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EDITORIAL

DURABILITATEA
ÎN DEZVOLTAREA DURABILĂ
LA DURABILITE DANS
LE DEVELOPPEMENT DURABLE
Gheorghe VĂDUVA1
Rezumat

EDITORIAL

Dezvoltarea durabilă a unei societăți implică un set de
provocări, pericole și chiar amenințări dinamice, de un tip cu totul
deosebit, tocmai datorită unei structuri de rezistență bazate pe
componente nedegradabile. Deși nedegradabilitatea pare a fi în
contradicție cu vocația dezvoltării durabile de azi și, mai ales, de
mâine, care presupune, în condițiile societății de consum și chiar
ale societății post-consum, accelerarea ciclurilor de înlocuire,
resetarea durabilității concomitent cu micșorarea duratei
de viață a produselor, serviciilor și chiar a acțiunii eficiente,
problema securității și apărării sistemelor și proceselor endogene
și exogene, ca și a societății în ansamblul ei, se complică și se
amplifică. Parțial, ea se demilitarizează, în sensul implicării tot
mai mari a factorilor nemilitari în procesele securității intrinseci,
de produs, de sistem și de proces, factorul militar, cu tot universul
lui de forțe, mijloace, resurse și acțiuni, rămâne unul dintre pilonii
de rezistență și de forță activă, reactivă și disuasivă ai unei națiuni,
alături de cultură, îndeosebi de credință, și de mediul academic,
făuritor de educație, de valori cognitive și de cognocivilizație.

Cuvinte-cheie: dezvoltare, durabilitate, rezistență, educație,
cultură, cognocivilizație
Résumé
Le développement durable d’une société implique un set
de défis et même de menaces dynamiques, tout à fait différents,
General de brigadă (r) CS I dr. Gheorghe Văduva, membru de onoare al Academiei Oamenilor de
Știință din România, email: vaduvageorge@yahoo.fr
1
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justement déterminées par un structure de résistance basée sur des composantes
non-dégradable. Bien que la non-dégradation semblerait se positionner en
contradiction avec la vocation du développement durable d’aujourd’hui
et surtout de demain, qui, en conditions de la accélération des cycles de la
société de consommation et même de la société post-consommation, suppose
l’accélération des cycles de remplacement, resetassions de la durabilité en
même temps avec la diminution de la durée de vie des produits, des services
et même de l’action efficiente, le problème de la sécurité et de la défense des
systèmes et de processus endogènes et exogènes, comme celui de la société
en ensemble, se complique et s’amplifie. On le démilitarisera partialement,
par l’implication de facteurs non-militaires dans les processus de la sécurité
intrinsèque, de produit, de système et de processus, le facteur militaire, avec
tout son univers de forces, moyens, ressources et actions, demeure l’un de
piliers de résistance et de force active, réactive et dissuasive de la nation, a
cote de la culture, notamment de la Croyance, et de milieu académique, le
générateur d’éducation, des valeurs cognitives et de cogno-civilisation

Mots-clefs: développement, durabilité, résistance, éducation, culture, cognecivilisation

Argument

D

ezvoltarea durabilă a societății, departe de a fi doar o mișcare lineară
cu sens unic, deși dezvoltarea presupune existența unei orientări clare
și distincte și, deci, a unui sens, atinge, de fapt, complexitatea. Complexitatea
este una dintre caracteristicile fundamentale ale sistemelor dinamice. Existența și
evoluția acestora nu sunt lineare, ci nelineare, complicate și, în mare măsură, chiar
imprevizibile. Complexitatea rezultă atât din arhitectura nelineară, complicată și
variabilă a unei societăți, cât și din fluidul integrator al acesteia, care se generează și
se alimentează de acțiunea umană eficientă, de potențialul uman creativ și inepuizabil.
Durabilitatea presupune, dincolo de temeinicia construcției, și o anumită
întreținere a acesteia, o anumită reversibilitate, un feed-back optim și necesar. Nimic
nu poate exista sub semnul duratei, dacă durata nu este necesară, atât în sine, ca
„ființare” a ceea ce durează (durata prin ființare), cât și ca exterioritate, ca importanță
pentru altul (durata ca necesitate). Deși durata în natură și durata în societate par
a nu fi diferite – durata fiind existența în timp a unui obiect, a unui produs, a unui
concept etc. etc. –, există, totuși, unele nuanțe care n-ar trebui nebăgate în seamă.
În timp, aceste nuanțe pot deveni chiar esențe. La urma urmei, tot ce există merită,
deopotrivă, să existe, să dureze, dar și să piară. Nimic nu este veșnic pe lumea aceasta,
nici măcar veșnicia. Stejarii, oricât sunt ei de stejari, în vreo opt secole îmbătrânesc
și ei, se usucă și cad, pentru că mama natura trebuie să facă loc pe pământ și sub
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soare stejarilor tineri. Dar această durată nu depinde numai de ciclurile vieții – chiar
și neființele au durată –, ci de multe alte lucruri care există sau care se întâmplă.
Unul dintre ele este chiar omul. Cel care are o secure și un ferăstrău, cu tot ce a fost
înainte, până dincolo de piatra cioplită, și cu tot ce a urmat, până la acceleratorul de
particule și la zborul în Cosmos, și care și-a făcut și își face mereu, cât vrea el și cum
vrea el – cel puțin, așa cred unii dintre noi –, propria sa natură, unde, bineînțeles,
intră și conceptul duratei. El nu are nevoie de stejarul bătrân, putrezit din picioare la
800 de ani, ci de stejarul tânăr, în putere, pe care să-l taie la timpul potrivit (pentru
om, pentru interesele sale) și să-l treacă din durata lui în sine, în durata pentru altul,
în durata pentru el, pentru om. Trunchiul de stejar pus decojit, pus în temelia sau în
peretele casei, durează mai mult de un secol… Dar casa durează nu cât vrea ea, ci cât
vrea omul care o folosește. În momentul când nu-i mai place, o distruge și face alta.
Nu din stejar și pământ, ci din beton, fier și sticlă, din materiale compozite și, cine
știe, mâine, poate din material cosmic, nedegradabil...
Dintr-o dată, el, marele Om, devine demiurgul lucrurilor, faptelor, gândurilor,
conceptelor, teoriilor și creațiilor de tot felul, adică a tot sau a aproape tot ce ține
de modul lui de viață – unele lucruri, fapte, evenimente și concepte sedimentate în
patrimonii, adică în sisteme de valori cu durată infinită sau cât și cum este necesar,
altele de uz curent, de nepatrimoniu –, cărora el și numai el, după criteriile sale, ca
voință esențială, le hotărăște soarta.
Durabilitatea are funcții extinse, care nu sunt numai lineare și radiale, ci și
protectoare, conservatoare, cu geometrie flexibilă, chiar aleatorie. Din această
perspectivă, ele intră în conflict atât cu stabilitatea și conservarea esențialului
durabilității, cu reperele fundamentale, neschimbătoare, cât și cu schimbarea, cu
progresul, cu cele care presupun negarea datului și configurarea noii arhitecturi
a datului, a complicatului, a esențialului și a sinelui. Schimbarea și, pe baza ei,
progresul înseamnă nu numai avansare, adică avansare pur și simplu, ci și negare, iar
durabilitatea, este, esențialmente, conservare, păstrare a esențialului, adică a formei
și a structurii de rezistență, dar și a detaliului, adică a fluidului care permite și asigură
ființarea, și a detaliului care particularizează esențialul.
Adesea, esențialul este mai mult decât ceea ce se vede. El ține, totuși, de o
esență, de o reducție la formă sau la o cheie a devenirii, a lucrului în sine, care se
reproduce pe sine, dar și de liantul dintre ele, ceea ce face ca făcutul să fie făcut și
păstrat așa de-a lungul timpului, iar păstratul, apărat de presiunea uriașă a sensului,
a mersului înainte.
Astfel, durabilitatea unui sistem poate fi o frână în calea dezvoltării
și transformării acelui sistem, atunci când nu permite trecerea dincolo de el,
trecerea dincolo de limitele lui, ieșirea peste margini. Relațiile dintre dezvoltare și
durabilitate sunt, la rândul lor, foarte complicate, întrucât nu vizează nici nucleul,
nici marginalitatea, ci nemărginirea.
UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(32)/2017
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Durabilitatea și dezvoltarea durabilă
Societatea de consum a schimbat semnificativ conținutul conceptului de
durată și, deci, de durabilitate în arhitectura dezvoltării. Așa cum se știe de ani buni,
în societatea bazată pe consum, contează consumul.
Nu contează produsul în sine – chiar dacă el se află în centru, devenind un fel
de monadă, un fel de Dumnezeu sau de lucru în sine, ceva de care nu te atingi pentru
că este un dat, un dat sacru –, ci durata transformării lui în bani și în putere. Pentru
aceasta, managerul, producătorul și vânzătorul (comerciantul) sunt capabili de orice,
de la plata unor sume exorbitante pe reclame (funcția cognitivă a procesualității
economice și financiare paradoxale), până la generarea unei mașinării sofisticate de
năucire a omului individual și de transformare a lui în consumator, într-o identitate
dependentă de consum.
Important nu este faptul că planeta, producătorii și comercianții pot să asigure
produse pentru 7,5 miliarde de locuitori, câți sunt azi pe pământ, ci faptul că există pe
planeta noastră 7,5 miliarde de consumatori, adică de indivizi dependenți totalmente
de consum. De asemenea, important, foarte important nu este faptul că fiecare om
individual de pe Terra este unic și irepetabil pe planetă și în Univers, ci faptul că
el, acest om individual unic și irepetabil, este și trebuie să fie și să rămână, chiar și
dincolo de moarte, un consumator și, legat de aceasta, un dator. Pentru prosperitatea
condiționată a lumii și necondiționată a managerilor și stăpânilor acestei lumi.
Dependența de consum devine legea fundamentală implacabilă a acestui tip
de societate. Ea a atins, deja, în zilele noastre, o cotă extrem de periculoasă, cu efecte
greu previzibile pentru viitor.
Prin modul ei agresiv de manifestare, deși oferă produse care țin de generarea
unui nou tip de civilizație – civilizația cognitivă, civilizația cogniției – și de
accelerare a drumului spre acest nou tip de societate și de civilizație, facilitează și
chiar condiționează un nou tip de alienare și un nou tip de însingurare, de izolare:
însingurarea în dualismul sărăcie-bogăție, neputere-putere, elită-sclavie, dominanțăsupunere, cunoaștere-ignoranță etc. și izolarea în saturație, în mulțime, în mușuroi,
izolarea în rețea și de rețea.
Singur, în miez de noapte, în fața ecranului computerului sau în fața
smartfonului, ești, deopotrivă, conectat la întreaga planetă și chiar la întregul
Univers, și izolat în nodul tău de rețea, în eul tău și în ființarea ta. Dar ființarea nu
mai este doar o devenire în sine și pentru sine, o trecere printr-o clepsidră sau printr-o
gaură neagră, într-o nouă dimensiune a sinelui, ci și o remodelare a sinelui sub
presiunea trebuințelor cognitive, cele care răstoarnă, de fapt, piramida trebuințelor.2
În cognospațiu, această piramidă va arăta astfel:
2

http://iss.ucdc.ro/revista-pdf/us29.pdf, p. 15
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Figura nr. 1 Piramida consumului și cunoașterii în diferite epoci istorice

Trebuințele primare nu vor mai genera un efort uriaș, ca în societățile primitive
sau ca în lumea animalelor. Se știe, spre exemplu, păsările, toată ziua caută hrană.
Și omul se hrănește azi, la fel ca ieri, dar majoritatea timpului n-o mai consumă în
căutarea hranei, ci în procesul cunoașterii. De fapt, întreaga lui activitate se desfășoară
în spațiul cognitiv și aproape exclusiv prin mijloace ale cunoașterii sau derivate din
acestea. Inclusiv căutarea hranei și satisfacerea celorlalte trebuințe devine un apanaj al
cunoașterii, se subordonează acestui proces. De aceea, în societatea modernă, ajunsă
în etapa societății de consum, durabilitatea și, prin urmare, dezvoltarea durabilă țin
de cunoaștere și se realizează efectiv, în primul rând, printr-un substanțial efort în
planul generării și folosirii cogniției.
Vânzarea produsului a devenit, azi, atât de importantă, încât, pentru a-l
determina pe individul consumator să cumpere, cu orice preț, chiar și cu un preț
de zece ori mai mic decât prețul de cost al produsului respectiv, se face orice. Ți se
prezintă un fragment din Simfonia a 9-a, pentru a-ți atrage atenția asupra unui nou
tip de aparat de fitness, care te face monstru fără să miști un deget. Vezi, pe ecranul
televizorului o pictură celebră, un tablou de patrimoniu universal care costă peste
două milioane de dolari, căruia i se asociază un… șorț de bucătărie sau o bucată de
brânză… Vezi un actor celebru exprimându-se genial, doar pentru a-ți atrage atenția
asupra unei pastile de la farmacia cutare și a te convinge s-o cumperi… De aici
nu rezultă că prețul de vânzare nu acoperă prețul de cost al produsului, ci doar că
mecanismele de compensare și de creare a profitului sunt interdependente, foarte
complicate și de neînțeles pentru muritorul de rând.
Paralel cu această lume, dar cumva în curtea ei, se continuă efortul explorării
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și cunoașterii spațiului de dincolo de ceea ce se vede, de dincolo de ceea ce se știe,
mai ales a spațiului cosmic, a spațiului cognoscibil și, pe această bază, a Universului.
Două sonde monitorizează centurile de radiații Van Allen, pentru a sesiza, între
altele, și momentele când se poate trece de ele cu riscul cel mai mic, câțiva ingineri
se străduiesc să pună la punct propulsia antigravitațională, ca să se termine odată cu
legarea omului de Terra, marile firme producătoare de automobile au scos deja de
multă vreme pe piață mașina electrică și chiar automobilul care se conduce singur și
care va apărea cât de curând pe drumurile publice, scoțând lumea automobilelor și
a transporturilor din fundătura ireversibilă și sufocantă a mișcării nesigure și extrem
de riscante în spațiul rutier și din efectele atât de mari, de frecvente și de grave ale
accidentelor rutiere…
În societatea de consum, înainte de toate, contează, așa cum se știe, consumul.
Și doar el, consumul, are durată, fiabilitate, flexibilitate și anduranță. Chiar dacă
obiectele consumului trăiesc doar până când apar pe piață altele mai bune ca ele.
Este și motivul pentru care, în economie, are loc o mișcare coerentă, consistentă și
masivă de la marile întreprinderi, de tip A, cu zeci de mii de angajați, cu structuri
ierarhice complicate, la firme de tip B, mai mici și mai suple, mai flexibile, mai ușor
adaptabile la cerințele pieței și, în acest fel, mai rentabile, chiar dacă durata de viață
a acestora este mai mică și mai nesigură.
Consumul, ca proces devorator de obiecte de consum, trebuie să dureze o
eternitate, devenind o filozofie, o ontologie, o logică, o cogniție, un modus vivendi;
produsele trebuie să dureze doar atât cât este necesar pentru a nu împiedica vânzarea
altora noi, mai sofisticate și mai cu moț. La fel și structurile care le pun în operă.
În caz contrar, piața se sufocă în dublu sens, adică și cu noutăți și cu vechituri.
Piața românească de automobile, spre exemplu, este sufocată și de vechiturile ieftine
adunate de prin tot mapamondul, care însă își mai pot purta roțile pe drumurile
României și ale Europei, întrucât sunt accesibile ca preț buzunarelor românilor de
rând, și de noile tipuri sofisticate și ultrascumpe de limuzine, accesibile doar celor
cu buzunarele pline.
Probabil că, în condițiile de la această oră, pentru a nu aglomera inutil piețele
și pentru a nu perturba fluxurile, un automobil ar trebui să fie admis în circulație doar
atâta timp cât durează garanția lui, iar garanția să fie stabilită în funcție de fluxurile
pieței și de interesele marilor producători, adică doar la câțiva ani. Așa cum, de altfel,
se și întâmplă.
O astfel de durabilitate, sufocată de acest nou tip de supraproducție și
de caruselul performanțelor, va genera, în scurt tip (în câteva decenii), saltul la
mașinile care se conduc singur și pe care le accesezi cu un abonament și o comandă
electronică. Aceste mașini vor fi mai puține la număr, vor avea locuri de parcare
în mari centre-service, utilate cu tot ce este necesar, și, bineînțeles, vor circula în
siguranță, pentru că sistemele lor de navigație rutieră și de securitate vor fi suficient
de performante pentru a evita ciocnirile dintre ele, derapajele, contactul haotic cu
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obiecte întâmplătoare și, deci, orice accident. Dacă automobilul actual din piață
trebuie să aibă durata de funcționare doar de câțiva ani, pentru a lăsa loc altora mai
noi și mai sofisticate, cele complet automatizate, vor avea o durată de viață mult mai
mare, întrucât asemenea mașini nu se pot construi cu ușurință și nici nu sunt necesare
în număr mare.
Așadar, în epoca în care trăim, dezvoltarea durabilă nu este totuna cu durata
de viață și nici cu durabilitatea. O mașină bine făcută, cu piese din material solid și
de calitate, ar putea să dureze o jumătate de secol. O astfel de durată ar fi o catastrofă
pentru industria de azi a automobilelor, capabilă ca, doar în câteva luni, dacă ar
lucra la capacitate maximă, să umple toată zona terestră a Terrei cu tot felul de
mașini. Durabilitatea devine o funcție a dezvoltării durabile numai și numai dacă nu
creează cetăți inexpugnabile și baraje greu de trecut în calea generării și distribuirii
produselor, a fluxurilor, a progresului tehnic, științific și cognitiv, a intereselor și a
culturii operaționale de piață.
Operaționalizarea continuă și actualizarea oportună, în timp real, a culturii
societății de consum, precum și generarea de noi concepte și filosofii, care să nu se
opună „ființării programate”, fluxurilor optime, optimizării standardizate și fluidizării
duratei, sunt coordonate ale noului trend al durabilității..
Toate noțiunile de mai sus par conflictuale, incompatibile unele cu altele,
lipsite de posibilitatea interoperabilizării oportune și, prin aceasta, chiar distrugătoare
de progres. Epoca în care ne aflăm nu pare a fi, sau, poate, nu este în măsură să fie
o continuare liniștită, pe flux, a celor anterioare. Ea este sau poate fi considerată
fie un salt calitativ revoluționar, deci incompatibil cu linearitatea anterioară, fie o
cascadă cu căderi amețitoare și distrugătoare a cam tot ceea ce a fost. Și într-un caz
și în celălalt, noul drum nu este de fapt un drum, ci o înaintare cu maceta științei,
cercetării și creației științifice în mână și în creier, prin jungla nedefrișată niciodată
a Universului, pentru transformarea spațiului necunoscut în spațiu cunoscut, în
cognospațiu, cu schimbări radicale de frecvență, de timp, de loc, de măsură, de
concept.
La capătul acestei aventuri pe un fel de râu plin cu capcane și cascade, care
curge spre nicăieri, încotro o fi, sau încotro o vrea el, va debușa, probabil, un nou
orizont al cogniției, o nouă stare, chiar un nou sistem de referință, poate și o nouă
pagină a Universului, într-o nouă paradigmă, dar nu știm dacă omenirea va mai fi
ceea ce a fost, ceea ce este, sau doar ce ar mai putea fi, dacă va mai fi.
Dezvoltarea durabilă, în astfel de condiții, în această epocă a societății de
consum, pare a nu se baza pe durabilitatea produselor, pe fiabilitatea lor îndelungată
și exagerată – cumperi o mașină și te ține două vieți –, ci, dimpotrivă, pe accelerarea
ciclului producției și consumului, chiar dacă o astfel de accelerare duce la tăierea
crengii de sub picioare, adică la grăbirea consumului resurselor Planetei și repetării
experienței vacilor izolate cândva pe o insulă, dar, de data aceasta, la scara unei
civilizații dinamice și complicate.
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Durabilitatea fluidă și noua strategie de dezvoltare…
Societatea de consum nu va dura o veșnicie, pentru simplu motiv că veșnicia
nu are durată; este veșnicie și atât. Veșnicie a curgerii, a devenirii, a ciclurilor ființării,
a gândului și a faptului dintre două infinituri, cel mic și cel mare. Este însă clar
că ea, această societate de consum, apărută în urma unei soluții la supraproducție,
a schimbat în mod semnificativ filozofia și fizionomia vieții umane pe pământ.
Oamenii trăiesc mai mult, dar nu în mod independent sau dependent doar de natură,
ci într-un mod condiționat și mult mai sofisticat decât la începuturile pe care le găsim
consemnate în istorie și în site-urile arhologice.
Este însă posibil ca, înaintea civilizației noastre, să mai fi existat și alte
civilizații, adaptate la condițiile de atunci, și care, probabil, au creat sisteme de valori
proprii lor. Civilizații care, dacă au existat, au și dispărut. Este posibil ca unele urme
ale sistemelor respective să se fi păstrat, dar, în mod sigur, ele, acele civilizații au
trecut, așa cum trece tot ce există pe planata noastră și, probabil, în întregul univers.
Stejarul trăiește mai mult decât omul, iar piatra muntelui durează mai mult decât
trunchiul stejarului. Dar așa sunt lucrurile făcute; se diferențiază în toate, inclusiv
în durată.
Durata este, deci, diferită, la fel și durabilitatea. Durabilitatea, înțeleasă ca
durată, ca interval de timp al existenței obiectului, faptului, evenimentului, noțiunii,
conceptului etc., dar și durabilitatea înțeleasă ca putere, ca rezistență la factori
distructivi, la presiuni, la atacuri, la diversiuni, la războaie. Știm dintotdeauna că,
sub semnul duratei, nu pot sta decât pietrele tari, oamenii valoroși, apele cu multe
izvoare și lucrurile bine făcute, adică valorile și sistemele de valori, cele care înfruntă
timpul, dar nu și devenirea, adaptarea la nou. Uneori, chiar și atunci când le trece
vremea, ele, valorile, tot mai rămân. Ca obiecte, ca fapte consemnate în cuvinte,
în imagini, în piatră, în noțiuni, în concepte, în teorii, în științe… Transmise din
generație în generație, sau păstrate acolo, în memoria nedegradabilă a timpului, a
spațiului, în uriașe patrimonii, pentru a se ști ce a fost și cum a fost…
Dar marile cetăți ale Antichității și Evului Mediu sunt azi ruine, așezările
urbane sau rurale din timpuri străvechi sunt, azi, acoperite de pământ…, din marile
temple și din marile opere ale timpurilor trecute au rămas, azi, doar câteva exemplare
- și ele în ruine -, urme și mărturii, ca niște simboluri… Toate trec. Nu te poți scălda
de două ori în același râu, spuneau anticii, sugerând că nimic nu stă pe loc, în
încremenire, că totul curge… Dar esența rămâne mereu aceeași. Iar această esență se
regăsește azi în noile palate, în zgârie-nori, în aglomerări urbane, în zboruri cosmice,
în concepte, în teorii, în știință, în artă, în cultură, în civilizația modernă...
...Și durata este fluidă, tocmai prin raportarea existenței la timp și la spațiu.
Totul este degradabil, totul este muritor, chiar dacă una dintre marile legi ale naturii
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spune că, în natură, nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă, ci totul se transformă…
Iar expresia cea mai complexă și cea mai bogată a duratei și durabilității este cea a
dezvoltării durabile. O dezvoltare este un proces, o procesualitate. Un proces care
durează. De unde rezultă că dezvoltarea durabilă se definește pe durabilitatea unui
proces de transformare, de progres, de trecere continuă la o nouă stare, la o nouă
treaptă cantitativă și calitativă.
Dezvoltarea durabilă nu constă numai în durabilitatea și rezistența în timp a
ceea ce există și a ceea ce ai construit, ci și în transformabilitatea a ceea ce ai durat,
în devenire, în schimbare, în transformare, în noile paradigme.
Durabilitatea presupune existența unor repere, a unor ansambluri nedegradabile,
a unor opere nemuritoare etc., dar și a fluxurilor dintre ele. Durabilitatea culturii
și civilizațiilor este, deopotrivă, zidită în piatră, dar și capabilă să urce muntele
timpului, să înfrunte vremurile și să ajungă undeva la un final, fie pentru a trece
într-o altă etapă, într-o altă stare, într-o altă dimensiune, într-o altă frecvență, într-o
altă filosofie, fie pentru a preda ștafeta altui alergător de cursă lungă. Astăzi, rețeaua
introduce o nouă filozofie în fizionomia și arhitectura duratei – cea a conexiunii, a
interdependenței și a timpului real –, aducând această procesualitate complexă în
văzul lumii și transformând virtualul într-un real fluid, omniprezent și omnipotent.
De aceea, azi, și cu atât mai mult mâine, am putea spune că durabilitatea nu
mai este un apanaj al granitului, ci și al apei, al fluidului, pentru că tot ce există nu
există doar în sine și pentru sine, ci și într-un continuum fluid, într-o procesualitate
continuă, repetabilă și ascendentă. Descendentul sau degradarea și, ca urmare,
dispariția nu este de fapt un final absolut, ci o transformare, o devenire, o trecere în
altceva. Această afirmație este, bineînțeles, valabilă și în viața oamenilor, în societate
și în toate formele de existență a acesteia. Ontologia spațiului plin, ca și cea a spațiului
gol, nu este definită pe un concept de saturație, de încremenire, de nemișcare, pentru
că o astfel de stare ar însemna entropie zero, deci moarte, ci, dimpotrivă, pe o
procesualitate dinamică și complexă, în care durata se măsoară, așa cum se arăta mai
sus, în capacitatea și capabilitatea devenirii. Dezvoltarea durabilă se fundamentează
pe implacabilitatea devenirii, iar aceasta pe fluiditatea durabilității, caracteristica
fundamentală a dezvoltării societății omenești în momentul de față.
Orice strategie, în orice domeniu ar fi, nu este altceva decât știința, priceperea,
arta și metoda de a transpune într-un sistem operațional, folosind forțe, mijloace și
resurse adecvate, o decizie politică în acel domeniu, luată de cei în drept.
Prin urmare, strategia dezvoltării durabile este știința, experiența, priceperea,
arta și metoda de a transpune în concept strategic, operațional și tactic (de acțiune)
și într-un sistem operațional adecvat (adică într-un dispozitiv, într-un proiect, într-o
arhitectură constructivă) o decizie politică, luată de cei în drept, pentru dezvoltarea
durabilă a unui stat, a unei națiuni, a unei întreprinderi etc., potrivit capacităților și
capabilităților existente sau asigurate la timp.
Nivelurile acțiunii eficiente sunt condiționate de principii, dar și de realitățile
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concrete, de variația acestora și se află într-o strictă interdependență. În Figura nr. 3
se prezintă aceste niveluri și interacțiunile dintre ele.

