului european, când a fost
adoptat „Pactul de competitivitate”
propus partenerilor de c@tre Germania
}i Fran]a. Pactul este un bun început
pentru o coordonare necesar@ a
politicilor economice în zona euro, o
dovad@ c@ politicienii doresc s@ fie, în
sfâr}it, mai mult decât ni}te pompieri
în caz de criz@.
Pân@ la urm@ suntem nevoi]i s@ con-
stat@m c@ o criz@ de propor]ii }i
durat@ are }i ea partea sa bun@. Ne
oblig@ s@ reconsider@m concepte,
rela]ii }i construc]ii care, pân@ la ea,
p@reau des@vâr}ite. Ne face s@
în]elegem necesitatea contracar@rii
for]elor centrifuge }i a dificult@]ilor de
a ob]ine beneficiile scontate într-o
uniune de state suverane care nu s-

au dotat cu instrumentele necesare
misiunilor pe care }i   le-a asumat.
Ne determin@ s@ punem urgent în
discu]ie existen]a unui interes euro-
pean, care nu este suma intereselor
statale – na]ionale, ci interesul pro-

priu al construc]iei europene }i
cet@]enilor europeni. Era nevoie de un
cutremur de propor]ii }i de o expe-
rien]@ amar@ la scar@ continental@
pentru a defini clar interesul european
}i responsabilit@]ile în realizarea lui.

Construc]ie european@
cu bulin@ ro}ie

Vedere din Bruxelles

Emil DAVID

“Le tour Eiffel, Paris, simbol al unor aspira]ii universale
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urmare din pag.1
Mai ales atunci când o Comisie a
Senatului american a decis, în 1972,
s@ ancheteze asupra mi}c@rilor din
mai multe societ@]i multina]ionale, în
particular asupra constructorului
aero nautic Lockheed. Vicepre}e din 
tele societ@]ii s-a sinucis. Dramatic.
S-a aflat, îns@, repede c@ el era
responsabil de „o gaur@” în fondurile
societ@]ii, doar între 1970 }i 1975 de
200 milioane dolari, „onorarii de
consiliere” pentru mai mul]i oameni
politici }i militari de grad înalt din nu
pu]ine ]@ri. Au fost descoperite cu
prilejul anchetei scrisori manuscrise
ale Inspectorului general al For]elor
Aeriene din Olanda, nimeni altul
decât Alte]a Sa Bernhard, prin]ul
consort. Excelen]a Sa solicita soci-
et@]ii Lockheed o contribu]ie de 1
milion de dolari pentru „World
Wildelife Fund” unde era pre}edinte,
men]ionând, în acela}i cadru, posibil-
itatea de a cump@ra avioane... La
insisten]ele ferme ale Reginei Iuliana,
guvernul a renun]at la ac]iunea în
justi]ie împotriva prin]ului care, de
altfel, ca urmare a circumstan]elor
create, a }i demisionat în august
1976 din toate func]iunile sale ofi-
ciale. Era, totu}i, Olanda }i nu...
estul european. În Italia, pre}edintele
Giovanni Leone }i-a v@zut o mare
parte din înal]ii func]ionari de stat
compromi}i }i „pierdu]i” în urma
scandalului Lockheed. Ceea ce a
f@cut ca el, în condi]iile comiterii }i
a altor iregularit@]i financiare, s@-}i
prezinte la rândul s@u demisia.
Amestecat solid în scandal a fost }i
primul ministru japonez din acea
vreme, Kaknei Tanaka, cu un „ben-
eficiu” – comision nemijlocit al s@u
de, se pare, 2,2 milioane dolari. Cum
înse}i amicii s@i politici i-au repro}at
de a fi luat prea mult din fondurile
publice }i din fondurile electorale în
favoarea îmbog@]irii personale, }i de
a fi devenit astfel unul din principalii
responsabili ai crizei economice ce
cuprinsese Japonia în timpul respec-
tiv, a fost nevoit s@ r@spund@ de
actele comise... Se pr@bu}ea o
politic@, politica comercial@ a con-
structorului aeronautic american
Lockheed, o politic@ caracterizat@,
vreme de decenii, prin presiuni de
toate felurile asupra oamenilor politi-

