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Nu }tim câ]i români }i-au am@rât zilele citind cu
aten]ie }i încercând s@ interpreteze datele celui mai
recent Eurobarometru dat publicit@]ii de Reprezentan]a
Comisiei Europene în România. Cei ce n-au f@cut-o,
vor r@mâne ferici]i în ignoran]a lor. Ceilal]i, afla]i în
c@utarea adev@rului }i în a}teptarea semnelor reale ale
ie}irii din criz@, vor fi cu siguran]@ profund
decep]iona]i. Pentru c@ vor descoperi c@ anul 2011, în
percep]ia na]ional@, induce, în ceea ce prive}te
România, neîncredere }i pesimism pe toate palierele
vie]ii economico – sociale. În orice caz, mult mai
mult@ neîncredere }i un mai adânc pesimism decât în
ansamblul Uniunii Europene.

Ie}irea din criz@ sau
jocul de-a alba-neagra

PUNCTUL
PE EUROPA

Emil DAVID

continuare ^n pag. 3

„Cea mai bun@ filozofie relativ la lume
este s@ aliezi, în ce o prive}te, sarcasmul
veseliei cu indulgen]a dispre]ului”

Chamfort

...În 1889, cum relev@ Gide }i Rist, pentru
prima oar@ „Solidaritatea” a fost proclamat@
ca deviz@ a unei „noi {coli Economice”.
Ideile vor apare într-un volum „Quatre Écoles
d'Économie Sociale” (1890, Geneva), fiind
relevate astfel „L'École liberale”, sub sem n@ -
tura lui Frederic Passy, „L'École catholique”,

sub semn@tura lui Claudio Jannet, „L'École socialiste”, sub
semn@tura lui E. Stiegler }i „L'École Nouvelle”, sub semn@tura lui
Charles Gide. „Dac@-mi cere]i s@ definesc... aceast@ <<Nou@ {coal@>>
printr-un singur cuvânt, voi spune c@-i «{coala Solidarit@]ii»...
Solidaritatea nu-i ca libertatea, egalitatea sau chiar fraternitatea, un
cuvânt sonor sau un pur ideal. 

Dan POPESCU

Entropia joas@ are o struc-
tur@ ordonat@ }i este folo-
sit@ în procesele eco-
nomice. Entropia înalt@
reprezint@ o structur@ de
energie total sau majori-
tar legat@, având caracter
dezordonat, indisponibil.
În univers, inclusiv în
procesele economice, are
loc astfel o degradare
calitativ@ continu@, gener-
al@ }i ireversibil@ a

energiei libere în energie legat@, de transformare
a ordinii în dezordine.
Nicolas Georgescu Roegen a adus o contribu]ie
fundamental@ la modificarea opticii asupra dez-
volt@rii economice. 

Principiile eco-economice (II)
- elemente esen]iale în restabilirea echilibrului ecologic global

conf. Univ. Dr.
Virgil NICULA

Abraham Lincoln (n. 12 februarie 1809 – d. 15 aprilie 1865) 

a fost cel de-al }aisprezecelea pre}edinte al Statelor Unite ale Americii 

(1861 - 1865) }i primul pre}edinte republican.

Lincoln s-a opus sclaviei }i a dorit abolirea acesteia. 

A avut un rol major în cristalizarea eforturilor Uniunii în cadrul R@zboiului Civil

American prin selec]ionarea generalilor }i aprobarea strategiilor lor, respectiv

prin selec]ionarea oficialilor superiori civili ai Nordului. A ini]iat, 

formulat }i condus planuri sociale esen]iale (a}a cum ar fi abolirea sclaviei 

}i Reconstruc]ia Uniunii). A fost asasinat la terminarea Războiului Civil. 

2010 a fost un an de
criz@. Pare o afirma]ie de
net@g@duit. Într-un an de
criz@ te a}tep]i ca cifrele
de afaceri, profiturile }i
entuziasmul s@ scad@
toate mai mult sau mai
pu]in direct propor]ional.
Nu }i când profitul este
rezultatul unor rente pe
care statul român le ofer@
cu prea mare generozitate.
Dac@ este s@ ne uit@m pe

unele cifre, ale unor companii, criza este departe
}i România r@mâne o mare ]ar@ a profitului.  i
cu criza ce facem? Poate ne dau câteva solu]ii
companii ca Petrom sau Alro care au închis 2010
cu ditamai profitul. 

Ce facem 
cu culeg@torii 

de rente ?

Dan SUCIU

continuare ^n pag. 7

Solidaritatea economic@ (II)
- evolu]ii, secven]e, semnifica]ii - 

Petru-Ovidiu DUMBR~VEANU

Solilocvii de duminic@

continuare ^n pag. 4

continuare ^n pag. 6 pag. 8

conf. univ. dr. Paul LUCIAN

Dispozi]iile acquis-ului Schengen (II)

pag. 7

drd. ec. Ilie BANU pag. 6

Implica]ii privind ]inta
deficitului bugetar de 4,4 %

din PIB pentru 2011

Vedere din Berlin - 1900

Sediul Petrom

„Contabilitatea 
trezoreriei întreprinderii.

Situa]ia fluxurilor 
de trezorerie” (VI)

Cecul este un înscris prin care o
persoan@ (tr@g@tor, emitent) d@
ordin unei b@nci (tras) s@ pl@ -
teasc@ în favoarea unui ter] (ben-
eficiar) o sum@ de bani, de care
tr@g@torul dispune.
Deoarece cecul este un instru-
ment de plat@, se stabileste sca-
den]a, fiind pl@tibil la vedere.
Din punct de vedere al modului
în care este indicat beneficiarul,
cel ce urmeaz@ s@ încaseze suma,
cecurile pot fi:

- Nominative, atunci când în text este men]ionat numele
beneficiarului iar cecul este achitat numai acestuia. Pre -
cizarea caracterului nominativ se face prin suprimarea
cuvintelor «netransmisibil», «pl@tibil primului benefi-
ciar » sau prin t@ierea din text a men]iunii «la ordi».

stud. Adina-Elena
LAZ~R

continuare ^n pag. 2
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urmare din pag.1
Aceste cecuri nu pot fi transmise
prin gir, ci doar prin cesiune;
- La ordin, atunci când în text este
men]ionat numele beneficiarului }i
clauza «la ordin». Aceast@ men]iune
permite primului beneficiar s@ îl
transmit@ prin gir altei persoane.
- La purt@tor, atunci când în textul
înscrisului exist@ men]iunea expres@
«la purt@tor», «pl@ti]i purt@torului»
sau când la rubrica « pl@ti]i lui...»
nu se completeaz@ nimic. Bene -
ficiarul cecului poate fi o ter]@ per-
soan@, fizic@, juridic@ sau o alt@
banc@ fa]@ de care tr@g@torul are o
datorie sau tr@g@torul însu}i, în cazul
în care dore}te s@ retrag@ numerar
din propriul s@u cont.
La plata cecului, banca de regul@
solicit@ semn@tura beneficiarului }i
men]iunea «pentru achitare» sau
«achitat» pe spatele cecului. În prin-
cipiu plata cecului se face în numer-
ar. Cu toate acestea la solicitarea
beneficiarului cecului, valoarea lui
poate fi trecut@ direct într-un cont
bancar.
Dup@ modul de încasare cecurile
cunosc mai multe forme:
- Cecul nebarat se poate pl@ti în nu -
merar sau în cont f@r@ nicio restri -
c]ie, potrivit solicit@rii beneficiarului.
- Cecul barat are un semn de
demarcare specific: dou@ linii para-
lele într-un col] al înscrisului. Este
utilizat numai pentru plata dintr-un
cont bancar în altul, neputând fi
pl@tit în numerar.
- Cecul certificat este un cec achitat
la prezentare, dar pe care banca la
care se afl@ contul certific@ în preal-
abil existen]a unui disponibil sufi-
cient pentru efectuarea pl@]ii, suma
certificat@ putând sau nu fi blocat@.
- Cecul de c@l@torie este un cec cu
valori fixe (10, 20, 100 etc u.m.)
emis de b@nci sau agen]ii de turism
}i vândut clien]ilor lor pentru a
înlocui banii lichizi în efectuarea
cheltuielilor de c@l@torie.
Ordinul de plat@ este o dispozi]ie
necondi]ionat@, dat@ de c@tre emiten-
tul (ordonatorul) unei institu]ii de
credit receptoare, de a pune la dis-
pozi]ia unui beneficiar o anumit@ su -
m@ de bani la o anumit@ dat@ în ved-
erea stingerii unei obliga]ii b@ ne}ti,
provenind dintr-o rela]ie direc t@ exis-
tent@ între ordonator }i beneficiar.
Biletul la ordin este un înscris prin
care o persoan@, denumit@ emitent,
se angajeaz@ s@ pl@teasc@ unei alte
persoane, denumit@ beneficiar-sau la
ordinul acestuia- o sum@ de bani, la
un anumit termen sau la prezentare.
Astfel, în cazul biletului la ordin
intervin dou@ persoane: emitentul, care
este debitorul }i beneficiarul, care
este creditor al debitorului emitent.
Cambia reprezint@ un înscris prin
care o persoan@, denumit@ tr@g@tor,
d@ ordin unei alte persoane, denu-
mit@ tras, de a pl@ti, la vedere sau
la termen, o sum@ de bani unei a
treia persoane, denumit@ beneficiar
sau, la ordinul acestuia, unei alte
persoane indicate de beneficiar.

2.4. CONTABILITATEA
OPERA[IUNILOR DE TREZORERIE
Opera]iile de trezorerie circumscriu
ansamblului opera]iilor financiare }i
monetare pe care o unitate patrimo-
nial@ le face pentru procurarea
mijloacelor b@ne}ti necesare }i chel-
tuirea acestor mijloace.

Luând în considerare factorul timp,
la opera]iile financiare se disting
dou@ mari categorii de opera]ii:
- Opera]ii financiare care genereaz@
angajamente pe termen lung, acestea
fiind asimilate opera]iilor de capital
(credite pe termen lung, împrumuturi
din emisiunea de obliga]iuni etc.)
- opera]ii financiare cu caracter ope -
ra ]ional pentru asigurarea lichidit@ ] i -
lor }i efectuarea decont@rilor curente.
Ultima categorie de opera]ii (încas@ri
}i pl@]i curente) formeaz@ ceea ce
numim trezorerie, respectiv opera]ii
de trezorerie.