Figura nr. 3 Niveluri ale acțiunii eficiente și relațiile dintre ele

Securitatea și apărarea în epoca durabilității fluide
din procesualitatea generării cognocivilizației
Fluiditatea durabilității nu însemnă negarea lucrului care durează, a lucrului
bine făcut, ci doar integrarea procesualității lucrului bine făcut în semnificația duratei
și a durabilității în noul context economic, social, politic, cultural și militar, geofizic,
geopolitic și geostrategic.
Durabilitatea și fluiditatea interoperează consistent în noile condiții create
de dezvoltarea durabilă. Interoperabilitatea dintre aceste două concepte și, evident,
dintre aceste două realități constituie esența procesualității generării noii civilizații,
în care deja am făcut primii pași, civilizația cognitivă sau cognocivilizația.
Aceste noi condiții – și ele dinamice și complexe – sunt, de fapt, coordonatele
multiple în care se redefinește dezvoltarea durabilă.
Ele se concretizează în domenii ale dezvoltării durabile, iar o astfel de
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dezvoltare va duce, în cele din urmă, la edificarea celei mai înalte trepte a civilizației
omenești de pe Terra, treapta cognocivilizației.
Aceste domenii ale generării și consolidării cognocivilizației sunt, în opinia
noastră, următoarele:
1. Nivelul tot mai înalt al cunoașterii și crearea, pe această bază, a sistemelor
de valori ale cognocivilizației;
2. Cognocultura;
3. Educația formală, centrată pe cognovaloare;
4. Educația informală;
5. Educația non-formală;
6. Cognotehnologia;
7. Înalta tehnologie;
8. Tehnologia informației;
9. Cyberspațiul;
10. Infospațiul;
11. Cognospațiul;
12. Explozia demografică;
13. Cognopolitica;
14. Cognoeconomia;
15. Cognosecuritatea;
16. Cognorăzboiul.

Figura nr. 2 Interacțiuni de rețea ale domeniilor procesualității cognocivilizației
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1. Nivelul tot mai înalt al cunoașterii și crearea, pe această bază, a
sistemelor de valori ale cognocivilizației
Pe măsură ce timpul trece și cunoașterea avansează, fluxurile cognitive
aflându-se într-o continuă interacțiune de rețea, este limpede că extremele se ating și
conceptele se armonizează.
Cunoașterea impune alți piloni și alte temelii pentru dezvoltare, adică noi
sisteme de valori, unele extrase din schimbarea, transformarea și modernizarea
acelor vechi, altele, noi, specifice epocii în care trăim. Încet, încet, omenirea va ieși
din cultura vârtelniței, a rășchitorului, a sucalei și a plugului tras de boi și o va
sedimenta, în templele sale axiologice și patrimoniale. Acestea nu vor mai fi radical
diferite, ci foarte asemănătoare, întrucât rețeaua permite cunoașterea și transferul
rapid, instantaneu.
Durabilitatea se va măsura nu numai pe unitatea de timp și pe rezistența la
schimbare și transformare, ci și prin capabilitatea de schimbare și transformare,
adică pe unitatea de devenire, ca să-i spunem așa.
Desigur, în epoca societății de consum, a accelerării fluidizării duratei, de
efectul de rețea profită, îndeosebi, corporațiile, cele care devin mai puternice chiar
decât unele dintre marile state, dar acești prădători ai tipului de societate la care ne
referim nu vor fi la fel de puternici și în epoca cognocivilizației, pentru că fluiditatea
duratei nu va polariza durata și puterea, ci, potrivit legilor entropice, o va deplasa
și spre un echilibru relativ, din care se vor genera noile culturi, noile fundamente și
noile interese ale dezvoltării durabile.
2. Cognocultura
Conceptul fundamental al culturii este valoarea. Conceptul fundamental al
civilizației, deci baza ei, structura ei de rezistență și arhitectura ei esențială, este dat
de cultură, adică de marile sisteme de valori. La ora actuală, există atâtea culturi,
câte civilizații și atâtea civi8lizații câte mari culturi. Mai mult, se pare că fiecare
stat a devenit, în timp, mai mult decât o identitate politică, mai mult chiar decât o
identitate teritorială, economică și socială; a devenit o identitate, sau, în orice caz, o
specificitate civilizațională.
Câte state, atâtea civilizații. Încet, încet, cognocultura fie va scoate statele
și identitățile culturale și civilizaționale din frontierele-limite, din frontierele
identitate exclusiviste și conflictuale, le va trece, o perioadă, printr-un sistem de
frontiere culturale de confluență, pentru ca, în final, vechile frontiere să rămână doar
reamintiri sau nostalgii, fie le va aduce la un numitor comun prin ceea ce noi numim
cognocultură. Este clar că omenirea se îndreaptă spre o civilizație de confluență,
spre o civilizație sinergică, de sinteză. Nu știm cât va dura acest proces, dar știm că
el a început deja. Probabil că, înainte de a se ajunge, și în domeniul civilizațional,
ca în multe altele, la o entropie zero, vor apărea noi tensiuni interioare, care vor
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regenera suporții de mișcare, de redevenire, așa cum s-a întâmplat mereu de-a lungul
dezvoltării civilizației umane.
3. Educația formală, centrată pe cognovaloare
Procesualitatea generării cognoculturii are, ca temelie, ca bază de plecare
și, deopotrivă, ca vector principal și metodă, educația. Sistemele educaționale din
toată lumea tind spre aceeași procesualitate, spre aceeași arhitectură metodologică
și spre aceleași orizonturi, întrucât profesiile viitorului cer asta. Oamenii au nevoie
să învețe, în prezent, viitorul, să se pregătească pentru a trăi și munci în acel mâine
care începe azi. Științele de bază sunt aceleași în toate sistemele educaționale de pe
mapamond. Toți elevii, indiferent unde trăiesc, învață matematică, fizică, biologie,
chimie, informatică, limba maternă, una sau mai multe limbi străine etc., iar procesul
de recunoaștere a diplomelor și de accesare a locurilor de muncă oriunde pe planeta
Pământ a început deja și, în pofida degradării cumplite a mediului de securitate,
avansează foarte rapid. IT, high-tech și rețeaua facilitează educația formală – adică
acea educație instituționalizată și consfințită ca un drept fundamental al omului
individual, ca o datorie de bază a statului și ca o funcție indispensabilă a societății
moderne –, iar aceasta a devenit modalitatea cea mai eficientă și cea mai directă de
creare a omului-cogniție, a omului-știe-tot, a omului educat.
Cu toate hiatusurile și opreliștile arbitrare și ticăloase create de disfuncțiile
societății actuale, mai ales la noi în țară, drumul spre instituirea unui sistem educațional
formal bazat pe cognovaloare, adică pe formarea la copii și la adulți a unei culturi a
cunoașterii, a unei cognoculturi a început deja și este în plină desfășurare.
Din păcate, noul vector educațional iese prea mult, prea devreme și prea
primejdios din cultura tradițională identitară, din cultura de tranzit spre ceea ce
numim cognocultură. Iar acest lucru va genera un conflict între filozofia identitară
a individului, bazată pe valorile sinelui, ale neamului, ale țării, pe neevadarea
încăpățânată din areal, și, probabil, va produce, cel puțin pentru o vreme, un nou
tip de înstrăinare, mai periculos decât toate celelalte la un loc, înstrăinare de rețea,
înstrăinarea în mulțime. Educația formală, centrată pe cognocultură, tocmai asta
trebuie să nu o facă.
4. Educația informală
Educația informală devine, azi mai mult ca ieri și mâine cu mult mai mult ca
azi, un tip de educație și de autoeducație la fel de important ca educația formală,
și nu doar un adjuvant al acesteia. Ea sfidează ierarhia, metodologia tradițională și
pedagogia clasică, introduce orizontalitatea și, mai ales, efectul de rețea. Astăzi este
posibil ca, spre exemplu, un copil din clasa a treia, care abia și-a însușit operațiile cu
fracții și alte elemente care se învață la acest nivel, să acceseze, pe internet, calculul
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integral și chiar să învețe să rezolve unele integrale, dacă îl duce mintea și dacă are o
astfel de curiozitate și de disponibilitate. Se înțelege că o asemenea situație este una
de excepție, dar este totuși posibilă.
Rețeaua, învățământul elearning și posibilitatea accesării oricărei informații din
cele care se află pe rețea fac din învățământul de tip informal, mai ales dacă intervin
și unii factori moderatori, un învățământ de prim rang. Acest tip de învățământ, care
se efectuează fără constrângeri, fără cenzură și fără intervenția altcuiva, creează o
bază extrem de puternică și de valoroasă pentru generarea din timp a unor elemente
care să formeze acea arhitectură, acea structură de rezistență pe care se vor mula
foarte rapid și foarte consistent straturile cognoculturii.
5. Educația non-formală
Educația non-formală face și ea parte din vectorii de formare a suporților de
cognocultură și de acces timpuriu la cognocultură. Și chiar dacă unele elemente ale
educației non-formală pot intra în conflict cu programele școlare și, în general, cu
educația formală, cea care constituie, în societatea actuală, axul principal și vectorul
principal al educației și pregătirii fiecăruia dintre noi pentru viață, ea nu poate lipsi
din ansamblul pregătirii unui om pentru viitor. Este drept că educația formală este
una de tip permanent, în sensul că, pe tot parcursul vieții, un om urmează diferite
trepte ale învățământului și diferite cursuri de perfecționare. În societatea viitorului,
omul va fi toată viața un elev silitor. Educația lui se va centra din ce în ce mai mult pe
el, va fi din ce în ce mai mult un fel de ființare a sinelui, sau, în orice caz, un mod de
a ființa prin cogniție. Învățarea dincolo de școală, în cadrul unei altfel de școli sau în
afara oricărei școli va deveni, cu timpul, indispensabilă. Va deveni ceva asemănător
cu ceea ce, azi, numim școala vieții. Ei bine, mâine, școala vieții va fi o învățare
continuă, deopotrivă, formală, informală și non-formală, care va face din fiecare om
un știe-tot, un epistemolog, un mic savant.
6. Cognotehnologia
Unei astfel de educații îi corespunde o societate bazată nu numai pe cogniții,
ci și pe o tehnologie extrem de performantă, pe o tehnologie a cogniției, pe o
cognotehnologie. Este vorba de acele elemente ale info-tech și ale high-tech care
facilitează și însoțesc conceptualizarea, formarea și folosirea bazelor de date, crearea
unor programe adecvate, accesul la orice tip de informație și de cogniție în timp
real, crearea și multiplicarea bibliotecilor virtuale, pătrunderea (autorizată sau nu) în
arhivele de orice tip etc. Astăzi, fără un program corespunzător, nu poți accesa bazele
de date, nu poți redacta și tehnoredacta un text, nu poți concepe și efectua un proiect.
Fără computer, nu exiști. Iar acesta este doar începutul, este doar forma primitivă
a ceea numim cognotehnologie. Aproape în cursul aceluiași an, apar elemente noi,
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programe noi, procesoare mai puternice și mai fiabile, iar accesul la informație și la
cogniție devine, deja, un acces de masă. Astăzi, aproape că nu există om care să nu
aibă un calculator, o tabletă, un smartphone sau un simplu telefon mobil. Procesorul
primului calculator pe care l-am cumpărat eu prin 1993 era de 40 de megahertzi,
iar memoria RAM de 267 k. Acum, procesorul de pe laptop-ul meu de tipul Intel®
CoreTM i7, pe care l-am cumpărat cu vreo trei ani în urmă, are patru nuclee, fiecare de
2,4 gigahertzi, iar memoria DDR3 are 16 gigahertzi, placa video care are și ea 4 GH
șetc. Saltul este imens. Dar, deja, această configurație este depășită. Este de așteptat
ca, mâine, toate ecuațiile complicate să aibă soluții sau metodologii prestabilite,
flexibile, care vor facilita imens dezvoltarea și chiar revoluționarea sistemelor de
calcul și, probabil, în foarte scurt timp, se vor inventa tehnologii și softuri noi, care
să permită captarea, analizarea și cunoașterea informației din trecut și din viitor.
7. Înalta tehnologie
Suportul tehnic al acestui progres imens în domeniul cunoașterii îl reprezintă
înalta tehnologie. La ora actuală, ea nu este totuși accesibilă oricui, dar întregul
mapamond și, într-un fel, fiecare om de pe planetă beneficiază, într-o formă sau alta,
de efectele creării și implementării ei. Acest proces de dezvoltare și implementare, în
toate statele, a high-tech se va continua. Secretele, nici chiar cele tehnologice, nu pot
fi păstrate, azi, pe termen lung. În epoca bazată pe cunoaștere, cea care va bate toate
recordurile posibile este, fără îndoială, cunoașterea. Este saltul calitativ al omenirii
către epoca sa superioară, către adevărata sa esență.
8. Tehnologia informației
Tehnologia informației este strâns legată de înalta tehnologie – este, de fapt,
înaltă tehnologie – specializată în captarea, culegerea, analizarea și prelucrarea
datelor din care se generează informația. Informația este materia primă a cunoașterii,
este „lucrul în sine” al acesteia. Informația devine cogniție sau intră în compunerea
cogniției după ce a fost integrată într-un sistem cognitiv, după ce a fost conexată
cu alte informații, cu sisteme de valori și cu alte elemente care să-i asigure locul și
rolul său în sistemul cognitiv. Unele dintre informații sunt perisabile, au viață scurtă.
Ele sunt, sau pot fi folosite pentru a confirma sau infirma alte informații, pentru a le
completa sau pentru a ajuta la fixarea unei cogniții, dar și pentru creare de certitudini
cognitive . Altele intră în componența cogniției, în nucleul acesteia, în structura sa
de rezistență. Această procesualitate de integrare a informații în sistemele cognitive,
de transformare a ei în cogniție ține de o maieutică a cunoașterii, de o procesualitate
foarte complicată, de sisteme multiplicatoare sau sintetizatoare.
Tehnologia informației este cea care asigură suporturile tehnice de rețea
(module, relee, aparatură de criptare, de stocare, de securizare etc.). Senzorii care
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recepționează și transmit date sunt montați pe orice mașină, pe orice satelit pe orice
mijloc fix sau mobil și nu este departe vremea, când acești senzori vor explora
corpul omenesc și vor transmite unor centre specializate toate datele și informațiile
necesare controlului și menținerii sănătății, frecvenței utile, capacității de muncă și
de gândire etc.
9. Cyberspațiul
Cybespațiul este universul rețelei și modus-ul ei vivendi. Cu alte cuvinte,
rețeaua a creat un spațiu al ei, un spațiu al circulației în timp real, adică instantaneu,
a datelor și informațiilor, a tera-datelor și terabiților, sistem pe care omul, deși el este
cel care l-a creat, abia de-acum începe să-l înțeleagă și, în orice caz, îl va înțelege
destul de greu. Cyberspațiul are, la ora actuală și cu atât mai mult în viitor, o serie de
funcții noi, necunoscute până azi în viața oamenilor de pe planeta Pământ, cel puțin
la nivelul civilizației din care facem și noi parte:
- funcția extensiei comprehensive;
- funcția conectivă;
- funcția interactivă;
- funcția fluxurilor fluide;
- funcția unui feed-back continuu și în timp real;
- funcția multiplicărilor sau reducțiilor nelineare, complexe și chiar haotice;
- funcția generării și regenerării rețelei;
- funcția generării și managementului infospațiului și cognospațiului.
Aceste funcții – lesne de înțeles – scot omul individual din propria-i izolare,
din propria-i ființare în sine, arondându-l la Univers, acolo unde-i este, de fapt, locul
în cea de a n-a dimensiune a sa, cea cognitivă.
10. Infospațiul
În epoca actuală și în cea viitoare, bătălia principală se va duce, cu siguranță, în
primul rând, în infospațiu și pentru infospațiu. Cine stăpânește infospațiu va stăpâni,
cu siguranță, lumea. Pentru că, va avea acces cu prioritate la necunoscut, la informație
în timp real și chiar în ante-timp. Din păcate, este de așteptat ca toate aceste progrese
imense, revoluționare să nu schimbe natura și esența lumii, nici inegalitățile din
interiorul ei și cu atât mai puțin conflictualitatea ei endogenă. De aceea, infospațiul
nu va fi și nu va rămâne doar anticamera cognospațiului, a cunoașterii și a condiției
umane superioare, ci și un câmp de luptă, un spațiu info-strategic, info-operațional și
info-tactic de cea mai mare importanță. Bătălia pentru infospațiu, pentru supremație
în info-spațiu este o componentă a bătăliei pentru cognospațiu și ea se va desfășura,
după toate probabilitățile, atât pentru controlul lui, cât și pentru controlul oamenilor,
al inteligenței omenești, al creierelor, al entităților și identităților de orice fel, adică

24

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(32)/2017

EDITORIAL
pentru putere și influență. Pentru că, odată cu înaintarea accelerată și extrem de
performantă în spațiul necunoscut, în info-spațiu, se va intensifica, din nefericire și
conflictualitatea dintre oameni, centrată de data aceasta, pe informații și pe concepte.
11. Cognospațiul
Cognospațiul este acel areal n-dimensional în care trăiesc oamenii. Omul, în
esență, este cunoaștere. Așa a fost de cât există oameni pe planeta Pământ sau de unde
or fi venit ei (dacă or fi venit de undeva și nu sunt doar un produs efectiv al Terrei)
și, după toate probabilitățile, așa va fi mereu. Cognospațiul este partea cunoscută a
Necunoscutului, este ceea ce, de fapt, omul știe, ceea ce a acumulat el în lunga istoria
a cunoașterii. Cognospațiul este un produs al gândului, al capacității și capabilității
omului de a cunoaște și înțelege Universul, de a transforma Necunoscutul în Cunoscut,
de a genera sisteme cognitive, valori și patrimonii. Cognospațiul este expresia lumii
oamenilor, este, deopotrivă, Abstractul Concretului și Concretul Abstractului, este
sinteza lor. E drept, și celelalte animale și plante de pe planetă trăiesc într-un univers
al lor, au propriile sisteme de interacționare și chiar de comunicare. Este clar că
și pietrele vorbesc între ele. Dar, deocamdată, nu știm dacă ele gândesc, dacă au
un infospațiu sau un cognospațiu al lor, dacă noi putem intra în contact cu aceste
lumi mai profund și mai consistent decât o facem azi, Probabil că da, dar și această
provocare face parte tot din direcțiile de cercetare și arealul în care omul egoist și
expansionist își extinde limitele.
12. Explozia demografică
Explozia demografică – deja în desfășurare – va fi, probabil, bing-bang-ul
ieșirii din gravitație, al controlului gravitației și al populării cu ființa umane a unora
dintre exoplanete. Până atunci, oamenii trebuie să-și controleze propria devenire,
propria ființare, să treacă toate elementele confruntării sau cooperării în plan cognitiv,
să se întoarcă, adică, la forța gândului și a cuvântului și să atingă, probabil, ultimul
nivel de abstractizare, acela al formalizării și simbolisticii complete. Concomitent cu
extinderea cognospațiului, omul trebuie să găsească – pe planetă sau în afara acesteia
– noi resurse de energie, mai exact, să acceseze într-un mod mult mai profitabil
energia solară și energia cosmică și chiar s-o înmagazineze pe Terra, ca rezerve
pentru vremuri mai grele.
Explozia demografică, migrațiile masive, confruntările de tot felul, polarizarea
bogăției și a sărăciei vor continua, credem noi, să însoțească omenirea și în ere
cognocivilizației. Pentru că omul nu acceptă nici egalitatea dintre oameni, nici pace
eternă și nici lipsa de griji. Omul este făcut să se îngrijoreze, să se zbată, să se
nemulțumească, să se luptă și să câștige sau să piardă.
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13. Cognopolitica
Probabil că și politica, în calitatea ei de expresie sinergică a interesului,
îndeosebi a interesului vital (atunci când are răbdarea să-l afle și să-l slujească), va
continua nu doar să bată câmpii și să genereze conflicte, ci și să construiască din
când în când câte ceva. Fie și pentru motivul că omul nu este doar o ființă neliniștită,
ci și o ființă politică, dependentă de cetate, adică de ceilalți și de un anume mod de
viață. Dacă societatea, în ansamblul ei, cunoaște deja o deplasare foarte puternică
spre cognospațiu, spre cunoaștere, prin cunoaștere, spre concept, este normal ca și
politica, în calitatea ei de expresie concentrată și sinergică a interesului comun, să
se deplaseze semnificativ și chiar total spre o dimensiune nouă, spre o dimensiune
cogno. Această devenire se pare că o va apropia mai mult de un suport academic, de
un suport cognitiv deopotrivă abstract și concret, pe suport de rețea și cu un puternic
efect de rețea.
14. Cognoeconomia
Deja se vorbește și ai de o economie bazată pe cunoaștere, de o economie
de rețea, de o economie transfrontalieră. Astfel de concepte – puse în practică, azi,
de marile corporații – subminează statele de drept și nu este departe vremea când,
probabil, se va consider că statele și-au trăit traiul, că ele reprezintă o frână în calea
expansiunii economice și financiare care se va ancora din ce în ce mai mult pe zone
cognoeconomice, energetice, de resurse primare, agricole etc. Cognoeconomia
va fi, după toate probabilitățile, conceptul fundamental al societăți bazate pe
cunoaștere, iar toate conceptele de până acum – frontiere, stat de drept, suveranitate,
independență etc. etc. – vor deveni nu doar desuete și inoperabile, ci și primejdioase
pentru noul tip de societate. Cel puțin așa pare a fi spiritul corporatist, concretizat,
între altele, și în faptul că, din 1990 și până azi, adică în 27 de ani, aceste corporații
au jecmănit resursele românești mai mult decât au făcut-o, în mai bine de o mie de
ani, toate imperiile și toate stăpânirile care au dominat România și toat5e războaiele
prin care a trecut această țară. De aceea, noi considerăm că, în etapa următoare, va
urma o ofensivă fără precedent împotriva statelor care au mai rămas în picioare sau
necucerite în totalitate de spiritul corporatist și de marea ofensivă financiară a lumii
bogate împotriva lumii sărace. Desigur, aceasta e partea proastă, partea întunecată,
partea murdară a cognoeconomiei și a geoeconomiei, iar ea nu este menită să asigure
prosperitatea întregii lumi, ci doar prosperitatea celor puternici. De aici nu rezultă
că progresul și înaintea spre o cognocivilizație benefică pentru întreaga omenire ar
trebui oprit, ci doar că el nu se desfășoară în coordonate favorabile pentru întreaga
omenire, ci doar pentru unii, mai exact, pentru cei care folosesc instituțiile financiare
și corporatismul doar în interes propriu.
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15. Cognosecuritatea
Este clar pentru toată lumea că, de când a apărut omul și comunitatea umană
pe pământ, scopul fundamental și obiectivul strategic cel mai important au fost
acelea de as asigura oamenilor – sau măcar unora dintre ei – prosperitate, libertate
și securitate. Aceste trei concepte nu s-a schimbat niciodată pe această planetă,
chiar dacă planeta s-a faliat pentru a-i despărți, prin crevase imense, pe cei care
creează cetăți cvasi-inexpugnabile în jurul lor față de cei care n-au șansa de a avea
vreodată nici prosperitate, nici libertate și cu atât mai puțin vreun dram de securitate.
Aici, în pofida atâtor mișcări, atâtor revoluții și atâtor războaie, nu sunt prea multe
lucruri de spus. Oricum, revoluțiile și războaiele nu le-au declanșat și nu lea-u dus
cei neputincioși, ci doar cei care au avut și au un astfel de potențial, precum și
capabilitatea de a se folosi de ceilalți.
Cognosecuritatea u este un concept cu desăvârșire nou, ci dor un concept care
relevă faptul că, în societatea cunoașteri, predominantă va fi securitatea infospațiului,
a cyberspațiului și a cognospațiului, iar aceasta nu se va putea asigura decât prin
forțe, mijloace, resurse, politici, strategii, operații și tactici adecvate.
16. Cognorăzboiul
Va ieși oare vreodată lumea din nevoia de securitate? Dar din nevoia de apărare?
De ce securitate? De ce apărare? Apărare împotriva cui?! Va reuși, oare, vreodată,
omenire să renunțe la fenomenul război, sau războiul – denumit și redenumit oricum
– face parte nemijlocită din viața ei? Dar lanțul întrebărilor nu se oprește aici. Din
păcate, sau, poate, din fericire, omul se află întotdeauna într-un război cu sine și cu
restul lumii, într-un război pe care nici nu-l câștigă pe deplin, nici nu îl pierde pe
deplin, ci doar se folosește de el sau în folosește pentru a-ș reîncărca și a-și reînnoi
totdeauna bateriile care-l mențin viu, puternic și motivat. Fără puternica motivație
de a trăi, a se lupta și a birui, omul pare a fi lipsit de sens. Poate că așa fac toate
identitățile din Univers, devreme ce se nasc, trăiesc și mor stele și planete, galaxii și
mari identități cosmice, de vreme de, prin găuri negre se trece în alte identități, în alte
dimensiuni și în alte forme de existență, poate chiar și în alte file ale Universului, de
vreme ce acestea există… Și cine știe câte alte lucruri se mai petrec, fără ca noi să
le știm sau măcar să le bănuim!
Azi, omul se războiește continuu cu sine, pe tărâmul gândului, cu armele
gândirii, ale raționamentului, ale judecății. Se războiește și cu altul, cu celălalt,
cunoscut sau necunoscut, cu arme de foc, cu arme subtile, cu arme ale voinței și ale
cogniției. Pentru identitate, pentru putere, pentru influență, pentru cogniție. Acest
lucru nu va înceta niciodată, pentru că, atunci când va înceta, va dispărea și omul.
De aceea, este foarte posibil ca, în era cognocivilizației, războirea identităților și
a arealelor omenești să se facă, în principal, prin concepte, prin cogniții. De fapt,
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un astfel de război se desfășoară și azi. Oamenii se bat în primul rând, în idei, în
concepte, în mentalități, în politici, războiul nefiind altceva, spunea Clausewitz,
decât o continuare a politicii prin mijloace violente. Astfel de mijloace violente vor
exista, probabil, și mâine, dar acestea se pare că nu vor mai fi predominant fizice. De
aici nu rezultă că ele nu vor fi la fel de primejdioase, cum sunt, spre exemplu, azi,
cele nucleare, ci doar că oamenii nu vor renunța niciodată la această jucărie care face
parte din ființa lor.
În acesta caz, durabilitatea nu mai este un ceva care există și rezistă în timp, ci
un ceva care curge, care devine, care se schimbă, dar care nu dispare și nu-și schimbă
esența, nici substanța, ci, poate, doar forma.