ci din diferite state industrializate
mai mult sau mai pu]in, cu scopul
de a favoriza compania, de a-i da
comenzi avantajoase pentru avioanele
sale de lupt@. Sunt situa]ii, din
p@cate, atât de repetitive în zilele
noastre, }i nu doar neap@rat, strict în
domeniul amintit. În fapt, o cazuis-
tic@ foarte vast@.
...Iat@ }i specula]iile. Mai bine spus
specula]iile excesive }i din cauza
c@rora practic întreaga omenire a
pl@tit }i pl@te}te un greu tribut finan-
ciar de aproape 3 ani încoace. „Noi
facem bani, noi specul@m, noi nu
producem”. Ele, specula]iile excesive
au reprezentat - }i reprezint@ înc@-o
component@ esen]ial@ a actualei crize
economico – financiare mondiale.
Din p@cate acum }i în spe]@ nu s-au
mai v@dit „}ansa”, „norocul” ce s-au
v@dit cu vreo dou@zeci de ani în
urm@... Iat@, sfâr}itul anilor 1980
constituia, înc@, un imperturbabil
„boom” financiar, înc@ o „vârst@ de
aur” a speculatorilor de burs@ („the
golden boys”), care reu}iser@ s@
strâng@, în pu]in timp, averi spectac-
uloase. Consecin]ele pe invers ale
unor asemenea cre}teri spectacu-
loase au fost relevate de krahul din
octombrie 1987. Ca urmare a înda-
tor@rii record a Statelor Unite sub
pre}edin]ia lui Ronald Reagan }i a
enormului deficit al balan]ei comer-
ciale a economiei americane, pie]ele
financiare au început s@ manifeste o
neîncredere crescut@. În asemenea
condi]ii, în 19 octombrie 1987, cur-
surile ac]iunilor în Wall-Street au
sc@zut brutal, declan}ându-se o
reac]ie în lan]. Ce se întâmpla? În
fapt, pentru to]i marii investitori,
pia]a ac]iunilor, controlat@ prin ordi-
nator, se modifica atunci când val-
oarea acestora cobora sub o anumit@
limit@, ordinul „vinde]i” venind
aproape automat. Ceea ce a provo-
cat, în timpul amintit, o avalan}@ de
oferte antrenând pr@bu}irea cota]iilor.
Totu}i, pia]a }i-a revenit, mai mul]i
exper]i considerând aceast@ criz@ ca
o simpl@ normalizare a unei pie]e
supraînc@lzite, f@r@ a avea prea mult
de-a face cu marea criz@ din 1929
ce a debutat tot într-un octombrie,
într-o joi, celebra „Joie neagr@”...
Opinii neconfirmate întrucât, pu]in
pes te 20 de ani, chiar dac@ nu în
condi]ii asem@n@toare, dar având
acela}i numitor comun, printre care
supralicitarea creditului atât de dez-

voltatori cât }i de produc@tori f@r@
ac]iuni ^n consecin]@, precum }i lip -
sa economiei reale, dar }i rentabili-
tatea de mare risc, „bula imobiliar@”
din SUA va face „explozie” dezvo l -
tând prin canalele de conexiune con-
secin]e negative – }i ce consecin]e -
în întreaga economie a lumii. Dup@
cum arat@ anali}tii, mai mult „bun
sim] economic” ar fi putut preveni
consistent într-o astfel de direc]ie...
... Ce se întâmpl@ în prezent cu criza
de paradigm@ a dezvolt@rii, impu -
nând, într-o perspectiv@ apropiat@,
înlocuirea decisiv@, prin pre], func]ie
de cerere – ofert@, deci, a energiilor
}i resurselor conven]ionale, „fosile”,
cu cele neconven]ionale, mult mai
aproape de circuitele naturii, evi-
den]iaz@ c@ ne afl@m, înc@, cel pu]in
pân@ spre perspectiva anilor 2030,
într-o etap@ foarte fr@mântat@, chiar
}i numai din acest punct de vedere,
a economiei lumii. C@ actualul pre]
al barilului de petrol, de circa 100 de
dolari }i peste, nu este decât foarte
pu]in „umflat” de efectul unor spec-
ula]ii, ci este aproa pe „un pre] real”,
putându-ne a}tepta la cre}teri pe mai

departe. C@ avem de-a face, de
asemenea, cu o criz@ în agricultur@,
previzibil@ - }i noi am ar@tat-o – cu
înc@ 3 – 4 ani în urm@, care }i ea
ne va pune mult la încercare încred-
erea într-un viitor roz.
În particular, în economia noastr@,
am înv@]at prea pu]in din - }i nici
nu am reac]ionat fa]@ de – priva-
tiz@rile frauduloase, r@mase doar în
stadiul de recunoa}teri. De dou@zeci
de ani, a r@spuns cineva pentru ele?
Nu. Fapt inadmisibil. S-a apreciat
r@u, cu indiferen]@, înstr@inarea
resurselor, a bog@]iilor, distrugerea
efectiv@ a unor întreprinderi care prin
costuri }i comenzi f@ceau fa]@ pie]ei
mondiale. Infrastucturile noastre
penibile sunt privite cu o „deta}are”
deloc meritat@, când de fapt ele
reprezint@ factori strategici în afir-
marea economiei române}ti în
spa]iul U.E. Venind strict în actuali-
tate, c@rbunele constituie }i el o
însemnat@ resurs@ strategic@, cu atât
mai mult pe fondul reafirm@rii con-
ceptului de independen]@ energetic@.
{i nu a fost deloc abordat ca atare.
De fapt, de mai multe ori la noi, s-

a f@cut }i se face gre}eala pentru
care pastorul Th. R. Malthus nu a
dobândit decât pu]in o binemeritat@
apreciere din partea posterit@]ii, ci în
mai mare m@sur@, oprobiul ei.
Anume, subliniind excelent dis-
func]ionalit@]ile create pe fondul
cre}terii în progresie geometric@ a
popula]iei }i al amplific@rii în progre-
sie aritmetic@ a resurselor de hran@,
Th.R. Malthus s-a preocupat aproape
exclusiv de „t@ierea” cre}terilor de
popula]ie }i aproape deloc de posi-
bilit@]ile privind amplificarea
resurselor de hran@. Este lesne de
în]eles mesajul.
Revenind la „viitorul roz”, acesta,
de fapt, }i deocamdat@, nu exist@
ca atare. Ci doar poate fi antamat
prin rigoare, în]elepciune, eforturi
inteligente }i bine coroborate chiar
la nivelul global. Oricum, pentru a
deslu}i mai limpede ce ne
a}teapt@ }i cum putem preveni
ceea ce nu dorim, ceea ce nu
dorim din punct de vedere social,
trecutul economic al ]@rii, al
Europei }i al lumii trebuie mult
mai bine investigat }i valorificat...

