
„În o sută sau
două sute de ani,

lumea, fiind
străbătută de căi

ferate, vapoare
cu abur, 

fiind acoperită de fabrici, de uzine,
va degaja bilioane de m.c. de acid
carbonic și, cum pădurile vor fi dis-
truse, aceste bilioane vor perturba

armonia lumii”
Eugen Husar, 1855

A 21-a Conferință ONU asupra cli-
matului, desfășurată de curând, la
Paris, prezintă cel puțin două
semnificații. Prima: s-a încercat –
încercare cu succes relativ –
obținerea unui acord universal care

să reducă emisiunile totale de gaz cu
efect de seră. A doua: numărul mare
de Conferințe ONU asupra climatului
relevă cel puțin dificultatea intervenției
umane, umaniste chiar, într-un proces
în care profitul pe termen scurt și viz-
iunea îngustă asupra dezvoltării au
încă un rol esențial. Sigur că
modificările pozitive necesare și
așteptate astfel se vădesc, se vor vădi
în timp: câteva sau poate multe
decenii, secole, etc. Bunele intenții,
însă, au fost adesea deteriorate de
acțiunile unor state, „dictate”, de multe
ori, de mari întreprinzători, dornici să-
și conserve o serie de avantaje deja
dobândite. 
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“Atunci când nu mai
eşti copil, 

ai murit demult“

Constantin Brâncuşi
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climatului: „Antropocenia”, 
o nouă disciplină

– călătorie în istoria economică a lumii –

Dan popESCu

19. universități de top.
Ivy League (continuare)
MoTTo                                                                                                      
„Dumnezeu este ceea
ce mintea devine când
a depășit nivelul  nos-
tru de înțelegere.”
Freeman j. Dyson
Universitatea Princeton a
fost fondată în 1746, fiind
a patra universitate ca
vechime din SUA. Prince-
ton este o instituție
independentă, co-
educațională (pentru am-
bele sexe) ,
non-denominaț ională
(nerestricționată sau
asociată cu o anumită re-
ligie) care furnizează
educație în domeniul hu-
manities (corelate cu cul-
tura umană – istorie,
arheologie, antropologie,
filozofie, studii culturale...

Conf. Univ. Dr. 
Cornel juCAN, uLbS

continuare in pag. 2

Realităţi 
“in glissando” (III)

#brusselslockdown
Câteva gânduri la

rece...(II)

continuare ^n pag. 4

În lucrarea de faţă ne prop-
unem să prezentăm câteva
consideraţii cu privire la teoria
normativă a comportamentului
economic.
Prealabil acestor consideraţii

vom face unele precizări cu
privire la ceea ce înţelegem
prin conceptele de normă,

normativism şi comportament economic.
Referitor la conceptul de normă, putem spune că
aceasta reprezintă  o regulă  de natură prescriptivă
cu privire la modul de executare a unui act sau a unei
acţiuni (un ansamblu convergent de acte) [Dinga,
2015]. Referitor la conceptul de normativitate, putem
spune că aceasta reprezintă o proprietate a unui
comportament, individual sau colectiv, care este
funcţie de o normă sau de un sistem de norme sta-
bilite cu privire la modul de realizare a unei acţiuni
sau a unei activităţi (un ansamblu convergent de
acţiuni) [Dinga, 2015].

Consideraţii cu privire
la teoria normativă a

comportamentului 
economic

Conf. Univ. Dr. 
Vasile brATIAN, uLbS

continuare in pag. 3

- continuare în pagina 8 -

Frauda lezează economia în ansamblul ei, cauzează imense
pierderi financiare, slăbeşte stabilitatea socială, ameninţă struc-
turile democratice, determină pierderea încrederii în sistemul

economic, corupe şi compromite instituţiile economice şi so-
ciale. (Nicolescu C., Spălarea banilor mai multe repere într-o
lume atipică, Ed. Universităţii Lucian Blaga, Sibiu, 2007).

Până nu demult companiile nu au considerat prevenirea fraudei ca fiind un obiectiv
principal al sistemului de control intern al organizaţiei. Acţiunile de prevenire a fraudei
erau privite ca o componentă implicită a obiectivelor generale, de conformitate, ale
controalelor interne şi nu ca un program structurat, cu obiective clare şi explicite
privind prevenirea şi detectarea fraudei.
De asemenea, în trecut, acţionarii, consiliul de administraţie şi conducerea aveau
tendinţa să trateze cazurile de fraudă ca nişte anomalii rezultate din funcţionarea
defectuoasă a controalelor interne, cu o frecvenţă redusă.
Ca urmare a numeroaselor cazuri răsunătoare de fraudă descoperite în interiorul
unora dintre cele mai prestigioase companii multinaţionale, la începutul secolului
XXI, această viziune s-a modificat radical. 

Auditul intern şi rolul său în
prevenirea şi detectarea

fraudelor

- continuare în pagina 6 -

Indieni, astăzi, din Arizona

Acropole

conf. univ. dr. Daniela
pETrAşCu, uLbS

RIAD

Conform Project Management Institute (2013), un
proiect este „o încercare temporară menită să creeze
un produs, serviciu sau rezultat unic. Natura temporară
a proiectelor indică un început și un sfârșit clar definite.

Finalul este atins atunci când au fost realizate obiectivele proiectului sau când
proiectul este întrerupt deoarece nu vor fi/nu pot fi îndeplinite obiectivele sau
nu mai există necesitatea proiectului. Temporalitatea nu presupune neaparat că
proiectul este scurt. Temporar nu înseamnă că se aplică produsului, serviciu-
lui sau rezultatului proiectului; majoritatea proiectelprofor sunt realizate pentru
a crea un rezultat de durată“.

Managementul de
proiect - teoretizare,

constrângeri și influențe

- continuare în pagina 5 -

Corespondenţă din bruxelles

Bruxelles s-a calmat, între timp, deşi mai vezi
camioane militare si taburi în trafic sau staţionate

strategic, pe străzi. Probabil o vor mai face
mult timp, de acum inainte.

Terorismul

conf. univ. dr. Lucian
bELAşCu, uLbS

lect. univ. dr. Dan Alexandru
popESCu, uLbS

Servicii de calculatoare

Cu prilejul Crăciunului şi al Anului Nou 2016, revista Euroecono-
mia XXI, urează tuturor cititorilor şi colaboratorilor Crăciun Fericit,
un An Nou plin de bucurii şi împliniri, multă, multă sănătate şi re-
alizarea tuturor dorinţelor. La Mulţi Ani !
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...literatură, lingvistică, religie, psi-
hologie, sociologie, arte vizuale,
performing arts, etc), științe sociale,
științele naturii și inginerie. Univer-
sitatea are peste 800 de clădiri care
se întind pe mai bine de 500 de
acrii (2 023 428 metrii pătrați). Con-
form statisticilor universității, 98%
dintre studenți locuiesc în campus. 
Peste 1100 de membrii ai staffului
asigură educația celor 5200 de
studenți și 2600 de masteranzi și
doctoranzi. Universitatea are 36 de
departamente, 50 de programe in-
terdisciplinare pentru studenți, 10
librării cu peste 14 milioane de ti-
tluri.
Universitatea are un program gen-
eros de asistență financiară care să
asigure posibilitatea tuturor tinerilor
talentați să acceadă la educație.
Rata de admitere este de cca 7%
din totalul aplicațiilor primite. Pen-
tru admiterea din anul 2015, cca
60% dintre cei admiși au primit aju-
tor financiar, fiecare primind în
medie câte 48 600 $ (pe an). Peste
13% din studenții admiși în 2015 au
fost internaționali. (Princeton, Of-
fice of Communication,
31.03.2015)
Ca și universitatea Brown, despre
care am vorbit în articolul anterior,
și universitatea Princeton are o
inovație în domeniul curiculei uni-
versitare, valabilă în acest caz pen-
tru domeniul științelor, care oferă
studenților oportunitatea de a lucra
direct cu profesorii, majoritatea
membrii ai Academiei naționale de
științe sau laureați ai premiului
Nobel, în proiecte de cercetare
interdisciplinară. 
Și pentru că am pomenit despre
membrii ai staffului laureați ai pre-
miului Nobel o să menționez doar
câțiva:
- premiul Nobel pentru economie:
Angus Deaton (2015) – profesor de
afaceri inernaționale; Christopher
Sims (2011) -  profesor de
economie și bănci; Thomas Sar-
gent (2011) – profesor invitat de
economie; Paul Krugman (2008) –
profesor de economie și afaceri
internaționale; Eric Maskin (2007)
– profesor invitat de economie;
Daniel Kahneman (2002) - profesor
de psihologie și afaceri publice;
John Nash PhD (1994) – cercetător
în domeniul matematicii; Sir Arthur
Lewis (1979) – profesor de politici
economice, etc.
- premiul Nobel pentru literatură:
Mario Vargas Llosa (2010), invitat
în cadrul cursurilor de studii latino-
americane și de scriere creativă;
Toni Morrison (1939) – profesor de
humanities; Eugen O'Neill (1936) –
absolvent al universității Princeton,
promoția 1910; etc
- premiul Nobel pentru pace:
Woodrow Wilson (1919) – membru
al staffului universității și președinte
al acesteia; etc
Lista premiaților Nobel pentru
științe este extrem de vastă, ea
cuprinzând nu mai puțin de 20 de
premianți pentru fizică și chimie,
precum și 2 pentru medicină.
În cadrul universității funcționează
de mai bine de 85 de ani Institutul
pentru Studii Avansate (IAS) într-o
zonă izolată, pe o suprafață de 800
de acrii (peste 3 milioane de metrii
pătrați), și în care cerbii și
căprioarele se plimbă nest-
ingherite. La intrarea în institut,
care a reprezentat casa pentru zeci
de minți strălucite ale lumii, cum ar
fi Albert Einstein, Alan Turing și Kurt
Godel, am avut  norocul și privi-