Concluzii
1. În strategia dezvoltării durabile, prima care-și schimbă forma, conținutul,
expresia și aparența, dar niciodată esența și substanța este însăși durabilitatea.
2. O strategie care are drept concept, rațiune și esență dezvoltarea durabilă
nu se poate baza decât pe capacitatea și capabilitatea durabilității de a rămânea ea
însăși în lungul drum al zilei către noapte și al nopții către zorii zilei, indiferent
de fluxurile și perturbațiile care se vor manifesta totdeauna dinamic și complex. În
societatea omenească, durata, ca și durabilitatea, nu este și nu poate fi niciodată un
obiect, un fapt sau un eveniment încremenit în aceeași formă și în aceiași parametri.
Totdeauna, tot ce există pe Pământ și în Univers durează atâta timp cât are capacitatea
și capabilitatea de a se adapta la împrejurări, de a se schimba, de a se transforma,
fără să-și schimbe însă esența și, deci substanța. De aceea, conceptul fundamental
al dezvoltării societății omenești, chiar și în epoca pe care noi o denumim aici
cognocivilizație, este durabilitatea fluidă, durabilitatea dinamică, totdeauna capabilă
să se teleporteze în forma adecvată fără a-și schimba esența, rațiunea și substanța.
3. Planificatorii strategiei dezvoltării durabile trebuie să vadă dincolo de ceea
ce se vede, să calculeze posibili parametri ai durabilității, în funcție de variabilitatea
condițiilor, inclusiv a celor esențiale și să genereze acele suporturi de potențial care
permit, susțin și modelează devenirea.

b
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EDUCAŢIA COPILULUI MIC
ÎN RELAŢIE CU VIAŢA REALĂ
LITTLE CHILD’S EDUCATION
IN RELATION TO REAL LIFE
Prof.univ.dr. Octavia COSTEA1
Conf. univ. Conona PETRESCU2
Rezumat
Cercetarea noastră îşi propune o succintă analiză a documentelor
reglatoare pentru educaţia copilului mic în relaţie cu viaţa reală. Acesta este
considerat unic – abordarea acestuia este holistică şi pluridisciplinară. Din
această viziune, relaţia didactică se bazează pe învăţare situaţională şi pe
joc, în contextul implicării factorilor educaționali societali părinţi-grădiniţecomunităţi locale. Demersul nostru interogativ se bazează pe metoda lista
de verificare care permite acumularea unei mase critice de constatări şi
de comentarii şi formularea unor recomandări în atenţia utilizatorilor
din învăţământul primar. Educaţia copilului mic în relaţie cu viaţa reală
rezidă din principalele pârghii externe şi interne asumate pentru învăţarea
formală, nonformală şi informală: cadrul legislativ ancorat în documentele
fundamentale pentru drepturile omului UNESCO cu sprijinul UNICEF,
curriculumul structurat pe domeniile experienţiale Limbă şi comunicare,
Ştiinţe, Om şi societate, Estetic şi creativ, Psihomotric, documentele de
evaluare, de formare continuă şi de management pentru învăţământul primar.

Cuvinte cheie: analiza, viaţa reală[ metoda lista de verificare, pârghii
externe şi interne.
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Abstract
Our research aims at a succinct analysis of the regulatory documents
for the young child education in relation to the real life. It is considered
unique - its approach is holistic and multidisciplinary. From this vision, the
didactic relationship is based on the situational learning and game, in the
involvement context of the societal educational factors such as parents,
kindergartens and local communities. Our interrogative approach is based on
the checklist method that allows the critical mass accumulation of findings and
comments and formulating the recommendations to the attention of primary
school users. The education of the young child in relation to real life consists
of the main external and internal levers assumed for formal, non-formal and
informal learning: the legal framework anchored in UNESCO’s fundamental
human rights documents with the support of UNICEF, curriculum structured
on experiential areas Language and communication, Sciences, Human and
Society, Aesthetic and Creative, Psychomotric, evaluation, lifelong learning
and management for primary education.

Key-words: analysis, real life, check-list method, external and internal levers.

1. Introducere

C

ercetarea noastră îşi propune abordarea educaţiei timpurii din
perspectiva drepturilor inalienabile ale omului, în sensul că un copil
mic este considerat unic, abordarea acestuia este holistică şi pluridisciplinară,
relaţia didactică se bazează pe învăţare situaţională şi pe joc, în contextul implicării
factorilor educaţionali societali părinţi–grădiniţe-comunităţi locale. Demersul nostru
interogativ se bazează pe metoda lista de verificare care permite acumularea unei
mase critice de constatări şi de comentarii şi formularea unor recomandări în atenţia
utilizatorilor din învăţământul preşcolar.
Educaţia copilului mic în relaţie cu viaţa reală rezidă din principalele pârghii
externe şi interne asumate pentru învăţarea formală, nonformală şi informală:
cadrul legislativ ancorat în documentele fundamentale pentru drepturile omului
UNESCO cu sprijinul UNICEF, curriculumul pentru învăţământul preşcolar
structurat pe domeniile experienţiale Limbă şi comunicare, Ştiinţe, Om şi societate,
Estetic şi creativ, Psihomotric, documentele de evaluare, de formare continuă şi de
management pentru învăţământul primar.
Din perspectiva analizei finalităţilor pentru educaţia şcolarului mic, cea mai
relevantă pentru analiza noastră se referă la înzestrarea copilului cu acele cunoştinţe,
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capacităţi şi pro-atitudini care să stimuleze raportarea efectivă la mediul social şi
natural şi să permită continuarea educaţiei. În realizarea sintezei, am identificat
tendinţele de la nivelul întregului învăţământ primar şi nu pentru fiecare arie
curriculară în parte.

2. Obiective de referinţă şi conţinuturi în relaţie cu viaţa
reală
Apreciem că, global, obiectivele de referinţă, elemente pivot ale programelor
şcolare, au relevanţă pentru viaţa reală. Pentru toate obiectele de studiu analizate,
obiectivele de referinţă care se situează cel mai aproape de viaţa concretă sunt acelea
care vizează formarea unor capacităţi/abilităţi sau reprezintă etape în construirea
acestora. Lor li se adaugă obiectivele de referinţă legate de domeniul atitudinal,
mai puţin numeroase, dar apreciate din perspectiva relevanţei pentru dezvoltarea
personală (de ex. formarea sensibilităţii estetice, dezvoltarea capacităţii de receptare
şi de exprimare muzicală).
Aria curriculară Consiliere şi orientare are un statut special: există în planulcadru din învăţământ, dar şcolile pot sau nu să includă ora de consiliere şi orientare în
orarul elevilor. În funcție de specificul ariei curriculare, sunt identificate următoarele
categorii de capacităţi/abilităţi:
- Limbă şi comunicare: formarea şi dezvoltarea abilităţilor fundamentale de
comunicare orală şi scrisă;
- Matematică și științe: deprinderi de calcul şi de rezolvare a problemelor;
- Om și societate: abilități de relaţionare, explorarea informaţiei;
- Tehnologie: utilizarea tehnicilor de lucru cu diverse materiale şi ustensile;
proiectarea, confecţionarea şi evaluarea unor produse simple;
- Arte: formarea și dezvoltarea abilităţilor de a utiliza tehnici specifice de
lucru, cultivarea gustului pentru frumosul artistic şi cel din spaţiul cotidian şi pe
exprimarea propriilor gânduri şi sentimente în legătură cu spaţiul perceput sau cu
cel imaginar;
- Sport: dezvoltarea deprinderilor motrice de bază, formarea unor deprinderi
privind efortul fizic independent şi interacţiunea în grup;
- Consiliere și orientare: formarea capacităţii de autocunoaştere.
Cele mai îndepărtate de viaţa concretă sunt considerate obiectivele de referinţă
care vizează însuşirea şi utilizarea limbajului de specialitate, operarea cu noţiuni şi
cunoştinţe specifice (Ex. „să recunoască şi să descrie înţelesul unor termeni specifici
ai limbajului civic”, să formuleze criterii simple în funcţie de care se pot constitui
diferite grupuri”, „să recunoască şi să folosească termeni specifici disciplinelor
sociale”, „să îşi dezvolte vocabularul, utilizând corect concepte specifice educaţiei
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civice”, „să diferenţieze în cântare calităţile sunetelor muzicale” (intensitate,
durata, înălţime). Aceste categorii de obiective de referinţă apar în toate programele
şcolare, iar prezenţa lor se leagă de faptul că învăţământul primar constituie o etapă
de alfabetizare în diverse domenii de cunoaştere. Din analiza noastră, reiese relevanţa
obiectivelor de referinţă privind operarea cu limbajul de specialitate: pozitiv, în zona
ariei Matematică şi ştiinţele naturii şi limitativ sau chiar negativ pentru Sport şi Arte,
dar şi pentru Educaţia civică.
Analiza obiectivelor de referinţă evidenţiază şi alte aspecte care ţin de
formularea lor în textele programelor şcolare. De exemplu, absenţa unei mize înalte
a obiectivelor de referinţă le poate transforma în simple rutine (situaţiile menţionate
explicit sunt la nivelul ariei curriculare Limbă şi comunicare). O altă observaţie
priveşte anumite carenţe de formulare, de tipul abordărilor foarte tehnicizante, care
pot afecta relevanţa obiectivelor de referinţă în raport cu viaţa reală (este cazul ariei
curriculare sport).
Un loc aparte îl ocupă corelarea dintre obiectivele de referinţă şi activităţile
de învăţare. Sunt semnalate câteva situaţii în care absenţa relevanţei obiectivelor
de referinţă pentru viaţa reală se poate datora unui efect de contaminare dinspre
activităţile de învăţare spre obiectivele de referinţă care sunt ilustrate prin activităţi
de învăţare decontextualizate.
Componenta Conţinuturi ocupă o pondere însemnată în textele programelor
şcolare. În analiza acestei componente este de luat în consideraţie faptul că, în general,
sunt conţinuturi de bază, care permit o primă alfabetizare (în cazul unor obiecte de
studiu precum ştiinţe, educaţie civică, istorie, geografie), fapt asumat de multe
dintre programe şi posibil de identificat în notele de prezentare ale programelor.
Când se fac aprecieri pozitive, aspectele aduse în discuţie sunt cele care
privesc: relevanţa din punctul de vedere al universului referenţial al elevului,
subsumarea unor criterii de organizare şi posibilitatea de a se identifica anumite
criterii de selectare.
La polul opus se află acele conţinuturi preponderent descriptive, academice,
fără legătură cu modelul didactic. Ca şi în cazul altor elemente componente
ale programelor, modul de prezentare (prea tehnică, de exemplu) poate constitui
un handicap în accesibilizarea lor (de exemplu, muzică şi sport). Observăm, de
asemenea, absenţa sau insuficienţa trimiterilor la domeniile interdisciplinare.
Identificăm unele tendinţe, dintre care foarte relevantă ni se pare semnalarea
faptului că, pe măsură ce apropie de etapa gimnazială, conţinuturile sunt formulate
într-o manieră mai tehnică.
Într-o concluzie preliminară, „plusurile” conţinuturilor ţin de orientarea
pregnantă spre interacţiune, precum şi de gradul de libertate pe care-l oferă
profesorului în reorganizarea, detalierea, corelarea lor în interiorul disciplinei, dar
şi „dincolo” de discipline. Pe de altă parte, limitele semnalate rezidă din abordările
prea teoretizante.
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3. Activităţile de învăţare şi viaţa concretă
Din analiza activităţilor de învăţare (AÎ), reies o sumă de proceduri utilizabile
în demersurile didactice pentru atingerea obiectivelor prevăzute în programe. Sunt
semnalate prezenţe relevante, dar şi absenţe notabile în ceea ce priveşte modalităţile
prin care elevul este implicat în învăţare; pentru cea de-a doua situaţie, se fac referiri,
mai ales, la activităţile specifice vârstei elevilor, jocurile fiind cel mai des citate.
Următoarele caracteristici ale activităţilor de învăţare sunt considerate a
facilita legătura cu viaţa reală: legătură cu universul de referinţă al elevilor (sunt
citate activităţi precum observarea mediului înconjurător, explicarea, formularea
de ipoteze, explicarea unor fenomene de interes pentru acest interval de vârstă),
facilitarea interacţiunii, perspectiva aplicată, utilitară, funcţională asupra unor
domenii foarte diverse, de interes pentru nevoile specifice acestei vârste (de ex. pe
operarea cu tehnici de lucru) şi contextualizare în spaţiul public.
De cealaltă parte, sunt activităţile de învăţare care sunt expediate în formulări
generale care trimit la categoriile generice de exerciţii din manualele de metodică
sau propun, însuşirea noţiunilor abstracte din domeniu. La unele obiecte de studiu
activităţile de învăţare recuperează utilitatea, mai puţin evidentă în cazul obiectivelor
de referinţă sau al conţinuturilor.

Concluzii
Din analiza efectuată, identificăm mai multe soluţii care privesc conceperea
programelor şcolare şi formarea cadrelor didactice din învăţământul primar. În
privinţa reconfigurării curriculumului sunt imperios necesare: asigurarea coerenţei
obiectivelor de referinţă la nivelul ciclului primar, în ansamblu său, dar şi la nivelul
fiecărei discipline şi în interiorul ariilor curriculare, ca o condiţie a valorizării lor
în relaţie cu experienţele educaţiei nonformale şi corelarea dintre obiectivele de
referinţă şi activităţile de învăţare (analizele întreprinse identifică ce trebuie eliminat,
reformulat sau completat). Pentru toate obiectele de studiu, lista activităţilor de
învăţare poate fi extinsă, fiind nevoie de cât mai multe exemple care să inspire
învăţătorul.
În privinţa formării, apar explicit domeniile de formare care au legătură cu un
alt mod de aplicare a programei (de la conştientizarea unor stereotipuri la aspecte
care ţin de motivarea elevilor).
Mai mult de jumătate dintre obiectivele de referinţă au ieşiri în viaţa reală,
mizând pe formarea şi dezvoltarea abilităţilor fundamentale de comunicare orală şi
scrisă; obiectivele referitoare la receptarea şi producerea mesajelor orale sunt în cea
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mai mare măsură relevante pentru contexte de viaţă reală; obiectivele referitoare la
comunicarea scrisă au ponderea cea mai scăzută în ceea ce priveşte relevanţa pentru
viaţa reală, multe dintre acestea constituind doar etape în formarea unor deprinderi
de scriere.
Aproximativ jumătate dintre activităţile de învăţare sugerate indică situaţii de
învăţare relevante pentru experienţele şi universul de referinţă al elevilor. Se observă
uneori neconcordanţe între modul în care sunt formulate obiectivele de referinţă
şi activităţile de învăţare: obiective relevante pentru viaţa reală sunt ilustrate prin
activităţi de învăţare decontextualizate.
Conţinuturile disciplinei sunt grupate în trei domenii: lectură, comunicare
şi elemente de construcţia comunicării; mai puţin de jumătate dintre conţinuturi
sunt relevante pentru universul referenţial al elevilor (dintre acestea, domeniul
elemente de construcţie a comunicării propune exclusiv conţinuturi de tip descriptiv,
academic, nerespectând astfel viziunea comunicativ-funcţională anunţată în notele
de prezentare ale programelor).
Tematica propusă pentru alegerea textelor este universul copilăriei, ceea ce
deschide posibilităţi de valorificare a experienţelor proprii ale elevilor în receptarea
textului.
Este necesar ca modelul comunicativ-funcţional să fie asumat la toate nivelurile
programei (obiective de referinţă, activităţi de învăţare şi conţinuturi), astfel încât să
nu existe discrepanţe majore între acestea.
Este utilă eliminarea unor conţinuturi mai puţin funcţionale, decontextualizate
(în special, cele din domeniul elementelor de construcţie a comunicării), astfel încât
să se excludă învăţarea gramaticii în sine.
În domeniul formării învăţătorilor şi a institutorilor este necesară accentuarea
strategiilor de integrare a conţinuturilor disciplinei în cadrul orelor de limba şi
literatura română (de exemplu, cum pot fi valorificate elementele de construcţie a
comunicării în receptarea şi în producerea textelor orale şi scrise, cum se îmbină
activităţile de receptare cu cele de producere a textului sau activităţile de comunicare
orală cu cele de comunicare scrisă). Este necesară, de asemenea, întărirea practicilor
de predare-învăţare-evaluare de tip interdisciplinar.
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ROLUL MATEMATICII ÎN FORMAREA
GUSTULUI ESTETIC AL TINERILOR
LE ROLE DE LA MATHEMATIQUE
DANS LA FORMATION DE PLAISIR
ESTHETIQUE DES JEUNES
Costel CHITEŞ1
Abstract
În acest articol ne propunem să evidențiem nevoia de cunoaștere a unor
noțiuni de matematică în formarea gustului estetic al omului contemporan.
Ne-am concentrat atenţia asupra noţiunilor şi deprinderilor matematice
pe care copilul le accesează la clase mici, în perspectiva formării unor noi
noţiuni pe care le va întâlni în adolescenţă. Ideea articolului nostru este
fundamentată atât pe experiența didactică dar şi pe informațiile desprinse
din cercetarea empirică realizată pe două eșantioane de subiecţi, selectaţi din
rândul studenţilor FŞE şi al absolvenților aceleiași Facultăți. Din prelucrarea
informațiilor, din chestionarele administrate, s-a desprins ideea pentru care
pledăm : facilitarea învățării matematicii poate fi susținută prin dezvoltarea
gândirii şi culturii în acest domeniu. Învățarea matematicii poate dobândi
astfel atractivitate şi accesibilitate prin conceperea unor strategii didactice
largi, flexibile, inter și transdisciplinare. Astfel, sustinem ideea că formarea
la elevi a unei culturi adecvate în acest domeniu este menită să le stimuleze
curiozitatea epistemică în cunoaşterea şi studierea uneia dintre cele mai vechi
şi complexe ştiinţe.
Cuvinte cheie: învățare, studiu, cultură, istoria științei, arta ornamentală.
Résumé
Dans cet article, on se propose de relever le besoin de connaître
l’importance des notions de mathématique dans la formation du gout esthétique
de l’homme contemporaine. Nous avons concentre l’attention sur les notions et
1
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habilites mathématique que l’élève les utilise dans les années de l’enseignent
primaire, dans la perspective de la formation des notions accessible dans
l’adolescence. L’idée de l’article est fondé autant sur l’expérience didactique
que sur les informations qui ont résulté de la recherche empirique sur deux
échantillons des sujets selectes d’entre étudiantes et des anciens étudiantes de
la Faculté de Sciences Educationnelles. De l’interprétation des informations
et des questionnaires administratives, on a relevé l’idée que nous le soutiens :
on peut soutenir la facilité d’enseigner la mathématique par le développement
de la pensée et de la culture de domaine. C’est peut devenir une façon de faire
de mathématique une attraction en y concevoir des stratégies didactiques
larges, flexibles, inter et transdisciplinaires. Former aux élèves de la culture
adéquate a, comme bon effet, la stimulation de la curiosité épistémique dans
la connaissance et l’étude d’une de plus vieille et complexe science.
Mots-clefs: éducation, étude, culture, histoire de la science, Arte orientale

C

unoștințele matematice pot prilejui, celor care le deţin, o bucurie
spirituală suplimentară, pot susține descoperirea unor raporturi ascunse
pe care un artist le pune în mișcare. Ultimele decenii au evidențiat colaborări dintre
ştiinţă, artă şi tehnologie, importanţa intuiţiilor artistice controlate pe cale raţională
şi tehnologică. S-au realizat în mod original cercetări de convertire a transformărilor
topologice şi a mecanismelor generative în arta muzicală, cum sunt cele realizate de
regretatul muzicolog, dirijor şi compozitor Mihai Brediceanu (1920-2005).
Dacă încercăm să avem o privire de ansamblu, este necesar să amintim modul
în care Frumosul era perceput în antichitate.
În Grecia antică, Frumosul nu avea statut autonom şi, cel puţin până în
vremea lui Pericle, lipsea o estetică propriu-zisă. Frumusețea era asociată altor
valori, de exemplu ,,buna potrivire” sau ,,măsura”. Nevoia de a reconstrui templele,
după războaiele victorioase ale grecilor asupra perşilor, ostentaţia trufaşă a puterii
ateninilor, cât şi favorurile acordate de Pericle artiştilor, au condus o perioadă la o
mare înflorire a artelor, cu precădere a picturii şi sculpturii. Se realizează astfel un
progres imens în comparaţie cu arta egipteană.
În filosofia platonică, Divinitatea era identică cu Binele. Cunoașterea, rațiunea,
moralitatea şi frumosul erau fundamentate în Bine. Influențat de Pitagora, Platon dă
naștere la două concepții estetice diferite : Frumusețea ca armonie şi proporție şi
Frumusețea ca strălucire.
Platon considera că arta propriu-zisă nu este decât o falsă copie a Frumuseții
autentice, ce trebuie înlocuită în şcoli cu Frumusețea corpurilor geometrice, bazată
pe studiul proporțiilor şi pe o concepție matematică a universului.
La Plotin (204-270 d.Hr.), materialul care alcătuiește opera de artă nu este
frumos în sine, ci ca o manifestare a lui Dumnezeu. Omul, prin admirație, pătrunde
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lumina şi purcede spre înălţime spirituală divină. Este necesar ca omul să fie deviat
de la realitatea materială şi transferat pe calea virtuţii.
Un obiect frumos, graţie formei sale, răsfaţă simţurile, cu deosebire ochiul şi
urechea. În cazul trupului uman, un rol important îl au şi calităţile sufletului şi ale
firii, lucrurile fiind percepute prin ochiul minţii.
Astfel, Frumuseţea se manifestă prin armonia cosmosului, în sculptură prin
cumpătata măsură şi simetrie a părţilor, în retorică prin ritmul potrivit, în poezie prin
farmecul ce-i desfată pe oameni.
După generaţia lui Fidias (500-432 î.Hr.) , se manifestă o Frumusețe psihofizică menită să armonizeze sufletul şi corpul, idealul acelei kalokagathia. Expresia
figurilor grecești vădesc un suflet mare şi cumpătat, așa cum este marea nemișcată în
adâncuri, oricât de tumultoasă ar fi la suprafață.
Se exprimă o antiteză între Frumusețe şi percepția senzorială, apoi între sunet
şi văz. Mai târziu, în ,,Nașterea tragediei, III”, 1872, Friedrich Nietzsche, prezintă
armonia senină, înțeleasă ca ordine şi măsură, definită ca Frumusețe apolinică. În arta
dionisiacă, natura ne grăiește prin glasul său să fim veşnic schimbători.

Frumuseţea ca proporţie şi armonie
Armonia nu reprezintă absenţa elementelor contradictorii, ci echilibrul
contrastelor şi care, transpuse pe planul vizualului, reprezintă o simetrie, raportul
proporţionat al părţilor.
Pitagora (580-495 î. Hr.) a considerat că principiul tuturor lucrurilor este
Numărul. Toate lucrurile există pentru că ele reflectă o ordine. Astfel ia naştere o
viziune estetico-matematică asupra universului. Eudoxos şi Architas considerau că
acordurile pot fi exprimate prin numere.
Anicius Boethius (475-526 d.Hr.) a intermediat între filosofia antică şi Evul
Mediu latin, prin traduceri (lucrările logice ale lui Aristotel) şi comentarii. El nota,
cum Pitagora a observat ciocanele unui făurar, care lovind nicovala, scoteau fiecare
alt sunet, raportul dintre sunetele gamei era proporţional cu greutatea acestora.
Pitagoreicii au descoperit că diversele moduri muzicale influențau diferit psihologia
individului. Ritmurile aspre erau potrivite pentru o educație viguroasă a individului
şi ritmurile temperate pentru a calma o persoană.
Tetraktys era figura simbolică pe care pitagoreicii îşi depuneau jurământul,
figură care condensează desăvârşit reductibilitatea aritmeticului la geometric.
Numărul patru devine sinonim cu putere, dreptate şi stabilitate.
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Prin însumarea punctelor obținem 1 + 2 + 3 + 4 = 10 şi cu cele zece numere se
pot exprima toate numerele posibile.
În dialogul Timaios, se regăsește aceeaşi concepție matematică asupra lumii
realizată de către Platon (427-347 î.Hr.). În Academia sa, platonicienii vor studia
şi preamări poliedrele regulate drept modele ideale. Se consideră că Elementele lui
Euclid, celebră sinteză a matematicii (300 î.Hr.) ar fi avut drept scop demonstrarea
existenţei doar a celor cinci poliedre regulate. Secțiunea de aur este preluată în
Renaștere de către Leonardo da Vinci, Pietro della Francesca, Luca Pacioli, A. Dürer.
Secţiunea de aur stă la baza a numeroase compoziţii arhitecturale şi picturale, fiind
totodată şi principiul creșterii organice. Era admirat întrucât este potențial repetabil
la infinit.
Atât pentru Evul Mediu, cât şi pentru Renaștere, recomandările date de
Vitruviu (sec I.î.Hr.) pentru realizarea unei proporții arhitectonice optime vor
fi fundamentale. Vitruviu va face distincția dintre proporție (aplicarea tehnică a
principiului simetriei) şi euritmie (adaptarea proporțiilor la cerințele privitorului).
Astăzi, euritmia este considerată o artă, dar şi o practică pedagogică, fiind apreciată ca
,,mişcare armonioasă”. Evul Mediu va prelua concepţia pitagoreică care susţinea că
sufletul şi corpul omenesc sunt supuse aceloraşi legi care guvernează şi fenomenele
muzicale. Micro şi macrocosmosul (lumea în care trăim şi universul întreg) sunt
legate printr-o unică regulă estetică şi de ordin matematic. Regula se manifestă prin
muzica universului, pe care Pitagora o percepea. Planetele produc un sunet aparte
prin deplasarea lor în jurul Pământului cel nemişcat. Aceste sunete dau naştere unei
muzici suave, pe care nu o putem percepe sau înţelege.
Toma d’Aquino (1225-1274) considera că frumusețea nu reprezintă doar o
cuvenită proporție, ci şi o adaptare a materiei la formă. Frumusețea este raportul
optim dintre inteligenta şi lucrul pe care inteligența îl cuprinde. Faptele unei persoane
sunt bine proporționate după lumina raţiunii sale.
Giordano Bruno (1548-1600) sugerează ideea unui cosmos infinit şi a unei
pluralități a lumilor. Apoi, modelul planetar al lui J. Kepler (1571-1630), în care
planetele se deplasează pe elipse în al căror focar se află Soarele, determină o criză
a perfecțiunii sferelor.
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Simetria
Cele mai clare exemple de simetrie în lumea anorganică ni le oferă cristalele.
Simetria lor derivă din ordonarea lor atomică regulată.
Simetria bilaterală, simetria dintre drept şi stâng este evidentă în structura
animalelor superioare, în special la corpul omenesc. Astfel, un corp este simetric
cu un plan dat, dacă el se suprapune cu sine însuşi când este oglindit, reflectat în
acesta. Datorită simetriei de rotaţie completă, cercul în plan şi sfera în spaţiu au fost
considerate de pitagoreici ca fiind figuri geometrice perfecte. Aristotel a atribuit
corpurilor cereşti o formă sferică şi oricare alt corp este în dezacord cu perfecţiunea
lor divină. Printre condițiile care să determine o stare de echilibru unică este simetria
acestora.
Corpul uman, ca şi al celorlalte vertebrate este construit bilateral-simetric.
Toate asimetriile ce survin au un caracter secundar.
Rotațiile în jurul unui punct O formează un grup. Translaţiile formează un
grup. Simetria bilaterală, reflectarea într-o oglindă este o operație unidimensională.
Singurele congruențe improprii ale dreptei sunt reflectările față de oricare punct al ei.
Congruențele proprii ale dreptei sunt translaţiile. O reflectare în punctul O , urmată

uuur

de translația OA , determină reflectarea în punctul A1 , punct care este mijlocul lui
OA .
O figură invariantă faţă de o translaţie este numită în arta decorativă ,,raport
infinit”. De exemplu, în arta grecească, un motiv foarte frecvent este palmeta, care se
obține prin compunerea unei translații urmate de o reflectare.
Friza arcașilor persani din palatul lui Darius de la Susa este o pură translaţie.
Printre multe exemple, amintim simetria de translaţie în arhitectura Palatului Dogilor
din Veneţia.
În esență, putem induce ideea de Frumos sau a evidenția prezența sa în
activitățile didactice cu discipolii noștri. A-i învăța pe aceștia să trăiască frumos,
să-şi îmbogățească cunoașterea cu lucruri sensibile, reprezintă țeluri înalte ale școlii
actuale.