Dan POPESCU

O lume controversat@
New-York: Wall-Street

Argumente pentru o retoric@ a dezvolt@rii

Thomas Robert Malthus
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Grupul de participan]i va fi constituit din studen]i, masteranzi, proaspe]i absolven]i }i pro-
fesori ai Universit@]ii „Lucian Blaga” din Sibiu. Apelul se adreseaz@ }i persoanelor care au

mai participat la alte edi]ii ale proiectului CDE.

Selec]ia participan]ilor se face dup@ urm@toarele criterii:
Curriculum vitae actualizat, în care s@ figureze }i mediile pe anii de studiu anteriori;
scrisoare de motiva]ie adresat@ organizatorilor.
Cunoa}terea limbii franceze este foarte recomandat@!

Taxa de participare este 320 de euro }i include: 
*drepturi de participare
*transportul dus-întors România-Fran]a (cu un autocar al companiei Eurolines), 
*cazarea (7 nop]i în camere individuale)
*vizitarea a dou@ ora}e de pe traseu, respectiv Viena }i München
*programul oficial: 
- circuitul academic (întâlniri la Universitatea Rennes 1 }i Rennes 2 Haute Bretagne, recep]ie
oferit@ de Prim@ria ora}ului Rennes)
- turism regional (Rennes, PARIS, Nantes, Saint-Malo, Le Mont-Saint-Michel etc.)
- sear@ cultural@ breton@
*cheltuieli organizatorice

Selec]ia se desf@}oar@ progresiv, pe baza principiului „Primul venit, primul servit”.
Organizatorii î}i rezerv@ dreptul de a încheia aceast@ procedur@ odat@ cu ocuparea
tuturor locurilor diponibile (45). Dosarul (CV+scrisoare de motiva]ie) trebuie trimis
pe adresa e-mail a coordonatorului ac]iunii. Nu se accept@ alt@ modalitate de
depunere a candidaturii. Doar persoanele acceptate vor fi avizate.

Vizita de studiu }i documentare cuprinde o serie de activit@]i bine definite:
1. Contactul cu lumea francofon@ }i cu civiliza]ia din nord-vestul Fran]ei (regiunea Bretania),
o zon@ cu tradi]ii }i o istorie milenar@;
2. Îmbog@]irea orizontului cultural al tinerilor, printr-un periplu european de calitate;
3. Urm@rirea actualit@]ilor }i dezbaterilor social-politice, pe teme europene }i interna]ionale;
4. Participarea la întâlniri }i mese rotunde, cu diverse personalit@]i implicate în via]a pub-
lic@ european@ }i interna]ional@ (profesori universitari, înal]i func]ionari, diploma]i);
5. Consultarea de materiale }i fonduri de carte, în centre de informare }i documentare euro-
pean@, biblioteci universitare sau libr@rii, demersul constituind baza unor cercet@ri ulterioare
(lucr@ri de licen]@, de masterat, studii individuale).

***
Calendar organizatoric:

Selec]ia progresiv@ a dosarelor de candidatur@ }i constituirea listei definitive a participan]ilor
(31 ianuarie-27 februarie 2011)
Formalit@]i de înscriere, precum }i plata integral@ a taxei de participare (7 februarie-6 martie)
Reuniune de grup/comunic@ri privind desf@}urarea vizitei de studiu (martie)
Deplasarea în Fran]a (8-19 aprilie 2011)

N.B. Taxa de participare, odat@ achitat@, nu mai poate fi restituit@. Alte cheltuieli legate de
sejurul în Fran]a (mese zilnice, alimenta]ie specific@,  bani de buzunar, intr@ri la muzee etc.),
precum }i îndeplinirea formalit@]ilor referitoare la asigur@rile de s@n@tate }i la regimul
c@l@toriilor cet@]enilor români în str@in@tate, nu intr@ în sarcina organizatorilor!

Contact:
Lector univ. dr. Dan-Alexandru Popescu, coordonator proiect
ULBS, Facultatea de Ştiin]e Politice, Rela]ii Interna]ionale }i Studii Europene
Sibiu, Calea Dumbr@vii nr. 34, et. II, cam. 14
Tel./Fax: 0269 42 21 69
Email: dalex.popescu@gmail.com

Ac]iunea (©Toate drepturile rezervate, 2011) se înscrie în seria manifest@rilor anuale deru-
late sub egida Centrului de Documenta]ie European@ din Sibiu }i se dore}te a prefigura
Ziua de 9 mai, s@rb@toarea unei mari bucurii, a unit@]ii, solidarit@]ii }i cooper@rii între
popoarele Europei.