2.4.1. CONTABILITATEA
INVESTI[IILOR PE TERMEN SCURT
Contabilitatea investi]iilor pe termen
scurt se ]ine prin intermediul con-
turilor din grupa 50 ”Investi]ii finan-
ciare pe termen scurt”, din care fac
parte:
- 501 ”Ac]iuni de]inute la entit@]ile
afiliate”
Cu ajutorul acestui cont se ]ine evi-
den]a ac]iunilor de]inute la entit@]ile
afiliate, cump@rate în vederea ob -
]inerii de venituri financiare într-un
termen scurt.
Dup@ con]inutul economic este un
cont de active circulante iar dup@
func]ia contabil@ este un cont de
activ. 
În debitul contului 501 "Ac]iuni
de]inute la entit@]ile afiliate" se înreg-
istreaz@:
- valoarea la cost de achizi]ie a
ac]iunilor cump@rate de la entit@]ile
afiliate (509, 512, 531);
- diferen]ele favorabile din evaluarea
la încheierea exerci]iului financiar, a
valorilor mobiliare pe termen scurt
admise la tranzac]ionare pe o pia]@
reglementat@ (768);
- cre}terea valorii activelor financiare
disponibile pentru vânzare, inclus@
direct în capitalul propriu, în cadrul
situa]iilor financiare anuale consoli-
date (106).
În creditul contului 501 "Ac]iuni
de]inute la entit@]ile afiliate" se înreg-
istreaz@:
- pre]ul de cesiune al ac]iunilor
de]inute pe termen scurt la entit@]ile
afiliate, cedate (461, 512, 531);
- pierderea reprezentând diferen]a
dintre valoarea contabil@ a inves -
ti]iilor financiare pe termen scurt }i
pre]ul lor de cesiune (664);
- diferen]ele nefavorabile din evalu-
area la încheierea exerci]iului finan-

ciar, a valorilor mobiliare pe termen
scurt admise la tranzac]ionare pe o
pia]@ reglementat@ (668);
- ajustarea rezervei de valoare just@,
urmare a diferen]elor nefavorabile re -
zultate din evaluarea activelor finan-
ciare disponibile pentru vânzare, în
cadrul situa]iilor financiare anuale
consolidate (106).
Soldul contului reprezint@ valoarea
ac]iunilor de]inute pe termen scurt la
entit@]ile afiliate.
- 505 ”Obliga]iuni emise }i
r@scump@rate”
Cu ajutorul acestui cont se ]ine evi-
den]a obliga]iunilor emise }i
r@scump@rate.
Dup@ con]inutul economic este un
cont de active circulante iar dup@
func]ia contabil@ este un cont de
activ.
În debitul contului 505 "Obliga]iuni
emise }i r@scump@rate" se înreg-
istreaz@:
- valoarea obliga]iunilor emise }i
r@scump@rate (509, 512, 531).
În creditul contului 505 "Obliga]iuni
emise }i r@scump@rate" se înreg-
istreaz@:
- valoarea obliga]iunilor emise }i
r@scump@rate, anulate (161).
Soldul contului reprezint@ valoarea
obliga]iunilor emise }i r@scump@rate,
neanulate.
- 506 ”Obliga]iuni”
Cu ajutorul acestui cont se ]ine evi-
den]a obliga]iunilor cump@rate.
Dup@ con]inutul economic este cont
de active circulante iar dup@ func]ia
contabil@ este cont de activ.
În debitul contului 506 "Obliga]iuni"
se înregistreaz@:
- valoarea la cost de achizi]ie a obli -
ga]iunilor cump@rate (509, 512, 531);
- diferen]ele favorabile din evaluarea,
la încheierea exerci]iului financiar, a
valorilor mobiliare pe termen scurt
admise la tranzac]ionare pe o pia]@
reglementat@ (768).
În creditul contului 506 "Obliga]iuni"
se înregistreaz@:
- pre]ul de cesiune al obliga]iunilor
de]inute (461, 512, 531);
- pierderea reprezentând diferen]a
dintre valoarea contabil@ a
investi]iilor financiare pe termen
scurt }i pre]ul lor de cesiune (664);
- diferen]ele nefavorabile din evalu-
area la încheierea exerci]iului finan-
ciar, a valorilor mobiliare pe termen
scurt admise la tranzac]ionare pe o
pia]@ reglementat@ (668).

Soldul contului reprezint@ valoarea
obliga]iunilor existente.
- 508 ”Alte investi]ii pe termen scurt
}i crean]e asimilate”
Cu ajutorul acestui cont se ]ine evi-
den]a depozitelor bancare pe termen
scurt, a altor investi]ii pe termen
scurt }i crean]e asimilate, cump@rate.
Contul 508 "Alte investi]ii pe termen
scurt }i crean]e asimilate" este un
cont deactiv.
În debitul contului 508 "Alte investi]ii
pe termen scurt }i crean]e asimilate"
se înregistreaz@:
- valoarea la cost de achizi]ie a altor
investi]ii pe termen scurt }i crean]e
asimilate cump@rate (509, 512, 531);
- diferen]ele favorabile de curs valu-
tar aferente altor valori de trezorerie
cum sunt depozitele pe termen scurt
în valut@, înregistrate la finele lunii,
respectiv la închiderea exerci]iului
financiar (765).
În creditul contului 508 "Alte
investi]ii pe termen scurt }i crean]e
asimilate" se înregistreaz@:
- pre]ul de cesiune al altor investi]ii
pe termen scurt (461, 512, 531);
- pierderea reprezentând diferen]a
dintre valoarea contabil@ a
investi]iilor financiare pe termen
scurt }i pre]ul lor de cesiune (664);
- diferen]ele nefavorabile de curs val-
utar aferente altor valori de trezorerie
cum sunt depozitele pe termen scurt
în valut@, înregistrate la finele lunii,
respectiv la închiderea exerci]iului
financiar, sau la lichidarea lor (665).
Soldul contului reprezint@ valoarea
altor investi]ii pe termen scurt }i
crean]e asimilate existente.
- 509 ”V@rs@minte de efectuat pen-
tru investi]ii financiare pe termen
scurt”
Cu ajutorul acestui cont se ]ine evi-
den]a v@rs@mintelor de efectuat pen-
tru investi]iile pe termen scurt
cump@rate.
Contul 509 "V@rs@minte de efectuat
pentru investi]iile pe termen scurt"
este un cont de pasiv.
În creditul contului 509 "V@rs@minte
de efectuat pentru investi]iile pe ter-
men scurt" se înregistreaz@:
- valoarea datorat@ pentru investi]iile
pe termen scurt cump@rate (501,
505, 506, 508);
- diferen]ele nefavorabile de curs val-
utar, rezultate în urma evalu@rii da -
toriilor în valut@, reprezentând v@rs@ -
minte de efectuat pentru investi]iile
pe termen scurt, la finele lunii,

respectiv la închiderea exerci]iului
financiar (665).
În debitul contului 509 "V@rs@minte
de efectuat pentru investi]iile pe ter-
men scurt" se înregistreaz@:
- valoarea achitat@ a investi]iilor pe
termen scurt cump@rate (512, 531);
- diferen]ele favorabile de curs valu-
tar, rezultate în urma evalu@rii datori-
ilor în valut@, reprezentând v@rs@ -
minte de efectuat pentru investi]iile
pe termen scurt, la finele lunii,
respectiv la închiderea exerci]iului
financiar, sau în urma achit@rii aces-
tora (765).
Soldul contului reprezint@ valoarea
datorat@ pentru investi]iile pe termen
scurt cump@rate.

2.4.2. CONTABILITATEA OPERA [IU -
NILOR EFECTUATE PRIN CON-
TURILE DE LA B~NCI 
Opera]iunile efectuate de entitate prin
conturile de la b@nci sunt eviden]iate
prin intermediul conturilor din grupa
51 ”Conturi la b@nci” în care se
cuprind:
- 511 ”Valori de încasat”
Cu ajutorul acestui cont se ]ine evi-
den]a valorilor de încasat, cum sunt
cecurile }i efectele comerciale prim-
ite de la clien]i.
Contul 511 "Valori de încasat" este
un cont de activ.
În debitul contului 511 "Valori de
încasat" se înregistreaz@:
- valoarea cecurilor }i a efectelor co -
merciale primite de la clien]i (411, 413).
În creditul contului 511 "Valori de
încasat" se înregistreaz@:
- valoarea cecurilor }i a efectelor
comerciale încasate (512);
- valoarea sconturilor acordate (667).
Soldul contului reprezint@ valoarea
cecurilor }i a efectelor comerciale
neîncasate.
- 512 ”Conturi curente la b@nci”
Cu ajutorul acestui cont se ]ine evi-
den]a disponibilit@]ilor în lei }i valut@
aflate în conturi la b@nci, a sumelor
în curs de decontare, precum }i a
mi}c@rii acestora.
Contul 512 "Conturi curente la b@nci"
este un cont bifunc]ional.
În debitul contului 512 "Conturi
curente la b@nci" se înregistreaz@:
- sumele depuse sau virate în cont,
rezultate din încas@rile în numerar,
din cecuri, din alte conturi bancare,
din acreditive etc. (581);
- valoarea subven]iilor primite }i
încasate (445);
- valoarea sumei încasate din vân-
zarea ac]iunilor proprii (109, 141);
- suma împrumuturilor ob]inute prin
emisiuni de obliga]iuni (161);
- creditele bancare pe termen lung }i
scurt încasate (162, 519);
- sumele încasate de la entit@]i afiliate
sau de la entit@]i legate prin interese
de participare (166, 451, 453);
- sumele încasate reprezentând alte
împrumuturi }i datorii asimilate (167);
- valoarea crean]elor imobilizate }i a
dobânzilor aferente încasate, precum
}i a garan]iilor restituite (267);
- sumele încasate de la clien]i
(411, 413);
- sumele recuperate din debite ale
personalului (428);
- taxa pe valoarea ad@ugat@ de recu-
perat, încasat@ de la bugetul statului
(4424);
- sumele restituite de la buget,
reprezentând v@rs@minte efectuate în
plus în rela]ia cu bugetul statului }i
asigur@rile sociale (448, 438);