Concluzii
a) Cunoașterea biografiei unor matematicieni celebri deschide un nou orizont
cultural asupra epocii în care aceştia au trait, a modului genial prin care au rezolvat
problemele întâlnite, sau a contribuţiei lor la alte probleme, care au fost rezolvate
de către urmaşii lor. Copiii vor avea astfel modele veritabile pe care să le urmeze,
dezvoltând multe calități: seriozitatea în studiu, tenacitatea, virtutea, cumpătarea,
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setea de adevăr, dreptatea, bucuria descoperirilor, etc.
b) Nevoia de matematică este crescândă, raportându-ne la dezvoltarea științei,
a tehnologiei. Numărul orelor de matematică este insuficient la toate nivelele. În acest
sens, susținem o foarte bună pregătire a cadrelor didactice, a mentorilor în general,
deoarece în primii ani de şcoală copiii beneficiază de sprijin şi din partea familiei.
c) Sunt necesare introducerea de cursuri, de seminarii, de bune practici,
organizate de către Universitate, realizate pentru părinţi. (În Franţa, prin anii 1970,
s-a publicat o lucrare intitulată ,,Matematică modernă pentru reciclarea părinților” de
către A. Kaufmann şi G.Cullman).
d) Realizarea unor lucrări de sinteză între științe adresate elevilor. Știința şi
arta nu s-au dezvoltat independent, motiv pentru care este necesară o prezentară
unitară a lor.
e) Dezvoltarea încrederii tinerilor în studiu prin rezolvarea de exerciţii, de
probleme, elaborarea de portofolii, lecturi suplimentare, poate crea premise ale
participării cu succes la concursuri școlare, cât şi o bază solidă pentru formarea ca
adult. Sunt necesare surse bibliografice bogate, alese cu pricepere, pentru nivelul
şi predispoziția culturală ale discipolului. Acesta duce şi la utilizarea pozitivă a
internetului. În acest sens, regretatul academician Solomon Marcus, afirmă că
internetul joacă azi un rol deosebit prin utilizarea sa, desigur, în sensul pozitiv
amintit.
f) Este şi rolul mentorilor de a-l determina pe discipolul său, să-l utilizeze în
formarea culturală.
g) Școala trebuie să susțină achiziționarea şi lectura cărților. Să nu uităm că o
persoană poate fi caracterizată prin valoarea cărților din biblioteca personală.
h) Profesorii actuali, care au absolvit Facultatea de Științe ale Educației ,,D.
Cantemir”, se bucură de un bun renume. În primul rând prin notele foarte bune
obținute la examenul de titularizare, cât şi modul în care sunt percepuți de către
elevii şi părinții acestora. Ei utilizează adesea cu proprii lor elevi metode de predare,
cunoștințe şi deprinderi matematice achiziționate în anii de studenție. Esențial este
că au căpătat dorința dublată de plăcerea studierii matematicii.
i) Rezultate foarte bune la concursurile de matematică au obținut elevii ai
căror profesori au participat activ cu referate la Simpozioanele studențești organizate
anual de FŞE. Profesorii care au susținut licența la disciplina matematică au rezultate
foarte bune cu proprii elevi.
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IMPLICAŢIILE TEHNICO-ECONOMICE
ŞI ORGANIZATORICE ALE INOVĂRII
ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNOLOGICE
LA C.S. SIDEX S.A. GALAŢI
IMPLICATIONS OF TECHNICALECONOMIC AND ORGANIZATIONAL
OF THE SCIENTIFIC
AND TECHNOLOGICAL INNOVATION
AT SC SIDEX S.A. GALAŢI
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Rezumat
Transferul de tehnologie este forma prin care se valorifică rezultatele
activităţilor de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare.
Transferul de tehnologie este un proces de planificare şi dezvoltare economică
şi socială, un indicator al stadiului dezvoltării inovării.
Cuvinte cheie: întreprinderi, cercetare, dezvoltare, inovare, progres, eficienţă.
Summary
Technology transfer is the form by which the results of activities of
scientific research, technological development and innovation are realized.
Technology transfer is the process of planning and economic and social
development, an indicator of the state innovation development.
Keywords: business, research, development, innovation, progress, efficiency.
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Introducere

T

ransferul de tehnologie este forma prin care se valorifică rezultatele
activităţilor de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare.
Transferul de tehnologie este un proces de planificare şi dezvoltare economică
şi socială, un indicator al stadiului dezvoltării inovării.
Decalajul economic dintre ţări poate fi determinat şi de intensitatea cu care se
desfăşoară transferul de tehnologie ca subproces al inovării.
În condițiile globalizării, ale interferenţelor pieţelor interne cu cele
internaţionale, tehnologia şi transferul acesteia sunt determinate şi de schimbarea
unei societăţi în sensul dezvoltării acesteia.
În această lucrare se vor evidenţia parţial formele concrete ale transferului de
tehnologie şi implicaţiile tehnico-economice şi organizatorice în cazul Combinatului
Siderurgic SIDEX S.A. Galaţi.

1. Consideraţii generale ale activităţii C.S. SIDEX S.A.
Galaţi
Studiul de restructurare a C.S. SIDEX S.A. Galaţi a început în anul 1994 şi a
fost finalizat în anul 2002 de către un colectiv de specialişti din cadrul combinatului,
în colaborare cu institute de proiectare de profil, având la bază „Strategia de
restructurare a ramurii siderurgice din România”. Strategia de restructurare a fost
elaborată de un grup de firme franceze de consultanţă pe fonduri PHARE, precum
şi direcţiile de restructurare prezentate de Direcţia Generală de Strategie a Industriei
Metalurgice din Ministerul Industriilor, aprobate în 1994 de către Guvern.
Siderurgia românească a parcurs un proces de restructurare. Mii de oameni au
fost disponibilizați, unele unități s-au închis şi s-au făcut investiţii în tehnologii noi,
astfel rata şomajului a crescut ajungând la 19%.
Sindicaliștii nu acceptă plățile compensatorii ca unică formă de protecţie
socială, ci vor noi locuri de muncă. Conform unui memorandum încheiat în 15
decembrie 1998 între sindicate şi patronatele din metalurgie, siderurgie, Ministerul
Industriilor, Fondul Proprietăţii de Stat (F.P.S.) şi Ministerul Muncii şi Protecţiei
Sociale (M.M.M.P.S.), programul de restructurare trebuia finalizat şi supus aprobării.
Disponibilizările în metalurgie au început încă din 1995. Au fost daţi afară cca. 5.000
de oameni. Guvernul poartă negocieri cu sindicatele pe tema reconversiei forţei de
muncă încă din 1996.
Potrivit programului de privatizare pe 1998, F.P.S. trebuia să vândă până la
sfârşitul anului cel puţin 35% din acţiunile gigantului siderurgic, adică o jumătate
din cota pe care o deţinea. SIDEX reprezenta la acea dată una din cele mai mari
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privatizări din Europa de Est.1; 2
Pentru identificarea investitorilor interesați de acţiunile SIDEX, F.P.S. a apelat
la serviciile marilor bănci de investiţii străine. În luna ianuarie 1999, banca britanică
de investiţii Pleming a câştigat licitaţia organizată de F.P.S. pentru desemnarea firmei
care va intermedia privatizarea combinatului gălăţean. Abia după ce responsabilităţile
părţilor vor fi stabilite prin contract, britanicii vor prezenta oferta românească în
mediile internaţionale de afaceri.
Nici unui potenţial investitor nu-i va fi uşor să decidă dacă va licita sau nu
pentru SIDEX. Dincolo de sarcinile pe care le propune orice afacere la Galaţi, există
o serie de particularităţi care necesită analize îndelungate.
În condițiile de criză economică, Fondul Monetar International (F.M.I.) a
forţat să se reducă pierderile în domeniu, Guvernul trebuind să anunţe măsuri dure
de reformare a sectorului siderurgic; Ministerul Industriei şi Comerţului anunţă că
demararea acestui proces va duce la disponibilizarea a cel puţin 70.000 de oameni.
Asta înseamnă că, în acest sector, forţa de muncă se va reduce la jumătate,
pentru că numărul total de angajați era atunci de cca. 150.000. Ministerul Industriei
nu avea, la acea dată, nicio strategie coerentă de restructurare a sectorului siderurgic.
În afara plăţilor compensatorii şi a ajutoarelor de şomaj, acest minister nu oferă
nimic deocamdată.
La nivelul ansamblului S.C. Combinatul Siderurgic SIDEX S.A. Galaţi, în
ceea ce priveşte orientarea viitoare a activităţii productive, nu se poate pune problema
unei modificări esenţiale a structurii producţiei.
Domeniul de activitate principal în care combinatul va continua să fie
specializat îl va constitui producerea şi comercializarea laminatelor plate şi a
semifabricatelor lungi (ţagle, blumuri) din oţel.
În ceea ce priveşte perspectiva, la definirea acesteia s-au avut în vedere
următorii factori:
- relaţiile comerciale ale societăţii cu piaţa de desfacere internă şi externă
(respectiv stabilirea unui program de producţie corespunzător cerinţelor pieţei);
- relaţiile societăţii cu piaţa materiilor prime;
- nivelul tehnic şi tehnologic de dotare actuală (la acea dată);
- modernizările de tehnologii şi echipamente cele mai adecvate, necesare
producerii unor sortimente de calitate superioară atât în ceea ce priveşte produsele
finite (laminate, semifabricate) cât şi cele intermediare (cocs, fontă, oţel lichid, var
etc.) şi care, totodată, să ducă la reducerea consumurilor specifice de materii prime
şi combustibili;
- creşterea gradului de recuperare a resurselor energetice, cu scopul de a limita
la minim combustibilul necesar a fi procurat din exteriorul combinatului;
- extinderea turnării continue a oţelului lichid;
1
2

Capital nr.23 (67) din 12 noiembrie 2008, p. 3.
Capital nr.6 din 6 februarie 2007, pp. 8-9.
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- îmbunătăţirea condiţiilor de protecţia mediului.
Recesiunea economică a determinat o diminuare a cererii de oţel pe piaţa
internă ceea ce a condus la o scădere a producţiei. Dacă în 1989 se produceau 12
mil. tone oţel iar capacitatea instalată era de aproximativ 12,5 mil. tone, acum se
produceau 5,9 mil. tone, cu o capacitate instalată de peste 8,9 tone. Marile combinate
siderurgice au înregistrat în acest timp datorii impresionante. Numai la bugetul
asigurărilor sociale ele datorează sume care se ridică la nivelul miilor de miliarde de
lei, ceea ce le plasează pe primele locuri în topul datornicilor.3
Competiţia acerbă dintre producătorii de oţel este o poveste veche, dar anii din
urmă au adus un element nou; companiile estice concurează nu numai pentru piaţa de
desfacere, ci şi pentru atragerea ca acţionari a marilor producători mondiali.
Potrivit unui raport al companiei de consultanţă Beldons & Co., din cele 76
întreprinderi producătoare de oţel din Europa Centrală şi de Est propuse pentru
privatizare, doar 11 au fost vândute. Alte 61 se află în curs de privatizare, iar restul
de 4 abia încep acest demers.
Exprimat în termeni de capacitate de producţie, stadiul privatizării este
următorul:
- 8% au fost vândute;
- 50% sunt în curs de privatizare;
- 42% nu şi-au schimbat forma de proprietate.
Oferta era deci bogată, iar investitorii nu aveau motive să se grăbească. Cu atât
mai mult cu cât conjunctura internațională nu era favorabilă.
Criza „tigrilor asiatici” (state cu un mare consum de oţel) a însemnat micşorarea
cererii de produse siderurgice şi a provocat aglomerarea ofertelor de vânzare pe piaţa
europeană. Acest lucru a dus la o transformare a ţărilor de acolo din importatoare de
oţel în exportatoare. Firmele româneşti au trebuit să se orienteze spre alte pieţe, aşa
că au început să livreze produse siderurgice ţărilor din America de Sud. Dar criza a
început să lovească şi ţările de aici.
Companiile româneşti nu stăteau deloc pe roze. La fel ca în celelalte state
din Europa Centrală şi de Est, capacităţile de producţie erau excedentare, consumul
intern a scăzut puternic după 1989, exporturile, la fel, în urma dispariţiei pieţei
C.A.E.R., iar nevoia de investiţii pentru retehnologizare şi modernizare era uriaşă.
Producţia de oţel brut din siderurgia românească a scăzut considerabil în
perioada 1990–1992 de la 9,1 mil. tone la 5 mil. tone.
Revirimentul înregistrat începând cu 1993 a condus la o producţie totală de
cca. 6,5 mil. tone în 1998, specialiştii apreciind că acest nivel va fi stabil pentru
următorii 5 ani, iar S.C. Combinatul Siderurgic SIDEX S.A. Galaţi domina autoritar
sectorul siderurgic românesc.
Producţia de oţel brut a fost în 1997 de peste 4,6 mil. tone, iar în primele 9
luni din 1998 de 3,7 mil. tone, adică mai mult de jumătate din totalul pe ţară.
3

Capital nr.23 din 12 noiembrie 1998, p.3.
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Gigantul gălăţean îşi păstra rangul şi în privinţa producţiei de fontă brută
(aproape 4 mil. tone în 1997, 3,2 mil. tone în primele 9 luni din 1998).
La capitolul laminate plate, S.C. Combinatul Siderurgic SIDEX S.A. Galaţi
era practic singurul producător intern, realizând peste 98% din producţia naţională.

2. Transferul de tehnologie prin modernizarea fluxurilor
de fabricaţie
Etapa 1 (până în anul 2002), în care cele mai importante obiective sunt:
1. Insuflare cărbune la furnalele 4 şi 5
Lucrarea a fost pusă în funcţiune în trim. II 1996. Pentru realizarea acesteia,
s-a solicitat şi s-a primit de la FPS, în anii 1995–1996, un sprijin financiar de 11
mld. lei. S-a apelat şi la Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului pentru un
credit de 20 mil. USD, pentru realizarea lucrărilor de construcţii montaj şi furniturii
din ţară. Prin această lucrare, efectul economic constă în eliminarea de gaz metan,
injectându-se 150–170 Kg cărbune /tonă fontă cu efect în reducerea consumului
specific de cocs în proporţie de 0,80–0,90 tone cocs /tonă fontă.
2. Modernizarea oţelăriei cu convertizoare nr.1:
- desulfarea fontei – lucrare pusă în funcţiune din luna aprilie 1995, utilizând
desulfurant din import până la asimilarea în ţară la combinatul de la Târnăveni;
- insulfarea combinată şi conducerea automată a procesului de elaborarea a
oţelului, aplicându-se eşalonat la cele 3 convertizoare în perioada 1995–1996 în
colaborare cu firma MANNESMANN din Germania. Se aflau în curs de finalizare
lucrările de automatizare a procesului nivel 2 de conducere după model a elaborării
şarjei.
3. Modernizarea laminorului de benzi la cald (LBC):
- reconstruirea cuptoarelor de reîncălzire cu randamente energetice superioare;
- modernizarea trenului finisor care va permite obţinerea unei geometrii
performante a benzii;
- instalaţie de răcire dirijată a benzii;
- roloare.
Pentru această modernizare, exista un contract încheiat cu firma CLECIM din
Franţa care a acordat un credit de furnizor pe o durată de 8 ani după punerea în
funcţiune a instalaţiei. Lucrările erau, la data elaborării acestui studiu, în desfăşurare,
urmând a se finaliza în acel an.
4. Modernizarea turnării în Sleb:
Prima maşină, odată cu modernizarea OLD 1, urmând ca restul de trei maşini
să fie eşalonat.
Modernizarea primei maşini la TC 2 era în faza de proiectare şi de asigurare
utilaje. Urma a se realiza în cursul anului 1998, trim I.
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Cu ocazia modernizării va creşte capacitatea la 1–1,3 mil. tone /an în funcţie
de dimensiunile slebului. Modernizările la încă 2 maşini erau prevăzute a se realiza
până în anul 2002.
5. Transformarea unei maşini de turnare continuă blum în turnare
continuă ţagle continuă pentru ţevi, din oţel carbon şi aliaje pentru ţevi, cazane şi
recipienţi sub presiune la TC 3 (odată cu aceasta o instalaţie de desulfurare fontă la
OLD 3 şi LSF) pentru o grosime de 180–340 mm.
Modernizările erau în faza de stadiu, nefiind clarificate problemele de piaţă
internă şi de finanţare a lucrărilor în colaborare cu Centrala de ţevi. Fabricarea ţaglei
pentru ţevi impune o serie de modernizări şi la elaborarea oţelului la OLD 3.
6. Modernizarea laminorului de benzi la rece (LBR):
- decapare nr.1;
- tandem nr.1;
- instrumentele de măsură şi control;
- funcţionarea automată.
Erau în curs de derulare tratative cu firmele CLECIM din Franţa,
MANNESMANN şi SCHEMANN din Germania, fiind necesare eforturi pentru
încheierea contractelor şi intrarea lor în vigoare eşalonat în perioada 1997–1998.
Modernizările vor asigura calitatea superioară a benzii laminate la rece,
geometrie riguroasă şi consumuri specifice mici la materiale şi energie.
7. Epurarea şi recuperarea gazului de convertizor la OLD 1
Această modernizare era în faza de finalizare a tratativelor comerciale cu
firmele DAVY, MANNESMANN şi VOES-ALPINE, urmând a fi realizată eşalonat
în perioada 2000–2002.
8. Modernizarea instalaţiei de zincare, care vizea:
- maşini de sudat;
- role cuptor miniflotaj;
- instrumente de măsură şi control;
- funcţionare automată;
- reducere grosime depuneri zinc la 30-50 g / cm două feţe;
- creştere capacitate.
Era în faza de intrare în vigoare a contractului, luându-se în considerare şi
o linie de acoperire cu mase plastice cu firme de prestigiu în domeniu (VOEST –
ALPINE BIEC – S.U.A.).
9. Recuperare sulf din gaz de cocs
Tratativele pentru modernizarea sectorului chimic şi a fluxurilor de subproduse
(desulfarea gazului de cocs, creşterea purităţii naftalinei şi antracenului cu corecţii
importante în domeniul protecţiei mediului) erau în fază de finalizare.
10. Modernizarea instalaţiei RH şi VTD de la OLD 1
Pentru instalaţiile de tratare metalurgică, în afara agregatului, era necesar să fie
finalizate studiile tehnice de fezabilitate pentru modernizarea acestor instalaţii, având
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prioritate OLD 1.
Erau în curs de finalizare documentaţiile tehnice şi economice ale acestor
lucrări de modernizare – elaborate de institutul de cercetare ştiinţifică, dezvoltare
tehnologică şi inovare IPROMET – pentru a fi avizate şi finanţate în vederea efectuării
lor în cursul anului 1998.
Etapa II, care are în vedere ca principale obiective:
1. Reconstrucţia cu modernizare şi insuflare cărbune la furnalul 6
Lucrarea era în faza de lansare a cererii de ofertă pentru o instalaţie
supraperformantă de 200 kg cărbune/tonă fontă, intenţionând să se realizeze odată
cu reparaţia capitală (RK) la furnalul 6.
2. Controlul procesului şi conducerea automată a elaborării fontei la
furnalele 4 (F4) şi 5 (F5).
Aceste lucrări erau în program, urmărind ca, la soluţiile adoptate, să se aplice
experienţa de automatizare complexă de la furnalul 6.
3. Turnare continuă la sleb la OLD 2
În condiţiile în care creştea producţia de oţel peste 5,57 mil. tone / an se
impunea realizarea unei instalaţii continue la sleburi la OLD 2.
4. A doua maşină de turnat blumuri urma să fie transformată într-o maşină
de turnat ţagle pătrate (de dimensiuni reduse) făcând posibilă oprirea LSF:
Lucrarea era prevăzută a se realiza în perioada 1998-1999.
5. Modernizarea la laminoarele de tablă groasă (LTG), care au în vedere:
- modernizarea cuptoarelor de încălzire;
- reglaj hidraulic şi contracurbură la Q2 – LTG 2;
- instrumente de măsură şi control la capele LTG 1 şi LTG2.
Aceste programe de modernizare a fluxurilor de fabricaţie conţineau şi lucrări
de economisire a energiei şi depoluare, combinatul dispunând în acel moment şi
de un studiu de fezabilitate întocmit de specialiştii japonezi de la firmele KOBE
STEEL şi NIPON STEEL prin intermediul JICA, care prezenta principalele lucrări
de economisire a energiei şi de protecţia mediului care trebuiau avute în vedere la
modernizarea agregatelor tehnologice, în corelaţie şi cu posibilităţile financiare ale
societăţii. Realizarea acestui studiu putea reduce consumul energiei integrat pe
tona de oţel, de la 8,5 Gcal. /tonă la 5,5 Gcal./ tonă (echivalentul a 60 mil. $/ an).
În momentul elaborării studiului, exista sprijinul Guvernului României de a
se perfecta cu Guvernul Japoniei un credit de cca. 100 mil. $ pentru finanţarea unor
lucrări din studiu, în condiţiile unor împrumuturi avantajoase pentru partea română.
S.C. Combinatul Siderurgic SIDEX S.A. Galaţi a mai elaborat, pe termen scurt
şi mediu, o strategie care viza reducerea şi controlul poluării în zonă.
Dintre obiectivele amintite, cele mai importante şi care se aflau, la acea dată,
în stadiul cel mai avansat de realizare erau: instalaţia pentru injectarea, uscarea şi
măcinarea cărbunelui pentru furnalele 4 şi 5 – lucrare finalizată şi pusă în funcţiune
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în trim. II 1996 – şi modernizarea trenului finisor şi răcire dirijată la laminorul de
benzi la cald (LBC) – lucrare care era în desfăşurare, urmând a se finaliza în acel an.
Principalele caracteristici tehnico-economice ale acestei lucrări şi rezultatele
lor, care se doreau a fi obţinute prin realizarea acestor transformări aveau în vedere:
Instalaţia pentru injectarea, uscarea şi măcinarea cărbunelui pentru furnalele 4
şi 5 de la S.C. Combinatul Siderurgic SIDEX S.A. Galaţi.
Funcţionarea eficientă a furnalelor moderne se poate obţine numai prin
injectarea unui combustibil de adaos la specific de cocs cu 10-15%, uniformizarea şi
stabilirea funcţionării furnalului.
Principalele avantaje ale injectării cărbunelui pulverizat sunt:
- coeficient de înlocuire a cocsului net superior faţă de gazul metan şi puţin
inferior faţă de păcură;
- posibilitatea de utilizare a unei game largi de cărbuni necocsifiabili având în
cenuşă până la 5-15% şi conţinut de materii volatile până la 20-40%;
- utilizarea injectării de cărbune pulverizat permite scoaterea din funcţiune
a unor baterii de cocsificare, care constituie cele mai poluante instalaţii din uzinele
metalurgice;
- preţul de cost al fontei urma să scadă prin înlocuirea parţială a cocsului cu
cărbune pulverizat;
- volumul şi repartizarea zăcămintelor de cărbuni injectabili se apreciau ca
fiind mult mai favorabile decât volumul şi repartizarea rezervelor de hidrocarburi
gazoase sau lichide;
- stabilitatea preţurilor mondiale pentru cărbunii injectabili era evidentă în
comparaţie cu evoluţia preţurilor pentru hidrocarburi.
Aceste avantaje tehnico-economice se transferau şi în domeniul protecţiei
mediului prin scăderea producţiei de cocs metalurgic pentru furnale, deoarece
bateriile de cocsificare constituie în prezent cele mai puternice surse de poluare din
metalurgia feroasă.
Având în vedere aceste avantaje, ca şi dificultăţile de asigurare a cantităţi de gaz
metan, pentru injectarea în furnale s-a luat în considerare introducerea tehnologiei de
injectare a cărbunelui pulverizat în furnalele 4 şi 5 de la S.C. Combinatul Siderurgic
SIDEX S.A. Galaţi.
S.C. Combinatul Siderurgic SIDEX S.A. Galaţi avea în total 6 furnale, din
care urma să fie păstrate în funcţiune numai trei – furnalele nr. 4, 5 şi 6 – care erau,
la acea dată, cele mai moderne. Capacitatea de producere a fontei urma să se reducă
astfel la cca. 60%, obținându-se și o reducere a costurilor de producţie.
Introducerea tehnologiei de injectare a cărbunelui pulverizat nu avea în
vedere obținerea unui produs nou şi nici mărirea producţiei de fontă, ci micşorarea
consumurilor energetice şi îmbunătăţirea protecţiei mediului ambiant.
Efectele avute în vedere atunci erau:
- eliminarea consumului de gaz metan reprezentând cca. 250 ml. Nm/ an la
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producţia nominală şi cca. 100 mil. Nm/ an în situaţia actuală;
- reducerea suplimentară a consumului de cocs cu cca. 310.000 tone / an la
producţia anuală nominală.
Cheltuielile prevăzute pentru acest proiect sunt prezentate în tabelul nr. 1:
Tabelul nr. 1
Cheltuieli pentru introducerea tehnologiei de injectare
a cărbunelui pulverizat
Cheltuieli

(mii USD)

(%)