Centrul de Documenta]ie European@ de pe lâng@ Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
(CDE-ULBS), purtând labelul Europe Direct, face parte din re]eaua na]ional@ a Centrelor
europene de documentare (European Documentation Centres), sub tutela Reprezentan]ei
Comisiei Europene în România.

Fii mai mult decât un simplu cet@]ean, fii un cet@]ean european informat ! 
CDE-ULBS

Centrul de Documenta]ie European@ (CDE)
de pe lâng@ Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

organizeaz@ a V-a edi]ie a manifest@rii 
Zilele Cariere europene – cariere interna]ionale, 

printr-o vizit@ de studiu }i documentare 
la RENNES & PARIS8-19 aprilie 2011



INFORMATIZARE VINERI 11 FEBRUARIE 20116

urmare din pag.1
De asemenea s-au creat noi facilit@]i
de monitorizare a bazelor de date, de
realizare a materialelor grafice, de
arhivare a informa]iilor }i a gestiunii
documentelor.
Pân@ la aderare, eforturile Directiei de
Tehnologie a Informatiilor, Comu nica]ii
}i Statistic@ Vamal@ s-au concentrat pe
urm@toarele direc]ii: îmbun@t@]irea pro-
cesului de declarare a m@rfurilor }i
control vamal; înt@ rirea capacit@]ii de
control }i protec]ie a frontierelor;
îmbun@t@]irea sistemului de raportare
statistic@ }i comer] exterior în vederea
fundament@rii deciziilor; adaptarea
dinamic@ a infrastructurii informatice la
modific@rile structurilor administrative
}i organizatorice; crearea cadrului de
implemen tare /asimilare a sistemelor
Comisiei Europene prin cre} terea per-
forman]elor Sistemul Infor matic
Integrat Vamal reflectat@ }i de evolu]ia
unor indicatori ai activit@]ii vamale.
Direc]ia de Tehnologie a Informa]iei,
Comunica]ii }i Statistic@ Vamal@ din
cadrul Autorit@]ii Na]ionale a V@milor
are responsabilitatea principal@ în
implementarea Strategiei de dezvol ta -
re a Sistemului Informatic Inte grat
Vamal }i de realizare a interoperabi -
lit@]ii cu sistemele Uniunii Europene. 
În desf@}urarea activit@]ilor, Direc]ia
de Tehnologie a Informatiilor, Comu -
nica]ii }i Statistic@ Vamal@ este sus -
]inut@ de celelalte structuri organiza-
torice din cadrul Autorit@]ii Na]ionale
a V@milor care sunt beneficiare direc te
ale sistemului informatic }i particip@
la dezvoltarea acestuia în eta pele de
analiz@, proiectare, implementare.
Participarea celorlalte departamente
se realizeaz@ la nivel de conducere
prin participarea conduc@torilor aces-
tora la coordonarea proiectelor de
dezvoltare în cadrul Comitetului de
coordonare constituit la nivelul
Autorit@]ii Na]ionale a V@milor }i la
nivel de exper]i în cadrul echipelor
comune de lucru nominalizate prin
ordin al vicepre}edintelui.
Priorit@]i în preg@tirea, consolidarea,
sta bilizarea }i dezvoltarea Sistemului
Informatic Integrat Vamal în vederea
asigur@rii interoperabilit@]ii Tarifului
Ro mânesc – TARIR cu sistemul TARIC
al Uniunii Europene presupune:
- Elaborarea strategiei de comunica]ii
care s@ cuprind@ cerin]ele asigur@rii
interfe]elor de comunicare a sistemu-
lui, transportului }i variantele de reli -
zare a acestuia, infrastructura }i soft-
ware necesare precum }i preg@tirea
personalului de exploatare a sistemu-
lui de comunica]ii la parametrii teh -
nici stabili]i;
- Dezvoltarea }i optimizarea sistemu-
lui de comunica]ii prin implemen -
tarea unei infrastructuri }i a unei
re]ele de comunica]ii adecvate;
- Crearea interfe]elor de comunica]ii
pentru schimbul de informa]ii cu in -
stitu]iile guvernamentale, alte admin-
istra]iilor vamale  }i cu organismele
interna]ionale care coordoneaz@
activitatea vamal@;
- Elaborarea politicii de utilizare a
mecanismelor electronice de schimb
de date în contextul oferit de
Sistemul Informatic Integrat Vamal