legiul, providențial de a-l întâlni și
cunoaște pe Freeman J. Dyson.
Deși era o zi de duminică, la ora 7
p.m., seara, marele savant pleca
de la biroul său de lucru...
Aici  se cuvine a face câteva
precizări care vor lămuri cititorii
cum de s-a întâmplat acest eveni-
ment ce mi-a marcat tot restul vieții.

Institutul este un model atipic de
studiu academic: membrii săi nu
predau, nu sunt obligați să publice
cercetările lor și nimeni nu spune
nimănui ce ar trebui sau nu ar tre-
bui să cerceteze. Toți au mână
liberă să facă orice doresc. Astfel
IAS oferă ceva ce alte școli nu o
fac: libertatea în ceea ce privește
cercetarea și lipsa constrângerilor
financiare. Prin aceasta, creatorii
Institutului au vrut să se asigure că
oamenii lor de știință, dar și geniile
viitorului, vor avea un sediu aca-
demic care să le sprijine munca,
toată viața!... 
Ideea este că, așa cum spunea
Arkani-Hamed, un fizician de
renume, profesor la universitățile
Berkely și Harvard până în 2009,
de când a devenit membru al IAS,
institutul a înțeles faptul că progre-
sul aduce beneficii, dar presupune
timp, multe eșecuri și multă muncă.
Peste decenii, această muncă ce
poate părea extravagantă sau chiar
dementă, are potențialul de a trans-
forma în totalitate viețile noastre.
(Drumond, 2013)
Privind înapoi, se poate constata
că Institutul și-a îndeplinit cu brio
această sarcină: -Einstein și-a
desăvârșit aici teoria câmpului uni-
ficat, o încercare de a „a intra în
mintea lui Dumnezeu” (se
concentrează pe descrierea unitară
a tuturor fenomenelor fizice cunos-
cute pe baza unui singur câmp pri-
mar)
- O echipă din care făcea parte și
John von Neumann a dezvoltat în
anul 1940 prototipul computerului
modern. 
-Freeman J. Dyson, în cei peste 60
de ani trăiți în cadrul Institutului s-a
preocupat de domenii diverse,
pornind de la spațiul interplanetar
și până la schimbările climei
pământului.
Anul acesta se celebrează aniver-
sarea a 100 de ani de când Albert
Einstein a emis teoria generală a
relativității care a modificat
concepțiile legate de spațiu, timp și
gravitație, determinând generații de
oameni de știință să privească,
pornind de la alte premize, univer-
sul. Universitatea Princeton a
sărbătorit acest eveniment pe 5-6
noiembrie 2015, printr-o conferință
dedicată acestui eveniment. Albert
Einstein a fost unul dintre cei mai
notabili rezidenți ai Institutului de
Studii Avansate, începând cu anul
1933 și până la moartea sa în anul
1955.  Biroul său este păstrat intact
și astăzi în cadrul Institutului.
Biroul lui Albert Einstein la IAS
(Zandonella, 2015)
În anul 2011, universitatea a publi-
cat o carte cu cele mai importante
citate ale marelui savant, The Ulti-
mate Quotable Einstein, din care o
să prezint doar câteva:
- Odată cu faima, am devenit din ce
în ce mai stupid, ceea ce este de-
sigur un fenomen extrem de comun
( din scrisoarea adresată lui Hein-
rich Zangger, 24 dec. 1919)
- Personal, am cunoscut cea mai
mare plăcere în contactul cu lumea
artei. Mi-a furnizat sentimente
fericite de o intensitate pe care nu
am cunoscut-o în  nici un alt dome-
niu (1920, citat de Moszkovski)
- Imaginația este mai importantă
decât cunoașterea. Cunoașterea

este limitată. Imaginația înconjoară
lumea. (1927, interviu cu Viereck
G.S.)
- De multe ori pe zi îmi dau seama
cât de mult din viața mea exterioară
și interioară se bazează pe munca
colegilor mei, atât cei în viață, cât
și cei decedați. Și cât de mult mai
trebuie să trudesc pentru a da
înapoi la fel de mult cât am primit
(1930, din lucrarea WhaT I believe)
- Cred cu tărie că dragostea față de
un subiect sau hobby este un pro-
fesor mai bun decât un sentiment
al datoriei – cel puțin pentru
mine.(1940, scrisoare către Philipp
Frank)
- Nu mă gândesc niciodată la viitor.
El vine destul de repede. (1945-46,
aforism)
- Este un lucru straniu să fi atât de
cunoscut și, cu toate acestea, să fi
atât de singur. Dar este sigur că
acest tip de popularitate forțează
victima sa să ia o poziție defensivă
care duce la izolare. (1952,
scrisoare către E. Marangoni)
- Rădăcinile psihologice ale
războiului au, în opinia mea, origini
biologice legate de caracteristicile
creaturii de sex masculin
Lucrarea menționată a fost
prefațată de Freeman Dyson, care
menționează în acest text o vizită
pe care a făcut-o în urmă cu câțiva
ani în Tokyo, unde a ținut cursuri,
alături de Stephen Hawking.
Dyson relatează experiența
incredibilă a unei plimbări pe
străzile orașului, în care s-a simțit
ca și cum ar fi urmat drumul Galileii
alături de Isus Christos. Oriunde au
mers, mulțimi de japonezi îi urmau
și doreau să atingă scaunul cu
rotile al marelui Stephen Hawking.
Atunci, Dyson și-a amintit de o

vizită a lui Einstein la Tokyo în anul
1922, în care japonezii i s-au închi-
nat la fel cum au făcut 70 de ani
mai târziu în fața lui Hawking. Ei,
japonezii, au dovedit gusturi rafi-
nate în alegerea eroilor lor. În ciuda
barierelor culturale și de limbă, ei
au intuit o calitate divină în acești
doi vizitatori. Într-un anumit fel  au
înțeles că, atât Einstein cât și
Hawking sunt nu doar mari oameni
de știință, ci și persoane cu calități
umane deosebite. 
Freeman J. Dyson, fizician teoreti-
cian și matematician american de
origine britanică,  a fost cea mai
mare parte a vieții sale profesor de
fizică în cadrul IAS (din 1953 și
până în prezent) și a adus
contribuții fundamentale în teoria
cuantică a câmpurilor, fizica ma-
teriei condensate, astrofizică, fizică
și tehnologie nucleară, fizică
matematică, fiind, de asemenea un
sfătuitor al guvernului american
într-o gamă largă de probleme din
domeniul științei sau tehnologiei.
Dyson a studiat sistemul climatic
din urmă cu 30 de ani, cu mult
înainte ca această problemă să
devină o chestiune politică
fierbinte. Deși pensionat în prezent,
continuă să aibă biroul său și servi-
ciul de secretariat la dispoziția sa,
în cadrul IAS.
În cartea sa de eseuri,  „The Scien-
tist as Rebel” (2006), Dyson i-a
sfătuit pe părinți să își îndrume
copii către știință, ca formă de „re-
beliune împotriva sărăciei,
urâțeniei, militarismului și injustiției
economice”. 
Într-un interviu acordat în anul 2014
lui Thomas Lin de la Quanta Maga-
zine, Dyson susținea că, privind în
urmă, după 70 de ani de activitate,