(va urma)

stud. Adina-Elena LAZ~R

„Contabilitatea trezoreriei întreprinderii.
Situa]ia fluxurilor de trezorerie” (VI)
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urmare din pag.1
Doar 4 la sut@ dintre români percep
situa]ia economic@ a ]@rii lor ca bun@
}i numai 14 la sut@ se a}teapt@ la o
ameliorare a acesteia în 2011. Pentru
o compara]ie edificatoare, europenii
se dovedesc optimi}ti în propor]ie de
85 la sut@ (Suedia), 79 la sut@
(Luxemburg), 68 la sut@ (Germania),
atingând o medie de 28 la sut@ la
nivelul Uniunii Europene în ansam-
blul s@u de 27 de state. Mai pesi-
mi}ti ca noi se arat@ a fi doar grecii
}i irlandezii.
Ce-i sperie pe români în cea mai
îngrijor@toare m@sur@? Infla]ia }i
}omajul sunt considerate cele mai
importante probleme cu care se con-
frunt@ ]ara, înregistrând 50 la sut@,
respectiv 38 la sut@ din op]iuni.
Vorbind de }omaj, chiar dac@ per-
spectivele nu au fost exprimate înc@
în cifre oficiale de c@tre autorit@]ile
guvernamentale, un lucru este sigur:
m@surile de restructurare vor continua
în 2011. Ca efect al acestei certitudi-
ni anun]ate, jum@tate din popula]ie,
conform Eurobarometrului, crede c@
impactul crizei economice asupra
locurilor de munc@ din România înc@
nu a atins apogeul }i c@ evolu]iile
negative de abia urmeaz@ s@ vin@.
În ceea ce prive}te infla]ia, pesimis-
mul na]ional este alimentat de pozi]ia
constant „frunta}@” a României în
cadrul UE la acest indicator. Dup@ ce
ne-am remarcat în decembrie 2010
cu un puseu de infla]ie de 8 la sut@,
în ianuarie 2011 am înregistrat 7 la
sut@, în orice caz, record în UE,
unde media este de doar 2,7 la sut@
}i foarte departe de ceea ce antici-
peaz@ BNR pentru sfâr}itul acestui
an: 3,6 la sut@. Având în vedere c@,
în România, cu prec@dere dup@
majorarea TVA la 24 la sut@ decis@
în iulie anul trecut, cre}terea pre -
]urilor a dep@}it constant a}tept@rile
B@ncii Centrale, este mai mult decât
probabil ca o cifr@ final@ de 3,6 la
sut@ s@ nu poat@ fi atins@ decât în
visele color }i tridimensionale ale
guvernatorului Mugur Is@rescu.
Într-un alt plan, statisticile arat@ c@,

din cele 27 de state membre ale
Uniunii Europene, doar România }i
Grecia au ie}it pe minus cu produsul
intern brut în ultimul trimestru din
2010 (Grecia cu - 6,6 la sut@,
România cu - 0,5 la sut@), pe fon-
dul men]inerii unor dezechilibre
structurale care, în cazul nostru, au
f@cut ca numai industria }i exportul
s@ dea semne pozitive de revenire.
Ad@ugând la toate acestea declinul
constant al consumului popula]iei (în
ianuarie 2011, comparativ cu decem-
brie 2010, un minus de 30 la sut@),
indicator influen]at în principal de
resursele financiare pe care popula]ia
le de]ine, avem explica]ia principalei
concluzii desprins@ din Eurobaro -
metru: „Românii cred c@ propagarea
cre}terii economice la nivelul stan-
dardului de via]@ se va face mai
lent”. Nu întâmpl@tor, doar unul din
cinci români crede c@ va tr@i mai
bine în urm@toarele 12 luni.

Dou@ aspecte ni se par esen]iale în
interpretarea cifrelor Eurobaro metru -
lui vizavi de realit@]ile române}ti.
1.Suntem nevoi]i s@ constat@m adân-
cirea pr@pastiei dintre pesimismul
românilor în ansamblu, ca sindrom
na]ional, }i optimismul flecar afi}at
la nivelul autorit@]ilor guvernamentale
care promit }i anticipeaz@ ie}irea din
recesiune }i mai-binele popula]iei.
Ascultând discursurile politicianiste,
dup@ ce ai citit pe îndelete concluzi-
ile Eurobarometrului, ai putea crede
c@ cele dou@ se refer@ la ]@ri }i
epoci diferite. Escamontarea }i chiar
falsificarea adev@rurilor nu pot duce,
pe termen scurt, decât la acutizarea
crizei de încredere în care se scu-
fund@ România.
2.Pesismismul de azi al românilor
genereaz@ }i alimenteaz@ mai vechiul
mit al neputin]ei care pare s@ ne fi
consacrat în concertul european. Un
mit al neputin]ei în atâtea împrejur@ri

istorice de dat@ recent@ dovedit }i
care nu face altceva decât s@
erodeze imaginea extern@ a ]@rii }i a
cet@]enilor ei. Neputin]a la români se
v@de}te }i se legitimeaz@ ori de câte
ori avem de îndeplinit }i de atins un
obiectiv na]ional: }i atunci când nu
izbutim s@ asimil@m fondurile
europene, }i atunci când suntem
incapabili s@ aplic@m coerent }i efi-
cient politici europene (de pild@ în
infrastructur@, agricultur@, turism,
}.a.), }i când încerc@m f@r@ succes
s@ func]ionaliz@m statul de drept, s@
facem reforma Justi]iei, s@ ader@m la
spa]iul Schengen }i câte }i mai câte.
Iar neputin]a cronic@ genereaz@ iluzii,
altereaz@ percep]iile. Pentru c@ }i
ie}irea din criz@ a devenit o iluzie
ieftin@, o „fata morgana” plin@ de
capricii: trebuia s@ ie}im anul trecut,
dar dac@ nu, atunci anul acesta, }i
dac@ nu în luna asta, precis în
aprilie, iar dac@ nu de luni, atunci de

mar]i }i dac@ e mar]i... atunci e
Belgia (cum suna o comedie cine-
matografic@ de pe vremuri).
Politologul Vasile Pu}ca} pune dege-
tul pe ran@ atunci când explic@
cauzele mitomaniei românilor: „Com -
portamentul institu]ional }i individual
al elitei politice }i intelectuale din
România d@ m@sura faptelor care
arat@ putin]a sau neputin]a ]@rii în
Uniunea European@. Altfel spus,
«mitul neputin]ei» României – expri-
mat }i prin exodul cet@]enilor ei spre
alte state europene – înf@]i}eaz@ real-
itatea neangaj@rii politicienilor români
de azi pe calea europenit@]ii”.
Nu ne r@mâne decât s@ ne întreb@m:
de unde trebuie s@ înceap@ reforma
dac@ vrem s@ nu ne mai îmb@t@m cu
ap@ chioar@, s@ ne vindec@m de iluzii
}i neputin]@?
Evident, de la clasa politic@. Dar de
aici începe o alt@ poveste. Adic@, o
nou@ iluzie.

Ie}irea din criz@ sau jocul
de-a alba-neagra

Emil DAVID

Sediul Guvernului Rom$niei
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urmare din pag.1
Este un fapt, unul dintre faptele cele
mai bine stabilite de }tiin]@ }i de
istorie, descoperirea cea mai consid-
erabil@ a timpului nostru. {i acest
fapt al «Solidarit@]ii» se accentueaz@
pe fiecare zi mai mult”. Este drept,
îns@, c@ „Solidaritatea” a fost recla-
mat@ drept component@ de }coli
diferite }i chiar opuse, în spe]@ cea
a Naturalismului biologic, cea a
Cre}tinismului, cea a Anarhismului
sau cea a Socialismului de Stat. Dar
în acest cadru, subliniem noi, ea a
fost scoas@ din cadrul ei economic
general care-i d@dea substan]@ }i
ad@ugat@ ca o latur@ distinct@ }i
dintr-o alt@ perspectiv@ decât cea
economic@ în sine, cea esen]ial eco-
nomic@, unor curente de gândire
devenite }coli, abordând astfel, din
unghiuri variate, }i alte probleme
decât cele economice, probleme ale
evolu]iei uma ne ca atare. În fapt,
po]i deveni, po]i s@ fi solidar cu
ceva }i abordând oricare ]int@. Nu
este, deci, mai pu]in adev@rat c@
asemenea cerce t@ri nu au cum s@
fie literalmente, cu stricte]e
desp@r]ite de Solida ritatea econom-
ic@, oferind noi perspective de abor-
dare îns@}i Soli darit@]ii economice...
Leon Bourgeois va fi cercet@torul
care va distinge obiectul de studiu }i
metodele de cercetare pentru
Solidarismul economic, evident, pre-
luând o serie de idei }i de la prede-
cesori }i de la contemporani, printre
care Auguste Compte, dar }i mai
pu]in cunoscu]ii Charles Secretan,
Charles Bois, etc. Se poate astfel
men]iona c@ Solidaritatea economic@
„a fost expus@ sub toate înf@]i}@rile”
într-o serie de conferin]e de c@tre
diver}i autori, ]inute la „L'École de
Hautes Études Sociales” din Paris,
sub pre}edin]ia lui Leon Bourgeois }i
întrunite în volumul sub aceea}i
coodonare, sub titlul „Essai d'une
philosophie de la Solidarité”, Paris,
1902. Liniile cardinale ale doctrinei
se bazeaz@ pe câteva idei importante.
Iat@, Solidaritatea economic@ nu con-
stituie o extindere sau o transpunere
a „solidarit@]ii naturale” în ordinea
moral@ }i social@. Dimpotriv@, afirm@
exege]ii ei, „ea reprezint@ o sfor]are
pentru a o ridica }i îndrepta. Deoa -
rece Solidaritatea natural@ este dese-
ori nedreapt@ sau cel pu]in «nepo -
trivit@», astfel c@ face pe unii s@
beneficieze de avantajele pe care nu
le-au meritat deloc, iar pe al]ii s@
sufere prejudicii pe care le-au meri-
tat tot atât de pu]in”. Trebuie inter-
venit dar, legal, pentru ca acei ce au
beneficiat de „fatalit@]ile” solidarit@]ii
s@ se achite fa]@ de cei care au
suferit „f@r@ cauz@”. Justi]iei, deci, în
sensul larg nu doar de institu]ie, ci
}i de dreptate, îi revine sarcina s@
fac@ dreapt@ rânduial@ acolo „unde
oarba ei sor@ d@duse prea mult
unora”, dând astfel „tuturor celor
care au dreptul”.
Nu este vorba de na]ionaliz@ri,
rechizi]ion@ri, confisc@ri sau altfel de
procese asem@n@toare. Nu este
vorba nici de ac]iuni caritabile. Ci de
a crea acele condi]ii, acea contextur@
economic@, social@, astfel ca fiecare,
chiar dac@ „desmo}tenit ini]ial” prin
na}tere sau altfel, s@ poat@ beneficia
de drepturile ca atare pe care