de facilitarea comunic@rii între sis-
temul vamal }i Comunitatea comer-
cial@ }i preg@tirea re]elelor “e-busi-
ness” de informare;
- Preg@tirea sistemului informatic în
vederea conect@rii }i utiliz@rii bazelor
de date specifice de la nivelul
Comisiei Europene, DG/TAXUD;
- Preg@tirea personalului informatic
care va gestiona interfa]a de comu-
nica]ii cu Comisia European@;
- Asigurarea tehnic@ }i financiar@ a
utiliz@rii re]elei comune de comunica]ii
a Comisiei Europene (CCN) }i a real-
iz@rii interfe]ei de comunica]ii (CSI)
cu sistemele Comisiei Euro pene;
- Eficientizarea activit@]ii vamale prin
dezvoltarea }i generalizarea sistemu-
lui de v@muire automatizat;
- Sprijinirea activit@]ii Administra]iei
Vamale Române prin furnizarea }i
orientarea datelor necesare c@tre
nevoile utilizatorilor, la timp }i în
condi]iile de calitate adecvat@;
- Armonizarea, la nivel central }i ter-
itorial, a procedurilor de lucru, meca-
nismelor, responsabilit@]ilor, aloc@rii
eficiente a resurselor materiale }i
umane }i de preg@tire profesional@
pentru a r@spunde operativ la ce -
rin]ele de perspectiv@;
Un documentul de pozi]ie comple-
mentar care define}te pozi]ia Admi -
nistra]iei Vamale Române în contex-
tul ader@rii la Uniunea European@.
Sistemul Informatic Integrat Vamal
se afl@ în plin proces de stabilizare
}i dezvoltare în vederea instal@rii }i
func]ion@rii sale depline ca cerin]@
impus@ de integrare }i de conectare
a sistemului informatic la sistemele
specializate ale Uniunii Europene.
În acest context planul de dezvoltare
a sistemului informatic urm@re}te
urm@toarele obiective: îmbun@t@]irea
activit@]ii de supraveghere }i control
în vederea înt@ririi capacit@]ii de con-
trol }i protec]ie a frontierelor; reali -
zarea }i implementarea Tarifului Inte -
grat Român (TARIR); implementarea
Noului Sistem Computerizat de Tran -
zit (NCTS); preg@tirea sistemului
infor matic în vederea conect@rii la
sistemele Uniunii Europene.
Evolu]ia impus@ Sistemului Infor -
matic Integrat Vamal a determinat un
ritm sus]inut în îndeplinirea cerin -

]elor de compatibilitate cu sistemele
informatice europene, ceea ce im -
plic@ actualizarea strategiei de dez-
voltare a sistemului informatic, im -
plementarea versiunii revizuite }i a
planurilor de ac]iuni periodice.
Revizuirea strategiei este un proces
în evolu]ie fiind în rela]ie cu efor-
turile actuale depuse pentru elabo-
rarea de strategii complementare re -
feritoare la: asigurarea securitatii sis-
temului, interfa]area sa cu alte sis-
teme similare }i specializarea utiliza-
torilor în raport cu sistemul infor-
matic la toate nivelurile (Autoritatea
Na]ional@ a V@milor, Direc]iile Re -
gionale Vamale, birourile vamale), in
felul acesta asigurându-se func]io -
narea adecvat@ cu cel pu]in un an
înaitea momentului ader@ri }i va
garanta inter-operabilitatea total@ cu
sistemele Uniunii Europene. 
Implementarea far@ dificultate a
acquis, component@ a misiunii stra -
tegice de informatizare, este urm@rit@
permanent în cadrul Directiei de
Tehnologie a Informatiilor, Comu ni -
ca]ii }i Statistic@ Vamal@, în contex-
tul procesului de aliniere legislativ@
în derulare la nivelul Autorit@]ii Na]io-
nale a V@milor. Sistemul Informatic
Integrat Vamal r@spunde acestor ce -
rin]e asigurând condi]iile operative }i
de urm@rire ale noilor coordonate
legislative în domeniul vamal, în con-
textul legisla]iei referitoare la ges -
tiunea sistemelor informatice la nivel
na]ional, a protec]iei datelor person-
ale, a accesului la informa]ie, a ges-
tionarii documentelor }i semn@turii
electronice etc.
În scopul asigur@rii interoperatibili -
t@]ii cu sistemele EU/DG/TAXUD este
prev@zut@ elaborarea unui act norma-
tiv similar ”Conven]iei privind folo -
sirea tehnologiei informa]iei în scop-
uri vamale”, moment preconizat pen-
tru finalizarea procesului de armo-
nizare legislativ@.
Având în vedere con]inutul direc]iilor
de dezvoltare, împreun@ cu cerin]ele
urgente de preg@tire }i adaptare a
sistemului informatic în vederea
inter operabilit@]ii cu sistemele Uniunii
Europene, evolutia strategic@ a
Sistemului Informatic Integrat Vama,
este concentrat@ pe 4 direc]ii prior-