folosește aproximativ aceeași
matematică. Cea mai importantă
schimbare a survenit datorită com-
puterelor care au crescut magni-
tudinea bazelor de date așa încât
acum posedăm enorm de multe
date, dar puțină înțelegere a aces-
tora. Ceea ce avem acum sunt mici
insule de cunoaștere într-o mare de
informații. Problema este să lărgim
această înțelegere. 
În articolul „Energy in the Univers”,
publicat în revista Scientific Ameri-
can, Dyson afirma: „Când
examinăm universul și determinăm
numeroasele accidente fizice și as-
tronomice care s-au produs spre
folosul nostru, suntem tentați să
conchidem că universul a trebuit să
știe că noi vom exista.” 
O altă idee interesantă are valoare
de postulat: „Dumnezeu este ceea
ce mintea devine când a depășit
nivelul nostru de înțelegere.” 
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Referitor la conceptul de compor-
tament economic, putem spune
că acesta reprezintă un ansamblu
de conexiuni care se stabilesc
între elementele componente ale
unui sistem cu mediul şi care au
drept scop schimbul entropic din-
tre acestea şi mediul.
Acestea fiind spuse, în
concordanţă cu cele relatate mai
sus, cu privire la conceptul de
comportament economic şi con-
ceptul de normativitate, putem
trage următoarea concluzie: pred-
icatul de suficienţă numit scop, din
definiţia economicului, generează,
cauzează normativitatea.
Aşadar, putem scrie succesiv
următoarele:
1) scopul este considerat starea
de atracţie spre care converg
acţiunile economice
2) starea de atracţie de tip scop
cauzează normativitatea 
3) normativitatea ca efect al scop-
ului tolerează doar anumite acţiuni
pentru realizarea scopului
4) acţiunile tolerate de normativi-
tate trebuie să fie gestionate prin
intermediul unui instrument care le
controlează
5) instrumentul care controlează
capătă forma unui stabilizator care
trebuie să reducă discrepanţa din-
tre ceea ce este la un moment dat
în realitate ca rezultat al acţiunii şi
ceea ce trebuie să fie potrivit
scopului
6) reducerea discrepanţei dintre
ceea ce este şi ceea ce trebuie să
fie implică alegerea anumitelor mi-
jloace dintr-o mulţime de mijloace
posibile
7) alegerea mijloacelor specifice
se realizează faptic pe criteriul
sustenabilităţii şi nu pe criteriul
optimalităţii
8) alegerea mijloacelor pe criteriul
sustenabilităţii implică faptul că
rezultatul mijloacelor folosite (out-
puturile) reprezintă imputuri în
generarea acţiunilor viitoare pen-
tru atingerea scopului

După cum am putut constata în
cele prezentate anterior, concep-
tul de normă include relaţia cu un
scop şi cu activităţile ce sunt
legate de acesta. 
În acest sens, teoria normativă
enunţă ceea ce trebuie să fie
potrivit scopului şi descrie ce tre-
buie făcut pentru atingerea aces-
tuia, oferind soluţii pentru
practicieni.
Ce putem înţelege prin ce trebuie
să fie potrivit scopului?
În accepţiunea lui Husserl, trebuie
să fie se raportează la o anumită
dorinţă, voinţă, la un ordin, dar
este considerat mult prea restâns.
Enunţirile, sub forma judecăţilor
normative, la Husserl capătă
următoarele expresii: un A trebuie
să fie B; un A, care nu este B, este
un A rău; numai un A care este B
este un A bun [Husserl, 2007, pg
74-75].
Se face precizarea că enunţurile
normative negative nu trebuie in-
terpretate ca negaţii ale
enunţurilor afirmative
corespunzătoare, după cum nici
negarea unei existenţe nu are val-
oarea unei interdicţii. Ca urmare,
următoarele enunţuri normative
sunt echivalente: Un A nu trebuie
să fie B; un A care este B este în-
todeauna un A prost; numai un A
care nu este B este întodeauna un
A bun. 
Câteva consideraţii necesare cu
privire la cele de mai sus în

accepţiunea lui Husserl [Husserl
2007, 76-87]:
a) atunci când se face referire la
bun, respectiv la rău, se
realizează o estimare
comparativă, diferenţieri între mai
bun şi cel mai bun, respectiv între
mai rău şi cel mai rău
b) trebuie fixat conţinutul constitu-
tiv a ceea ce trebuie evaluat ca
bun, respectiv ca rău. Enunţul nor-
mativ: toţi A trebuie să fie B, in-
clude enunţul: numai acei A care
sunt B au proprietatea C. Propri-
etatea C este enunţul constitutiv al
predicatului normativ bun
c) conţinutul constitutiv ale predi-
catelor valorice bun şi rău (pozitiv
şi negativ) sunt unităţi de măsură
în funcţie de care se măsoară
obiectele sferei la care se referă
acele predicate
d) enunţul normativ care spune
că obiectele din sfera dată trebuie
să satisfacă caracteristicile dis-
tinctive ale predicatului valoric
bun, şi anume în ce măsură
posibilă, are o proprietate
privilegiată în interiorul fiecărei
grupe de norme de acelaşi fel şi
poate fi caracterizată ca normă
fundamentală (spre exemplu, la
utilitarişti, principiul: celei mai mari
fericiri posibile de cel mai mare
număr de ori posibil, reprezintă o
normă fundamentală). Această
normă fundamentală reprezintă
principiul după care se realizează
orice normare şi nu este un enunţ
normativ
e) raportul dintre norma
fundamentală şi enunţul normativ
propriu-zis este analog raportului
dintre definiţii ale seriei numerelor
şi teoremelor (care se referă în
permanenţă la acele definiţii)
f) norma fundamentală face ca
discursul normativ să fie unitar. In-
troduce ideea normării în toate
propoziţiile normative (în tot dis-
cursul normativ), fiecare dintre
aceste propoziţii exprimă ideea
unei relaţii de conformare între
normă şi ceea ce este normat

Ţinând cont de precizările făcute,
conchidem spunând că cel mai
important aspect pe care îl
regăsim aici este faptul că orice
teorie normativă reclamă o normă
fundamentală care nu este
normativă, ci teoretică, adică un
adevăr stabilit teoretic.
bibliografie:
1. Bratian, V., (2014) Defining the
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nomic Organization and Stabilizer
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3. Dinga, E., (2015), Proiectul
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Vezi, de exemplu, cazul
Statelor Unite și „relația”
respectivă cu protocolul de la
Kyoto. O „relație” totalmente
penibilă. Iar astfel de situații nu
au fost și nu sunt nici pe de-
parte singulare. Până la urmă,
în fapt, omul este cel care
dorește să îndrepte ceea ce tot
el, omul, din ignoranță dar și din
alte motive, a stricat...
... A stricat? Cum, în ce fel a stri-
cat? Cum a influențat omul cli-
matul în decursul timpului?
Întrebări de mare adâncime, cu
răspunsuri a căror formulare
necesită investigații, examinări
la fel de profunde. Întrebări la
care eu, în cursurile mele de
economie, de istorie
economică, dar și de economia
dezvoltării durabile, am urmărit,
chiar dacă succint, să răspund
încă din anii 1980. De exemplu,
afectarea mediului, în speță
amplificarea desertificării în Sa-
hara generată de dorința de a
avea lemn, pentru construcția
de vase, a Imperiului Roman.
Pe urmă, ce scria Horațiu în
”Epistulae”: „Natura expelles
furca, tamen usque recuret”
(„Alungi natura cu furca, dar ea
se va întoarce în goană”). Sau
17 secole mai târziu, ce
menționa Francis Bacon în
„Novum Organum”: „Nature to
be commanded, must be
obeyed” („Tebuie să i te supuni
naturii ca să-i poți porunci”).
Apoi, chiar în timpul nostru, teo-
ria entropiei a marelui econo-
mist român Nicolas Georgescu
Roegen(vezi, de pildă, Dan
Popescu „Universul în alb –
negru”, Edit. Albatros,
București, 1987, apoi Dan
Popescu, „Cornul abundenței –
un miracol?”, Edit. Albatros,
București, 1984, ș.a.), etc. De
altfel, în afara cursului de
„Economia dezvoltării durabile”,
în volumul meu de „Istoria
gândirii economice din antichi-
tate până la sfârșitul secolului
XX”, volum distins cu Premiul
„P.S. Aurelian” al Academiei
Române în 1999, Edit. Conti-
nent, Sibiu-București, 2001,
prezint un amplu capitol intitu-
lat: „Eco-dezvoltarea,
componentă a unei noi para-
digme. De la „Epistulae”-le lui
Horațiu la dezvoltarea durabilă”.
Deci, din punctul meu de
vedere, nu doar în ultimul timp
s-a discutat despre problemele
ample ale afectării mediului. În
pofida, dar, a conului de umbră
deasă, chiar de întuneric, total
nemeritat în care s-au aflat și se
află – la noi, dar nu și în Eu-
ropa, la marile universități eu-
ropene – disciplinele de istorie
economică, preocupări privind
afectarea mediului în evoluție
au existat. Și la mine, dar și la
câțiva alți colegi, este drept,
puțini. Cu atât mai meritorii
asemenea eforturi ținând
seama de conjunctură și de
„conjuncturi”...
Iată, însă, că astăzi, cercetătorii
domeniului se reunesc sub
exigențele unei noi discipline,
„Antropocenia”, ce urmărește
să releve, în decursul timpului și
nu doar de acum, puternica
influența a omului asupra cli-
matului. Dar să urmărim mai în
detaliu despre ce este vorba.
Utilizând, alături de
considerațiile proprii și de alte