oamenii le au pe acest P@mânt.
„Solidaritatea – fapt, Solidaritatea –
datorie, s@ nu confund@m niciodat@
una cu alta... Dar este indispensabil
s@ constat@m prima pentru a obser-
va necesitatea celei de-a doua”, scria
Leon Bourgeois. „Ne na}tem plini de
obliga]ii de tot felul fa]@ de soci-
etate”, scria }i Auguste Compte.
Îns@, adeseori, aceste obliga]ii sunt
privite în sensul, relativ larg, de
„obliga]ie moral@”, al unei datorii,
cum o spunem adesea, de tipul
„noblesse oblige” sau „richesse
oblige”, achitarea unor astfel de
datorii fiind l@sat@, de cele mai multe
ori, la nivelul con}tiin]ei fiec@ruia. Or,
scriu Gide }i Rist, „este vorba de a
lua în serios }i de a conferi for]@
juridic@ acestui cuvânt, <<datorie>>,
transformându-l în <<obliga]ie>>, iar
în cazul în care nu ar fi achitat@ în
mod voluntar, dându-i o sanc]iune
legal@. Sunt datorii care se consti-
tuie, practic, f@r@ conven]ii, care se
nasc f@r@ contract, adic@ f@r@ voin]a
p@r]ilor”. Ele mai sunt denumite }i
„cvasi-contracte”.
Cum arat@ Leon Bourgeois, „toate
circumstan]ele caracteristice ale
cvasi-contractului se reg@sesc în
societ@]ile umane”. „Îmbog@]irea
cuiva în paguba altcuiva, prin
achizi]ia unor valori dobândite pe
nedrept... ce mare generatoare de
inegalitate este aceasta”. Parc@ ar fi
tr@it ^n timpul nostru, Bourgeois. Tot
el men]iona: dac@ am considera, din
acest punct de vedere, societatea
întreag@, ea „apare ca rezultatul nu
tocmai cum îl presupunea Rousseau,
ca rezultatul unui contract originar }i
de bun@ voie, ci al unui cvasi-con-
tract care, de}i nu implic@ adeziunea
con}tient@ a p@r]ilor, trebuie s@ aib@
acelea}i efecte legale ca }i cum ar fi
fost real”. Cu alte cuvinte, se impun
reglate problemele, „sunt datorii pe
care nu le }tim }i totu}i trebuie s@

le pl@tim” }i „sunt drepturi acolo
unde credem c@ nu este decât
moral@ }i datorii acolo unde credem
c@ nu g@sim decât sacrificiu”.
Se ridic@ întrebarea: dac@ de la om
la om sunt datorii, este necesar ca
ele s@ fie pl@tite ca orice datorie. De
cine îns@ s@ fie pl@tite? „De c@tre to]i
acei care au beneficiat de fapt prin
solidaritatea natural@, de c@tre to]i
acei care au f@cut avere }i a c@ror
avere nu a putut fi realizat@ decât
gra]ie miilor de cooperatori anonimi,
trecu]i }i prezen]i. To]i ace}tia au
încasat mai mult decât partea lor, au
deci un sold la debitul lor. Ei sunt,
deci, obliga]i s@ pl@teasc@. }i dac@
fac voluntar acest lucru, s@ nu-}i
închipuie cumva, a}a cum li se
spunea pân@ în prezent, c@ fac act
de generozitate!... Nu, ei nu fac
decât s@ pl@teasc@ ceea ce sunt
datori... Nu se vor putea socoti lib-
era]i de obliga]ie, }i având dobândit@
libera dispozi]ie a bunurilor lor, decât
în m@sura în care ei se vor fi achi-
tat. Atunci, dar numai atunci, propri-
etarul va putea spune: bunul meu nu
datore}te nim@nui nimic, este numai
al meu. Astfel, proprietatea individ-
ual@, în aceast@ doctrin@, va fi liber@
}i respectat@, îns@ numai dup@
achitarea datoriilor sociale. Pân@ la
concuren]a sumei lor, dânsa este...
ipotecat@” – scriu Gide }i Rist refer-
itor la felul în care este sus]inut@
aceast@ chestiune esen]ial@ a solidar-
it@]ii economice. {i tot Gide }i Rist
men]ioneaz@: „Cui s@ pl@tim? Tuturor
acelora – se relev@ în doctrin@, care
în loc s@ fi beneficiat de solidaritatea
natural@ au p@timit, tuturor acelora
care sunt numi]i cu mult@ dreptate
«desmo}teni]i». Tocmai ace}tia, pen-
tru c@ nu au primit cota parte cuven-
it@ în masa creat@ de coopera]ia
social@, sunt con}tient creditori. Este
adev@rat c@ ace}ti creditori nu pot fi
determina]i nominal, ci vor fi repre -

zenta]i de c@tre stat sau prin miile
de institu]ii numite, odinioar@, de
asisten]@, ast@zi de mutualitate sau
de solidaritate”. „Doctrina solidarit@]ii
este respectul propriet@]ii }i al lib-
ert@]ii individuale”, conchide, efectiv,
Leon Bourgeois.
Desigur, se v@desc numeroase as -
pecte ce trebuie comentate. Iat@,
unde se situeaz@, în acest cadru,
dreptul întreprinz@torului, al capitalis-
tului, cel care avanseaz@, prin pro-
pria voin]@, banii pentru a porni o
afacere? Trebuie sau nu trebuie afec-
tat acest drept - }i profitul care-l
recompenseaz@ – de plata ca atare a
unei datorii a solidarit@]ii? Cei care
spun „da” cu prea mare u}urin ]@
ridic@ semne de întrebare. Cei care
spun un „nu” hot@rât ridic@ }i ei
semne de întrebare întrucât nu iau în
calcul valoarea înalt@ a for]ei colec-
tive a muncii, dup@ nu pu]ine opinii
nereflectat@ ca o component@ în
salariul individual primit de lucr@tor.
Teza cu „grenadirii”, a lui P.J.
Proudhon, dar nu doar a lui. Pe
urm@, în contemporaneitate, când
salariul, în cea mai mare parte a
]@rilor lumii, este negociat, deci
acceptat ca atare }i de lucr@tor }i de
patron, fie el privat sau public, mai
poate r@mâne „suspendat@” ideea
unor pl@]i suplimentare din partea
patronului? Se pare c@ nu... Dar
aceast@ teorie a Solidarit@]ii econom-
ice este limpede nu doar c@ se
opune ci c@ }i încearc@ s@ previn@ -
}i nu doar la nivel na]ional –
împ@r]irea în pu]ini boga]i }i mul]i
s@raci. O diviziune neconform@ cu
diviziunea ca atare a muncii }i cu
r@splata pentru ea. O diviziune care
poate genera nu doar proteste
sociale, ci }i ranvers@ri sociale de
amploare, cu pierderi esen]iale de
substan]@ social@, pu]in benefice, la
un moment dat, mai ales pe partea
celor boga]i, privilegia]i. Calea unor

negocieri, a unor posibile renun]@ri
în ambele sensuri, s-ar v@di mult
mai eficient@. În planul evolu]iei
gândirii economice române}ti, de
solidaritatea economic@ }i social@ s-
au ocupat, remarcabil, I.N. Ange les -
cu, Rector prin anii 1920 al Aca -
demiei de %nalte Studii Comerciale }i
Industriale din Bucure}ti, I.N. Ange -
les cu solicita o solidaritate a popoa -
relor, dar }i a claselor. Am fost co -
leg, la liceul “Sf. Sava” din Bucu -
re}ti, cu nepotul s@u (de bunic) }i,
acas@ la acesta, i-am admirat c$te
ceva din admirabila bi bliotec@ l@sat@
urma}ilor. {tefan Zeletin, autorul fru-
moasei lucr@ri “Burghezia Rom$n@” a
fost }i el solidarist, de asemenea
Mihai Manoilescu de care am
amintit, dar }i al]i economi}ti.
Fire}te, întreb@rile }i comentariile ar
putea continua, cu atât mai mult
într-o realitate atât de diversificat@,
de dinamic@, de schimb@toare, v@dind
multe îndoieli cu privire la pespec-
tiv@. Oricum, se pare c@ direc]iile în
lume, într-o lume în care inegalit@]ile
frapante sunt eminamente contestate,
ofer@ destule argumente pentru a lua,
într-o m@sur@, în serios, }i “Soli da -
ritatea economic@”, concept inteligent
structurat – ceea ce nu înseamn@ c@
nu comport@ critici - de A. Compte
}i mai ales Leon Bour geois. Dar }i
de, în bun@ parte, germanul F.W.
Raiffeisen cu a sa denumit@ „for]@ a
solidarit@]ii cooperative” în aceast@
lume. O lume ce nu prive}te cu ochi
prea buni domnia necesar@ dar, ade-
seori, prea sever@ }i încrâncenat@, de
multe ori exclusiv@ }i nemiloas@, a
pie]ii ca atare...
Tocmai de aceea nu am prea ^n]eles
de ce }i ^n “Larousse”-uri }i ^n unele
enciclopedii germane referitoare la
marii oameni ai lumii, W. F.
Raiffeisen nu este amintit. O mic@
sc@pare ce relev@, ^ns@, un anume
mare mod eronat de evaluare...