- engineering

1.800

4.3

- utilaje şi echipamente

20.500

49.5

- construcţii, instalaţii, montaj

15.700

37.9

- probe şi punere în funcţiune

500

1.2

- asistenţă tehnică şi şcolarizare

1.300

3.2

- alte cheltuieli

1.600

3.9

TOTAL

41.400

100.0

Analiza rentabilităţii din punct de vedere financiar a lucrărilor de investiţii
propuse în studiu a fost făcută ţinând cont de următoarele condiţii:
- investiţia a fost finisată conform planului în trim. II 1996;
- valoarea tuturor cheltuielilor necesare pentru producţie a fost estimată în
USD pentru a se evita influenţa variaţiei în limite foarte largi şi perioade scurte de
timp a preţurilor exprimate în lei (la cursul de 1 USD = 1.800 lei, valabil în perioada
în care s-a elaborat studiul);
- producţia obţinută la furnale nu constituie obiect de vânzare, fapt pentru care
volumul vânzărilor în toată perioada analizată a fost considerat a fi egal cu costurile
totale de producţie din anul de referinţă (înaintea începerii lucrărilor de investiţii.
În această situaţie, beneficiile constau în diferenţe de costuri generale de înlocuire
parţială a cocsului din reţeaua de fabricaţie cu cărbune).
În scopul determinării beneficiilor rezultate ca urmare a realizării investiţiilor
propuse, au fost evaluate următoarele costuri:
- costul de producţie pentru fontă în condiţiile actuale;
- costurile determinate de prelucrare a cărbunelui necesar pentru insuflare în
furnal;
- costul de producţie al fontei în condiţiile utilizării cărbunelui.
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3. Necesitatea şi oportunitatea investiţiei
În ultimii ani din perioada elaborării studiului, în cadrul programelor de
retehnologizare a siderurgiei, s-a pus accentul pe realitatea proceselor tehnologice
care economisesc energie şi combustibil și care, în acelaşi timp, conduc și la
îmbunătăţirea calităţii produselor.
Astfel, s-a extins introducerea de noi tehnologii, precum turnarea continuă,
laminarea directă, laminarea la temperaturi scăzute, laminarea dirijată, creşterea
vitezelor de laminare, optimizarea programelor de fabricaţie şi alte tehnologii cu
mari influenţe asupra scăderii consumurilor specifice de combustibil, a creşterii
gradului de scoateri.
Soluţiile preconizate pentru modernizarea cuptoarelor vizau, în primul rând,
economia de combustibil, și se bazau pe următorii factori:
- noi tipuri mai eficiente energetic;
- introducerea în cuptoare a unui procent sporit de şarje calde;
- o preîncălzire mai mare a aerului de combustie;
- sporirea procentului de căldură utilă din bilanţul termic, prin reducerea
pierderilor prin pereţi şi prin radiaţie, precum și a pierderilor prin apă de răcire;
- optimizarea proceselor termice şi conducerea cuptoarelor cu ajutorul
calculatoarelor de proces;
- creşterea gradului de recuperare a resurselor energetice secundare;
- asigurarea unui microclimat corespunzător cât şi o reducere a poluării
mediului;
- scăderea în general a costurilor de producţie;
- introducerea unor tehnologii şi echipamente noi, care conduc la mari
economii de combustibili.
Progrese importante s-au făcut, nu atât prin conceperi de noi tipuri de cuptoare,
ci mai mult prin perfecţionarea echipamentelor existente, printr-o dimensionare mai
corectă pe baza datelor culese din exploatare şi o siguranţă în realizarea parametrilor
tehnologici.
Majoritatea soluțiilor de modernizare adoptate, nu vizau creşteri de producţie
nici eventual introducerea unor sortimente calitativ superioare, ci, în primul rând,
reducerea consumurilor specifice de energie termică şi electrică, îmbunătăţiri
calitative mai ales ale produselor laminate. Lucrările de modernizare şi RK, pentru
cuptorul cu propulsie nr. 2, aveau ca scop optimizarea procesului de încălzire,
reducerea consumului de combustibil, de apă de răcire, de refractare a creşterii
procentului de recuperare a rezervelor energetice secundare.
Principalele lucrări de modernizare şi RK se refereau la :
- modernizarea instalaţiei de ardere;
- introducerea de glisiere de tip cu „călăreţi” şi prevederea unei izolări mai
bune a acestora;
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- construcţie metalică, pereţi frontali şi laterali;
- zidărie (glisiere, vatră etc.);
- uşi descărcate;
- instalaţii AMCR;
- automatizări proces;
- instalaţii răcire pe cuptor;
- măsuri de protecţia muncii şi protecţia mediului în condiţiile utilizării gazului de cocs;
- îmbunătăţirea condiţiilor de lucru.
· Amplasament
Transferul de tehnologie propriu-zis, aparţinând zonei de încălzire a
Laminorului de benzi la cald, amplasate în halele existente.
Laminorul făcea parte din Uzina de Laminate Plate de pe platforma
S.C.C.S.”SIDEX” S.A. GALAŢI.
· Capacitatea şi programul de producţie
Prin transferul de tehnologii, nu se urmărea schimbarea capacităţii proiectată
a Laminorului (3.500.000 t/an).
Această capacitate nu a fost atinsă niciodată, producţia maximă obţinută a fost
de 2.732.000 tone în anul 1979, la aceasta contribuind în principal:
- lipsa de materie primă;
- opriri ale liniei datorită lipsei de energie electrică şi de combustibil;
- fiabilitatea scăzută a componentelor echipamentelor implementate cu ocazia
reparaţiilor capitale.
· Surse de aprovizionare cu materii prime
Lucrările de modernizare promovate prin respectivul proiect, urmau să aibă o
influenţă asupra surselor de aprovizionare cu materii prime, ele rămânând aceleaşi
ca STE-uri aprobate.
Astfel, materia primă necesară Laminorului de benzi la cald, o constituiau
sleburile de la Laminorul Slebing.
Sleburile au următoarele dimensiuni:
- grosimi: 130-250 mm;
- lăţimi: 700-1.550 mm;
- lungimi: 3.500-9.500 mm
din următoarele calităţi de oţel necalmat (pseudo calmat, începând cu 1997),
calmat, slab aliat, inoxidabil, silician dinamic şi aliat.
· Materiale tehnologice
Combinatul fiind 100% integrat, toate materialele, utilităţile erau livrate de pe
platformă.
· Asigurarea utilităţilor
Utilităţile existente, din punct de vedere al capacităţii laminorului. Acopereau
necesarul dorit.
· Necesarul de combustibil
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Pentru încălzirea sleburilor în vederea laminării, se foloseau trei combustibili:
- gaz metan;
- gaz furnal;
- gaz de cocs.
Programul de producţie anual era de maxim 2.740.000 t/an bandă laminată
la cald, respectiv 2.864.000 tone sleburi, care se puteau încălzi cu 2 cuptoare în
funcţiune, al treilea fiind oprit.
Caracteristicile gazelor combustibile cerute de firma IRITECHA – Italia pentru
alimentarea CP 2 erau:
· Gaz de furnal
- valoare calorică netă: 800 kcal/ Nmc;
- debit maxim: 20.000 Nmc/ h;
- presiune maximă: 10 kPa (1.000 mm CA);
- presiune nominală: 6 kPa (600 mm CA).
· Gaz natural
- valoare calorică netă: 8.000 kcal/ Nmmp;
- debit maxim: 10.000 Nmmc/ h;
- presiune maximă: 50 kPa (5.000 mm CA);
- presiune minimă: 6 kPa (600 mm CA).
· Gaz de cocs
- valoare calorică netă: 3.850 kcal/ nmmp;
- debit maxim: 20.000 Nmmc/ h;
- presiune maximă: 100 kPa (1.000 mm CA);
- presiune minimă: 6 kPa (600 mm CA).
Consumatorii de energie prevăzuţi în cadrul transferului de tehnologie
nu conduceau la majorarea puterii instalate din cadrul LBC, fapt ce permitea ca
alimentarea cu energie electrică să se poată realiza integral pe baza disponibilităţilor
din instituţiile de distribuţie de 6 KV şi 0,4 KV, deja existente în structura
electroenergetică a laminorului şi a gospodăriei de apă aferentă:
- putere instalată: 164.000 KW;
- putere absolută: 44.000 KW;
- factor de putere compensat: 0,796.
· Apa industrială
Apa industrială urma să fie asigurată de la gospodăria de apă proprie a
Laminorului de benzi la cald.
Nu era solicitată apă industrială suplimentară, consumurile încadrându-se în
cele existente.
Folosința de apă pentru SIDEX Galaţi era reglementată, la data elaborării
studiului, prin acordul C.N.A. nr.18/1986, în care era inclus şi Laminorul de benzi la
cald şi care nu s-a modofcat prin lucrările noi investite.
· Aer comprimat
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Aerul comprimat se producea în cadrul Societăţii, în centrale de aer comprimat
şi în turbocompresoarele existente.
Consumul specific de 35 mc/t nu se modifica, în urma transferului de tehnologii.
Debitul necesar era de 200 Nmc/h la o presiune minimă de 4,5.

4. Devizul general privind investiţia pentru
„MODERNIZAREA CUPTORULUI CU PROPULSIE NR.2”
Devizul general privind investiţia pentru „Modernizarea cuptorului cu
propulsie nr. 2” cuprindea trei părţi:
Partea I. Cheltuieli pentru lucrări generale:
· Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;
· Cheltuieli pentru realizarea infrastructurii obiectivului (reţele de racord,
utilităţi exterioare);
· Cheltuieli de proiectare, asistenţă;
· Cheltuieli pentru investiţia de bază;
· Înlocuirea ventilatoarelor de 10 turnuri de răcire;
· Pregătirea personalului de exploatare
Partea II. Cheltuieli lucrări generale privind funcţionarea în condiţii optime a
cuptorului cu propulsie nr. 2
Pentru îmbunătăţirea condiţiilor de exploatare a echipamentelor din cadrul
subsecţiei de încălzire s-au prevăzut următoarele lucrări:
1. instalaţii de alimentare gaz combustibil;
2. sistem de cântărire şi sistem de măsurare lungimi sleburi;
3. modernizarea turnurilor de răcire cu tiraj forţat;
4. reţele de apă industrială;
5. bază de reparaţii şi întreţinere cazane recuperatoare;
6. maşini de extras.
Partea III. Cheltuieli pentru perfecţionarea cadrelor din cadrul secţiei LBC –
S.C. SIDEX S.A. Galaţi
Tabelul nr. 2
Structura personalului
TOTAL PERSONAL

1394

100%

Din care: - TESA
- Maiştri
- Muncitori

70
68
1256

5%
4,9%
90,1%

În urma modernizării propuse şi a automatizării complexe introduse, personalul
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se va reduce corespunzător studiului de restructurare aprobat de Guvern (Tabelul nr. 2).
Comparativ, alăturat sunt prezentate organigramele LBC pentru anii 1994 şi
2002.
Şcolarizarea personalului LBC – SIDEX impusă de proiectul de faţă, era
prevăzută în contractul cu firma IRITECNA – Italia, şi urma să fie făcută atât în
Italia, cât şi la faţa locului, la Galaţi, după cum urmează:
A. În Italia la Genova
- 5 cuptorari, 4 ingineri şi un maistru cuptorar;
- 1 inginer mecanic,
- 1 inginer specializat cu materiale refractare;
- 1 inginer AMCR şi automatizări;
- 1 inginer întreţinere;
- 2 ingineri automatişti (software şi specialist în proces).
B. Şcolarizarea personalului LBC în România
- 5 operatori – programatori; durata: 1 săptămână;
- 1 maistru cuptorar; durata: 4 săptămâni;
- 4 ingineri: mecanic, specialist în materiale refractare, AMCR şi automatizări
întreţinere; durata: 4 săptămâni;
- 4 operatori; durata: 4 săptămâni;
- 3 specialişti în întreţinere; durata: 4 săptămâni.
Partea IV. Cheltuieli cu elemente de automatizare în transferul de
tehnologie
· Circuitul de televiziune al cuptorului
Pentru acest circuit vor fi livrate următoarele echipamente:
- 2 camere TV cu 2 monitoare, pentru vizualizarea părţii de descărcare a
cuptorului.
Camerele TV urmau să fie completate cu o perdea de aer pentru a se proteja de
următoarele condiţii periculoase:
- lipsa aerului comprimat pentru răcirea lentilelor de curăţire;
- lipsa apei de răcire;
- temperatura ridicată a apei de răcire;
- căderea tensiunii electrice.
Camerele şi monitoarele sunt de tip industrial şi de construcţie robustă şi
potrivit pentru folosirea în uzine metalurgice în condiţii de praf, vibraţii şi şocuri.
· Automat programabil
Automatul programabil (PLC) urma să fie prevăzut pentru următoarele
comenzi.
- centrala şlebului în faţa cuptorului;
- reglarea maşinii de împins.
Şlebul este centrat în faţa cuptorului funcţie de lungime şi de schemele
semnificative de încărcare.
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Comenzile necesare pentru monitorizare şi funcţionare, urmau să fi prevăzute
atât în pupitrul cuptorului, cât şi lateral, în scopul efectuării întreţinerii şi a probelor.
Sistemul de optimizare a cuptorului – o variantă a sistemului de comandă
a procesului integrat în hardware sistemului de comandă datorită caracteristicilor
acestuia – era amplasat pe un nivel intermediar. Don acest punct de vedere firma
IRITECNA – Italia arvea un program de know-how bine stabilit în sistemul de
optimizare a cuptorului completat cu funcţii adiţionale de modele matematice anline.
· Modul de interfaţă a calculatorului. Avantaje privind conducerea
automată a datelor
Legătura între calculatorul cuptorului şi LPC prin intermediul unei magistrale
sau legături seriale şi schimbul de date urma să fie realizat printr-un mijloc de
comunicaţie (furnizat de vânzător PLC sau a calculatorului).
Prin schimbul de date cu PLC ce controlează încărcătura în zona cuptorului,
calculatorul primeşte informaţia necesară pentru constituirea hărţii fizice a încărcăturii
şi menţinerea în stare actualizată.
Astfel de informaţii sunt mesaje legate de deplasările sleburilor lor cum ar fi:
- sleb poziţionat în faţa cuptorului;
- sleb încărcat în cuptor cu următoarele informaţii:
- numărul rândului;
- lăţimea măsurată;
- lungimea măsurată;
- greutatea măsurată;
- slebul descărcat din cuptor şi rândul;
- numărul programului de laminare;
- numărul de sleburi din program;
- numărul de încălzit;
- dimensiunile fizice ale slebului (lungime, lăţime, grosime);
- greutate.
Partea V. Cheltuieli pentru protecţia muncii, prevenirea incendiilor şi protecţia
mediului înconjurător
· Măsuri de protecţia muncii, prevenirea incendiilor şi protecţia mediului
înconjurător
· Prevenirea şi stingerea incendiilor
Prin introducerea noilor utilaje, n-au fost necesare dotări şi măsuri suplimentare
faţă de „Normele generale de prevenire şi stingere a incendiilor”, emise de Ministerul
de Interne nr.381/40.03.1994 şi de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajarea
Teritoriului, publicate în Monitorul Oficial al României.
· Norme de protecţia muncii
Pentru punerea în funcţiune, în condiţii de siguranţă deplină, era necesară
respectarea instrucţiunilor şi aplicarea tuturor prevederilor din normele în vrigoare
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şi proiectele elaborate de proiectantul general, subproiectantul de specialitate,
furnizorii de utilaje din ţară şi din străinătate.
Pentru aceasta personalul a trebuit să studieze şi să-şi însuşească următoarele
documentaţii:
- desenele de ansamblu, subansamblu împreună cu notiţele proiectelor de
utilaje şi proiecte de montaj;
- memorii tehnice ale proiectelor de montaj mecanic tratat în D.E.-uri;
- memorii tehnice ale proiectelor de instalaţii de acţionări hidropneumatice
montate pe utilaj.
De asemenea, urma să se asigure condiţiile de spaţiu, siguranţă şi curăţenie
necesare efectuării probelor mecanice.
Montajul, rodajul, reglajul şi punerea în funcţiune a instalaţiilor electrice, s-au
executat pe baza documentațiilor tehnico-economice care, la rândul lor, s-au bazat
pe normative, STAS-uri şi documentaţii tehnice ale întreprinderilor producătoare de
echipamente electrice.
Asigurarea efectuării acestor lucrări de bună calitate şi în condiţii de securitate
se face totdeauna prin personal corespunzător calificat şi specializat, şi cu mijloace
tehnice şi materiale adecvate.
· Protecţia mediului înconjurător
Utilizarea gazului de cocs impune adoptarea unor măsuri severe de protecţie
a muncii în vederea prevenirii riscurilor ce apar datorită intoxicărilor şi exploziilor:
1. Măsurarea concentraţiilor explozive ce se pot forma ca urmare a scăpărilor
de gaz de cocs în incinte închise.
Ca urmare a utilizării gazului în incinte închise precum şi a existenţei unor
trasee relativ lungi prin incinta de utilizare, există pericolul unor scăpări care
împreună cu aerul se constituie datorită componenţelor uşoare din gazul de cocs,
precum şi a limitei deosebit de largi în care acesta în amestec cu aerul formează
amestecuri explozive.
Este totdeauna necesar ca, atât în hală, în vecinătatea cuptoarelor, precum şi în
zonele limitrofe cuptorului, care constituie incinta închisă, să se prevadă detectoare,
pentru sesizarea formării amestecului exploziv, cu sistem de alarmă privind aerisirea
urgentă prin mijloace mecanice şi naturale a zonelor respective.
2. Măsurarea amestecurilor explozive ce se pot forma în zonele de exploatare
ale personalului.
Pentru măsurarea amestecurilor explozive ce se pot forma în zonele de
exploatare, atât pe reţele cât şi în cuptor, personalul de exploatare-intervenţie urma
să fie dotat cu explozimentre individuale.
Înainte de intervenţie cu flacăra deschisă sau echipamente electrice asupra
elementelor care transportă gaz de cocs, sau a elemente mecanice ce pot face scântei,
personalul se va asigura de inexistenţa unor amestecuri care pot provoca explozii.
3. Măsurarea şi amortizarea formării concentraţiilor periculoase pentru
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personal.
În vederea reducerii riscului de intoxicare cu CO, personalul de exploatare
şi intervenţie urma să fie dotat cu detectoare mobile individuale pentru detectarea
concentraţiei de CO din zona periculoasă.
5. Dotarea cu echipament de măsură şi protecţie a personalului din exploatare.
Personalul de exploatare trebuie dotat cu măşti autonome şi butelii de oxigen,
necesare la intervenţiile ce au loc la elementele de ardere şi transport a gazului de
cocs, precum şi la elementele învecinate acesteia.
6. Marcarea şi inscripţionarea tuturor zonelor ce prezintă potenţial pericol din
punct de vedere al exploziilor şi a toxicităţii.
În acest sens, urma să fie inscripționate toate zonele ce prezintă pericol din
punct de vedere al exploziilor şi toxicităţii, pentru personalul de exploatare.
7. Constituirea şi dotarea unui punct de prim ajutor pentru gazaţi în cazul
apariţiei unor accidente de muncă este obligatorie.

Concluzii
Prezența proprietarilor străini a fost întotdeauna şi pretutindeni o sursă de
îngrijorare şi controverse. Achiziţiile de pământ, imobile şi mijloacele de producţie
făcute de persoane străine au fost privite de-a lungul istoriei cu suspiciune, neîncredere
şi nelinişte.
S-ar putea ca această temă privind proprietăţile străinilor în propria ţară să
fie înrădăcinate în amintirile neplăcute legate de achiziţiile teritoriale şi concesiile
monopoliste din trecut, sau de tranzacţiile inechitabile obţinute de puteri coloniale
străine sau de cetăţenii lor.
Indiferent dacă este sau nu raţional, sentimentul de nelinişte provocat de
achiziţiile făcute de străini este real şi important. Într-o societate pluralistă, un
asemenea sentiment influenţează deciziile politice, iar ca atare, ideea că investiţiile
făcute de străini au un potenţial dăunător poate fi la fel de relevantă ca o ameninţare
reală.
În anii ’60, europenii erau avertizaţi de publicistul francez J.J. ServanSchreiber prin cartea „The American Challenge” în privinţa „invadării economice”
a continentului lor de către trusturi americane gigantice care cumpărau firme cu
lungă tradiţie şi ruinau ramuri industriale tradiţionale. Multe ţări latino-americane şi
asiatice acuzau trusturile americane că înghiţeau întreprinderi locale cu dolari a căror
valoare de schimb foarte ridicată era „artificială”.
Un deceniu mai târziu, în anii ’70, S.U.A. şi Europa erau alarmate de
„ameninţarea arabă” şi posibilitatea obţinerii controlului asupra pieţelor financiare,
energetice şi imobiliare occidentale prin puterea petrodolarilor.
O examinare mai atentă a datelor recente relevă însă că amploarea acestor
fenomene este destul de modestă.
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La fel ca în cazul tuturor problemelor care au tangenţă cu mândria naţională
şi sentimentul indivizilor, aceste preocupări sunt atât de autentice, cât şi relevante,
chiar dacă sunt în parte nefondate şi exagerate. Adesea, însă ele eclipsează rolul
echilibrat şi efectele productive ale investiţiilor străine directe. Cheltuielile sporite
făcute de străini sunt rezultatul unor schimbări manifestate în bilanţurile comerciale
internaţionale, modificări ale ratelor schimbului valutar, deosebit în privinţa ratelor
de profit ale capitalului, deosebit în privinţa tratamentului fiscal, relaţii economice
speciale şi a unei sporiri a interdependenţei şi globalizării economice a lumii.
Făcând abstracție de scutirile menite să elimine sau să minimalizeze costurile
sau riscurile, deplasarea liberă a capitalului şi tehnologiei poate să ajute, mai curând
decât să împiedice, dezvoltarea economică. În general, cu condiţia unor măsuri
adecvate de precauţie, beneficiile aduse de investiţiile străine directe în privinţa
creării de locuri de muncă, introducerii unor noi metode de management, unui adaos
de competenţă sau a unor tehnologii noi, îmbunătăţirea capacităţilor de concurenţă
şi creării pe pieţe străine noi par să fie mai mari decât costurile – fie că acestea din
urmă sunt sau nu vizibile. Dacă e ca economia lumii să fie guvernată de forţele pieţei
în cadrul unui sistem comercial deschis şi având drept obiectiv o eficienţă optimă la
nivel mondial, investiţiile străine se cer încurajate mai curând decât limitate.
Motivele de bază care aproape obligă ţările să caute şi să accepte investiţiile
străine, transferurile de tehnologie sau de metode de conducere, constau în principal:
- însăşi mărimea decalajului este o sursă de descurajare. În termeni reali, chiar
şi ţările care se dezvoltă rapid pierd iniţial teren în privinţa deosebirii dintre venitul
lor şi al ţărilor prospecte;
- majoritatea ţărilor aflate în curs de a poseda instituţii şi structuri administrative
tinere, lipsite de experienţă, care sunt departe de a fi la înălţimea sarcinilor implicate;
- tehnologiile noi sunt atât de izoterice şi dificile, încât aproape că nu pot fi
învăţate. Categoriile de dificultăţi care decurg din „natura umană” sunt nenumărate
şi uneori, foarte dificil de prevăzut;
- categoriile de dificultăţi care decurg din “natura umană”.
Concluzia principală este că ştiinţa şi tehnologia influenţează societatea la mai
multe niveluri. Tehnologia şi produsele noi pot uşura sau îngreuna vieţile noastre
individuale şi colective. Pe lângă aceste influenţe directe, evoluţiile ştiinţifice şi
tehnologice pot exercita un efect profund asupra valorilor, instituţiilor şi proceselor
de luare a deciziilor la nivelul societăţii ca întreg.
Transferul de aparatură şi cunoştinţe tehnologice vor juca un rol tot mai
important în diminuarea unor tensiuni, dar realizarea acestor transferuri nu este
lipsită de dificultăţi.
Transferul de tehnologie întâmpină dificultăţi practice enorme. Absenţa unei
infrastructuri socio-tehnice adecvate face ca unei ţări subdezvoltate să-i fie extrem
de greu să asimileze noile tehnologii ultra-avansate. Elementele fizice ale acestei
infrastructuri pot fi create, cel puţin în principiu, dar resursele umane reprezintă o
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problemă mai greu de rezolvat.
Cerinţa cooperării multinaţionale în domeniul megaştiinţei şi în cel
al tehnologei cu aplicaţii pe scară largă şi limite practice ale controlului asupra
circulaţiei informaţiilor creează o problemă dificilă pentru ţările care trebuie să-şi
menţină potenţialul de concurenţă economică. Este necesar, de aceea, ca atenţia
să se concentreze asupra procesului de inovaţie care se petrece după cercetare şi
descoperiri ştiinţifice, în vreme ce, la nivelul politicii de stat, se promovează
cooperarea internaţională, coordonarea şi finanţarea capabile să asigure continuarea
progresului ştiinţei.
Indiferent de cât de favorabile sunt condiţiile naţionale, ele nu pot asigura
succesul nici unei întreprinderi. Firmele care îşi păstrează un avantaj competitiv
dovedesc anumite moduri fundamentale de comportament:
1. Avantajul competitiv decurge din îmbunătăţiri, inovaţii şi schimbări. În sens
strategic, inovaţia este definitivă în termenii cei mai cuprinzători. Ea include nu numai
tehnologii noi, ci şi metode sau modalităţi noi care par a fi destul de nesemnificative
uneori. Inovaţia se poate manifesta în formă nouă a unui produs, într-un proces de
producţie, într-o nouă metodă de marketing etc.;
2. Avantajul competitiv implică întregul sistem de valori. Acesta este definit
drept întreaga gamă de activităţi legate de crearea şi utilizarea unui produs;
3. Avantajul competitiv poate fi menţinut numai prin îmbunătăţiri continue.
Firmele care bat pasul pe loc sunt în cele din urmă depăşite de competiţie.
Avantajele mai durabile depind de obicei de posedarea unor resurse umane şi
capacităţi tehnice avansate.
Menţinerea avantajului competitivităţii cere ca o firmă să practice o formă a
ceea ce economistul J. Schumpeter numea „distrugerea creatoare”. Ea trebuie să-şi
distrugă avantajele vechi prin crearea unor avantaje noi.
Poziţia concurenţială se estimează în raport cu o serie de criterii, între care se
află fracţiunea de piaţă stăpânită de întreprinderea analizată, gradul de control asupra
tehnologiilor, costurilor de producţie. Pe de altă parte, maturitatea tehnologiilor
reprezintă potenţialul lor de creştere, stabilitatea, riscurile de nereuşită şi capacitatea
lor de a aduce repede încasări.
Orientarea strategică a unei întreprinderi trebuie stabilită ţinând cont atât de
poziţia pe piaţă a produselor pe care le realizează cât şi de tehnologiile implicate în
realizarea lor.
Elementele transferate de la furnizor la beneficiar sunt, de fapt, cele solicitate
de acesta din urmă pentru a putea asigura eficienţa respectivei tehnologii. Numărul
de elemente transferate, într-un anumit context, depinde în mod direct de experienţa
solicitatorului, de capacitatea de adaptare, de instalaţiile de care dispune, de natura
tehnologiei precum şi de modul în care beneficiarul poate combina toate acestea în
scopul realizării obiectivelor de producţie.
Adevărul este, aşa cum spunea Niccolo Machiavelli, ca „nu este nimic mai
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îndoielnic de realizat, nimic mai dificil de dus la sfârşit, nimic mai periculos de
descurcat decât să iniţiezi o nouă ordine a lucrurilor”.
Decizia de transfer trebuie privită şi prin prisma unor trăsături complexe,
cum ar fi:
- cauzarea de probleme sociale şi economice a mediului;
- determinarea unor dificultăţi date de inflexibilitatea tehnologică;
- poate determina probleme politice datorită pierderii obiectivităţii tehnice.
Valorificarea tehnologiei transferate, după ce a fost riguros aleasă ridică
probleme cum ar fi:
1. Exploatarea ei nu se reduce numai la capital, tehnicieni, instalaţii, ea
presupune existenţa unor economişti cu capacitate de înţelegere a fenomenelor pieţei
tehnologiilor şi mai ales ale pieţei în general;
2. Planurile de valorificare a tehnologiilor transferate trebuie stabilite pe baza
faptului că se realizează schimburi la cel mai înalt nivel;
3. Nu toţi factorii care influenţează difuzarea unei tehnologii în industrie sunt
perfect cunoscuţi. Aceasta este un domeniu care ar putea lăsa loc formulării unei
politici care să vizeze promovarea exploatării mai rapide a tehnologiilor transferate.
Succesul oricărei dezvoltări tehnice depinde de schimbări ce se produc
în întreprinderi pentru realizarea acesteia precum şi de punerea la punct a unei
infrastructuri tehnice de susţine a procesului de adaptare a dezvoltării respective.
Având în vedere toate aceste aspecte, se impune crearea în întreprindere a
unui compartiment specializat care să urmărească evoluţia descoperirilor tehnice
(în domeniu) la nivel naţional şi mondial pentru a putea stimula transferurile de
tehnologie în momentul în care se simte necesitatea lor în respectiva întreprindere.
Compartimentul respectiv va trebui să ţină în permanenţă legătura cu
întreprinderile similare din domeniul de activitate al întreprinderii, cu organisme
şi organizaţii naţionale şi internaţionale care se ocupă cu promovarea aspectelor
menţionate (ARD, CEMATT, ANTT – în cazul României).
Informarea permanentă a managementului de vârf dintr-o întreprindere
asupra metodelor cele mai avantajoase, din toate punctele de vedere, care sunt
practicate în domeniul său de activitate are o importanţă deosebită pentru eficienţa
respectivei întreprinderi. Aceasta înseamnă că managementul de vârf va putea lua
decizii strategice de investire în transferuri de tehnologie sau metode de producţie
având toate informaţiile care să-i permită acest lucru.
Transferurile de tehnologie se impun pentru întreprinderile din ţara
noastră ca o necesitate datorită trecerii la economia de piaţă şi confruntării lor cu
întreprinderile competitive din ţările dezvoltate. Ele trebuie să urmărească mai ales
scăderea consumurilor energetice şi de materii prime pentru a putea obţine costuri de
producţie similare cu cele ale întreprinderilor concurente. Acestea se pot obţine prin
folosirea unor tehnologii performante şi prin modernizarea fluxurilor de fabricaţie
din întreprinderi.
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Planurile de dezvoltare care trebuie să stea la baza transferurilor de
tehnologie este necesar să aibă în vedere toate aspectele care vor fi implicate în
aceste transferuri: mobilizare de personal, calificarea şi recalificarea unor categorii
de personal necesitată de automatizarea unora din procesele de fabricaţie etc.
Un punct important de plecare în stabilirea necesităţilor de transfer îl constituie
diversificarea cererii de produse şi mai ales modificarea condiţiilor pe care acestea
trebuie să le îndeplinească, mai ales pentru piaţa internaţională.
Protecţia mediului ambiant şi îmbunătăţirea condiţiilor de lucru (cum este
cazul siderurgiei) sunt obiective care trebuie urmărite pentru scăderea costurilor
sociale, dar şi pentru creşterea eficienţei factorului uman şi mai ales pentru învingerea
opoziţiei manifestate de oameni în situaţia promovării noului.
Toate acestea sunt dependente de specificul mediului economic al întreprinderii
şi de cel al ţării în care aceasta îşi desfăşoară activitatea.
Deci, adoptarea unei strategii de performanţă şi realizarea unor transferuri
tehnologice eficiente presupun luarea în considerare a tuturor caracteristicilor unei
întreprinderi şi a factorilor de influenţă astfel încât, în final, să se realizeze desfăşurarea
activităţilor în condiţii optime şi cu rezultate cât mai bune.
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POLITICI DE GESTIONARE
A RISCULUI FINANCIAR
LA RAIFFEISEN BANK ROMÂNIA
POLICIES MANAGEMENT
OF FINANCIAL RISK AT RAIFFEISEN
BANK- ROMANIA
Conf.univ.dr. Gabriel I. NĂSTASE
Masterand Alina G. STOIAN
Rezumat
Atunci când definesc riscul şi managementul riscului , cei mai mulţi
autori se concentrează asupra funcţiei clasice a băncilor, de intermediere în
sfera riscurilor financiare din diviziunea acestora; din acest punct de vedere
este tratată îndeosebi problema unor pierderi neprevăzute la activele bancare,
pierderi cauzate de riscuri de piaţă, de credit sau de lichiditate.
Cuvinte cheie: dezvoltare, bancă, risc, management, mediul de afaceri
Summary
When they define risk and risk management, most authors focus
on classical function of banks, by intermediation in area of financial
risks from their division; from this point of view the problem is treated
especially of unexpected losses in banking assets, losses caused by market
risks, credit or liquidity.
Keywords: development, bank, risk, management, business environment.
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Introducere