considerații, pe cele ale
cercetătorului francez Jean-
Baptiste Fressoz, publicate în
revista „L′Histoire”, numărul pe
septembrie 2015. În fapt, prin
obiectul său de studiu,
„Antropocenia” deteriorează un
mit: cel după care avem de-a-
face cu ascensiunea
amenințătoare a CO2 în
atmosferă doar după, târziu
după debutul revoluțiilor indus-
triale în Anglia, Franța, Germa-
nia, Statele Unite, Rusia, etc.
J.B.Fressoz arată că nu avem o
relație precisă între această as-
censiune, între această curbă și
marile alegeri, marile opțiuni
tehnologice precum industri-
alizarea, agricultura industrială,
automobilul, aviația, ș.a.; că nu
avem o relație precisă între as-
censiunea acumulărilor de CO2
și marile procese istorice, pre-
cum imperialismul, colonialis-
mul, globalizarea economică,
războaiele, pe un alt plan fordis-
mul, ș.a. Ceea ce nu înseamnă
că nu se poate stabili, totuși, o
relație. Totodată, asemenea
categorii istorice nu trebuie ex-
aminate, în speță, doar din per-
spectiva evoluției CO2, ci și a
altori markeri ai crizei globale
de mediu, cum ar fi nitrații, fos-
forul și compuși ai săi, etc. Cu
alte cuvinte, pot fi „acuzate”
doar modernitatea dezvoltării
sau chiar „specia umană” în
modernitate, ca atare, de criza
de mediu? Să vedem.
Din capul locului trebuie sub-
liniat un fapt: profesorul olandez
Paul Crutzen, Premiul Nobel
pentru chimie, menționează că
analiza trebuie să se
desfășoare în spațiul generos
dintre științe abordate în
maniera clasică (fizică, chimie,
biologie, analiza ozonului at-
mosferic, ș.a.) și științele so-
ciale, în primul rând Economia
Politică. Tot P. Crutzen
menționează faptul că umani-
tatea are o asemenea influență
asupra Planetei (modificări ma-
sive ale ciclurilor de utilizare a
unor materii prime, compro-
miterea și stingerea altor cicluri,
ș.a.), încât este nevoie ca în
scara timpurilor geologice să se
deschidă, să se reliefeze, să se
definească, să se examineze
noi structuri, o nouă epocă.
Epoca omului, desfășurată pe
milenii. Acțiunea umană asupra
Planetei devine în acest fel
comparabilă cu cea a variațiilor
de orbită terestră sau cu cea a
tectonicii plăcilor... Tocmai într-o
astfel de direcție, „Antropoce-
nia” în raport cu noțiunea de
„Criză a mediului” care trimite
nemijlocit la o temporalitate
scurtă – desigur, fără a o anula,
fără a anula definiția și laturile
majore care desenează actuala
criză a mediului înconjurător –
pune în lumină cel puțin două
elemente. Și anume: a) nu
avem de-a-face cu o simplă
criză, doar cu un moment, un
moment greu de trecut, ci cu „o
revoluție geologică de origine
umană”; b) avantajul
Antropoceniei este acela de a
pune omul, timpul și istoria
economică a lumii, istoria ei
biologică, fizică, chimică, în
centrul problemei. Din nou, dar,
istoria economică de care noi
ne-am bătut joc, și ne batem în
continuare joc, cu atâta
detașare, cu atâta nepăsare...
... Reflectând în termeni istorici,
potrivit unor opinii, începutul,
chiar dacă foarte timid, ar fi în

urmă cu 5000 de ani, în mo-
mentul apariției culturilor de
orez din China. Ele ar fi în bună
parte responsabile de amplifi-
carea metanului atmosferic.
Potrivit altor opinii, data de
pornire s-ar situa în jurul anului
1610, respectiv o scădere
brutală, abruptă, în mai multe
decenii, a CO2 atmosferic,
diminuare generată de
dispariția a 90% din indienii
Americilor, victime ale cucerir-
ilor și bolilor importate în zona
respectivă prin europeni.
Suprafețele agricole au înregis-
trat astfel un recul în profitul
pădurii care stochează CO2,
ceea ce a redus efectul de seră
și a agravat vârsta glacială din
secolele XVII și XVIII.
Consecințe mai mult decât in-
teresante. Iată dar, scrie Jean
Baptiste Fressoz, „ o împletire a
istoriei pământului cu istoria
umană”. Totodată, este sem-
nalat astfel integrarea
„Antropoceniei” în „istoria glob-
alismului”. 
O astfel de concepție se
apropie de cea a istoricului
american Kennetz Pomeranz,
potrivit căruia revoluția
industrială ar fi fost imposibilă
fără Imperiul Britanic și fără ex-
ploatarea economică a Americii.
Îl completăm focalizând ele-
mente nodale astfel în India – și
nu doar în India – de unde bri-
tanicii și-au procurat o bună
parte din necesarul de bumbac,
diminuând suprafețele agricole
cultivate pentru nutriție și

provocând moarte prin în-
fometare a sute de mii și mil-
ioane de oameni. Sau
focalizând elemente nodale în
locurile în care britanicii, cu
aceleași efecte de înfometare,
au extins pășunile pentru oi,
etc. Iar toate acestea ne conduc
către opinia, și a noastră, de
așezare a industrializării din
secolul XIX ca matrice efectivă
a amplificării emisiunilor de gaz
cu efect de seră. Încercând să
fim mai preciși, ni se pare
corectă data de 1784, anul
inventării mașinii cu abur, în
mare măsură la baza debu-
turilor industrializării moderne,
ca un punct de plecare sim-
bolic. Cărbunele, dincolo de
faptul că a putut genera tre-
cerea de la lemn la metal,
printre altele a activat filaturile.
Oricum, însă, fără bumbacul din
America de pe marile plantații
lucrate de sclavi, și fără lâna
neozeelandeză mai ales din
secolul XIX, mașina cu abur ar
fi generat, cu siguranță, mult
mai puțin interes... Să notăm,
însă, utilizarea foarte
neeconomică a cărbunelui, o
bună perioadă, datorită randa-
mentului foarte scăzut al
mașinilor cu abur (o mare parte
din energie pierzându-se în
atmosferă), ceea ce a făcut ca
energiile regenerabile (eoliană,
hidraulică, tracțiunea animală,
etc.) să aibe multă vreme un rol
important în industrializări...
Discutând, în fapt, despre mod-
ificarea climatului, cu precădere

în sensul influențelor lui asupra
mediului ambiant, trebuie să
avem în vedere influențe ma-
jore de acest tip chiar înainte de
revoluțiile industriale.
Cercetătorul Fabien Locher
(vezi L′Histoire, loc.cit), reflec-
tând asupra evoluției climatului
din America de Nord, se
întreabă despre cauzele
diferențelor considerabile de
temperaturi, pe aceeași linie de
latitudine, de o parte și de alta
a Atlanticului. Iar răspunsul este
„diferențele de suprafețe
împădurite”. Era mai frig și mai
umed, mai proaspăt, într-o
parte întrucât existau mai mari
suprafețe de păduri care aveau
un rol crucial în ciclul apei... De
altfel, în Canada, parțial, dar şi,
în Franța, climatul era mai dulce
deoarece s-a defrișat mai mult
pentru a cultiva pământul.
Consecința perversă este că
despăduririle trebuie consider-
ate și ca o „ruptură” dureroasă
în ciclul providențial și global al
apei (apa se evaporă la nivelul
Ecuatorului și urcă până la
Polul Nord asigurând un climat
mai dulce și ploi în regiunile
temperate)... Supraîncălzirea,
dar, a climatului pe Terra a fost
și este generată și de uciderea,
peste limită, a pădurilor. Iar
situația României, în acest
cadru, este, din păcate, un
„foarte bun” (în sensul de foarte
rău) exemplu. Vinovații de la
noi? „Topiți” în neant... 

Dan popESCu

- va urma -
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Primul aspect al noțiunii de proiect,
așadar, este cel temporal.  Princi-
pala caracteristică a proiectelor este
că acestea au o dată de început și
de sfârșit clar definită. Acest lucru
ilustrează importanța majoră a
planificării în cadrul managementu-
lui de proiect. Fără o planificare
riguroasă și un control constant
asupra evoluției proiectului,
termenele limită agreate cu clientul
nu pot fi îndeplinite. Pe de altă parte,
proiectele se regăsesc aplicate în
foarte multe domenii de activitate. În
acest sens, un proiect poate să
dezvolte un nou produs, serviciu
sau rezultat. Unele proiecte
dezvoltă sau achiziționează un sis-
tem informatic nou sau modificat
(hardware sau software), construi-
esc o clădire, instalație electrică sau
o infrastructură, împlementează,
îmbunătățesc sau consolidează un
proces sau o procedura de afaceri.
Exemplele sunt multiple, nefiind lim-
itate la cele deja menționate de
Project Management Insititute. În
fond, ceea ce diferențiază un
proiect de alte modalități de organi-
zare a muncii este limitarea sa în
timp.