Dan POPESCU

Solidaritatea economic@ (II)
- evolu]ii, secven]e, semnifica]ii - 

Paris - Le Tombeau du Soldat Inconnu inhumé sous l’Arc de Triomphe le 11 Nov. 1920
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urmare din pag.1
Cu referire la problematica dezb@tut@,
autorul men]iona c@ “în ultimele sec-
ole, progresul tehnic, industrial a fost
asigurat în condi]iile înlocuirii tot mai
accentuate a sursei solare de energie
(surs@ primar@, cea mai bogat@ în
entropie joas@ de o infinit@ bog@]ie }i
putere de regenerare) cu sursele de
energie provenind din utilizarea
resurselor minerale terestre (surse
finite, cele mai s@race în entropie
joas@, cu o putere infinit mai mic@).
Consumul masiv }i ireversibil de ast-
fel de resurse provoac@ un consum
rapid al zestrei speciei umane }i îi
scurteaz@ cariera “(Georgescu-Roegen
N., 1997).
{tiind c@ procesele economice au,
prin chiar con]inutul lor, caracter en -
tropic, oamenii trebuie s@ ac]ioneze
în concordan]@ cu legile naturii, s@
dea activit@]ilor lor un caracter antie -
ntropic. Deci, în natur@ se produc
atât procese entropice, cât }i procese
antientropice. De asemenea, oamenii,
prin ac]iunile lor, îndeosebi prin cele
economice, provoac@ accelerarea
unor procese entropice naturale, ei
putând îns@ ac]iona }i în sensul
acceler@rii proceselor antientropice.
Astazi, mai mult ca oricând, se ade-
veresc teoriile ilustrului cercet@tor, în
sensul c@ procesele social-economice
negative }i pozitive pentru Terra sunt
luate în considerare de c@tre oameni
în mai multe moduri: g@sirea }i
folosirea de noi tipuri de energie,
gospod@rirea cu grij@ a celor exis-
tente, evitarea oric@rui fenomen de
poluare a mediului natural, de
degradare a factorilor de mediu.
Iat@ de ce, una dintre cele mai
importante op]iuni contemporane este
selectarea cu responsabilitate – pen-
tru specia uman@ }i pentru viitorul ei
– a tipului de cre}tere economic@, de
dezvoltare economic@.
În context, este necesar ca agen]ii
economici s@ organizeze }i s@ con-
duc@ procesele economice în a}a fel
încât ei s@ ob]in@ sau s@ men]in@
entropia liber@ în locul celei legate,
entropia organizat@ (ordonat@) în lo -
cul celei dezorganizate (dezordonate).
Ca urmare, intensitatea cre}terii eco-
nomice antientropice depinde de
dou@ mari procese complementare }i
contradictorii: unul entropic, prin care
poten]ialul natural este în curs de
degradare; altul antientropic, creativ-
informa]ional, prin care se deschid
noi posibilit@]i de a descoperi }i a
valorifica resursele, de a folosi noi
modalit@]i de economisire.
Stringen]a g@sirii }i aplic@rii unui ast-
fel de tip de dezvoltare decurge din
manifestarea tot mai puternic@ a cri -
zei ecologice, care se suprapune pes -
te criza economico-financiar@ glo bala. 
Rela]ia turism – mediu înconjur@tor
are o semnifica]ie deosebit@, dezvol -
tarea }i ocrotirea mediului înconju r@ -
tor reprezentând condi]ia sine qua non
a turismului, orice modificare pro-
dus@ acestuia aducând prejudicii }i
poten]ialului turistic prin diminuarea
sau chiar anularea resurselor sale.
Într-o viziune ecologic@, turismul se
afl@ într-o strâns@ interac]iune cu ele-
mentele abiotice, biotice, antropice,
economice, sociale, culturale ale
mediului, dep@}ind sfera strict@ a
mediului înconjur@tor.
Evolu]ia actual@ a turismului este car-
acterizat@ de profunda înnoire a ofer-

tei turistice mondiale, în special prin
dezvoltarea unei game de produse
turistice noi, superioare atât din
punct de vedere calitativ cât }i can-
titativ.
Patru factori generali determin@ }i
influen]eaz@ direct activitatea turistic@:
valoarea calitativ@ }i cantitativ@ a
resurselor turistice; cre}terea eco-
nomic@ general@, care determin@ în
mare parte locurile de munc@ }i ven-
iturile; cursul valutar, care determin@
evolu]ia puterii de cump@rare a rezi-
den]ilor }i nonreziden]ilor; reparti]ia,
care determin@ evolu]ia puterii de
cump@rare a clien]ilor.
Ace}ti factori se sprijin@ în principal
pe exploatarea resurselor naturale }i
culturale cu valen]e turistice. Toate
activit@]ile turistice determin@ în timp
}i spa]iu efecte poten]iale asupra
mediului, s@n@t@]ii sau sistemului
social. Aceste influen]e cumulate sunt
exprimate de no]iunea de impact.
Turismul, mai mult ca oricare alt
domeniu de activitate, este dependent
de mediul înconjur@tor, acesta repre -
zentând “materia sa primar@”, obiec-
tul }i domeniul de activitate }i de
desf@}urare a turismului fiind supor-
tul s@u cadru, purt@torul resurselor
sale. Turismul se desf@}oar@ în me -
diu }i prin mediu, “calitatea” acestu-
ia putând favoriza sau nega activ-
it@]ile turistice. 
În acest sens, concludent@ este }i
aprecierea f@cut@ de specialistul
elve]ian J. Krippendorf: „Dac@ putem
s@ pierdem }i apoi reconstruim cap-
italul în alte domenii ale economiei,
nu acela}i lucru se întâmpl@ }i în tur-

ism, unde substan]a de baz@ – pei -
sajul }i p@mântul - o dat@ pierdut@,
este iremediabil pierdut@”.(Krippe n -
dorf, Zimmer, 1999). 
Bineîn]eles, problema se pune în
aceea}i m@sur@ }i evident corelat la
toate categoriile de resurse turistice a
c@ror existen]@ }i atrac]ie sunt influ-
en]ate direct de „calitatea” diferitelor
componente ale mediului încon-
jur@tor. 
Cu cât degrad@rile produse mediului
au o amploare mai mare, cu atât
activit@]ile turistice sunt mai afectate.
În cazul turismului, consecin]ele
degrad@rii resurselor turistice pot
avea implica]ii social – economice
dintre cele mai grave.
Din punct de vedere economic, nea-
junsurile semnalate, ca urmare a
existen]ei de resurse turistice degra-
date, se reflect@, în primul rând, în
imposibilitatea valorific@rii lor turistice
}i implicit, utilizarea mai redus@ a
bazei materiale turistice }i sc@derea
încas@rilor provenite din comer-
cializarea lor.
Poten]ialul turistic fiind o parte inte-
grant@ a mediului înconjur@tor, exis-
ten]a }i dezvoltarea lui depind în mod
obiectiv de calitatea acestuia, deci,
poate fi considerat un posibil indice
de calitate pentru mediul s@u, altfel
spus, un „barometru” al calit@]ii
acestuia; se practic@ intens acolo
unde sunt întrunite condi]ii propice
sau se diminueaz@ }i dispare treptat
în zonele unde, din diverse motive, o
component@ sau alta a mediului
înconjur@tor ca, de exemplu, peisajul,
aerul, apa, se degradeaz@.

Efectele economice ale turismului –
venituri în devize, locuri de munc@ –
sunt u}or de eviden]iat, în timp ce
efectele ecologice, de multe ori nu se
pot m@sura din punct de vedere can-
titativ, ci mai degrab@ calitativ.
Pe lâng@ faptul c@ este o surs@ de
venit }i de locuri de munc@, turismul
este }i o surs@ de mul]umire, satis-
fac]ie pentru popula]ia rezident@ a
destina]iilor turistice.
Protec]ia mediului înconjur@tor }i a
patrimoniului turistic este influen]at@
în mare m@sur@ }i de con}tiin]a eco-
logic@ a popula]iei }i a sentimentului
de dragoste }i respectul acesteia
pentru natur@, locurile istorice }i
monumentele de art@ }i arhitectur@
create de-a lungul timpurilor. Întrea-
ga munc@ de educare în materie de
ocrotire }i protec]ie a mediului }i a
poten]ialului turistic este conceput@
interdisciplinar, ca un proces contin-
uu }i o parte integrant@ a educa]iei
în general. Ea cuprinde principalele
probleme ale protec]iei într-o per-
spectiv@ mondial@, dar, privit@ region-
al, }i examineaz@ problemele dez-
volt@rii }i cre}terii economice în
func]ie de ocrotirea mediului, insis -
tând asupra cooper@rii locale, regio -
nale, na]ionale în rezolvarea tuturor
aspectelor de poluare.
În prezent se poate remarca, pentru
multe ]@ri europene }i chiar pe plan
mondial, c@ unit@]ile }i agen]iile tur-
istice nu ]in cont întotdeauna de
situa]ia ecologic@ a zonelor turistice
existente în ]@rile lor .Turi}tii sunt
interesa]i în mod deosebit de costuri
}i nu de aspectele ecologice, de

responsabilitatea lor social@ }i eco-
logic@. În plus, multe agen]ii de tur-
ism }i unit@]i turistice nu sunt destul
de puternice pentru a dispune de
fonduri necesare pentru a se preocu-
pa de compatibilitatea ecologic@ a
ofertelor turistice pe care le pro-
moveaz@.
Pentru practicarea unui turism
„verde”, cu valen]e ecologice, este
nevoie s@ se implice mai mul]i fac-
tori decizionali. În primul rând, stat-
ul prin politica sa de dezvoltare eco-
nomic@, prin elaborarea unor planuri
de dezvoltare durabil@, cu asigurarea
unor servicii de calitate, pentru a se
reduce exploatarea excesiv@ }i
inadecvat@ a patrimoniului cultural }i
natural. Statul este în m@sur@ ca,
prin pârghii de ordin economic, prin
reglement@ri juridice, legislative,
finan ciar – bancare, s@ impulsioneze
preocuparea pentru mediul încon-
jur@tor, s@ creasc@ responsabilitatea
agen]ilor turistici fa]@ de componen-
tele cadrului natural pe care le
exploateaz@ în folosul s@u.
Lipse}te în mare m@sur@ }i impli-
carea administra]iilor locale, cu
colaborarea mai strâns@ între spe-
ciali}ti (silvicultur@, agen]ii de mediu)
}i sensibilizarea popula]iei locale fa]@
de problematica mediului încon-
jur@tor, lucru valabil pentru ]@rile din
Europa Central@ }i de Est.
Practicarea turismului verde pre-
supune o modernizare a infrastruc-
turii, a dezvolt@rii rural - urbane du -
rabile, utilizarea de forme de energie
neconven]ional@, tehnici mai pu]in
poluante. În acela}i timp, este nevoie
de un marketing eficient, de o bun@
cunoa}tere a locurilor cu destina]ie
turistic@, o dezvoltare macroeconom-
ic@ eficient@ care s@ evite supraex-
ploatarea unei zone, cu evitarea
investi]iilor de mare anvergur@ }i a
polu@rii active.
Un rol deosebit îl are }i exprimarea
opiniei popula]iilor locale, fa]@ de
dezvoltarea zonelor turistice }i partic-
iparea acestora la aceste programe
de dezvoltare economic@.
Deoarece fenomenele de poluare nu
se limiteaz@ la frontierele ]@rilor, se
simte nevoia }i a unei colabor@ri
interna]ionale, pentru promovarea
unui turism regenerator, cu valoare
ecologic@, pentru schimb de expe-
rien]@ }i sus]inere financiar@ a unor
programe comune. În unele ]@ri euro -
pene (Elve]ia, Germania, Belgia, Olan -
da), unde exist@ preocup@ri ecologice
deosebit de puternic mediatizate, se
remarc@ în ultimele dou@-trei decenii,
preocuparea turistic@ fa]@ de prob-
lemele ecologice prezente în regiunile
turistice pe care doresc s@ le viziteze.
Cauza principal@  a efectelor negative
ale dezvolt@rii turismului asupra me -
diu lui nu o constituie cre}terea pop-
ula]iei, a consumului de resurse nat-
urale, gradul mai înalt de urbanizare,
dezvoltarea tehnic@, ci natura necon-
trolat@ }i unilateralitatea acestei dez-
volt@ri, absen]a în timp a pre-
ocup@rilor pentru realizarea tehnologi-
ilor nepoluante.
Practicarea unui turism verde va
favoriza mai eficient resursele di -
verselor zone }i regiuni de pe glob,
a disponibilit@]ilor de for]@ de munc@
la atenuarea dezechilibrelor interre-
gionale, mijloc complex de diversifi-
care a economiilor na]ionale.