T

oate cursurile introductive de finanţe şi economie definesc riscul ca
fiind volatilitatea sau abaterea standard (rădăcină pătrată a variaţiei), a
fluxurilor nete de numerar a firmei1.
Atunci când definesc riscul şi managementul riscului, cei mai mulţi autori se
concentrează asupra funcţiei clasice a băncilor, cea de intermediere în sfera riscurilor
financiare din diviziunea acestora; din acest punct de vedere, este tratată îndeosebi
problema unor pierderi neprevăzute la activele bancare, pierderi cauzate de riscuri de
piaţă, de credit sau de lichiditate.
Alţi autori se concentrează asupra unor pierderi (potenţiale sau efective)
cauzate de riscuri cu totul aleatoare şi necontrolabile, ca de exemplu fraudă, incendiu
sau catastrofe naturale. Cei mai mulţi practicieni abordează, de regulă, o singură clasă
de riscuri, cel mai adesea sub aspectul tehnicilor de gestiune şi doar foarte rar sunt
analizate şi mecanismele de transmitere a riscului suportat de instituţia financiară.
În funcţie de punctul de vedere din care se face analiza riscului, acesta poate fi
definit în mod diferit. Din punct de vedere lingvistic, riscul reprezintă probabilitatea
producerii unui eveniment cu consecinţe adverse pentru subiect. Etimologic, riscul
provine din cuvântul latin „re-secare” care semnifică o ruptură intr-un echilibru2 .
Yves Bernard şi Jean Clode Colli3 definesc riscul ca element de incertitudine
care poate afecta activitatea unui agent economic (în cazul nostru o bancă) sau
derularea unei acţiuni economice.
O altă definiţie a riscului este aceea de examinare în termeni probabilistici a
posibilităţii de obţinere a unor rezultate favorabile sau nefavorabile într-o activitate
(în cazul de faţă activitatea bancară)4.
De asemenea, „riscul bancar se poate spune că este un fenomen care apare pe
parcursul derulării operaţiunilor bancare şi care provoacă efecte negative asupra
activitaţii respective, prin deteriorarea calităţii afacerilor, diminuarea profitului sau
chiar înregistrarea de pierderi, afectarea funcţionalităţii băncii”5.
Aşadar prin conceptul de riscuri bancare se înţelege ansamblul riscurilor cu
care se confruntă băncile în desfăşurarea activităţii specifice lor, riscuri care impun
o gestiune adecvată pentru a evita eventualele disfuncţionalităţi pe care le-ar putea
produce.
Raiffeisen Bank este o bancă universală de top pe piaţa românească, oferind o
HEFFERNAN Shelagh, Modern banking in teory and practice. Editura JHON WILEY& SONS Ltd, 1996, p.
164
2
STOICA, Maricica, Management bancar. Editura ECONOMICĂ, Bucureşti, 1999, p.135.
3
BERNARD & COLLI, Vocabular economic şi financiar. Editura HUMANITAS, Bucureşti, 1994, p. 340.
4
KIRIŢESCU Costin şi DOBRESCU Emilian, Băncile: mică enciclopedie. Editura EXPERT, Bucureşti, 1998,
p. 207.
5
NIŢU Ion, Managementul riscului bancar. Editura EXPERT, Bucureşti, 2000, p. 56
1

66

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(32)/2017

UNIVERS ECONOMICO-SOCIAL
gamă completă de produse şi servicii de calitate superioară persoanelor fizice, IMMurilor şi corporaţiilor mari, prin multiple canale de distribuţie: unităţi bancare, reţele
de ATM şi EPOS, phone-banking (Raiffeisen Direct), mobile banking (myBanking)
şi internet banking (Raiffeisen Online). Raiffeisen Bank are o retea de 540 agenţii în
toată ţara care deservesc aproximativ 2 milioane clienţi, dintre care aproape 105.000
de IMM-uri şi 8.000 corporatii mari şi medii.
Raiffeisen Bank Romania a rezultat prin fuziunea, încheiată în iunie 2002,
a celor două entităţi deţinute de Grupul Raiffeisen în România: Raiffeisenbank
(România), înfiinţat în 1998 ca subsidiară a Grupului RZB, şi Banca Agricolă
Raiffeisen S.A., înfiinţată în 2001, după preluarea băncii de stat Banca Agricolă de
către grupul austriac. Raiffeisen Bank este subsidiară Raiffeisen Bank International
AG (RBI), cu sediul la Viena, unul dintre cei mai mari furnizori de servicii bancare
corporate şi de investiţii din Austria şi o bancă universală de top în Europa Centrală
şi de Est (ECE).
RBI a rezultat din fuziunea principalelor arii de afaceri ale Raiffeisen
Zentralbank Österreich AG (RZB) cu Raiffeisen International Bank-Holding
AG, tranzacţie finalizată oficial în octombrie 2010. RBI este o subsidiară integral
consolidată a RZB, care deţine 78,5% din acţiunile Băncii, listate la Bursa de Valori
din Viena, restul fiind liber tranzacţionabile.
Raiffeisen Bank deţine diferite unităţi specializate ca „agenţii de retail” care
se adresează persoanelor fizice şi IMM-urilor. Friedrich Wilhelm Raiffeisen, marcă
pentru serviciile de private banking destinată clienţilor bancari de top, oferă pachete
de produse pentru o gamă largă de investiţii, în spaţii dedicate în marile orașe ale
ţării, adăugând o notă personală serviciilor de calitate pe care le oferă, fiecare client
având bancherul său personal.
Pe segmentul corporatist, Raiffeisen Bank deserveşte companii cu o cifră
anuală de afaceri ce depăşeşte 5 milioane EUR, entităţi publice şi instituţii financiare.
De asemenea, banca are reprezentanţi în 8 centre regionale corporatiste, oferind
clientilor marele avantaj de a beneficia de soluţii bancare adaptate cerinţelor acestora
în orice zonă a ţării6.
Ca rezultat al folosirii instrumentelor financiare, Raiffeisen Bank, denumită în
continuare Grupul, este expusă următoarelor riscuri:
- riscul de credit;
- riscul de lichiditate;
- riscul de piaţă;
- riscul aferent impozitării;
Riscul operaţional. Cele mai importante riscuri financiare la care este expus
Grupul, sunt riscul de credit, riscul de lichiditate şi riscul de piaţă. Riscul de piaţă
include riscul valutar, riscul de rată al dobânzii şi riscul privind preţul instrumentelor
de capital.
6

http://www.raiffeisen.ro/despre-raiffeisen-bank
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Cadrul gestionării riscurilor
Directoratul Grupului este responsabil pentru implementarea şi monitorizarea
cadrului de gestionare al riscurilor. Comitetul de Gestionare a Activelor şi Pasivelor
(ALCO), Comitetul de Credit şi cel de Risc, sunt responsabile pentru dezvoltarea
şi monitorizarea politicilor de gestionare a riscului Grupului, în ariile specificate de
acestea. Toate comitetele raportează cu regularitate Directoratului.
Cadrul de gestionare a riscurilor este definit în strategia de risc, elaborată
şi revizuită cu o frecvenţă anuală. Profilul de risc este de asemenea revizuit cu o
frecvenţă anuală şi cuprinde evaluarea tuturor riscurilor considerate semnificative.
Politicile Grupului, de gestionare a riscului sunt stabilite pentru a identifica şi
analiza riscurile la care este expus Grupul, pentru a stabili limitele adecvate de risc şi
control şi a monitoriza riscurile şi respectarea limitelor de risc. Politicile şi sistemul
de gestionare a riscurilor sunt revizuite periodic pentru a reﬂecta schimbările în
condiţiile pieței, produselor şi serviciilor oferite.
Grupul îşi propune să dezvolte un mediu de control disciplinat şi constructiv,
în care toţi angajații îşi înţeleg rolurile şi obligaţiile, prin intermediul cursurilor de
instruire, standardelor şi procedurilor de conducere implementate. Comitetul de
Audit al Grupului raportează Consiliului de Supraveghere şi are responsabilitatea
de a monitoriza respectarea procedurilor de gestiune a riscului. Comitetul de Audit,
este asistat în îndeplinirea funcţiilor sale de către departamentul de Audit Intern.
Auditul Intern, efectuează atât revizuiri regulate cât şi ad-hoc asupra controalelor
şi procedurilor de gestiune a riscurilor, iar rezultatele revizuirilor sunt raportate
Comitetului de Audit.

a) Riscul de credit
Gestionarea riscului de credit
Grupul este expus la riscul de credit atât prin activităţile sale de tranzacţionare,
creditare şi investiţie, cât şi prin situaţiile în care acționează ca intermediar în numele
clienţilor sau a terţelor părţi, în situaţia în care desfăşoară activitatea de finanţare a
operaţiunilor de leasing financiar sau în calitatea sa de emitent de garanţii.
Riscul de credit asociat activităţilor de tranzacţionare şi investiţie, este gestionat
prin intermediul proceselor de management al riscului de credit ale Grupului. Riscul
este diminuat prin selectarea unor parteneri cu performanţe financiare solide, prin
monitorizarea activităţii acestora, prin folosirea de limite de expunere şi, acolo unde
este necesar, prin solicitarea de garanţii. Expunerea cea mai mare a Grupului la riscul
de credit, ia naştere din acordarea de credite şi avansuri clienţilor şi din desfăşurarea
activităţilor de acordare de finanţări pentru operaţiunile de leasing financiar. În aceste
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cazuri, expunerea este reprezentată de valoarea contabilă a activelor din bilanţ.
Grupul este expus la riscul de credit pe diferite alte active financiare, incluzând
instrumente derivate şi de datorie, expunerea în cazul acestor instrumente fiind egală
cu valoarea contabilă a acestora, prezentată în bilanţ. Pe lângă cele menţionate mai
sus, Grupul este expus la riscul de credit extrabilanţier, din angajamente de finanţare
şi emiterea de garanţii.
Pentru a minimiza riscul, Grupul are anumite proceduri menite să evalueze
clienţii înaintea acordării creditelor, să monitorizeze capacitatea acestora de a
rambursa principalul şi dobânzile aferente pe perioada derulării împrumuturilor şi să
stabilească limite de expunere.
Directoratul a delegat responsabilitatea gestionării riscului de credit către
Comitetul de Credite. O divizie distinctă de Risc, care raportează Vicepreşedintelui
de Risc, este responsabilă cu supravegherea riscului de credit al Grupului, incluzând:
- Formularea politicilor de creditare, prin care se urmăreşte asigurarea
menţinerii unui portofoliu de credite sănătos, prin stabilirea unor limite corespunzătoare
şi definirea unor criterii speciﬁce de creditare pentru anumite produse, categorii de
clienţi etc.
- Stabilirea şi implementarea unor proceduri privind: tratamentul şi evaluarea
garanţiilor, revizuirea periodică a creditelor, clasiﬁcarea şi raportarea portofoliului
de credite, documentaţia juridică aferentă activităţii de creditare, urmărirea şi
tratamentul creditelor neperformante, asigurarea conformităţii cu cerinţele statutare
şi ale organelor de reglementare.
- Stabilirea structurii de autorizare a aprobării şi reînnoirii facilităţilor de
credit: limitele de autorizare pot ﬁ stabilite la nivelul individual al unor analişti de
risc desemnaţi sau la nivelul Comitetului de Credit sau al organului de aprobare
desemnat la nivel de Grup. Limitele de autorizare sunt stipulate în regulamentul de
funcţionare a Comitetului de Credit şi sunt stabilite în funcţie de criterii precum
valoarea creditului, concordanţa cu politica de creditare etc.
- Evaluarea şi revizuirea riscului de credit are loc în conformitate cu limitele
de autorizare stabilite în regulamentul de funcţionare al Comitetul de Credit şi cu
cerinţele regulatorii.
- Limitarea concentrării expunerii pe terţi, arii geografice, industrii şi pe
emitent, categoria de clasificare a creditului, lichiditatea pieţei şi ţara (pentru titluri
deţinute ca investiţii). Riscul de concentrare este monitorizat în cadrul activităţii
de management al portofoliului şi este analizat lunar prin rapoarte prezentate către
personalul angajat în activitatea de creditare şi către management.
- Dezvoltarea şi menţinerea sistemelor de clasificare a clienţilor în funcţie
de gradul de risc. La nivel de Grup se utilizează sisteme unitare de clasificare a
clienţilor în funcţie de gradul de risc. Aceste sisteme cuprind atât metodologii de
atribuire de rating-uri, cât şi cele bazate pe utilizarea de scoring-uri. Grupul efectuează
periodic revizuirea sistemelor de clasiﬁcare a clienţilor. Gradul de risc măsurat prin
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intermediul sistemelor menţionate stă la baza stabilirii cuantumului de provizioane
necesare acoperirii riscului de neplată.
- Revizuirea, verificarea conformităţii unităţii cu limitele stabilite conform
politicilor de creditare şi a procedurilor interne. Raportări periodice despre calitatea
portofoliului de credite sunt prezentate Comitetului de Credite şi sunt propuse măsuri
adecvate de rectiﬁcare.
- Furnizarea de informaţii, îndrumări şi expertize punctelor de lucru pentru a
promova practica cea mai adecvată în Grup în ceea ce priveşte gestionarea riscului
de credit.
Implementarea politicilor de credit şi a procedurilor este realizată la nivel
centralizat. Fiecare sucursală/agenţie trebuie să implementeze politicile şi procedurile
de credit ale Grupului. Fiecare sucursală este responsabilă de calitatea şi performanţa
portofoliului propriu de credite, precum şi de monitorizarea şi controlul asupra tuturor
riscurilor de credit din portofoliul lor, inclusiv pentru creditele supuse aprobării în
centrală.
Grupul a ﬁnalizat procesul de centralizare atât al aprobării cât şi al administrării
tuturor creditelor, fapt care duce la îmbunătăţirea calităţii portofoliului de credite
şi la o mai buna monitorizare. Departamentul de Audit Intern efectuează veriﬁcări
periodice ale fiecărei sucursale/agenţii.
Expunerea la riscul de credit
Concentrările de risc de credit semnificative iau naştere pe tipuri de clienţi
în funcţie de creditele, avansurile şi angajamentele de credit acordate de Grup.
Concentrarea riscului de credit aferent instrumentelor ﬁnanciare se analizează atât
la nivel de portofoliu, cât şi pentru segmente de clienţi care prezintă caracteristici
economice similare şi a căror capacitate de rambursare este similar afectată de
schimbările în mediul economic.
Principala concentrare a riscului de credit derivă din expunerea individuală,
pe segmente de clienţi, în ceea ce priveşte creditele şi avansurile acordate de Grup,
angajamentele de credit şi garanţiile emise (tabelele nr. 1, nr. 2 şi nr. 3)
În tabelul nr. 1 sunt prezentate concentrările de risc pe sectoare economice:
Tabelul nr. 1
Concentrările de risc
în mii RON la 31 decembrie
Clienţi reali

an precedent

an curent

6.803.891

4.521.243

Agricultori

323.174

151.790

Electricitate,petrol şi gaze naturale

316.255

395.858

producţie

1.854.769

1.483.957

Construcţii

1.121.713

649.936

Clienţi corporativi, din care:
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Comerţ cu amănuntul şi en-gros

1.878.844

1.909.893

Servicii

1.222.600

1.101.817

Sector public

1.040.089

1.094.243

Titluri de valoare

1.197.530

569.413

Credite acordate băncilor
Total

359.973

1.603.003

16.118.838

13.481.153

Creditele şi avansurile acordate băncilor în valoare de 359.973 mii RON
(2008: 1.603.003 mii RON), precum si titlurile de valoare în suma de 1.197.530 mii
RON (2008: 569.413 mii RON) sunt încadrate toate în categoria nici restante, nici
provizionate.
Pentru corporaţii, întreprinderi medii şi mici, instituţii financiare, autorităţi
locale şi centrale, Grupul foloseşte sisteme de rating asociate performanţei ﬁnanciare
atât pentru creditele testate individual, cât şi pentru cele evaluate colectiv. Conform
politicilor aplicate de Grup, fiecărui grad de risc de credit i se poate asocia un
rating corespunzător, de la gradul de risc cel mai scăzut (Clasa 1) până la categoria
creditelor restante (Clasa 10). În cazul persoanelor ﬁzice şi al întreprinderilor foarte
mici (micro), riscul de credit asociat este analizat pe baza probabilităţii de neplată
şi în funcţie de tipul şi perioada de acordare a creditului, fară a se folosi sisteme de
rating asociate cu grade de risc ale Grupului.
Tabelul nr. 2
Credite şi avansuri acordate clienţilor
în mii RON la 31 decembrie

Notă

an curent

Provizion individual

an precedent
4.521.243

Clasa 8(credit slab- sub-standard)

19.654

Clasa 9 (credit foarte slab-îndoielnic)

19.387

8.079

Clasa 10 (restant)

111.792

71.944

Fără rating*

173.202

121.582

Valoare brută

324.035

204.079

-228.395

-154.852

95.640

49.227

Clasa 1(risc scăzut)

17.404

19.353

Clasa 2(credit excelent)

14.920

11.767

Clasa 3 (credit foarte bun)

203.108

101.046

Clasa 4 (credit bun)

600.529

357.120

Clasa 5 (credit slab)

408.209

439.299

1.223.297

856.648

Clasa 7 (credit marginal)

923.384

804.704

Clasa 8(credit slab- sub-standard)

868.258

591.165

Provizion individual
Valoare contabilă netă

20

2.474

Provizion colectiv

Clasa 6 (rating de credit acceptabil)
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Clasa 9 (credit foarte slab-îndoielnic)

363.066

Finanţarea proiectelor

547.086

38.674

Fără rating

5.113.621

4.074.234

Valoare brută

10.282.882

7.475.310

-196.706

-59.101

Provizion colectiv

181.300

Valoare contabilă netă
20
10.086.176
7.416.209
*Categoria “fără rating” cuprinde persoane fizice şi întreprinderi foarte mici(micro) pentru care Grupul nu
aplică modelele de rating, provizionul fiind calculate pe baza ratelor istorice de pierdere aferente modelului bazat
pe rate de dobândă variabile.

Tabelul nr. 3
Credite şi avansuri acordate clienţilor
în mii RON la 31 decembrie

Notă

an curent

an precedent

Restante dar fara provizion*
Clasa 2 (credit excelent)

-

678

Clasa 3 (credit foarte bun)

-

3.211

Clasa 4 (credit bun)

-

21.434

Clasa 5 (credit stabil)

-

15.324

117

20.190

Clasa 7 (credit marginal)

-

31.260

Clasa 8 (credit slab - sub standard)

-

19.246

Clasa 9 (credit foarte slab - indoielnic)

-

9.069

Clasa 6 (rating de credit acceptabil)

Fara rating
Valoare contabila

-

31.969

117

152.381

Nici restante nici provizioane
Clasa 1 (risc scazut)
Clasa 2 (credit excelent)
Clasa 3 (credit foarte bun)

-

339.103

669.260

984

-

30.306

23.140

48.827

Clasa 5 (credit stabil)

-

38.365

Clasa 6 (rating de credit acceptabil)

-

61.046

429

91.197

Clasa 4 (credit bun)

Clasa 7 (credit marginal)
Clasa 8 (credit slab - sub standard)

-

55.958

Clasa 9 (credit foarte slab - indoielnic)

28.865

51.724

Clasa 10 (restant)

56.921

28

-

441.910

778.615

1.159.448

10.960.548

8.777.265

Fără clasă
Valoare contabilă
Total valoare contabilă netă, cretita si avansuri acordate
clientilor

20

(*)Expunerea creditelor cu restanţe de leasingdar fără provizion aflate în
portofoliul raiffeisen Leasing IFN S.A.

O analiză a valorii juste a garanţiilor (prezentată ca fiind valoarea minimă
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dintre expunere şi colateral pe fiecare credit în parte) aferente creditelor acordate
clienţilor se prezintă în tabelul nr. 4:
Tabelul nr. 4
Analiză a valorii juste a garanţiilor
în mii RON la 31 decembrie

an curent

an precedent

Valoarea garantiilor aferente creditelor provizionate individual
Proprietati

57.480

34.584

Echipamente si mijloace de transport

34.712

20.507

Alte garantii

14.212

12.010

Titluri de proprietate

-

Depoite colaterale
Materiale de construcții si alte bunuri similare

217

5.080
-

-

111.484

67.318

2.147.289

2.112.135

Valoarea garantiilor aferente creditelor provizionate colectiv
Proprietati
Titluri de imprumut

221.455

10.738

Echipamente si mijloace de transport

998.180

116.371

Materiale de constructi si alte bunuri similare

102.413

27.931

Cesiune si creante

-

62.323

Actiuni

19.291

Depozite colaterale

54.200

Scrisori de garantie

17.191

-

Garantii corporatiste

43.931

-

Garantii de stat

73.278

-

Alte garantii

14.258
870.152

318.114

66.113

3.995.342

3.280.021

Valoarea garantiilor aferente creditelor restante dar fara
provizioane
Echipamente si mijloace de transport

453

Proprietati

533

152.381
-

986

152.381

2.591.795

619.731

Valoarea garantiilor aferente creditelor fara restante si fara
provizioane
Proprietati
Titluri de imprumut

53.093

17.954

Garantii de stat

39.412

126.401

Garantii corporatiste
Scrisori de garantie

454
-

Echipamente si mijloace de transport

21.882

Materiale de constructi si alte bunuri similare

1.190
25.296

23

539.188
39.185

Cesiune si creante

-

182.187

Acțiuni

-

6.283
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an curent

an precedent

Depozite colaterale

în mii RON la 31 decembrie

9.503

1.104.576

Alte garanții

9.529

44.489

2.725.691

2.706.480

Grupul deţine garanţii pentru credite şi avansuri acordate clientelei sub forma
depozitelor bancare, ipoteci asupra proprietăţilor imobiliare, garanţii şi alte gajuri
asupra echipamentelor şi/sau alte creanţe. Garanţiile, în general, nu sunt asupra
creditelor şi avansurilor acordate băncilor.
Credite şi titluri de valoare depreciate
Creditele şi titlurile de valoare depreciate sunt acelea pentru care Grupul
consideră că este probabil că nu va putea colecta principalul şi dobânda de plată în
conformitate cu termenii contractuali ai contractului de credit/titlu de valoare.
Credite restante dar fără provizion
Creditele şi valorile mobiliare pentru care dobânda deşi principalul de plată
sunt restante, dar Grupul consideră că nu este cazul să le deprecieze datorită valorii
garanţiei/colateralului disponibil şi/sau a gradului de colectare a sumelor datorate
Grupului.
Credite cu termene de renegociere
Creditele cu termene de negociere sunt acele credite care au fost restructurate
datorită deteriorării poziţiei financiare a debitorului.
Provizioane de depreciere
Grupul stabileşte un provizion pentru depreciere care reprezintă o estimare a
unei pierderi în valoarea portofoliului e credite. Componentele principale ale acestui
provizion sunt o componentă specifică de risc care se referă la expuneri individuale
deşi o componentă colectivă stabilită pentru un gmp de active omogene din puncte
de vedere al probabilităţii de neplată, dar pentru care nu pot fi identiﬁcate Išierderi
şi drept urmare nu fac subiectu deprecierii individuale. în plus, Grupul stabileşte
un provizion pentru angajamente de credit neutilizate printr-o metodă de estimare
similară cu cea aferentă provizionului de depreciere.
Politica de scoatere în afara bilanţului
Grupul scoate în afara bilanţului un credit/titlu (şi orice pierderi din depreciere
legate de acestea) atunci când Comitetul de risc al Grupului/Directoratul stabileşte că
titlurile/creditele nu pot fi recuperate. Se ajunge la această concluzie după evaluarea
schimbărilor semnificative care au avut loc în performanţa financiară a emitentului/
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împrumutatului, schimbări ce au determinat imposibilitatea de plată a obligaţiei
sau insuficienta sumelor din recuperarea garanţiilor în vederea acoperirii întregii
expuneri. Analiza valorilor brute şi nete (ţinând seama de depreciere) a activelor
provizionate individual pe grade de risc este prezentată în tabelul nr. 5:
Tabelul nr. 5
Analiza valorilor brute şi nete (ţinând seama de depreciere) a activelor
provizionate individual pe grade de risc
în mii RON