itare: fundamentarea politicii de con-
ducere }i coordonare; realizarea teh -
nic@ a obiectivelor; dezvoltarea apli-
ca]iilor informatice; implementarea,
administrarea }i între]inerea sistemu-
lui informatic la nivel na]ional.
Strategia creaz@ cadrul de desf@ }u -
rare a activit@]ilor de dezvoltare a
Sistemului Informatic Integrat Vamal
}i de realizare a interoperabilit@]ii cu
sistemele Uniunii Europene. Pe baza
acesteia se elaboreaz@ planurile de
ac]iuni semestriale care cuprind:
m@surile de realizare a obiectivelor;
responsabilit@]ile; perioada de deru-
lare; gestionarea etapelor de imple-
mentare; indicatorii de realizare; asi -
gurarea resurselor financiare }i
umane necesare.
Aceste planuri sunt urm@rite }i corec -
tate în func]ie de condi]iile concrete
care apar, în vederea implement@rii
cu succes a obiectivelor strategice.
Mecanismul asigur@rii resurselor
financiare se bazeaz@ pe principiile
realiz@rii proiectelor economice uti-
lizate atât în Programele de asisten]@
interna]ional@ cât }i în cele de struc-
turare a bugetului na]ional si anume
pe obiective, programe }i proiecte.
Pentru realizarea obiectivelor pe ter-
men scurt au fost alocate noi fonduri
prin programul Phare 2001, care pre-
supunea asisten]@ tehnic@ pentru
asigurarea inter-operabilit@]ii Tarifului
Integrat Român - TARIR cu sistemul
TARIC al Uniunii Europene, precum
}i integrarea acestuia în me diul
opera]ional de func]ionare al Sis-
temului Informatic Integrat Vamal..
Obiectivele pe termen mediu privind
finalizarea interoperabilit@]ii sistemelor
IT cu sistemele Uniunii Europene
sunt prev@zute a fi realizate }i final-
izate în cadrul programului de asis-
ten]@ tehnic@ Phare 2002, în derulare.
Prin participarea la proiecte Phare
comune (orizontale) cu alte institu]ii
ale statului referitoare la combaterea
traficului de droguri, combaterea
corup]iei }i la cooperare transfrontal-
ier@, sunt realizate }i integrate în
sistemul informatic noi componente
speciliazate.
Toate proiectele au fost }i sunt
sus]inute  de efortul financiar intern,
care dep@se}te procentul impus prin

proiectele Phare de 30&. Aceste fon-
duri sunt dedicate în principal pen-
tru achizi]ii de echipamente de calcul
}i comunica]ii necesare implement@rii
componentelor informatice realizate
}i pentru servicii de intre]inere a sis-
temului informatic la nivel de terito-
riu }i sunt prev@zute în programarea
bugetar@ national@ anual@.
La cele prezentate trebuie adaugat@
ca surs@ de finan]are }i proiectul
B@ncii Mondiale, aflat în derulare,
care finan]eaz@ achizi]ii }i servicii
informatice complementare celor in -
cluse în proiectele Phare, }i anume:
asigurarea condi]iilor de desf@}urare
a activit@]ilor informatice (tensiune,
clim@, etc.), implementarea sistemu-
lui de gestionare a documentelor
integrat cu MFP, realizarea unui sis-
tem de informare pentru comunitatea
de afaceri (e-business), crearea unui
sistem modern de preg@tire a per-
sonalului (e-learning), gestionarea
codurilor de bare.
Comisia European@ a solicitat, ca
parte a procesului de preaderare, ca
Administra]iile Vamale ale ]@rilor can-
didate s@ implementeze Tariful Inte -
grat Comunitar (TARIC) cu cel pu]in
1 an înainte de aderare. Experien]a
noilor ]@ri membre UE a ar@tat nece-
sitatea unor preg@tiri intensive pen-
tru implementarea în totalitate a
Tariful Integrat Comunitar (TARIC) în
sistemul vamal al acestor ]@ri.
În cadrul procesului de armonizare
legislativ@ }i institu]ional@ cu Uniu -
nea European@, o etap@ important@ o
reprezint@ realizarea Tarifului Vamal
Integrat având la baz@ acelea}i prin -
icipii cu Tariful Integrat al Uniunii
Europene, respectiv asigurarea com-
patibilit@]ii sistemului informatic na -
]io nal cu sistemul informatic al Uni -
unii Europene.
Înc@ din anul 2000, Administra]ia
vamal@ român@ a acordat o mare
aten]ie  prelu@rii integrale a legisla]iei
vamale, a procedurilor precum }i a
sistemului privind implementarea
Tarifului Integrat Comunitar (TARIC)
în România. Totodat@, recomandarea
Comisiei Europene prive}te nevoile
mediului de afaceri în România, as -
pect care necesit@ o mai mare impli-
care a Administra]iei Vamale Române.

Ioan Dumitru BO[A

Informatizarea activit@]ii vamale
la nivelul întregului sistem 

vamal român (II)
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Nu cred c@ se poate spune c@ e un
moment european de u}oar@
întoarcere la origini, pentru c@ tipologi-
ile române}ti nu au atât de al face cu
contextul european ci mai mult cu pre-
textul crizei }i a diminu@rii resurselor.
Dac@ alt@ dat@ prezen]a diferitului era
generatoare în cea mai mare m@sur@
de oportunit@]i, acum este perceput@
ca inoportun@ pentru c@ presupune
împ@r]irea rentei sau a resurselor.
Problema este c@ nu avem doar un
simplu caz în care unii (ei) au bani
mai mul]i iar al]ii (noi) mai pu]ini }i
de aici un decalaj, ci o întreag@tendin]@
care se face sim]it@ la companii,
oameni de afaceri, autorit@]i }i oficiali.
Ca de obicei, când o tem@ este
fierbinte, pre}edintele B@sescu are ceva
de zis. Retorica vindicativ@ legat@ de
refuzul Schengen este cel mai elocvent
moment din seria acestor scenarii. Nu
am fost primi]i pentru c@ „ei” nu ne
vor f@r@ s@ le d@m ocazia s@ ne vând@
reactoare nucleare sau s@ alte con-
tracte publice. Retorica preziden]ial@ a
sunat tran}ant }i a transmis un mesaj
f@r@ echivoc împ@r]ind lumea în
români buni }i str@ini r@i condu}i de
doi moguli, Sarkozy }i Merckel. De
asemenea, a fost f@r@ discu]ie cel mai
ipocrit mesaj de acest gen, cel mai
departe de o realitate din p@cate
extrem de diferit@ de remarcile acele,