Al doilea aspect este gestiunea
proiectului. Managementul de
proiect presupune punerea în apli-
care a cunoștințelor, aptitudinilor, in-
strumentelor și tehnologiilor pentru
a proiecta activități în vederea în-
deplinirii cerințelor proiectului. Man-
agementul de proiect se realizează
prin aplicarea adecvată a cinci
grupe de proces: inițierea, planifi-
carea, executarea, monitorizarea și
controlul, finalizarea. 

Al treilea aspect este cel al scop-
ului. Obiectivul este de a îndeplini
cerințele proiectului, ceea ce atrage
după sine satisfacția clientului și
crearea de valoare. De aceea,
companiile multinaționale pun mare
accent pe managementul de
proiect, acest concept fuzionând cu
strategia de afaceri. În acest sens,
principala responsabilitate a
mangerului de proiect este de a
oferi un produs sau un serviciu unic
care să îndeplinească cerințele
specificate în contract, respectând
termenele limită agreate și ținând
cont de constrângerile financiare. 

Al patrulea aspect se referă la
constrângerile mediului asupra
proiectului. Aceste limitări sunt defi-
nite de managementul de proiect
drept tripla constrângere. Pentru a
crea un proiect de succes, man-
agerul de proiect trebuie să ia în
considerare trei concepte: domeniul
de aplicare al proiectului, timpul și
costul și să balanseze aceste
obiective aflate în competiție.  Există
însă și alte constrângeri în cadrul
proiectelor, care pot fi la fel de im-
portante ca cele menționate ante-
rior. În altăordine de idei, exemplul
dat de Schwalbe concluzionează
că și calitatea este un element de
care trebuie să se țină cont în cadrul
managementului de proiect. Cali-
tatea este deseori un factor cheie în
cadrul proiectelor deoarece un
proiect poate atinge obiectivele de
aplicabilitate, timp și cost, dar se
soldează cu un eșec din cauza fap-
tului că nu sunt respectate stan-
dardele de calitate agreate
împreună cu clientul. 

Al cincilea aspect cu privire la
proiecte este comunicarea. Aceasta
nu poate fi catalogată ca o con-
strângere, dar o putem asocia
dependențelor. Succesul manage-
mentului de proiect este puternic

influențat de un stil de comunicare
organizațional eficient, mai ales în
contextul globalizării profesiei de
manager de proiect.  Astfel man-
agerii de proiect situați în zone ge-
ografice diferite au posibilitatea de a
comunica mai eficient cu cei
implicați pentru luarea deciziilor. În
ultimul timp, părțile implicate și
membrii de proiect utilizează tot mai
mult comunicarea electronică
(email, social media, conferințe
audio și video)   pentru a comunica
cu managerul de proiect.
Proiectele sunt influențate și de cul-
tura, stilul și structura
organizațională. În contextul
globalizării, când membrii de proiect
sunt situați în diverse arii geografice,
este important să se țină cont de
cultura membrilor de proiect în
funcție de țara de origine. Mai mult,
indiferent de locație, indivizii care
lucrează în cadrul aceleași com-
panii aderă la un set de valori co-
mune impuse de organizație. Dar
trebuie să se țină cont și de faptul
că un proiect implică uneori și
entități externe parte din parteneri-
atele strategice sau de tip joint ven-
ture, caz în care proiectul va fi
influențat de mai multe organizații.
Cultura și stilul unei organizații
influențează maniera în care
proiectele se desfășoară. Este un
aspect important faptul că stilul și
cultura organizațională au un im-
pact major asupra abilității proiectu-
lui de a îndeplini obiectivele impuse.
De aceea, un manager de proiect
trebuie să înțeleagă diversele stiluri
și culturi organizaționale care ar
putea afecta proiectul.

Fiecare proiect presupune di-
verse procese pentru atingerea
finalității. Aceste procese de proiect
sunt grupate în cinci categorii
cunoscute drept grupe de proces în
managementul de proiect: inițierea,
planificarea, execuția, monitorizarea
și controlul, finalizarea. O fază
reprezintă o grupare de activități
similare care au un început și un
sfârșit vag definit. De obicei, fazele
sunt secvențiale. Totuși, fazele nu
au date clare de finalizare iar anu-
mite activități dintr-o anumită fază
vor continua în fazele ulterioare ale
proiectului. 

Pentru început, în zona de
inițiere, se definește noul proiect
sau o nouă fază a unui proiect exis-
tent, obținându-se autorizarea de a
începe proiectul sau o etapă a
acestuia. În cadrul proceselor de
inițiere, domeniul de aplicare inițial
este descris, iar resursele financiare
inițiale sunt alocate. Sunt identificate
părțile implicate, interne și externe,
care vor interacționa și influența
rezultatul general al proiectului. Ast-
fel, în această primă fază se
identifică precis elemente indis-
pensabile: domeniul de aplicabiliti-
ate al proiectului, scopul,
obiectivele, resursele, livrabilele, ter-
menii de livrare, structura
organizațională. Rezultatul acesei
etape este caietul de sarcini, fiind un
ghid pentru toate deciziile viitoare
ale proiectului atunci când vine
vorba de managementul
schimbării. Acesta este documentul
cheie care asigură buna înțelegere
a scopului proiectului. Caietul de
sarcini este un document important
pe care managerul și echipa de
proiect îl vor folosi ca punct de
referință pentru modificările ulte-
rioare sau pentru luarea deciziilor.
Caietul de sarcini reprezintă reperul
teoretic al proiectului. Acesta
conține descrierea domeniului de
aplicare al livrabilelor, tipul și felul
livrabilelor, limitările proiectului, con-
strângerile, ipotezele proiectului, or-
ganigrama proiectului, riscurile

identificate, etapele (bornele)
proiectului, estimările de cost,
cerințele de gestionare a proiectu-
lui.

Etapa de planificare constă în
desfășurarea acelor procese care
stabilesc domeniul de aplicare al
efortului, care definesc și
conturează obiectivele, care
dezvoltă cursul acțiunilor cerute
pentru atingerea obiectivelor.
Deoarece proiectul se află la un sta-
diu incipient în cadrul fazei de plan-
ificare, feedbackul din partea părților
implicate este foarte important pen-
tru a construi un cadru cât mai com-
plet și documentat asupra
obiectivelor și scopului proiectului.
Faza de planificare presupune
crearea unui set de documente de
planificare ce vor ghida echipa pe
tot parcursul proiectului. Un plan de
proiect este esențial pentru succe-
sul proiectului. Acesta identifică
Work Breakdown Structure (WBS),
activități și sarcini care trebuie în-
deplinite pentru a finaliza proiectul.
De asemenea, identifică
secvențierea sarcinilor, durata și
dependențele de sarcini și resurse,
precum și cheltuielile financiare
necesare pentru a finaliza proiectul.
Această fază este importantă prin
evaluarea și evitarea riscurilor. Plan-
ificarea însoțită de control
anticipează rezultatul efortului
proiectului. Prin aceasta se caută
depistarea disfuncționalităților și
acțiunilor de evitare sau reparare a
situațiilor neplăcute. 

Tot în faza de planificare se
caută spargerea proiectului în părți
mai mici și care se doresc a fi exe-
cutate în paralel. Modalitatea de
împărțire a activităților folosește
tehnica Work Breakdown Structure
(WBS). Aceasta este o structură
ierarhică a sarcinilor care pot fi exe-
cutate independent. WBS descrie
activitățile necesare a fi construite,
integrate și revizuiește
produsele/serviciile care urmează
să fie livrate de către unitatea
organizațională a proiectului.
Aceasta este realizată prin patru
pași: 
ü pasul 1: identificare obiective
(servicii, produse, livrabile)
ü pasul 2: identificare sarcini și or-
ganizare în mod ierarhic
ü pasul 3: identificate alte sarcini
de executat
ü pasul 4: divizare sarcini identifi-
cate anterior în subcategorii logice
succesive astfel încât sarcinile iden-
tificate să devină ușor de gestionat
(pachete de lucru) pentru scopuri
de planificare și control.

Planificarea mai presupune și
întocmirea planului de risc, de cali-
tate, de comunicare, planului finan-
ciar, planul costurilor. Toate acestea
contribuie la gestionarea eficientă a
proiectului. 