Brut

Net

Provizioane individuale
Clasa 8 (credit slab - sub standard)

19.654

5.801

Clasa 9 (credit foarte slab - indoielnic)

19.387

5.722

Clasa 10 (restant)

111.792

32.996

Fără rating

173.202

51.121

Total 31 decembrie an curent

324.035

95.640

Clasa 8 (credit slab - sub standard)

2.474

597

Clasa 9 (credit foarte slab - îndoielnic)

8.079

1.949

Clasa 10 (restant)

71.944

17.354

Fără rating

121.582

29.327

Total 31 decembrie an precedent

204.079

49.227

b) Riscul de lichiditate
Riscul de lichiditate este generat de politica de atragere de resurse financiare şi
de gestionare a poziţiilor bilanţiere de active. Acesta include atât riscul ca Grupul să
întâmpine dificultăţi în procurarea fondurilor necesare pentru refinantarea activelor
la scadenţele aferente, cât şi riscul rezultând din incapacitatea de a lichida un activ la
un preţ rezonabil, într-o scurtă perioadă de timp.
Trezoreria primeşte informaţii de la unităţile din cadrul Grupului (Corporaţii
şi Persoane fizice) privind volumul previzionat al activităţii atât în ceea ce priveşte
creditele cât şi depozitele, precum şi detalii privind proiectele ce implică un ﬂux
viitor de lichidităţi. Pentru a acoperi eventuale ﬂuxuri neaşteptate de lichidităţi este
menţinut un portofoliu format din titluri cu rată fixă ce pot fi folosite ca şi garanţii
pentru împrumuturi de la Banca Centrală şi depozite interbancare pe termen scurt.
Necesităţile de lichidităţi nete ale Grupului sunt acoperite de către trezorerie prin
intermediul finanţărilor de pe piaţa monetară pe termen scurt în scopul acoperirii
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ﬂuctuaţiilor pe termen scurt şi finanţărilor pe termen lung. Ca de exemplu
împrumuturi pe termen lung de la compania mamă sau de la terţe părţi (instituţii
financiare ínternaţonale) pentru a acoperi orice necesitate de lichiditate structurală.
Grupul se bazează atât pe depozite atrase de la clienţi cât şi pe împrumuturi de
la bănci ca sursă primară de finanţare.
Depozitele atrase de la clienţi au în general maturităţi scurte, o parte din
acestea fiind rambursabile la cerere, în timp ce împrumuturile atrase de la bănci au în
mod uzual o maturitate mai mare de un an.
Depozitelor clienţilor sunt în mod specific pe termen scurt, fapt care creşte
riscul de lichiditate al Grupului, risc ce este administrat prin menţinerea unor dobânzi
competitive şi prin monitorizarea constantă a tendinţelor pieţei; din punct de vedere
istoric, marea majoritate sunt reînnoite.
Riscul de lichiditate este administrat în conformitate cu Strategia de lichiditate
şi Strategia de lichiditate în situaţii de criză, împreună cu procedurile dedicate, toate
acestea ﬁind supuse revizuirii şi aprobării de cãtre ALCO. Un raport, ce include
evoluţia lichidităţii Grupului, analiza poziţiei de lichiditate, a necesităţilor de
finanţare şi orice excepţie şi acţiuni de remediere luate, este transmis cu regularitate
către ALCO.
Poziţia zilnică a lichidităţii este administrată de către trezorerie prin intermediul
unui set vast de instrumente ce include depozite atrase şi plasate pe piaţa monetară,
investiţii în obligaţiuni cu dobândă fixă, operaţiuni de refinanţare pe termen scurt de
la Banca Centrală, Swap-uri pe valute şi altele.
Lichiditatea pe termen mediu şi lung este administrată prin comparaţie cu
proﬁlul de risc dorit al grupului, aşa cum a fost stabilit în strategia de lichiditate şi
aprobat de către ALCO. Performanţa grupului comparată cu acest proﬁl este revizuită
săptămânal prin intermediul unui scorecard construit în baza unor marje bilanţiere şi
analize ale ﬂuxurilor de numerar.
Analiza pe bază de marje include indicatori precum Credite la Depozite,
Active Lichide la Depozite şi Îrnprumuturi. Analiza ﬂuxurilor de numerar conţine
ecartul de lichiditate şi ieşirile cumulative de ﬂuxuri de numerar. Exceptând aceşti
indicatori, Grupul mai monitorizează şi depozitele mari, precum şi potenţiala ieşire
de ﬂuxuri generată de acestea.
Un set de indicatori de lichiditate este monitorizat zilnic. Raportul privind
ecartul de lichiditate este raportat lunar către Banca Naţională a României (BNR);
raportul fiind folosit în scopul măsurării gradului de conformitate cu limitele de
lichiditate impuse de BNR.
Adiţional, limitele de risc sunt impuse asupra unor indicatori precum Active
Lichide la Credite şi Expunere Extrabilanţieră la Total Limite şi sunt monitorizate
cu o frecvenţă săptămânală. Periodic, Grupul efectuează teste de stress pe poziţia de
lichiditate, folosind atât scenarii de Grup cât şi scenarii de piaţă cu diverse nivele de
severitate.
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Activele şi datoriile Grupului analizate pe baza perioadei rămase de la 31
decembrie până la data contractuală a scadenţei sunt prezentate în tabelzul nr. 6.
În mod uzual, cel mai important ecart de lichiditate este înregistrat pe prima
bandă de scadenţă, în principal datorită depozitelor de la clientela nebancarã, care au
tendinţa de a ﬁ concentrate pe benzi de scadenţă sub 3 luni.
În practică aceste depozite sunt însă reînnoite într-o proporţie foarte mare.
Pe de altă parte, plasamentele la clientela nebancară sunt concentrate pe benzi
de scadenţă ce depăşesc 3 luni. Acest comportament al populaţiei şi al agenţilor
comerciali determină ecartul pozitiv de pe celelalte benzi de scadenţă.
Tabelul nr. 6
Activele şi datoriile Grupului
Până la 3 luni

3 luni
până la
1 an

1 an la 5
ani

Peste
5 ani

Total

Numerar si echivalent de numerar
Active financiare detinute pentru
tranzactionare
Derivative detinute pentru
managementul riscului
Credite si avansuri acordate
bancilor
Credite si avansuri acordate
clientilor
Titluri de valoare

5.947.596

-

-

-

5.947.596

10.199

12.740

15.339

6.528

44.806

51.036

1.041

-

-

52.077

334.473

25.000

500

-

359.973

2.148.664

2.765.851

2.972.647

3.073.386

10.960.548

203.582

672.165

270.936

50.847

1.197.530

Total active financiare
Datorii financiare
Datorii financiare deţinute pentru
tranzacţii
Derivative deţinute pentru
managementul riscului
Depozite de la bănci
Depozite de la clienti

8.695.550

3.476.797

3.259.422

3.130.761

18.562.530

3.304

2

-

-

3.306

105.386

-

-

-

105.386

76.514
13.966.950

2.000
517.495

110.913

18.736

767.514
14.614.094

Credite de la bănci

171.968

200.517

399.555

-

772.040

Datorii subordonate

4.982

-

346.712

-

351.694

15.018.104

720.014

857.180

18.736

16.614.034

256.783

240.242

3.112.025

1.948.496

în mii RON
Active financiare

Total datorii financiare
Surplus/(deficit) de lichiitate

-

6.322.544

Datoriile ﬁnanciare ale Grupului analizate pe perioada rămasă de la data
raportării folosind ﬂuxuri de numerar nediscountate la 31 decembrie anul curent sunt
prezentate în tabelul nr.7.
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Tabelul nr. 7
Datoriile ﬁnanciare ale Grupului
Pănă
la 3 luni

3 luni
până
la 1 an

1 an la 5
ani

Peste 5 ani

Total

Datorii financiare detinute
pentru tranzactionare

1.486.757

-

-

-

1.486.757

Derivative detinute pentru
managementul riscului

2.884.062

-

-

-

2.884.062

Depozite de la banci

817.928

53.946

111.991

-

983.865

Depozite de la clienti

14.015.094

53.139

113.926

18.741

14.679.150

credite de la banci

184.837

203.994

408.321

-

797.152

Obligatiuni emise

-

-

-

-

-

5.497

16.490

409.556

-

431.543

19.394.175

805.819

1.043.794

18.741

21.262.529

în mii RON
Datorii financiare

Datorii subordonate
Total datori financiare

Sumele prezentate în tabelul nr. 7, reprezintă o analiză a maturităţilor
contractuale aferente datoriilor ﬁnanciare prezentate în conformitate cu IFRS 7, în
timp ce ﬂuxurile de numerar nediscountate sunt prezentate pe benzi de maturitate
predefinite şi diferă de sumele incluse în bilanţ întrucât sumele prezentate în bilanţ
sunt prezentate discountat.
Activele şi datoriile Grupului analizate pe baza perioadei rămase de la 31
decembrie anul precedent până la data contractuală a scadenţei sunt prezentate în
tabelul nr. 8.
Tabelul nr. 8
Activele şi datoriile Grupului
în mii RON

Pănă la
3 luni

3 luni
până la
1 an

1 an la
5 ani

Peste
5 ani

Total

Active financiare
Numerar şi echivalente de
numerar

48.247

-

-

-

4.824.755

Active financiare deţinute
pentru tranzactionare

4.503

6.146

15.430

15.196

41.275

Derivate detinute pentru
managementul riscului

1.320

-

450

-

1.770
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Credite şi avansuri acordate
băncilor

1.432.407

170.596

-

-

Credite şi avansuri acordate
clienţilor

2.431.137

861.359

2.460.407

3.024.362

8.777.265

113.192

191.738

187.528

76.955

569.413

8.807.314

1.229.839

2.663.815

3.116.513

15.817.481

2.315

-

-

-

32.191

-

-

-

32.191

391.815

-

-

-

391.815

11.856.990

809.401

20.208

33.823

12.901.422

Credite de la bănci

11.640

220.908

393.823

-

626.371

Datorii subordonate

4.186

-

241.883

72.204

318.273

12.299.137

1.030.309

836.914

106.027

14.272.387

3.491.823

199.530

1.826.901

3.010.486

Titluri de valoare
Total active financiare

1.603.003

Datorii financiare
Datorii financiare deţinute
pentru tranzacţionare
Derivate deţinute pentru
managementul riscului
Depozite de la bănci
Depozite de la clienţi

Total datorii financiare
Surplus /(deficit)de
lichiditate

-

2.315

1.545.094

Ecartul înregistrat în prima bandă de scadenţă a crescut de la 3.491.823
mii RON în 2008 la 6.322.554 mii RON în 2009, ﬁind generat în principal de
creşterea depozitelor în prima bandă de scadenţă, de creşterea depozitelor atrase
de pe piaţa interbancară şi de reducerea plasamentelor pe piaţa interbancara,
compensatã de creşterea soldului disponibilităţilor la bănci centrale cu
1.157.948 mii RON.

c) Riscul de piaţă
Riscul de piaţă este riscul ca veniturile Grupului sau valoarea instrumentelor
ﬁnanciare deținute de acesta să fie afectate de modiﬁcări ale variabilelor de piaţă, cum
ar fi rate ale dobânzii, cursuri de schimb sau alţi indicatori ﬁnanciari. Managementul
riscului de piaţă are ca obiectiv monitorizarea şi menținerea în parametri acceptabili
a expunerilor la riscul de piaţă concomitent cu optimizarea randamentului la riscurile
asumate.
Grupul administrează expunerea la riscul de piaţă a portofoliului deținut pentru
tranzacţionare, separat de cea a activităţilor din afara portofoliului de tranzacţionare.
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Expunerea la riscul de piaţă - portofoliul deţinut pentru tranzacţionare
Instrumentul principal folosit în măsurarea şi controlul expunerii la riscul de
piaţă aferent portofoliului de tranzacţionare este valoarea la risc (VaR).
Valoarea la risc a unui portofoliu deţinut pentru tranzacţionare este valoarea
pierderii estimate care ar putea apărea într-o anumită perioadă de timp (perioadă de
deţinere), ca urmare a mişcărilor nefavorabile din piaţă cu o probabilitate specifică
(nivel de încredere).
Modelul utilizat de Grup foloseşte un nivel de încredere de 99% şi o perioadă
de deținere de o zi.
Deşi modelul VaR este un instrument important în măsurarea expunerii la
riscul de piaţă, ipotezele pe care se bazează modelul conduc la unele limitări, printre
care:
- O perioadă de deținere de o zi implică faptul că este posibilă acoperirea sau
închiderea poziției în acest interval. Aceasta ipoteză este una realistă în aproape toate
cazurile, dar ea nu poate să fie validă în situaţiile în care în piaţă există o lipsă severă
de lichiditate pentru o perioadă prelungită;
- Nivelul de încredere de 99% nu reflectă pierderile care pot apărea dincolo de
acest nivel. Chiar şi în acest model folosit, există o probabilitate de 1% ca pierderile
să depășească valoarea la risc;
- Valoarea la risc se calculează luând în considerare expunerea de la sfârşitul
zilei de tranzacţionare şi nu reﬂectă expunerea care poate apărea în cursul zilei de
tranzacţionare;
- Utilizarea datelor istorice ca bază pentru determinarea scenariilor viitoare
posibile nu acoperă toate scenariile posibile, în special pe cele cu caracter excepțional;
- Valoarea la risc este dependentă de poziţia Băncii şi de Volatilitatea pieţei.
În cazul unei poziţii neschimbate, VaR scade dacă Volatilitatea pieţei scade şi viceversa.
Grupul utilizează limite pentru VaR pentru riscul de piaţă total şi, în particular,
pentru riscul valutar, şi riscul ratei dobânzii pentru portofoliul de tranzacţionare
şi pentru activităţile din afara portofoliului de tranzacţionare. Structura generală
a limitelor pentru VaR este revăzută şi aprobată de către Comitetul pentru Active
şi Pasive. VaR este calculat zilnic pentru riscul valutar şi pentru riscul de rată a
dobânzii pentru portofoliul de tranzacţionare şi săptămânal pentru activităţile din
afara portofoliului de tranzacţionare.
Rapoarte ale utilizării limitelor pentru VaR sunt prezentate zilnic conducerii şi
lunar Comitetului pentru Active şi Pasive.
În tabelul nr. 9 este prezentat un sumar al analizei de VaR aferent portofoliului
de tranzacţionare, pentru riscul de dobândă şi riscul valutar la 31 decembrie anul
curent, respectiv anul precedent:
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Tabelul nr. 9
Sumarul analizei de VaR aferent portofoliului de tranzacţionare, pentru
riscul de dobândă şi riscul valutar
în mii RON

31.dec

Risc mediu

Risc maxim

Risc minim

Risc valutar

430

Risc de dobândă

183

610

2

27

129

284

Alt risc de piață

62

-

-

-

Covariație

-

-

-

-

-

613

739

3

89

Risc valutar

413

247

737

35

Risc de dobândă

92

245

433

31

Alt risc de piață

-

-

-

-

Covariație

-

-

-

-

505

492

1

66

an curent

Total
an precedent

Total

Gestionarea riscului de rată a dobânzii - activităţile din afara portofoliului
de tranzacţionare
Riscul principal la care sunt expuse activităţile din afara portofoliului de
tranzacţionare este riscul de pierdere, ca urmare a modificărilor în ﬂuxurile de
numerar viitoare sau a valorii de piaţă a instrumentelor financiare determinate de
punctuația ratelor de dobândă. Riscul ratei dobânzii este gestionat în principal prin
monitorizarea ecartului (gap-ului) privind rata dobânzii şi printr-un sistem de limite
pre-aprobate pentru intervalele de refixare a ratelor de dobândă. Comitetul pentru
Active şi Pasive este organismul care este responsabil pentru respectarea acestor
limite, fiind asistat în monitorizarea zilnică a acestor limite de către Managementul
Riscului.
Instrumentele ﬁnanciare derivate utilizate de Gmp pentru reducerea riscului de
rată a dobânzii includ swap-uri a căror valoare se schimbă în funcţie de modiﬁcările
ratelor de dobândă.
Swap-urile sunt angajamente pe piața extra bursieră, încheiate între Grup şi
terțe părţi, cu scopul de a schimba ﬂuxuri de numerar viitoare la sume agreate. Prin
angajamentele de swap pe rata de dobândă, Grupul agreează să schimbe cu terţe
părţi, la intervale determinate de timp, diferența intre rata ﬁxă şi o rată variabilă de
dobândă.
În tabelul nr. 10 este detaliat ecartul Grupului privind rata dobânzii pentru
portofoliul de active şi datorii ﬁnanciare din afara portofoliului de tranzacţionare la
data de 31 decembrie 2009:
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Tabelul nr. 10
Ecartul Grupului privind rata dobânzii pentru portofoliul de active şi
datorii ﬁnanciare-2009
în mii RON
Numerar şi
echivalente de
numerar
Credite şi avansuri
acordate băncilori
Credite şi avansuri
acordate clienţilor
Titluri de valoare

Sub 3 luni

3-12 luni

1-5 ani

Peste 5 ani

Fără
maturitate

Total

5083850

-

-

-

86374

5947596

359455

25

493

-

-

359973

8676604

1273454

1007007

3483

-

10960548

41114

845330

301597

9489

-

1197530

14161023

2118809

1309097

12972

863746

18465647

Depozite de la
bănci
Depozite de la
clienţi
Credite de la bănci
şi alte instituţii
financiare

-767514

-

-

-

-

-767514

-14193093

-329269

-77451

-14281

-

-14614094

-758746

-13294

-

-

-

-772040

Obligaţiuni emise

-

-

-

-

-

-

-351694

-

-

-

-

-351694

-16071047

-342563

-77451

-14281

-

-16505342

Datorii subordonate
Efectul derivatelor
deţinute pentru
managementul
riscului
Pozitie netă

-42651

-131

-10527

-

-

-53309

-1952675

1776115

1221119

-1309

863746

196996

În tabelul nr. 11 este detaliat ecartul Grupului privind rata dobânzii pentru
portofoliul de active şi datorii financiare din afara portofoliului de tranzacţionare la data
de 31 decembrie 2008. Gestionarea riscului de rată a dobânzii prin limitele aplicabile
ecartului (gap-ului) de rată a dobânzii este suplimentat de monitorizarea senzitivităţii
activelor şi pasivelor ﬁnanciare ale Băncii la diferite scenarii standard şi nonstandard de
rate de dobândă. Scenariile standard includ modíﬁcarea paralelă a curbelor de randament
pentru toate valutele cu 100 puncte de bază şi modiﬁcarea paralelă a aceloraşi curbe de
randament cu 50 puncte de bază pentru maturităţile de peste 12 luni.
Tabelul nr. 11
Ecartul Grupului privind rata dobânzii pentru portofoliul de active şi
datorii financiare-2008
în mii RON
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Sub 3 luni

3-12 luni

1-5 ani

Peste 5 ani

Fără
maturitate

Total
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Numerar şi
echivalente de
numerar

4031573

-

-

-

793182

4824755

Credite şi avansuri
acordate băncilor

1432407

170596

-

-

-

1603003

Credite şi avansuri
acordate clienţilor

3188524

129071

2619407

1671263

-

8777265

Titluri de valoare

113192

173196

148277

-

134748

569413

8765696

1641863

2767684

1671263

927930

15744436

-391815

-

-

-

-

-391815

-12338610

-355102

-173887

-33823

-

12901422

-13332

-220908

-350069

-42062

-

-626371

-

-

-

-

-

-

-4186

-

-241883

-72204

-

-318273

-12747943

-576010

-765839

-148089

-

-14237881

-30421

-

-

-

-

-30421

-4012668

1065853

2001845

1523174

927930

1506134

Depozite de la bănci
Depozite de la
clienţi
Credite de la bănci
şi alte instituţii
financiare
Obligaţiuni emise
Datorii subordonate

Efectul derivatelor
deţinute pentru
managementul
riscului
Poziţie netă

În tabelul nr. 12 prezentat un rezumat al senzitivităţii portofoliului netranzacţionat
la creşterile sau descreşterile la ratele de piaţă ale dobânzii (presupunând că nu există
mişcări asimctrice în curba dobânzii şi o poziţie bilanţieră constantă):
Tabelul nr. 12
Rezumat al senzitivităţii portofoliului netranzacţionat la creşterile sau
descreşterile la ratele de piaţă ale dobânzii
în mii RON
La 31 decembrie an
curent
Media perioadei

100 bp Creşteri

100 bp Descreşteri

50 bp - Peste un an
- Creşteri

50 bp - Peste un an Descreşteri

-36

37695

-14953

26823

-36510

38075

-14652

25204

Minimul perioadei

-35117

39902

-13094

27100

Maximul perioadei
La 31 decembrie an
curent
Media perioadei

-38207

36495

-15601

21207

-27001

28270

-13293

13604

-23461

24468

-11159

11404

Minimul perioadei

-27080

18278

-13293

9066

Maximul perioadei

-17554

28270

-8885

13604
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Grupul este expus la riscul de dobândă sub forma expunerii la ﬂuctuaţiile
nefavorabile ale ratei dobânzii pe piaţă.
Principalele surse ale riscului de dobândă sunt reprezentate de corelaţiile
imperfecte dintre data maturităţii (pentru activele şi datoriile purtătoare de rate fixe
de dobândă) sau data reﬁxării dobânzii (pentru activele şi datoriile purtătoare de
rate de dobândă variabile), evoluţia adversă a curbei ratei randamentului (evoluţia
neparalelă a curbelor de randamentul pentru activele şi datoriile purtătoare de
dobândă), corelaţia imperfectă în ajustarea ratelor câştigate şi plătite pentru diferite
instrumente financiare cu caracteristici de refixare a dobânzii asemănătoare şi
opţiunile încorporate în produsele Grupului.
Activităţile de gestionare a activelor şi datoriilor purtătoare de dobândă se
desfăşoară în contextul expunerii Grupului la ﬂuctuaţiile ratei dobânzii. În general,
Grupul este mai sensibil la datoriile purtătoare de dobânda, întrucât activele purtătoare
de dobândă au o durată mai mare şi îşi modifică dobânda mai rar decât datoriile
purtătoare de dobândă.
Acest lucru înseamnă că, în condiţii de creştere a ratelor de dobândă, marja
câştigată se va reduce pe măsură ce datoriile îşi modifică ratele de dobândă mai
rapid. Cu toate acestea, efectul real depinde de o multitudine de factori, printre care
măsura în care rambursările se fac înainte sau după termenele stabilite prin contract,
variaţiile senzitivităţii ratei de dobândă între perioadele de modificare a acesteia şi
între valute.
Grupul gestionează riscul de rată a dobânzii prin modiﬁcarea structurii activelor
şi datoriilor purtătoare de dobândă, cu scopul optimizării venitului din dobânzi.
Pentru a realiza acest lucru, Grupul utilizează instrumente ﬁnanciare diverse cu rată
a dobânzii ﬁxă şi variabilă, pentru care încearcă să controleze necorelarea între datele
la care ratele de dobândă ale activelor şi datoriilor sale sunt actualizate la rata de piaţă
sau între datele de maturitate ale activelor şi datoriilor.
Ratele de dobândă pentru moneda locală şi principalele monede străine la 31
decembrie anul curent/precedent au fost următoarele:
Tabelul nr. 13
Ratele de dobândă pentru moneda locală şi principalele monede străine
Rata dobânzii

31 decembrie an
curent

31 decembrie an
precedent

Leu (RON)

BUBOR 3 luni

15,50%

7,80%

Euro (EUR)

EURIBOR 3 luni

2,90%

4,30%

Euro (EUR)

EURIBOR 6 luni

3,00%

4,40%

LIBOR 6 luni

1,70%

5,30%

Monedă

Dolar American (USD)
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Tabelul următor detaliază ratele de dobândă anuale medii obţinute sau oferite
de către Grup pentru activele şi datoriile purtătoare de dobândă în cursul anului 2009:
Tabelul nr. 14
Ratele de dobândă anuale medii obţinute sau oferite de către Grup-2009
RON Rate medii de
dobândă

EUR Rate medii de
dobândă

USD Rate medii
de dobândă

Cont curent la Banca Naţională a
României

3,49%

1,73%

0,94%

Active financiare deţinute pentru
tranzacţionare

12,61%

10,48%

-

Credite şi avansuri acordate
băncilor

11,20%

4,27%

2,22%

Titluri de valoare

11,87%

-

-

Credite şi avansuri acordate
clienţilor

14,51%

7,28%

5,52%

Depozite de la bănci

10,83%

4,32%

2,57%

Depozitele clienţilor

5,30%

3,11%

2,18%

Credite de la bănci şi alte instituţii
financiare

8,44%

6,70%

6,61%

Active

Datorii

Tabelul nr. 15 detaliază ratele de dobândă anuale medii obţinute sau oferite de
către Grup pentru activele şi datoriile purtătoare de dobândă în cursul anului 2008.
Tabelul nr. 15
Ratele de dobândă anuale medii obţinute sau oferite de către Grup-2008
RON Rate medii de
dobândă

EUR Rate medii de
dobândă

USD Rate medii de
dobândă

Cont curent la Banca Naţionala a
României

2,20%

1,08%

1,10%

Active financiare deţinute pentru
tranzacţionare

7,59%

-

-

Credite şi avansuri acordate
băncilor

6,00%

4,13%

5,97%

Titluri de valoare

7,52%

4,65%

9,10%

Active

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(32)/2017

85

UNIVERS ECONOMICO-SOCIAL
Credite si avansuri acordate
clientilor

13,68%

3,61%

4,74%

Depozite de la bănci

5,60%

4,44%

4,95%

Depozitele clienţilor

3,16%

2,75%

1,87%

Credite de la bănci şi alte
instituţii financiare

8,13%

6,37%

5,04%

-

5,34%

-

Datorii

Datorii subordonate

Riscul valutar
Grupul este expus riscului valutar din cauza tranzacţiilor de schimb valutar
pe care le realizează. Există de asemenea un risc bilanţier legat de faptul că activele
monetare nete denominate în valute vor avea o valoare mai mică exprimată în RON,
ca rezultat al mişcărilor cursurilor valutare, sau datoriile monetare nete în valute vor
avea o valoare mai mare exprimată în RON, ca rezultat al aceloraşi mişcări. Activele
şi datoriile monetare exprimate în RON şi în monedă străină la 31 decembrie 2009
sunt prezentate în tabelul nr. 16:
Tabelul nr. 16
Activele şi datoriile monetare exprimate în RON şi în monedă străină-2009
în mii RON

RON

USD

EUR

ALTELE

Total

Numerar şi echivalente de
numerar

1719097

40246

4168865

19388

5947596

Active financiare deţinute
pentru tranzacţionare

-

-

44806

-

44806

Derivative deţinute pentru
managementul riscului

52077

-

-

-

52077

Credite şi avansuri acordate
băncilor

302259

4794

33800

19120

359973

Titluri de valoare

1181817

962

14751

-

1197530

44099

-

-

-

44099

6051667

355669

2891027

1662185

10960548

747

-

-

-

747

190007

65265

21082

-

276354

Active monetare

Participaţii
Credite şi avansuri acordate
clienţilor
Creanţe privind impozitul
pe profit
Alte active
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Total active monetare