Principiile eco-economice (II)
- elemente esen]iale în restabilirea echilibrului ecologic global

conf. univ. dr. Virgil NICULA
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[inta deficitului bugetar convenit@ cu
Fondul Monetar International pentru
2010 de}i a fost respectat@, respec-
tiv 6,5& fa]@ de 6,8& cât a fost limi-
ta maxim@ convenit@, guvernul nu }i-
a respectat promisiunile privind plata
arieratelor }i în plus a }i “solicitat”
dona]ii importante companiilor de
stat }i a decis majorarea TVA la 24&
la finalul anului pentru a se încadra
în aceast@ ]int@. A}adar, practic ]inta
a fost dep@}it@ cu toate c@ prop-
unerea ini]ial@ stabilit@ pentru 2010
era de 5,9&, ulterior fiind consider-
at@ ca nerealizabil@.

Din comunicatul Ministerului de
Finan]e rezult@ c@ deficitul bugetar
înregistrat la finele anului trecut a
fost 33,3 miliarde de lei, respectiv
6,5& din PIB , sub limita stabilit@ în
acordul cu FMI, de 34,6 miliarde lei. 
Deficitul bugetar s-a diminuat fa]@ de
anul 2009 de la 7,4& la 6,5& din
PIB ca urmare a cre}terii încas@rilor,
în condi]iile unor cheltuieli obligatorii
suplimentare înregistrate la dobânzi,
ajutoare pentru }omaj, plata unor ari-
eratelor, finan]area proiectelor din
programele cu finan]are UE.
Încas@rile din TVA, accize }i venituri
nefiscale au avut cea mai mare con-
tribu]ie la cre}terea veniturilor
bugetare anul trecut, avans temperat
de diminuarea încas@rilor din impoz-
itul pe venit, impozitul pe profit }i
contribu]iile la asigur@ri sociale,
potrivit aceleia}i surse. Încas@rile din
TVA preconizate de Ministerul de
Finan]e la întocmirea bugetului pre-
supun majorarea acestora cu 10& în

2011. Presupunerea este una for]at@
în contextul în care consumul este la
cote reduse, aceast@ variant@ fiind
una pu]in fezabil@.
Cheltuielile de personal în 2010 s-au
men]inut sub cele înregistrate în
aceea}i perioad@ din anul precedent,
înregistrând o contrac]ie cu 8,6&. La
acest capitol preconiz@m o men]inere
a procentului alocat în 2010.
Varia]iile înregistrate fa]@ de anul pre -
cedent, de}i au avut o evolu]ie des -
cendent@, au înregistrat valori impor-
tante la impozitul pe venit (-3,2&),
impozitul pe profit (-4,9&), }i con-
tribu]ii de asigur@ri sociale (4,5&).
În contextul în care guvernul propune
cre}terea sumelor absorbite din fon-
durile structurale, ceea ce este
întradev@r vital, atunci }i cheltuielile
cu cofinan]area vor cre}te. Sumele
primite de la Uniunea European@ în
contul pl@]ilor efectuate în 2010 au
^nregistrat o crestere cu 181& fa]@
de aceea}i perioad@ a anului prece-
dent, respectiv 5,4 miliarde lei fa]@
de 1,9 miliarde lei.
De asemenea, cheltuielile cu bunuri

}i servicii au crescut cu 5,2& fa]@ de
anul 2009, în principal ca urmare a
major@rii cheltuielilor bugetului Fon -
dului na]ional unic de asigurari so ci ale
de s@n@tate pentru plata arieratelor.
Exist@ consultan]i }i deciden]i politici
care afirm@ c@ nu m@rimea deficitu-
lui bugetar este problema, ci modul
de alocare a surplusului cheltuielilor
bugetare. Totu}i luând exemplu anu-
lui 2010 în care premierul Emil Boc
afirma c@ 20& din cheltuielile
bugetare vor fi alocate c@tre
investi]ii, execu]ia a ar@tat c@ doar
jumatate din acest procent a fost
repartizat c@tre investi]ii. În acest
context scade }i încrederea con-
tribuabilului în eficien]a }i sustenabil-
itatea sistemului bugetar, sistem cu
o credibilitate oricum deja afectat@. 
În acest context, retrogradarea
României de c@tre agen]iile de rating
interna]ionale la o categorie inferioar@
a înraut@]it percep]ia investitorilor
str@ini fa]@ de oportunit@]ile de pe
plan local, iar tensiunile politice }i
desele modific@ri ale sistemului fiscal
i-au facut pe str@ini, în unele cazuri,

s@-}i reconsidere deciziile de
investi]ii, chiar }i pe aceia care au o
tradi]ie deja pe pia]a local@.
Conform datelor publicate de BNR }i
preluate într-o analiz@ a site-ului wall-
street.ro, absen]a cre}terii economice
în România va afecta investi]iile
str@ine care s-au pr@bu}it în 2010
pân@ la nivelul de 2,6 miliarde de
euro, pe fondul recesiunii, dup@ ce în
urm@ cu doi ani se înregistra recor-
dul de 9,5 miliarde de euro.
În pia]@ unii specialis]i nu v@d cu
ochi buni numeroasele acorduri cu
FMI din cauza m@surilor pe care
ace}tia le impun ulterior, precizând
chiar c@ nu exist@ o formul@ magic@
sau de succes pe care reprezentan]ii
FMI s@ poat@ s@ o aplice tuturor
economiilor emergente }i pe care s@
le poat@ redresa în acela}i fel.
Trebuie s@ se ]in@ cont de mai multe
aspecte printre care }i obiceiurile,
felul oamenilor din ]ara respectiv@ }i
de poten]ialul de unde poate ap@rea
cre}terea economic@. Pentru acest
an, autorit@]ile î}i propun s@ reduc@
deficitul bugetar la 4,4& din PIB,

]int@ care este una ambi]ioas@ în
contextul în care pân@ în momentul
de fa]@ nu au fost luate m@suri efi-
ciente de stimulare a cre}terii eco-
nomice. În acest context, reiterez
p@rerea c@ veniturile bugetare se vor
încadra în linii mari în acelea}i marje,
iar anumite cheltuieli a}a cum am
ar@tat }i mai sus vor cre}te.
În plus în anul 2011 raportarea
deficitului bugetar este solicitat@
Guvernului a se realiza doar pe mod-
elul utilizat de Uniunea European@,
respectiv ESA 95, care include }i
datoriile statului c@tre firme }i este
mai concludent dup@ cum afirm@
chiar reprezentantul României la FMI,
Mihai T@n@sescu. 
În concluzie, trebuie subliniat faptul
c@ pentru a putea construi un buget
competitiv }i care s@ reflecte cât mai
fidel sectoarele în care trebuie alocate
resursele este nevoie s@ se ]in@ cont
}i de noile tendin]e din spa]iul
Uniunii Europene în materie de con-
struc]ie a bugetului UE pe urm@torii
20, chiar 30 de ani.
În acest sens se dovedesc utile
studiile pe care UE le întreprinde cu
privire la buget, în spe]@ „EU
Spending Study Final Report”, studiu
din care o importan]@ deosebit@ o
prezint@ urm@toarea întrebare: care va
fi structura }i aloc@rile bugetului UE
în viitor. Nu este o întrebare u}oar@,
dar voi încerca s@ punctez câteva
aspecte care merit@ sesizate. Reforma
bugetului UE va presupune pachete
de ac]iuni referitoare la: schimb@rile
climatice }i resurse energetice,
cuno}tiin]e }i inovare, securitate
comun@ în cadrul uniunii }i afaceri
interna]ionale. Trendul propune
cre}terea aloc@rilor }i interesului pen-
tru cele 3 pachete enumerate mai
sus cu un nivel important.
Un alt aspect interesant relevat de
raportul men]ionat se refer@ la
Politica Agricol@ Comun@ pentru care
se manifesta un interes în sc@dere,
având în vedere }i o viitoare posibil@
aderare la UE a Turciei, ]ar@ cu un
important sector agricol.