dovad@ campania nesfâr}it@ de arest@ri
din v@mile române}ti coapte pe dinun-
tru de atâta corup]ie, adic@ exact de
boala acuzat@ de „ei”. Celelalte mani-
fest@ri ale sindromului neona]ionalist
sunt ceva mai complexe }i mai pu]in
ipocrite, de}i nu duc lips@ de toate
aceastea. Unele vin în coada cometei
pe care o reprezint@ acordurile cu
Fondul Monetar. Este u}or de remar-
cat reu}ita par]ial@ sau semie}ecul pe
care îl reprezint@ acest acord: nu a
fost centura de stabilitate dorit@, fiscal-
itatea a crescut, economia e moart@,
reformele structurale chiar dac@ nece-

sare au fost prost aplicate. Dac@ avem
câ}tig@tori de pe urma lui, acestea
sunt b@ncile. Cum ele sunt str@ine,
mesajul c@ „ei” au câ}tigat în timp ce
„noi” am pierdut se desprinde u}or.
Cu atât mai u}or cu cât proasta
gestiune a Ordonan]ei 50 a creat
a}tept@ri false legate de posibile con-
cesii în politica de creditare. Cum
b@ncile au jucat cu adev@rat tare aici,
aceast@ opozi]ie care nu este decât
secundar@ în întreaga chestiune „ei –
noi” a devenit principal@. Dar str@ine
sau române}ti, demersul prin care se
încearc@ s@ nu se implice sistemul

bancar în criz@ este unul corect, de
vreme ce este unul din pu]inele
domenii care nu a fost zguduit în
ace}ti ani. {i dac@ aceste b@nci ar fi
fost „române}ti” nu ar fi beneficiat de
grija p@rinteasc@ a statului? Desigur ar
fi beneficiat! Este vorba aici de rolul
protectiv al statului fa]@ diferi]i actori
mai mult sau mai pu]ini îndrept@]i]i s@
aib@ parte de aceste privilegii decât de
na]ionalit@]i sau origini. Efectul acordu-
lui se decanteaz@ acum în termeni
simpli: condi]ionalit@]ile pentru contin-
uarea acordului nu vin decât s@ slu-
jeasc@ interesul unor companii str@ine

(vezi banci, vezi distribuitori de gaze)
pentru a transforma România într-o
simpl@ pia]@, nu într-o zon@ de pro-
duc]ie }i pentru putea apoi cump@ra
u}or activele care au mai r@mas.
Acesta este stadiul ultim al neo -
na]ionalismului, între]inut }i de un
pozi]ia umil@ a negociatorilor guverna-
mentali în aceast@ chestiune.
Poate cea mai ciudat@ form@ de man-
ifestare a sindromului ]ine îns@ de
discu]iile legate de Codul muncii.
Brusc a ap@rut o alian]@ stranie între
marile grup@ri sindicale }i confed-
era]iile patronale. Cele din urm@ se
laud@ c@ reprezint@ }i companii cu
proprietari str@ini, dar atunci când
adev@ratele organiza]ii reprezentative
pentru investitorii str@ini (FIC,
Amcham) au ie}it public cu modific@ri
la codul muncii , patronatele române}ti
le-au respins din simplu motiv c@
diminueaz@ rolul organiza]iilor
române}ti, ignorând modific@rile de
fond pe care le aduc pe pia]a muncii
în avantajul dinamiz@rii acestei pie]e.
Explicarea deciziei a fost în acela}i stil:
investitorii str@ini au comportament
colonial pe pia]a româneasc@ a muncii
}i de aceea o doresc deregelementat@.
Singurul amendament care trebuie
adus este c@ marea majorite a celor
care au propus aceste modific@ri din
companiile str@ine sunt manageri
români care au în]eles c@ performan]a
nu are leg@tur@ cu na]ionalismul.

Neona]ionalismul român

Dan SUCIU

7 februarie 1992 - Semnarea tratatului de la Maastricht
care a transformat Comunitatea Economic@ European@

(CEE) ^n Uniunea European@ (EU). 8 februarie 1587 - Decapitarea nefericitei Marie Stuart

9 februarie 1863 - Crearea Crucii Ro}ii, la ini]iativa
elve]ianului Henri Dunant, }ocat de slaba asisten]@ sanitar@

acordat@ r@ni]ilor b@t@liei de la Solferino.

Evenimente politice ^n prima parte a lunii februarie
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Bun@starea Las Vegas-ului este,
dup@ p@rerea celor mai mul]i oameni
care l-au cunoscut mai îndeaproape,
apanajul jocurilor de noroc }i turis-
mului. Pu]ini cunosc c@ la prosperi-
tatea sa incontestabil@, un aport
însemnat l-au avut de la începutul
istoriei sale, mafia, trafican]ii de
droguri, crima organizat@, sp@larea
de bani, contrabanda cu alcool, pros-
titu]ia, cer}etoria }i alte „ingrediente”
ale lumii interlope americane.