Managementul eficient al
riscurilor determină gradul de suc-
ces (foarte scazut în anii '90) al
proiectului. O abordare proactiva
asupra riscurilor determină, per
global, efort minim și rezultat
maxim. Un risc de proiect reprezintă
un eveniment incert care, dacă
apare, are un efect pozitiv sau neg-
ativ asupra unuia sau mai multor
obiective ale proiectului, cum ar fi
domeniul de aplicare, planificare,
cost și calitate. Un risc poate avea
una sau mai multe cauze și unul
sau mai multe efecte. Gestiunea
riscurilor  presupune evaluarea
continuă a riscurilor, identificarea
severității, definirea strategiilor și
planurilor de tratare de-a lungul
execuției proiectului. Planul gestiunii
riscurilor presupune identificarea
riscurilor, analizarea riscurilor,
crearea unui plan de răspuns la risc,

monitorizarea și controlul riscurilor,
acțiunile de efectuat aferente
fiecărui risc. Identificarea riscurilor
presupune notarea elementelor
care ar putea avea un potențial
negativ asupra proiectului. Analiza
riscurilor înseamnă notarea de-
scrierii riscului, a probabilității și a im-
pactului pentru fiecare din ele. De
asemenea, se notează și planul de
răspuns fiecărui risc, care ar trebui
să includă soluțiile potențiale. Mon-
itorizarea și controlul riscurilor se
efectuează continuu. Reacționarea
la risc se referă la aplicarea planului
de acțiune aferent. Modelul divizării
în subcomponente mai mici se
aplică și riscurilor și se numește
Risk Breakdown Structure (RBS).
Fiecare risc este evaluat în funcție
de probabilitatea de apariție și im-
pactul asupra unui obiectiv al
proiectului. Echipa de proiect tre-
buie să stabilească ce combinații de
probabilitate și impact există și să
realizeze o clasificare de risc ridicat,
moderat și risc scăzut. Se acordă,
astfel, o atenție sporită manage-
mentului riscurilor deoarece în cazul
în care un risc devine real și nu
există un plan de reacție, proiectul
se poate finaliza cu eșec. Succesul
proiectului depinde  în mare măsură
de planificarea eficientă a riscurilor.

Faza a treia, execuția proiectu-
lui, presupune efectuarea diverselor
procese pentru a finaliza activitatea
definită în planul de management al
proiectului pentru a îndeplini
specificațiile proiectului.  În perioada
execuției s-ar putea ca pentru atin-
gerea rezultatelor să fie necesară
planificarea de actualizări și recali-
brare de obiective. Aceasta poate
include schimbări în durata
activităților, în productivitatea și
disponibilitatea resurselor și
schimbări ale riscurilor neanticipate.
Aceste variații pot afecta planul
managementului proiectului și sunt
supuse aprobării clienților.  Pe par-
cursul evoluției unui proiect
schimbările apar deseori și nu tre-
buie ignorate. Gestionarea
schimbărilor este critică pentru suc-
cesul unui proiect. Pot interveni di-
verse cereri de modificare cum ar fi
cerințe suplimentare adăugate la
proiect, creșterea costului proiectu-
lui sau decalarea activităților.  Man-
agementul schimbării, ca și cel al
riscului, presupune un plan de
acțiune bine stabilit pentru a asigura
viabilitatea proiectului. Manage-
mentul schimbării este un proces în
trei pași: identificarea schimbării, in-
vestigarea schimbării și ulterior im-
plementarea acesteia. Cei implicați
în identificarea, investigarea și im-
plementarea modificărilor sunt un-
eori numiți, apriori, și organizați sub
denumirea de Comitet dedicat
schimbărilor, și sunt cei care
aprobă, resping sau amână solic-
itarea de schimbare. În prima etapă
se ia în considerare opinia echipei,
apoi sunt consultări cu cei direct
interesați de mersul proiectului. De-

seori echipa de management nu
are vizibilitate deplină asupra
deficiențelor din proiect, motiv pen-
tru care reacția acestora trebuie să
fie promptă. Orice schimbare
executată în cadrul proiectului tre-
buie comunicată părților interesate. 

A patra etapă, cea a monitorizării
și controlului, include: activități pen-
tru a urmări, revizui și pentru a or-
ganiza avansul și performanța
proiectului; identificarea tuturor
zonelor în care sunt necesare
schimbările planului; inițiere a
schimbărilor necesare. Avantajul
cheie al acestui grup de procese
este că performanța proiectului este
măsurată și analizată la intervale
regulate, evenimente aferente sau
condiții excepționale pentru identifi-
carea îndepărtării de la planul de
management. Gestiunea
schimbărilor este prezentă și în
cadrul acestei etape. Identificarea
modificărilor se face în faza de
execuție, iar în etapa de monitor-
izare și control acestea se
investighează și se implementează. 

Conform PMI, în ultima fază a
proiectului, cea de închidere, se
efectuează procese/sarcini pentru
concluzionarea/f inal izarea
activităților din fazele anterioare.  Se
caută obținerea acceptului clientu-
lui/beneficiarului/sponsorului pentru
închiderea  formală a proiectului
sau a unei anumite faze din acesta,
se documentează experiențele
acumulate, se aplică actualizări
corespunzătoare cu privire la pro-
cesele organizaționale, se
arhivează documentele relevante
ale proiectului în sistemul informatic
pentru a fi utilizate ca date istorice,
se evaluează membrii echipei de
proiect și se închid toate activitățile
de achiziții. Toate aceste faze ale
proiectului pot fi reinterpretate în
funcție de complexitatea proiectului,
domeniul de aplicatibilitate,
metodologia aleasă. 
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În prezent, frauda este
considerată ca fiind una din cele
mai importante riscuri la care
este expusă o organizaţie, în
strânsă legătură cu riscurile de
piaţă, de credit, juridice sau
reputaţionale. (Munteanu V.,
Zuca M., Zuca Ş., Auditul intern
la întreprinderi şi instituţii pub-
lice: Concepte, metodologie,
reglementări, studii de caz;
Wolters Kluwer, Bucureşti,
2010)
Ca o noutate este şi faptul că in-
vestitorii au devenit mai sensi-
bili la problema riscului de
fraudă, deoarece pierderile co-
laterale generate de fraudă au
ajuns să depăşească în mod
semnificativ pierderile financiare
directe provocate de fraudă.
Aceste pierderi colaterale includ
publicitatea negativă care poate
afecta grav reputaţia unei
organizaţii. Astfel, investitorii îşi
pierd în primul rând încrederea
în conducere şi în modul în care
este controlată compania, fapt
care determină în mod evident
scăderea valorii acesteia. De
asemenea, sunt afectate
relaţiile de afaceri şi moralul
angajaţiilor.
Ca răspuns la această situaţie,
investitorii impun dezvoltarea
de mecanisme anti-fraudă
axate pe măsuri de prevenire şi,
respectiv, de detectare la timp a
fraudei. Se pune un accent tot
mai mare pe controalele interne
şi pe auditul intern, ca elemente
de bază ale acestor mecan-
isme. (Munteanu V.,
ş.a.,Op.Cit.,)
Având în vedere cele mai sus
expuse este important de
menţionat şi aspectele ce fac
obiectul riscului de fraudă. În
categoria riscului de fraudă pot
fi avute în vedere următoarele
posibilităţi:frauda din partea
conducerii, complicitate între
angajaţi, segregarea
necorespunzătoare a
sarcinilor,folosirea neautorizată
a resurselor, conflict de in-
terese, menţinerea
necorespunzătoare a
d o s a r e l o r / i n f o r m a ţ i i l o r
confidenţiale.
responsabilităţile în pre-
venirea fraudei
Responsabilităţile pentru pre-
venirea fraudei în cadrul
organizaţiei sunt împărţite între:
conducerea executivă, comite-
tul de audit şi auditul intern.
Conducerea executivă: are re-
sponsabilitatea finală pentru im-
plementarea mecanismelor
pentru prevenirea şi detectarea
la timp a fraudei. Membrii con-
ducerii executive sunt cei care
vor trebui să dea explicaţii în
cazul descoperirii unor cazuri
de fraudă.
Comitetul de audit: are rolul
de a supraveghea gestionarea
riscurilor de fraudă şi de a mon-
itoriza în mod activ eforturile
anti-fraudă întreprinse de către
conducerea executivă.
Auditul intern: reprezintă o
linie de apărare efectivă îm-
potriva fraudei, cu rol atât în
monitorizarea riscurilor, cât şi în
prevenirea şi detectarea
fraudei. Auditul intern reprezintă
un instrument la dispoziţia
comitetului de audit, singurul în
măsură să evalueze în mod in-
dependent riscurile de fraudă şi