Implicatii privind tinta deficitului 
bugetar de 4,4 & din PIB pentru 2011

drd. ec. Ilie BANU

B. N. R.
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urmare din pag.1
Dar tocmai acest profit spune ceva
despre cât de liber@, cât de pia]@ sau
cât de lipsit@ de echidistan]@ este
lumea profitului în economia
româneasc@. Sunt companiile acestea
atât de performante încât sfideaz@
criza }i dau lec]ii de bun@ practic@
oricui vrea s@ le primeasc@? Iat@ cum
stau lucrurile. Petrom a atins un
maxim istoric în privin]a profitului.
Locul întâi cu coroni]@ pentru o com-
panie care a avut un profit de peste
2 miliarde de lei, o cifr@ superb@. Nu
aceasta este cifra impresionant@ ci
raportarea fa]@ de anul precedent:
163&  Aceast@ cifr@ este aproape de
un record. Acum mai r@mâne de sta-
bilit ce exprim@ el: o eficien]@ impre-
sionat@, un tupeu corporatist, o
întâmplare fericit@ sau un aranjament
cu statul pentru a mai compensa prin
impozitul pe profit ceva din criticile
legate de pre]ul benzinei sau rede-
ven]e sc@zute. Petrom spune limpede
c@ aceste cifr@ reflect@ investi]iile }i
restructur@rile din ultimii doi ani.
Numai anul trecut, investi]iile au fost
de 4,8 mld lei adic@ duble fa]@ de
profit. E drept, au crescut cu 15&
fa]@ de anul trecut ceea ce arat@ pe
de o parte o politic@ investi]ional@
constant@ care a dus la profit. Dar
aceasta este doar o perspectiv@ a

tabloului. Dac@ privim întregul piesaj
economic, dintr-o dat@ vedem mai
mult decât o cutie neagr@ în care se
investesc 4 lei }i din care rezult@ 2.
Pentru c@ deosebirile fa]@ de anii
preceden]i în care politicile
investi]ionale au fost cam la acela}i
nivel ]in de pre]urile la carburan]i.
Cum costurile de produc]ie sunt în
sc@dere, simplu fapt c@ pre]ul
materiei prime a crescut s-a transfer-
at în pre]ul final al produsului }i de
aici în profit. A}a se lumineaz@ o
parte a cutiei negre }i din trans-
paren]@ se vede o rent@ rezultant@ a
cre}terii pre]ului petrolului pe pie]ele
interna]ionale }i ca urmare un profit

care a explodat din aceast@ cauz@.
Mai mult, celebrele redeven]e au fost
în jurul a 550  - 600 mil lei atât în
2009 cât }i în 2010 pentru c@ ele
sunt calculate la cantitatea extras@  -
relativ aceea}i.  Concluzia este c@ în
cazul profitului Petrom avem un caz
clasic de rent@ pe care compania
încearc@ s@ o mai temperat prin
politicile investi]ionale sus]inute }i
prin cârd@}ia statului care beneficeaz@
atât de impozitul pe profit în cre}tere
anul acesta cât }i prin dividendele pe
care le va primi din cele 20 de pro-
cente pe care le mai de]ine la
Petrom. Întrebarea care r@mâne este
daca dividendele + impozitul pe prof-

it + redeven]ele + accize la benzin@ +
celelalte taxe }i impozite pe care le
pl@te}te compania care exploateaz@
câmpurile petroliere române}ti }i
impune pre]ul la benzin@ pe pia]@
egaleaz@ interesul public pe care
Petrom trebuie s@-l deserveasc@ prin
faptul ca scoate petrolul ieftin }i îl
vinde la pre]uri interna]ionale unei
popula]ii cu venituri mici dependent@
inelastic de carburan]i.
S@ mai lu@m un caz care sfideaz@
criza dar genereaz@ acelea}i întreb@ri.
Alro Slatina }i-a crescut profitul la
160 mil lei, cu 80& fa]@ de anul
precedent. Din nou cifre cam mari
pentru o economie care scade. Avem

acelea}i explica]ii: investi]iile care au
crescut cu 40& , restructurarea din
ace}ti ani etc. Dar cifrele au
întreb@rile lor. Cifra de afaceri a cres-
cut cu doar 30 & }i iat@ profitul
umflându-se cu o vitez@ dubl@. S@
deschidem din nou perspectiva din-
colo de contabilitatea intern@. În
2010 Alro a beneficiat de celebru
contract de energie mai ieftin@ rene-
gociat. Conform surselor sindicale
Hidroelectrica a vândut cu cel pu]in
60 – 70& energie mai ieftin@ decât
cea de pe burs@, asta daca nu
cumva, pentru a-}i onora contractul,
Hidro a achizi]ionat }i ceva energie
termo mult mai scump@ pentru a
face fa]@ cererii. Chiar dac@ avem o
problem@ de management la Hidro,
r@mâne întrebarea dac@ nu cumva e
un alt caz de rent@ rezultat dintr-un
cadou de energie ieftin@. R@spunsul
este evident, ca }i în cazul Petrom.
Profitul în România în criz@ se ob]ine
când ai beneficii dincolo de pia]@.
Este o regul@. Macar dac@ companie
cu companie, profit cu profit, s-ar
aduna spre o ie}ire din criz@. Dar nu
se întâmpl@ a}a pentru c@ avem un
joc cu sum@ nul@, dac@ nu chiar
p@gubos. Profitul lor se construie}te
în cazul rentelor, pe pierderea altora.
Segrega]ia aceasta nu face decât s@
împiedice mai mul]i s@ aib@ acces
corect la resurse }i odat@ cu ele s@
g@seasc@ mai u}or cale spre profit.

Ce facem cu culeg@torii de rente ?
Dan SUCIU

Dispozi]iile acquis-ului Schengen (II)
La 19 iunie 1990 a fost semnat@
Conven]ia cu privire la
Implementarea Acordului Schengen.
Se urm@re}te crearea, în urma
abolirii controlului vamal comun,
unui spa]iu comun de securitate }i
justi]ie. Obiectivele principalele ale
acordului rezid@ în:
- armonizarea prevederilor legate de
intrarea }i }ederea de scurt@ durat@
în spa]iul Schengen a cet@]enilor din
afara UE;
- problema azilului (cu determinarea
privind c@rui dintre Statele Membre
se va supune solicitantul azilului);
- probleme de combatere vamal@ a
crimelor legate de droguri;
- cooperarea poli]iei (urm@riri pericu-
loase);
- cooperarea dintre statele Schengen
în probleme de justi]ie.
Conven]ia cu privire la
Implementarea Acordului Schengen a
intrat în vigoare la 1 septembrie
1993, prevederile lui nu puteau s@
aib@ un efect practic, totu}i, pân@
când condi]iile tehnice }i legale nu
erau îndeplinite (datele bancare }i
datele relevante privind protec]ia
autorit@]ilor). Astfel, Conven]ia a
început s@ aib@ efect practic la 26
martie 1995 atât pentru p@r]ile orig-
inare ale Acordului Schengen, cât }i
pentru Spania }i Portugalia. Din
1995, Italia, Grecia, Austria,
Danemarca, Finlanda }i Suedia au
aderat la Conven]ie, care a intrat în
vigoare pentru cele trei ]@ri nordice
abia la 25 martie 2001
Odat@ ce controlul vamal este com-
plet abolit, de]in@torul vizei comune
este îndrept@]it s@ stea în cele 15
state mai sus men]ionate care aplic@
Conven]ia cu privire la
Implementarea Acordului Schengen
pentru maximum pân@ la 90 zile
într-o perioad@ de }ase luni, impul în

care e valabil@ viza.
Punctele cheie ale Conven]iei cu
privire Ia Implementarea Acordului
Schengen:
- Cet@]enii ]@rilor ce implementeaz@
Acordul Schengen pot trece fron-
tierele interne ale ]@rilor semnatare la
orice punct f@r@ controlul vamal;
- Viza f@r@ restric]ii teritoriale (viza
turistic@ sau cea business ce permite
de]in@torului s@ stea pân@ la 90 de
zile într-o perioad@ de }ase luni, viza
de tranzit sau la aeroport), acordat@
unui cet@]ean dintr-o ]ar@-ter]@ de una
din ]@rile semnatare, îndrept@]e}te
de]in@torul, în acela}i scop }i pe
durata validit@]ii vizei, s@ intre f@r@
controlul vamal pe teritoriul oric@rei
dintre ]@rile semnatare.
- Orice cet@]ean dintr-o ]ar@-ter]@ cu
permis de re}edin]@ valid în una din-
tre ]@rile semnatare poate c@l@tori cu
un pa}aport valid, f@r@ a cere o viz@,
timp de 90 de zile într-o perioad@ de
}ase luni, în alte ]@ri semnatare;
- Armonizarea politicii de vize în ]@rile
Schengen (lista comun@ a cet@]enilor
din ]@rile-ter]e care solicit@ vize);
- Controlul vamal extern potrivit unui
standard comun Schengen;
- Accesul tuturor ]@rilor Schengen la
Sistemul Informa]ional Schengen
(SIS) furnizând date despre identi-
tatea personal@ sau alte informa]ii
din spa]iul Schengen;
- Cooperare apropiat@ dintre poli]ie
}i justi]ie;
- Unificarea eforturilor pentru com-
baterea crimei legate de droguri; 
Conven]ia de Aplicare a Acordului de la
Schengen privind eliminarea gra dúala a
controalelor la frontierele comune
interne, a fost semnat@ la data de 19
iunie 1990, între Belgia, Germania,
Fran]a, Luxemburg }i Olanda.
Sistemul Informatic Schengen (SIS)
face parte din Titlul IV al Conven]iei,
art. 92-101. Conform acestora,
p@r]ile semnatare ale Conven]iei au

creat }i au administrat un sistem
informatic comun, denumit Sistemul
Informatic Schengen, compus dintr-o
sec]iune na]ional@ în fiecare stat }i
un serviciu de asisten]@ tehnic@.
Sistemul Informatic Schengen trebuie
s@ permit@ autorit@]ilor desemnate de
fiecare stat membru ca, prin inter-
mediul unei proceduri de c@utare
automat@, s@ aib@ acces la semnal-
mentele cu privire la persoane }i
obiecte pentru controale la frontier@
în concordan]@ cu legisla]ia na]ional@
„precum }i în cazul semnalmentelor
prev@zute la art. 96, pentru acor-
darea vizelor, permiselor de }edere
}i pentru supravegherea str@inilor în
contextul aplic@rii dispozi]iilor
Conven]iei referitoare la circula]ia
persoanelor."
Fiecare Stat Membru creeaz@ }i
administreaz@, în nume propriu }i pe
riscul s@u, sec]iunea sa na]ional@ din
Sistemul Informatic Schengen, al
c@rei fi}ier de date va fi identic cu
fi}ierele celorlalte sec]iuni na]ionale
ale fiec@rui Stat Membru, prin uti-
lizarea serviciului de asisten]@
tehnic@. Pentru a permite trans-
miterea rapid@ }i eficient@ a datelor,
fiecare stat membru se conformeaz@,
din momentul cre@rii sec]iunii sale
na]ionale, protocoalelor }i proce-
durilor stabilite de comun acord cu
celelalte state pentru serviciul de
asisten]@ tehnic@. Fi}ierul de date al
fiec@rei sec]iuni na]ionale va servi la
c@utarea automat@ pe teritoriul
fiec@rui stat. Consultarea fi}ierelor de
date din sec]iunile na]ionale ale altor
state nu va fi posibil@.
Statele membre creeaz@ }i admin-
istreaz@ în comun, asumându-}i
împre un@ riscurile, serviciul de asis-
ten]@ tehnic@ al SIS, pentru care este
responsabil@ Fran]a; acest serviciu î}i
are sediul la Strasbourg. Serviciul
cuprinde un fi}ier de date care asig-
ur@ on-1ine, ca fi}ierele de date ale