„Succesul” în afaceri s-a datorat
achizi]ion@rii în secret de c@tre
mafio]ii din e}aloanele superioare ale
crimei organizate, a marilor cazinouri
din Las Vegas.

Primul mare „boss”care a sub-
ven]ionat, din fonduri dubioase, con-
struirea cazinoului Flamingo, ale
c@rui costuri s-au ridicat în final 6
milioane de dolari (sum@ astronom-
ic@ la acea vreme), a fost Benjamin
„Bugsy” Siegel, gangster evreu amer-
ican (de origine rus@). 

Mafia american@ era dominat@ de
5 „familii” newyorkeze provenite din
Italia: Gaetano Lucchese, Vito  Geno -
vese, Carlo Gambino, Joe Bonano }i
Josep Colombo. „Bugsy” a f@cut parte
din „familia”Genovese. Între aceste
bande (termen necosmetizat) exist@ o
permanent@ lupt@ pe via]@ }i pe
moarte pentru suprema]ie, pentru a
domina pia]a drogurilor, a m@r furilor,
produselor de contraband@. 

Fin]a uman@, dincolo de ras@,
etnie, sex, de orientare politic@, pro-
fesie, credin]@, pozi]ie social@, are în
interiorul ei o doz@ mai mic@ sau
mai mare de coruptibilitate care este
abil exploatat@ de c@tre „ ideologii”

mafiei }i crimei organizate. Nivelul la
care a ajuns corup]ia, la un moment
dat, în America o minte normal@ nu
a putut s@-l evalueze. Ceea ce se
întâmpl@ la noi, în societetea actual@,
în materie de coru]ie, este o copie
palid@ fa]@ de modelul american, pe
care noi încerc@m s@-l imit@m.

În prima perioad@, începând cu
anul 1931, aceste grupuri mafiote au
cuprins cele 5 districte ale New-
York-ului: Manhattan, Brooklyn, Que -
ens, Bronx }i Staten Island. „Cara -
cati]a” mafiei americane s-a extins }i
în alte state. 

Las Vegas, Reno, Lake-Tahoe
(toate în Nevada), localit@]i renumite
pentru jocurile de noroc, au fost
vizate de timpuriu de mafio]i pentru
faptul c@ specificul cazinourilor, cu o

legisla]ie permisiv@, u}or de escamo-
tat, au fost o surs@ de venituri ilicite,
rapide }i greu de controlat. 

Lumea „infectat@”de virusul
câ}tigului mare, rapid }i f@r@ efort,
cu o psihologie aparte, este ]inta
preferat@ a gangsterilor care }i-au
diversificat mijloacele }i procedele de
a profita de naivitatea, credulitatea }i
neaten]ia juc@torilor. 

O institu]ie american@, cu o put-
ernic@ for]@ de influen]are a societ@]ii
este cinematografia. Mafia, cri ma
organizat@, este o surs@ permanent@
de inspira]ie pentru produc@torii de
filme }i de uria}e venituri financiare
pentru marile companii cinema -
tografice americane. 

Sunt nenum@rate filme în cine-
matografia american@ (}i nu numai)

care trateaz@ cele mai insolite }i bizare
aspecte din lumea mafiei, precum }i
cazuri de p@trundere a mafiei în via]a
actorilor }i a produc@torilor de film.

S-a ajuns la realizarea unor
capodopere cinematografice care au
atins în esen]a lor ideatic@, gravele
probleme sociale, de via]@, pe care le
au oamenii în situa]ia când mafia
este sc@pat@ de sub control. 

Îmi revine în minte cu lux de
am@nunte, în spiritul celor enun]ate
anterior, una din capodoperele cine-
matografiei americane din 1972,
perioad@ în care mafia italian@ din
America era în apogeu, The Gold father
(Na}ul - regia Francis Ford Coppo la,
avându-l protagonist pe inegalabilul
Marlon Brando în rolul unui sicilian
ajuns }ef de re]ea mafiot@ în America),

pe care am în]eles-o mai bine numai
dup@ ce am cunoscut o parte din via]a
americanilor, dar mai ales ceea ce
reprezint@ pentru cet@]eanul de rând
filmul, în special inspirat din via]a de
toate zilele. Iar mafia care a fost
recent decapitat@ face parte din
aceast@ via]@. M@ întreb c@, dac@
americanilor le-a trebuit mai bine de
80 de ani s@ se hot@rasc@ s@
aresteze (prin ac]iuni conjugate ale
F.B.I. }i ale poli]iei)130 de suspec]i
b@nui]i de ac]iuni de tip mafiot,
acuza]i de crim@ organizat@ }i de
favorizare a infrac]iunilor, oare câ]i
ani ne vor trebui nou@, românilor s@
arest@m mafia din România, care,
vrem nu vrem, credem sau nu,
exist@? Poate câteva sute... Nou@ ne
lipse}te voin]a politic@...

Petru-Ovidiu DUMBR~VEANU

SOLILOCVII DE DUMINIC~
Despre America - Însemn@rile unui pictor. Las-Vegas IV

12 februarie 1809. Na}terea marelui pre}edinte american (}i la propriu }i la figurat, avea 1,92 m) Abraham Lincoln

Cazinoul Flamingo - Las VegasMarlon Brando - Scen@ din Filmul “Na}ul I”