măsurile anti-fraudă implemen-
tate de conducerea executivă.
(Munteanu V., ş.a.,Op.Cit.)
În cadrul activităţilor curente,
auditorii interni trebuie:
– să deţină suficiente cunoştinţe
pentru a identifica indiciile refer-
itoare la o posibilă fraudă;
– să fie vigilenţi la cazurile în
care o situaţie implică un risc de
fraudă;
– să aprecieze necesitatea de a
recurge la cercetări supli-
mentare, să informeze per-
soanele competente din cadrul
organizaţiei şi să întreprindă
măsuri pentru eliminarea sau
reducerea posibilităţilor de
apariţie a unor astfel de cazuri.
Există distincţie clară între audi-
torii interni şi specialiştii în in-
vestigarea fraudelor, atât prin
prisma rolurilor şi
responsabilităţilor acestora, cât
şi prin cea a specializării şi
pregătirii profesionale.
Bineînţeles că rolul auditorului
intern în depistarea fraudelor
depinde de pregătirea
profesională şi abilităţile prac-
tice ale acestuia.
În practică rolul auditului intern
poate să includă:
– sprijinirea conducerii în ved-
erea definirii unor mecanisme
anti-fraudă auditabile;
– facilitatea evaluării riscurilor
de fraudă şi reputaţionale la
nivelul organizaţiei şi al proce-
selor de afaceri;
– evaluarea legăturilor dintre
riscurile de fraudă şi controalele
interne;
– auditarea fraudelor;
– sprijinirea specialiştilor în in-
vestigarea fraudelor;
– sprijinirea eforturilor de reme-
diere a deficienţelor;
– raportarea către comitetul de
audit a problemelor legate de
mecanismele anti-fraudă, eval-
uarea riscurilor de fraudă şi
reputaţionale, a cazurilor sau
suspiciunilor de fraudă.
Auditul intern nu poate preveni
în totalitate frauda, dar îşi poate
adapta modul şi procedurile de
lucru astfel încât să îşi
mărească şansele de a identi-
fica şi interpreta corect indiciile
de fraudă.(Munteanu V.,
ş.a.,Op.Cit.)
Auditorii interni trebuie să
dispună de un înalt nivel de
cunoştinţe teoretice şi
experienţă practică pentru a-şi
putea îndeplini acest rol cu suc-
ces. Aceştia trebuie să
cunoască posibile scheme şi
scenarii de fraudă specifice
domeniului de activitate al
organizaţiei (ex. asigurări, retail,
telecomunicaţii,etc.) şi să poată
recunoaşte indicii ale schemelor
respective de fraudă.
Pentru punerea în practică a
celor enumerate mai sus este
necesară investirea în spe-
cializarea auditorilor interni prin
finanţarea cursurilor de spe-
cializare a acestora. Alte
organizaţii apelează la
specialişti externi (contractaţi în
baza unor contracte de prestări
servicii) pentru realizarea misi-
unilor de audit, având convin-
gerea că în această manieră au
specialişti de înaltă clasă la cos-
turi nu foarte ridicate.
Evaluarea riscului de fraudă
În evaluarea riscului de fraudă,
auditorul ar trebui să considere,
printre altele, următoarele
întrebări: ( Munteanu V.,
ş.a.,Op.Cit.)
– Frauda poate fi favorizată de
modul de remunerare a con-

ducerii sau a salariaţilor?
– Cât de solide sunt controalele
interne? Pot fi evitate?
– Cine din organizaţie ar avea
motivaţia pentru a comite o
fraudă?
– Au avut loc schimbări majore
în organizaţie?
– Organizaţia îşi desfăşoară ac-
tivitatea într-un domeniu sau
într-o zonă geografică cu risc
crescut de fraudă?
– Au fost cazuri în care membrii
conducerii sau angajaţii au fost
investigaţi în cazuri de fraudă?
Capacitatea entităţii de a pre-
venii şi detecta frauda depinde
de o evaluare corectă şi
completă a riscurilor de fraudă.
În practică, evaluarea riscurilor
de fraudă este un proces în
şapte etape: (Munteanu V.,
ş.a.,Op.Cit.).
1. Organizarea modului de eval-
uare a riscurilor de fraudă. 
2. Determinarea proceselor,
unităţilor organizaţionale şi a
locaţiilor care vor fi
evaluate,atât prin prisma valorii
tranzacţiilor şi soldurilor, cât şi a
riscurilor specifice cunoscute.
3. Identificarea posibilelor sce-
narii şi scheme de fraudă.
4. Evaluarea probabilităţii de
comitere a fraudei.
5. Evaluarea gradului de
importanţă a riscurilor de fraudă
identificate (evaluarea pierder-
ilor posibile).
6. Determinarea controalelor in-
terne anti-fraudă existente şi
evaluarea măsurii în care
aceste controale interne
acoperă riscurile de fraudă. În
această etapă se identifică şi
vulnerabilităţile sistemului de
control intern.
7. Elaborarea sau modificarea
planului de audit pe baza rezul-
tatelor evaluării riscurilor de
fraudă.
Pe lângă cele enumerate, audi-
torul intern trebuie să includă un
element de imprevizibilitate în
programele sale de lucru.
Pentru o exemplificare concretă
a depistării fraudelor cu ajutorul
auditului aduc în atenţia d-vs.
Standardul Internaţional de
Audit (ISA –International Stan-
dard on Auditing) 240 care
recunoaşte două modalităţi de
denaturări intenţionate: una se
referă la raportarea financiară
frauduloasă iar cealaltă, la de-
naturarea activelor. (Revista
„Contabilitatea expertiza şi au-
ditul afacerilor”: nr.12 Decem-
brie 2011: autori Bugnet O.C.,
Dumitrescu A,C., Deliu D.,: arti-
col „Auditul financiar şi ra-
portarea fraudelor – partea I-„)
a) Raportarea financiară
frauduloasă – ce presupune

erori sau omisiuni intenţionate
ale unor sume su informaţii din
situaţiile financiare, în scopul
înşelării utilizatorilor. Această
fraudă poate implica:
– fapte de înşelăciune, cum ar fi
manipularea, falsificarea sau
modificarea înregistrărilor con-
tabile sau a documentelor justi-
ficative pe baza cărora sunt
întocmite situaţiile financiare; 
– interpretarea eronată sau
omiterea intenţionată a eveni-
mentelor, tranzacţiilor sau a
altor informaţii semnificaţive în
situaţiile financiare:
– aplicarea greşită în mod
intenţionat a politicilor contabile
aferente evaluării, recunoaşterii,
clasificării, prezentării sau de-
scrierii de informaţii.
b) Delapidarea (deturnarea) ac-
tivelor este frauda care pre-
supune furtul activelor unei
entităţi.
Frauda, indiferent dacă este
vorba despre raportarea
financiară frauduloasă sau de-
turnare de active, implică stim-
ulente sau presiuni pentru a fi
comisă.
Toate aceste aspecte sunt greu
de semnalat şi uneori aproape
imposibil de dovedit. 
În planificarea activităţii de
audit, auditorul trebuie să
recurgă la chestionarea con-
ducerii pentru a stabili dacă
denaturările semnificative se
datorează fraudelor sau erorilor.
Auditorul este interesat atât de
evaluările efectuate de către
conducere asupra riscului de
apariţie a fraudei şi de sis-
temele existente de prevenire şi
de detectare a acesteia, cât şi
de sistemele contabile şi de
control intern stabilite pentru
prevenirea şi detectarea eror-
ilor.(Revista „Contabilitatea ex-
pertiza şi auditul afacerilor”:
nr.12 Decembrie 2011: autori
Bugnet O.C., Dumitrescu A,C.,
Deliu D.,: articol „Auditul finan-
ciar şi raportarea fraudelor –
partea I-„).
Chestionarele mai sus amintite
pot include următoarele as-
pecte:
– localizări ale filialelor, seg-
mente de afaceri, tipuri de
tranzacţii, solduri ale conturilor
semnificative, modul în care
problemele sunt abordate de
către conducere;
– activitatea funcţiei de audit in-
tern a unei entităţi şi dacă audi-
tul intern a identificat fraude sau
orice carenţe semnificative la
nivelul sistemului de control in-
tern;
– modul în care conducerea le
comunică angajaţilor punctele
sale de vedere cu privire la