sec]iunilor na]ionale s@ fie ]inute
identic. Acest fi}ier al serviciului de
asisten]@ tehnic@ con]ine date referi-
toare la persoane }i obiecte de
interes pentru toate statele membre
Statele semnatare ale Conven]iei,
conform legisla]iei na]ionale, vor
schimba informa]iile suplimentare în
leg@tur@ cu alertele introduse în sis-
tem }i ac]iunile ce trebuie urmate în
momentul descoperirii unei per-
soane/obiect date în urm@rire prin
SIS, prin intermediul unei autorit@]i
desemnate în acest scop, denumit@
Biroul SIRENE (Suplimentary Infor -
mation Requested at National Entry).
Sistemul Informatic Schengen are ca
obiect men]inerea ordinii }i secu-
rit@]ii publice, inclusiv a securit@]ii
na]ionale. Acest sistem cuprinde
doar categoriile de date care sunt
furnizate de fiecare stat membru }i
care sunt necesare în scopurile
prev@zute la art. 95-100 din
Conven]ie. Statul semnalat, care
introduce un semnalment, verific@
dac@ importan]a cazului justific@
includerea semnalmentului în SIS.
Categoriile de date sunt urm@toarele:
persoanele pentru care a fost emis
un semnalment;obiectele la care se
face referire în art. 99 }i 100. în
ceea ce prive}te persoanele, infor-
ma]iile se limiteaz@ la urm@toarele
elemente:numele, prenumele }i
numele anterioare, alias-uri care sunt
introduse separat; orice semn fizic,
particular, obiective si inalterabile;
locul }i data na}terii; sex; cet@]enia;
dac@ persoana în cauz@ este înar-
mat@, violent@ sau a evadat; motivul
semnal@rii; m@sura care trebuie
luat@; în cazul semnalmentelor de la
art. 95, tipul infrac]iunii.
Dac@ un stat membru consider@ c@
un semnalment este incompatibil cu
dreptul s@u intern, cu obliga]iile sale
interna]ionale sau cu interesele
na]ionale esen]iale, poate ad@uga la

aceste semnalmente, în fi}ierul de
date al sec]iunii na]ionale, o not@ în
sensul c@ m@surile care trebuie luate
în temeiul semnalmentului nu se vor
aplica pe teritoriul s@u. În leg@tur@ cu
acest subiect vor trebui s@ existe
consult@ri cu celelalte state. Dac@
statul care a emis semnalmentul nu îl
retrage, acesta va r@mâne deplin
aplicabil pentru celelalte state.
Desigur, România va trebui s@
p@}eas c@ ferm spre respectarea
prevederilor din întreaga documenta]ie
privind Acordul Schengen, deoarece
exist@ un articol care prevede c@, în
momentul în care sunt înc@lcate pro-
cedurile, nor mele }i condi]iile
prev@zute în Acordul Schengen, aces-
ta s@ poat@ fi modificat de ]ara de
re}edin]@, iar în caz de dificult@]i }i
mai mari, s@ fie suspendat chiar de
Consiliul Uniunii Europene.
Am precizat aceste aspecte deoarece
România ridic@ un num@r important
de probleme ]@rilor Uniunii Europene
prin aceea c@ cet@]enii s@i nu
respect@ cu stricte]e scopul
c@l@toriei, exist@ o sumedenie de
persoane care refuz@ s@ se întoarc@
în ]ar@, dep@}ind cele 90 de zile
admisibile }i, în acest context, tre-
buie expulzate; popula]ia de etnie
rrom@ creeaz@ alte probleme
(cer}etorie, furturi, activit@]i care
afecteaz@ climatul social etc); nere-
spectarea prevederii în leg@tur@ cu
sumele minime ce trebuie de]inute
de cei care viziteaz@ ]@rile membre
ale Acordului Schengen }.a.m.d.
În acest context, Guvernul României
a fost nevoit s@ adopte reglement@ri
care, numai aparent, vin în con-
tradic]ie cu prevederile Acordului
Schengen, dar, în realitate, sunt în
concordan]@ cu acestea, vizând
nevoia de protec]ie a statelor vizitate
de cet@]eni români care aduc atingere
prevederilor din Acordul Schengen }i
documentele conexe ale acestuia.  

dr. Paul LUCIAN

Alro Slatina
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Arta }i literatura, începând cu a
doua jum@tate a secolului XIX, cu -
noa}te profunde schimb@ri atât în
concep]ii cât }i în planul mijloacelor
de exprimate artistic@. Acestea s-au
datorat în primul rând influen]ei mar-
ilor cuceriri ale }tiin]elor }i tehnicii,
a schimb@rilor fundamentale din  soci-
e tatea omeneasc@, asupra gândirii cul-
turale în general }i artistice în special.

Arti}tii }i scriitorii, categorii ultra-
sensibile ale societ@]ii, nu au putut s@
nu reac]ioneze la incredibilile desoperiri
}tiin]ifice. O mare parte dintre arti}tii
care au introdus, în arta lor, sugestii
ale cuceririlor }tiin]ifice, ale unor real-
iz@ri tehnice geniale, au fost }i
ini]iatorii unor curente }i mi}c@ri artis-
tice. Astfel operele acestora, la vremea
respectiv@, au stârnit ilaritate, neî-
credere, reac]ii adverse atât din partea
publicului larg cât }i a speciali}tilor. 

Impresionismul bun@oar@, ap@rut
ca o reac]ie fireasc@ împotriva artei
academice oficiale, devenit@ desuet@
}i caduc@, reprezint@ o revolu]ie în
pictur@. Lucrarea „ Impression, soleil
levant ” ( impresie, r@s@rit de soare),
a pictorului francez Claude Monet
expus@ la Salonul de art@ de la Paris
din 1874, a fost categorisit@, de
c@tre critica oficial@ drept o art@
trec@toare.

Referindu-se la pensula]ia impre-
sioni}tilor, mijloc de expresie specif-
ic, Paul Jamot, renumit critic de art@
al vremii, arat@ c@ aceasta d@ un
aspect de „laine hachée” (lân@
tocatat@) sem@nând cu dosul unei
broderii. Manifestul }i argumentele
teoretice doctrinare ale impresionis-
mului nu s-au conturat de la început,

practica devansând teoria, fenomen
pe care istoria omenirii l-a înregistrat
de foarte multe ori. 

Pentru fundamentarea }tiin]ific@ a
revolu]iei în domeniul picturii, în care
s-au inregistrat primele elemente defi -
nitorii  ale sale, un aport esen]ial l-
au avut  marile descoperiri ale fizicii.

Descompunerea luminii albe în
cele 7 culori, demonstrat@ de tre-
cerea unui fascicul de lumin@ alb@
printr-o prism@ triunghiular@ regulat@,
ob]inerea }i demonstrarea spectrului
culorilor, au stat la baza realiz@rii
cromatologiei ca }tiin]@ a culorilor,
foarte important@ pentru pictori dar
}i pentru cei ce doresc s@ în]eleag@
miracolele picturii. 

Ecourile impresionismului din pic-
tur@ au p@truns în muzic@ }i liter-
atur@. Compozitori preocupa]i de per-
cep]ia subiectiv@ a culorilor, a rit-
murilor }i registrelor cromatice, a

teoriei armoniilor în pictur@ }i
muzic@, au pus bazele impresionis-
mului în muzic@. Dintre cei mai
cunoscu]i, amintesc în acest context
pe Claude Debussy, Maurice Ravel ,
Paul Dukas }i Frederick Delius.

Debussy consider@ ca cele trei „
Nocturne” }i mai ales în piesa „Nori”
din prima nocturn@, ating forma
maxi m@ a armoniei cromatice impre-
sioniste.

În func]ionarea imensului carusel
al mi}c@rilor literar artistice din sec-
olele XIX  }i XX (peste 40 la num@r),
aportul creatorilor români la diversi-
ficarea formelor acestora, începând
cu începutul secolul XX, este mai
mult decât meritoriu.

Curentul „Dadaist”, ini]iator }i
promovator total, scriitorul român
Tristan Tzara, în 1916. Este de noto-
rietate european@ faptul c@ acesta a
devenit un animator activ care a

atras }i a polarizat cele mai originale
talente literare pentru înoirea litera-
turii europene, pentru a lupta
împotriva limbajului artificial al
crea]iei la mod@, incapabil s@
exprime adev@ratele sensuri ale vie]ii.
El a avut, în literatura }i plastica
român@ adep]i în plan estetic, scri-
itori }i arti}ti de marc@ printre care
s-au afirmat: Ion Vinea, Sa}a Pan@,
Ilarie Voronca, Emil Isac, Adrian
Maniu }i Marcel Iancu. 

La o distan]@ de peste 50 de ani
un alt poet român, Florentin Sma -
randache, stabilit în SUA în 1990,
ini]iaz@ un nou curent literar artistic,
Paradoxismul, care are în plan estet-
ic }i filosofic c$teva puncte unde se
intersecteaz@ tangen]ial cu Dada -
ismul. Acestea sunt: Obiectivarea
spa]iului într-o perspectiv@ non-lec-
tur@, av$nd ca tehnici non-ortodoxe,
colajul, calamburul, contrasensuri

bizare, contraziceri în tromb@, fars@
}i insurgen]@.

Prin ceea ce Paradoxismul se
diferen]iaz@ de dadaism, dup@ opini-
ile esteticianului Titu Popescu,  sunt:
ritmurile orale ale stilului, sinceritatea
insurgent@ prin enormitatea auto-
ipostazierii, prin retorica deta}@rii,
prin dramatizarea naivit@]ii, prin
superlativiz@ri licen]ioase prin abil-
itarea picanteriei, prin fiziologizarea
sentimentelor, îndr@zneala talentului
con}tient de sine.
Florentin Smarandache are o crea]ie
literar@ impresionant@ pe lâng@ cea
de matemetician eminent. A publicat
peste 75 de c@r]i de poezie, proz@
}i  teatru, 100 de studii ap@rute
presa american@ }i interna]ional@.
Pentru originaitatea absolut@ a liter-
aturii sale este nominalizat pentru
premiul Nobel la sec]iunea literatur@
pe anul 2010. 

Petru-Ovidiu DUMBR~VEANU

SOLILOCVII DE DUMINIC~
Paradoxismul mi}care literar-artistic@ de avangard@ româno-american@

1888: A fost inaugurat Ateneul Român. Cl@direa a fost construit@ între anii 1886 }i 1888, prin st@ruin]a lui Constantin Esarcu, 

dup@ planurile arhitectului francez A. Galleron, pe baz@ de subscrip]ie public@, sub lozinca „Da]i un leu pentru Ateneu".