practicile de afaceri respons-
abile şi comportamentul etic, de
exemplu, prin intermediul politi-
cilor de etică sau al codurilor de
conduită.
Cum am mai precizat aceste
aspecte sunt sensibile, greu de
a fi depistat, dar tocmai din
acest motiv auditul intern le are
în vedere în cazul majorităţilor
misiunilor.
pentru o înţelegere clară a
fraudei este important a se
cunoaşte cei trei factori
importanţi asociaţi cu
săvârşirea acesteia:
– oportunitatea;
– motivaţia;
– autojustificarea.
oportunitatea: în general
apare din cauza deficienţelor în
controalele interne şi creează o
atmosferă în care delapidatorii
au convingerea că vor avea
succes şi nu vor fi descoperiţi.
Motivaţia: apare adesea ca ur-
mare a presiunilor financiare
care rezultă dintr-un stil de viaţă
excesiv, din diferenţa dintre
salariu şi responsabilităţi, ca ur-
mare a presiunii de a atinge an-
umite obiective financiare, a
complexelor de superioritate ale
făptaşului sau pur şi simplu a
lăcomiei.
Autojustificarea : reprezintă
dialogul intern al infractorului
prin care îşi justifică propriile
acţiuni. Autorul fraudei se
convinge pe sine însuşi că an-
gajatorul îi datorează această
remuneraţie.
Concluzii:
Deși nu este contestată
importanța auditului intern în
depistarea fraudelor, în practică
sunt puțin întâlnite cazurile când
entitățile prin reprezentanții lor
legali apelează la o misiune de
audit care să surprindă la modul
concret acest aspect. Din
păcate încă auditul este privit ca
”o cheltuială” și nu ca ”o acțiune
menită să aducă valoare
entității prin recomandările
emise”.
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Dar viata şi-a reluat ritmul
obişnuit, magazinele s-au
umplut din nou de lume, iar
centrul nu mai arată la fel de
părăsit de turişti. Va trebui să
învăţăm să convieţuim cu
acţiunile de forţa, cu panică şi
măsurile de securitate sporite.
Sporite până acolo în a te
descălţa la aeroport, ca o
rutină, în a pune la dispoziţia
agenţilor de ordine rucsacul
tău, la intrarea în orice instituţie,
în a te obişnui cu gândul ca
este bine să vezi permanent
militari înarmaţi până-n gât pa-
trulând prin cartiere, pentru ca
ei sunt acolo cu un singur scop,
acela de a te face sa te simţi
protejat... Pour votre sécurité,
vous aurez moins de libertés...
Discuţia despre libertate şi se-
curitate ar fi interminabilă, în
context actual. Dar oare acesta
e sentimentul care te încearca?
De siguranţă, de linişte? Mai
mult sau mai puţin, în funcţie de
psihicul mai încercat sau mai
relaxat al fiecaruia, de
informaţiile pe care le avem la
dispoziţie şi de gradul nostru
diferit de a înţelege şi de a in-
terpreta fenomenele
înconjurătoare. 
Armata pe strazi şi nu în bazele
ei militare tradiţionale transmite,
deopotrivă, o stare de tensiune,
de pericol iminent. E grav, altfel
nu s-ar afla acolo. Capitala Eu-
ropei s-a aflat sub ameninţare
teroristă timp de o săptămână,
o săptămână de alerte,
intervenţii armate şi poliţieneşti,
psihoza în randul populaţiei 1.
Şi întrebări fără răspuns. Pe
bună dreptate: a fost realmente
nevoie de măsurile acestea ex-
treme? A fost realmente nevoie
ca cetaţenii să fie mobilizaţi la
domiciliu, atenţionaţi să nu stea
în dreptul ferestrelor (în seara
lui 22 noiembrie)? A fost real-
mente necesară paralizarea /
îngheţarea unui oraş-simbol al
Europei 2, un blocaj instituţional,
comunicaţional şi social? Politi-
cienii ne-au spus ca da, a fost
nevoie, iar serviciile de infor-

matii şi de securitate au facut
declaraţii dintre cele mai se-
rioase, pe tonuri dintre cele mai
sumbre. Nu aveai cum să nu te
îngrijorezi. Bine că s-a terminat,
respirăm uşuraţi astăzi, la
două-trei săptămâni distanţă
de atacurile de la Paris. Dar
oare s-a terminat? Practic, ce
s-a schimbat? Vulnerabilităţile
au ramas aceleaşi, nu
cunoaştem cu cine şi cu ce
avem de-a face 3, nu corelăm
aspectele legate de
infracţionalitate şi crimă
organizată, corupţie
generalizată, ipocrizie politică şi
intrigă internaţională, piaţa
muncii şi recesiunea
economică, revolta socială a
tinerilor, de fenomenul terorist
şi problemele acute ale lumii
actuale, de bătălia disperată
pentru resurse, de tensiunile
culturale şi psihologice la scară
planetară, de nevoia de re-
forma structurală a statelor, a
instituţiilor care ne guverneaza,
de criza universală de morali-
tate şi de mai vechile frustrări
istorice 4. 
Conflictele sunt creaţia noastră,
terorismul este şi el o creaţie
de-a noastră, suma unor prob-
leme rămase nerezolvate. Pe
care acum le procesăm mai in-
tens. Comentăm, în acele zile,
pe Facebook: „O nouă modă la
Bruxelles: pozele cu taburi. Se
poarta şi selfiurile cu
combatanţi antitero, cu care te
saluţi politicos, la intervale reg-
ulate. Târgul de Crăciun, abia
instalat în centru, inspiră mai
multă dezolare, decât bună
dispoziţie. “From BE, with love”.
Pericolul nu a trecut, ci ne-a
ocolit, deocamdată. Pe noi, toţi
aceia care nu ne-am aflat la
Paris, în acel week-end fatidic.
Dar vom continua să mergem
la concerte, la restaurante sau
la meciuri, cu speranţa că nu
ne vom afla, nici data viitoare,
în bataia puştii, în vizorul
teroriştilor, în mijlocul unui sce-
nariu sângeros. Chestie de
noroc si probabilităţi. S-a spec-
ulat mult în presă pe marginea
capacităţii sau, mai degrabă, a
incapacitaţii servicilor de secu-
ritate belgiene de a se con-
frunta cu un fenomen terorist

de asemenea dimensiuni. 15
din 16 suspecţi arestaţi în zilele
acelea, în urma raidurilor care
au tensionat o Europă intreagă,
au fost eliberaţi. Poate cineva
să patrundă tainele acestor de-
cizii?5 Franţa şi Europa acuză
Belgia de incapacitate .6 „Bel-
gium is a failed state”, titra, pe
prima pagină, Politico, un im-
portant cotidian de la Brux-
elles7. O incapacitate logistică,
informaţională, instituţională.
Este oarecum penibil ca ţara
care adaposteşte, strategic,
corpul instituţional al Uniunii
Europene să devină un fel de
cartier general al radicalilor, un
cap de pod, de parcă şi aşa
rata infracţionalităţii nu era sufi-
cient de mare. Axa terorismului
Bruxelles – Paris
demonstrează atât cvasi-
impotenţa structurilor care ar
trebui să prevină astfel de
evenimente tragice, cât şi
eşecul abordării romantic-ide-
aliste a unor chestiuni funda-
mentale, din partea societăţii.
Nu trebuie să uităm că, deşi
vorbim de o ţară mică, este una
foarte complexă în orânduirea
ei politică şi socială. O ţară în
care un subiect precum ges-
tionarea crizei se face în trei
limbi, dupa trei modele cultur-
ale diferite. Organul de ges-
tionare a crizei poartă şi el,
inevitabil, mai multe nume (în
franceză: L'Organe de coordi-
nation pour l'analyse de la
menace/OCAM, iar în
flamandă: Orgaan voor de
Coördinatie en de Analyse van
de Dreiging/OCAD), având şi o
pagina Facebook pe care
funcţionarii postează, în timp
real, în patru limbi (limba
engleză se adaugă portofoliu-
lui lingvistic oficial, datorita car-
acterului cosmopolit al ţării şi,
mai ales, al capitalei, găzduind
mii de instituţii, organizaţii şi
companii europene şi
internaţionale). Este grea
administraţia şi într-o limbă, ne
putem imagina ce înseamnă
managementul şi comunicarea
curentă în mai multe limbi ofi-
ciale, raportate la încrengătura
de subdiviziuni teritorial-admin-
istrative: regiuni, provincii, co-
mune. Ce să mai zici atunci

cand conservi, cu abnegaţie,
instituţii politice, forme şi
mecanisme de organizare
diferite, caracteristice tuturor
celor trei comunităţi etno-
lingvistice ale Belgiei? Ce te
faci atunci cand flamandul nu
se înţelege cu valonul pe nicio
limbă şi de niciun fel (sau
comunică în engleză, limba
universală, născuţi fiind în
acelaşi cartier...), pe fondul unui
sistem – federal – întortocheat
de guvernare şi al unor realităţi
spaţial-istorice care se
dovedesc ireconciliabile, chiar
şi în faţa pericolului iminent? 
Ce te faci atunci când ai politi-
cieni care militează pentru mai
multa Europă, iar alţii o
sabotează chiar din interior, din
inima instituţiilor europene? Ce
te faci când nu mai crezi în pro-
priile valori şi principii fonda-
toare, dar, din inerţie birocratică
şi lipsa de creativitate, în vir-
tutea corectitudinii formale8 ,
perseverezi in a promova un
model inadaptat noului context
politic, economic, social şi de
securitate (globală)?
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