9541770

466936

7174331

1700693

18883730

Datorii financiare deţinute
pentru tranzacţionare

2983

-

323

-

3306

Derivative deţinute pentru
managementul riscului

105386

-

-

-

105386

Depozite de la bănci

208550

2312

555884

768

767514

Depozite de la clienţi

8156556

804280

5595764

57494

14614094

Credite de la bănci şi alte
instituţii financiare

3

27041

744996

-

772040

Obligaţiuni emise

-

-

-

-

-

244139

40051

203946

6800

494936

-

-

351694

-

351694

Total datorii monetare

8717617

873684

7452607

65062

17108970

Poziţia valutară netă

824153

-406748

-278276

1635631

1774760

Datorii monetare

Alte datorii
Datorii subordonate

Activele şi datoriile monetare exprimate în RON şi în monedă străină la 31
decembrie 2008 sunt prezentate în tabelul nr. 17:
Tabelul nr. 17
Activele şi datoriile monetare exprimate în RON şi în monedă străină-2008
în mii RON

RON

USD

EUR

ALTELE

Total

Numerar şi echivalente de
numerar

2106258

29437

2670749

18311

4824755

Active financiare deținute
pentru tranzacționare

41275

-

-

-

41275

Derivative deţinute pentru
managementul riscului

927

-

843

-

1770

Credite şi avansuri acordate
băncilor

1492571

48811

55857

5764

1603003

Titluri de valoare

560044

-

9369

-

569413

Participaţii

44400

-

-

-

44400

Credite şi avansuri acordate
clienţilor

4204781

331365

3348429

892690

8777265

Creante privind impozitul pe
profit

-

-

-

-

-

Active monetare
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în mii RON

RON

USD

EUR

ALTELE

Total

Alte active

159744

13815

20772

1323

195654

Total active monetare

8610000

423428

6106019

918088

16057535

Datorii financiare detinute
pentru tranzactionare

2315

-

-

-

2315

Derivative deţinute pentru
managementul riscului

32191

-

-

-

32191

Depozite de la bănci

231199

20718

8780

131118

391815

Depozite de la clienţi

7108156

1064089

4678525

50652

12901422

42258

43110

541003

-

626371

-

-

-

-

-

420159

16685

80637

7719

525200

-

-

318273

-

318273

Total datorii monetare

7836278

1144602

5627218

189489

14797587

Poziţia valutară netă

773722

-721174

478801

728599

1259948

Datorii monetare

Credite de la bănci şi alte
instituţii financiare
Obligaţiuni emise
Alte datorii
Datorii subordonate

Instrumentele ﬁnanciare derivate folosite de Grup în scopul acoperirii riscului
valutar includ şi Swap-uri pe valute.

d) Riscul aferent impozitării
Începând cu 1 ianuarie 2007, ca urmare a aderării României la Uniunea
Europeană, Banca a trebuit să se supună reglementărilor Uniunii Europene şi, în
consecinţă, s-a pregătit pentru aplicarea schimbărilor aduse de legislaţia europeanã.
Grupul a implementat aceste schimbări, dar modul de implementare al acestora
rămâne deschis auditului ﬁscal timp de 5 ani.
Interpretarea textelor şi implementarea practică a procedurilor noilor
reglementări fiscale aplicabile ar putea varia de la entitate la entitate şi există
riscul ca, în anumite situaţii, autorităţile ﬁscale să adopte o poziţie diferită faţă de
cea a Grupului. În plus, Guvernul României deţine un număr de agenţii autorizate
să efectueze auditul (controlul) companiilor care operează pe teritoriul României.
Aceste controale sunt similare auditurilor ﬁscale din alte ţări şi pot acoperi nu numai
aspecte ﬁscale, dar şi alte aspecte legale şi regulatorii care prezintă interes pentru
aceste agenţii. Este posibil ca Grupul să continue să ﬁe supus controalelor ﬁscale pe
măsura emiterii unor noi reglementari ﬁscale.

88

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(32)/2017

UNIVERS ECONOMICO-SOCIAL
Mediul de afaceri
Criza de pe pieţele financiare internaţionale a continuat să se amplifice pe
parcursul lui 2008, atingând o intensitate maximă în ultimul trimestru al anului după
falimentul băncii americane de investiţii Lehman Brothers. În acel moment, pieţele
monetare şi de credit din Europa şi Statele Unite şi-au redus activitatea. Pentru a
reconsolida încrederea participanţilor de pe pieţele financiare, un număr mare de
bănci centrale au decis să injecteze în pieţe cantităţi importante de bani şi să extindă
aria activelor ce pot fi acceptate drept colaterale de la instituţiile financiare. Criza de
pe pieţele externe a avut un impact important şi asupra României, cu precădere în
lunile de la sfârşitul lui 2008.
Creşterea aversiunii la risc a investitorilor de pe piaţa externă a fost urmată
de deteriorarea semnificativă a sentimentului investitorilor străini faţă de România.
Economia românească a fost percepută ca fiind foarte vulnerabilă datorită
dezechilibrelor macroeconomice largi (deficitul de cont curent şi deﬁcitul bugetar).
După ce a ﬂuctuat într-un interval îngust în prima jumătate a lui 2008, leul
s-a înscris pe o tendinţă de depreciere în cea de-a doua jumătate a anului. Totuşi,
deprecierea a fost limitată de către intervenţiile băncii centrale în piaţa valutară şi
de controlul ferm al acesteia asupra lichidităţii din piaţa monetară. Ratele dobânzii
la leu au început să crească ca urmare a creşterilor succesive ale ratei dobânzii de
politică monetară. Creşterea lor a fost amplificată şi de dobândirea de către BNR a
unei poziţii de debitor net faţă de sistemul bancar (la sfârşitul anului 2008 băncile
comerciale au accesat facilitatea de credit a BNR după ce acestea au plasat sume
importante în depozite la BNR la începutul lui 2008). Creşterea aversiunii la risc
faţă de România, îngheţarea pieţelor financiare internaţionale şi perspectivele în
deteriorare ale economiei romaneşti au determinat băncile să devină mai reticente în
a acorda credite. De asemenea, creditele în valută au devenit mai scumpe şi mai greu
de accesat. Astfel, după o expansiune rapidă în primele trei trimestre ale lui 2008,
creşterea creditului neguvernamental a decelerat rapid în ultimele luni ale lui 2008.
Ţinând cont de evoluţiile recente din cadrul economiei, cel mai probabil
scenariu pentru 2010 este cel al unei decelerări importante ale activităţii economice.
În acelaşi timp, incertitudinea ataşată evoluţiilor economice din perioada următoare
este ridicată în acest moment.
Debitorii Grupului pot fi de asemenea afectaţi de situaţii de criză de lichiditate
care le-ar putea afecta capacitatea de a-şi onora datoriile curente. Deteriorarea
condiţiilor de operare a debitorilor ar putea afecta şi gestionarea previziunilor de ﬂux
de numerar şi analiza de depreciere a activelor financiare şi nefinanciare. În măsura
în care informaţiile sunt disponibile, conducerea a reflectat asupra unor estimări
revizuite ale ﬂuxurilor viitoare de numerar în politica sa de depreciere.
Conducerea Grupului efectuează periodic estimări cu privire la evenimentele
care ar putea avea un impact asupra sectorului bancar românesc şi la efectele pe care
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acestea le-ar putea avea asupra situaţiilor financiare ale Grupului.
Conducerea Grupului estimează periodic efectele asupra poziţiei ﬁnanciare
a Grupului şi asupra rezultatelor anului următor pe care le-ar produce posibila
scădere a lichidităţii pe piaţa financiară, deprecierea activelor financiare inﬂuenţată
de deteriorarea condiţiilor de creditare şi de Volatilitatea crescută pe piaţa valutară
şi de capital.
Conducerea Grupului este de părere că sunt luate toate măsurile de susţinere şi
dezvoltare a activităţii Grupului în condiţiile actuale prin:
i) Pregătirea, împreună cu compania mamă, a strategiei de criză privind
lichiditatea şi stabilirea măsurilor specifice în scopul preîntâmpinării unei potenţiale
crize de lichiditate; ii) Monitorizarea constantă a poziţiei de lichiditate şi limitarea
expunerilor faţă de fonduri specifice; iii) Previzionarea pe termen scurt a poziţiei
nete de lichiditate; iv) Monitorizarea periodică a calităţii portofoliului de credite al
Grupului.

e) Riscul operaţional
Riscul operaţional este riscul înregistrării de pierderi directe sau indirecte
rezultând dintr-o gamă largă de factori asociaţi cu procesele, personalul, tehnologia
sau infrastructura Grupului, sau factori externi alţii decât cei asociaţi riscurilor de
credit, piaţă sau lichiditate, cum ar fi cei care rezultă din cerinţele legale şi regulatorii
sau din standarde general acceptate de politici corporatiste. Riscul operaţional
provine din toate activităţile Grupului şi apare la nivelul tuturor entităţilor.
Definiţia riscului operaţional acceptată la nivel de grup este următoarea: Riscul
operaţional reprezintă riscul înregistrării de pierderi sau al nerealizării profiturilor
estimate, care poate fi detenninat atât de factori interni (derularea neadecvată a unor
activităţi interne, existenţa unui personal sau unor sisteme necorespunzătoare etc.)
dar şi de factori externi (condiţii economice, schimbări în mediul bancar, progrese
tehnologice etc.).
Riscul Juridic - este o componentă a riscului operaţional, apărut ca urmare
a neaplicării sau aplicării defectuoase a dispoziţiilor legale sau contractuale şi care
produc un impact negativ asupra operaţiunilor băncii. Definiţia nu include riscul
strategic şi reputaţional.
Obiectivul Grupului este de a gestiona riscul operaţional pentru a evita
înregistrarea de pierderi ﬁnanciare cu impact negativ asupra Grupului prin
monitorizarea riscului potenţial la care este expusă organizaţia şi prin luarea de
masuri de diminuare/eliminare a acelor riscuri considerate neacceptate, dar şi de a
asigura o eficienţă a costurilor prin evitarea procedurilor excesive de control care
restricţionează iniţiativa şi creativitatea.
Responsabilitatea principală a dezvoltării si implementării controalelor
legate de riscul operaţional revine conducerii fiecărei unităţi. Responsabilitatea este
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sprijinită de dezvoltarea standardelor generale ale Grupului de gestionare a riscului
operaţional pe următoarele domenii:
Cerinţe de separare a responsabilităţilor, inclusiv autorizarea independentă a
tranzacţiilor;
Cerinţe privind responsabilizarea angajaţilor prin introducerea in fişa postului
a unor responsabilităţi privind gestiunea riscului operaţional;
Cerinţe de reconciliere şi monitorizare a tranzacţiilor;
Alinierea la cerinţele regulatorii şi legale;
Documentarea controalelor şi procedurilor;
Cerinţe de analiză periodică a riscului operaţional la care este expus Grupul, şi
adecvarea controalelor şi procedurilor pentru a preveni riscurile identificate;
Cerinţe de raportare a pierderilor operaţionale şi propuneri de remediere a
acestora;
Dezvoltarea unor planuri contingente;
Dezvoltarea şi instruirea profesională;
Stabilirea unor standarde de etică;
Diminuarea riscului, inclusiv asigurarea împotriva acestuia, acolo unde este
cazul. Instrumente utilizate la nivelul Grupului în managementul riscului operaţional:
Colectarea incidentelor de risc operaţional;
Indicatori de risc operaţional;
Matricea de evaluare a riscului operaţional la nivelul organizaţiei;
Proﬁlul de risc operaţional pe produs/ grupă de produse;
Avizarea normelor şi procedurilor interne;
Scenarii de risc.
Gestionarea capitalului
Banca Naţională a României (,,BNR”) reglementează şi monitorizează
cerinţele de capital ale Băncii la nivel individual şi ale Grupului.
În scopul implementării cerinţelor de capital curente, Banca Naţională a
României solicită grupului păstrarea unui anumit nivel al fondurilor proprii la totalul
marjei de active ponderate la risc.
Banca Naţională a României reglementează şi monitorizează cerinţele de
capital ale Grupului atât la nivel individual cat şi la nivel de Grup consolidat.
În conformitate cu Regulamentul BNR nr. 22/27/2006, BNR impune Băncii
menţinerea indicatorului de adecvare a capitalului la riscuri la un nivel de minim 8%.
Indicatorul de adecvare a capitalului la riscuri se calculează ca raport între fondurile
proprii ale Băncii şi totalul activelor purtătoare de risc.
Poziţia capitalului necesar Băncii conform reglementărilor statutare emise de
Banca Naţională a României la 31 decembrie 2009, respectiv 31 decembrie 2008 a
fost următoarea (tabelul nr. 18):
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Tabelul nr. 18
Poziţia capitalului necesarBăncii conform reglementărilorstatutare emise de
Banca Naţională a României
în mii RON la 31 decembrie

an curent

an precedent

Pozitia fondurilor proprii dupa
deduceri

1.657.015

1.701.187

Active purtatoare de risc

14.090.373

9.872.664

11,76%

17,23%

Indicatorul de adecvare a
capitaluluila riscuri

Variaţia ratei de adecvare a capitalului în decembrie 2009 faţă de decembrie
2008 a fost determinată în principal de implementarea cerinţelor Basel II care au
inﬂuenţat activele ponderate la risc aferente riscului de credit şi au adăugat cerinţe
suplimentare de capital pentru riscul operaţional, pe când în decembrie 2007
adecvarea capitalului a fost determinată în conformitate cu cerinţele Basel I.

Alocarea necesarului de capital
a) Riscul de Credit: Până la 31 decembrie 2007 Grupul a calculat activele
ponderate la risc în conformitate cu cerinţele Basel I, transpuse în Norma BNR nr.
12/2003. Începând cu anul 2008, determinarea activelor ponderate la riscul de credit
se determină în conformitate cu principiile Acordului Basel II, transpus în Directivele
Europene CE 48/2006 şi 49/2006 şi prin Regulamentele BNR nr. 14/19/2006,
15/20/2006 şi 19/24/2006. Metoda de calcul a activelor ponderate la risc aplicată de
Grup este abordarea standard pentru riscul de credit şi metoda extinsă a garantiilor în
ceea ce priveşte tehnicile de diminuare a riscului de credit.
b) Riscul de Piaţă: Grupul calculează cerinţa de capital pentru riscul valutar
şi pentru portofoliul de tranzacţionare pe baza modelului standard, în contextul
implementării cerinţelor de Basel II, transpuse în Directivele Europene 49/2006 şi in
Regulamentul BNR/CNVM nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor
de credit şi al firmelor de investiţii, aprobat prin Ordinul Băncii Naţionale a României
şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 19/1 16/14. 12.2006
c) Riscul operaţional: Începând cu 2008, Grupul calculează cerinţele de
capital pentru riscul operaţional în baza modelului indicatorului de bază, în contextul
implementării cerinţelor de Basel II transpuse în Directiva Europeană CE48/2006
şi Regulamentul BNR Regulament nr. 24/29/ 14.12.2006 privind determinarea
cerinţelor minime de capital ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii
pentru riscul operaţional.
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CONTABILITATEA INSTITUŢIILOR PUBLICE

STUDIU DE CAZ: CONTABILITATEA
OPERAŢIUNILOR SPECIFICE PRIMĂRIEI
MUNINCIPALE BUCUREŞTI
ACCOUNTING FOR PUBLIC INSTITUTIONS

CASE STUDY: THE SPECIFIC ACCOUNTING
OPERATIONS OF BUCHAREST CITY HALL
Conf.univ.dr. Gabriel L. NĂSTASE
Student masterand Niculae T. Cezar Aurelian NICOLAE
Drd. Carmen Georgiana V. BADEA
Rezumat
Primăria Municipiului Bucureşti este organizată şi funcţionează potrivit
prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi în conformitate
cu hotărârile Consiliului General al Municipiului Bucureşti privind aprobarea
organigramei şi numărului de posturi ale aparatului propriu de specialitate.
Cuvinte cheie: contabilitate, instituţii publice, directive europene
Summary
Bucharest City Hall is organized and functions according to Law no.
215/2001 of local government and in accordance with the decisions of the
Bucharest General Council regarding approval of the organization chart and
the number of positions of specialty apparatus
Keywords: accounting, public institutions, European directives
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1. Consideraţii generale

C

ontabilitatea publică din România utilizează principiile privind
contabilitatea de angajamente, precum şi principiile explicitate de
Directiva a IV-a europeană. Reforma contabilităţii publice din România se încadrează
în procesul general de reformă contabilă europeană, având la bază directivele
europene, respectiv Directiva a IV-a europeană privind conturile anuale şi Directiva a
VII-a privind conturile consolidate, precum şi Sistemul European de Conturi. Potrivit
principiilor contabile acceptate, prevăzute de Sistemul European de Conturi – SEC
95, în cazul contabilităţii de angajamente, cheltuielile reflectă suma bunurilor şi
serviciilor consumate în timpul unui an, chiar dacă sunt sau nu plătite în aceea
perioadă. Totodată, veniturile reflectă sumele care trebuie încasate în timpul
unui an, chiar dacă acestea au fost colectate sau nu.
Aderarea României la Uniunea Europeană a accentuat caracterul complex
al contabilităţii publice, ca urmare a diversificării finanţării externe din fondurile
europene. În România, fondurile sunt aprobate şi alocate pe baza principiului
anualităţii. Excepţia de la acest principiu o reprezintă disponibilităţile din fonduri
externe nerambursabile şi din fonduri publice naţionale care cofinanţează contribuţia
financiară primită de la Comisia Europeană şi care rămân disponibile în conturile
structurilor de implementare la sfârşitul exerciţiului bugetar (acestea vor fi reportate
în anul următor). Fondurile externe nerambursabile vor fi acumulate într-un cont
distinct şi vor fi cheltuite numai în limita disponibilităţilor existente în acest cont şi
în scopul în care au fost acordate.
Lucrarea de faţă reprezintă modul de constituire a resurselor financiare publice
care are loc prin încasarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi veniturilor nefiscale
de la persoane juridice şi fizice în baza criteriilor stabilite prin lege.

2. Primăria munincipală Bucureşti
Primăria Municipiului Bucureşti este organizată şi funcţionează potrivit
prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi în conformitate
cu hotărârile Consiliului General al Municipiului Bucureşti privind aprobarea
organigramei şi numărului de posturi ale aparatului propriu de specialitate.
Primarul General, Viceprimarii, Secretarul General al municipiului Bucureşti,
împreună cu aparatul propriu de specialitate constituie o structură funcţională cu
activitate permanentă, denumită Primăria Municipiului Bucureşti care aduce la
îndeplinire hotărârile Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi dispoziţiile
Primarului General, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale.
Primarul General este şeful administraţiei publice locale a municipiului Bucureşti şi
al aparatului propriu de specialitate, pe care îl conduce şi controlează, conform art.
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66(1) din Legea 215/2001.
Primarul General reprezintă autoritatea executivă în realizarea autonomiei
locale. De asemenea, Primarul General răspunde de buna funcţionare a administraţiei
publice a municipiului Bucureşti, în condiţiile legii. Totodată, Primarul General
reprezintă municipiul Bucureşti în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele
fizice sau juridice române sau străine, precum şi în justiţie. Consiliul General
al Municipiului Bucureşti reprezintă autoritatea deliberativă în cadrul Primăriei
Municipiului Bucureşti. În relaţiile dintre Consiliul General al Municipiului
Bucureşti, ca autoritate deliberativă, şi Primarul General, ca autoritate executivă, nu
există raporturi de subordonare.
Între Prefectul Municipiului Bucureşti, în calitate de reprezentant al Guvernului,
Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi Primarul General nu există raporturi
de subordonare.
Structură organizatorică a Primăriei Municipiului Bucureşti cuprinde
următoarele compartimente:
- Cabinet Primar General;
- Direcţia buget;
- Direcţia integrare europeană şi relaţii internaţional;
- Direcţia managementul creditelor externe;
- Direcţia resurse umane;
- Direcţia inspectie şi control general;
- Direcţia de audit public intern;
- Biroul asigurarea calităţii serviciilor;
- Direcţia financiar, contabilitate, urmărire creanţe;
- Direcţia sisteme informatice;
- Direcţia urbanism şi amenajarea teritoriului;
- Direcţia patrimoniu evidenţă proprietăţi, cadastru;
- Direcţia învăţământ, cultură;
- Direcţia de investiţii şi achiziţii publice;
- Direcţia utilităţi publice;
- Direcţia transporturi, drumuri şi siguranţă circulaţiei;
- Direcţia coordonare reglementare infrastructură;
- Direcţia relaţii publice şi informare;
- Direcţia administrativ transport;
- Direcţia protecţia mediului şi educaţie eco-civică;
- Serviciul asistentă tehnică a C.G.M.B.;
- Direcţia administraţie publică;
- Direcţia juridic, contencios şi legislaţie;
- Compartimentul evidenţă şi analiză documente.
Principale tipuri de relaţii funcţionale şi modul de stabilire al acestora se
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prezintă astfel:
Relaţii de autoritate ierarhice:
a) subordonarea Viceprimarilor faţă de Primarul General;
b) subordonarea directorilor generali, directorilor executivi şi şefilor serviciilor
independente faţă de Primarul General şi, după caz, faţă de Viceprimari sau faţă de
Secretarul General al municipiului Bucureşti, în limita competenţelor stabilite de
legislaţia în vigoare, a dispoziţiilor Primarului General şi a structurii organizatorice;
c) subordonarea directorilor generali adjuncţi, directorilor executivi adjuncţi,
şefilor de servicii şi şefilor de birouri faţă de directorii generali, directori sau directori
executivi, după caz;
d) subordonarea personalului de execuţie faţă de directorul general, directorul
general adjunct, directorul, directorul executiv, directorul executiv adjunct, şeful de
serviciu sau şeful de birou, după caz.
Relaţii de autoritate funcţionale se stabilesc de către compartimentele din
structura organizatorică a Primăriei Municipiului Bucureşti cu serviciile publice
şi instituţiile publice din subordinea C.G.M.B., precum şi cu regiile autonome şi
societăţile comerciale din subordinea C.G.M.B. sau la care C.G.M.B. este acţionar, în
conformitate cu obiectul de activitate, atribuţiile specifice fiecărui compartiment sau
competenţele acordate prin dispoziţia Primarului General şi în limitele prevederilor
legale.
Relaţii de cooperare:
a) Se stabilesc între compartimentele din structura organizatorică a Primăriei
Municipiului Bucureşti sau între acestea şi compartimentele corespondente din
cadrul unităţilor subordonate C.G.M.B. sau la care acesta este acţionar;
b) Se stabilesc între compartimentele din structura organizatorică a
Primăriei Municipiului Bucureşti şi compartimente similare din celelalte structuri
ale administraţiei centrale sau locale, O.N.G.- uri etc. din ţară sau din străinătate.
Aceste relaţii de cooperare exterioară se stabilesc numai în limitele atribuţiilor
compartimentului sau a competenţelor acordate prin dispoziţia Primarului General
sau hotărârea C.G.M.B.
Relaţii de reprezentare în limitele legislaţiei în vigoare şi a mandatului acordat
de Primarul General (prin dispoziţie), Secreatrul General, Viceprimarii sau personalul
compartimentelor din structura organizatorică reprezintă Primăria Municipiului
Bucureşti în relaţiile cu celelalte structuri ale administraţiei centrale sau locale,
organisme, O.N.G.-uri, etc., din ţară sau străinătate.
Relaţii de inspecţie şi control se stabilesc între compartimentele specializate
în inspecţie şi control (Direcţia inspecţie şi control general, Direcţia de audit public
intern, Direcţia buget), compartimentele sau personalul mandatat prin dispoziţia
Primarului General şi unităţile subordonate C.G.M.B. sau care desfăşoară activităţi
supuse inspecţiei şi controlului, conform competenţelor stabilite prin Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001 sau prin alte prevederi legale în vigoare.
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Documentele de formalizare folosite în cadrul Primăriei Municipiului
Bucureşti sunt ROF-ul, organigrama şi fişele de post.
- Regulamentul de organizare şi funcţionare al Primăriei Municipiului
Bucureşti este structurat în trei părţi:
- Partea I: Dispoziţii generale;
- Partea a II-a: Structura organizatorică a compartimentelor din Primăria
Municipiului Bucureşti, atribuţii specifice, relaţii funcţionale;
- Partea a III-a: Dispoziţii finale. Organigrama reprezintă grafic structura
organizatorică prin simboluri şi pe baza unor reguli precise.
Principalele modalităţi de perfecţionare a structurii organizatorice din cadrul
Primăriei Municipiului Bucureşti sunt:
- Delimitarea şi dimensionarea corespunzătoare, în funcţie de volumul,
complexitatea şi dificultatea obiectivelor, a componentelor procesuale implicate
nemijlocit în realizarea acestora (sarcini, atribuţii, activităţi, funcţiuni);
- Determinarea necesarului de posturi şi funcţii (şi, în acest context, înfiinţarea/
desfiinţarea/ comasarea de posturi);
- Înfiinţarea/desfiinţarea/comasarea de compartimente funcţionale şi
operaţionale;
- Determinarea necesarului de personal, per total şi structură socio-profesională,
funcţie de natură şi caracteristicile posturilor de management şi execuţie. Echilibrarea
ponderilor ierarhice ale managerilor amplasaţi pe acelaşi nivel ierarhic;
- Aplatizarea structurii organizatorice prin reducerea, pe cât posibil, a
numărului de niveluri ierarhice.

3. Organizarea contabilităţii
munincipale Bucureşti

în

cadrul

Primariei

Particularităţile legate de finanţarea primăriilor munincipale determină unele
particularităţi şi în ceea ce priveşte contabilitatea, precum şi existenţa unor conturi
specifice.
Realizarea surselor bugetului local al unei primării se face fie prin încasări
în numerar prin casieria proprie şi care ulterior se depun în conturile de venituri
bugetare sau disponibilităţi deschise în trezoreria locală, fie prin încasări pe bază de
virament direct în conturile de venituri bugetare sau de disponibilităţi din trezorerie
pe baza ordinelor de plată pentru trezorerie (OPT) întocmite de către plătitori.
Documentele care stau la baza încasărilor în numerar prin casieria primăriei
sunt „Chitanţa” şi „Borderoul desfăşurător al încasărilor”.
Chitanţa este un document cu regim special, prin care se efectuează operaţiunea
de încasare prin casierie a impozitelor, taxelor şi a altor drepturi cuvenite bugetului
local. Chitanţa constituie documentul justificativ de întocmire a Borderoului
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desfăşurător al încasărilor, precum şi de înregistrare în evidenţele nominale (registrul
rol unic).
Evidenţa carnetelor chitanţiere primite, predate şi întrebuinţate se ţine de
către contabilul-şef al primăriei cu ajutorul unui Registru de evidenţă a carnetelorchitanţiere. În acest registru se deschid partizi separate pentru fiecare tip de carnete
chitanţiere în parte. Pe ultima pagină a fiecărui carnet chitanţier, se înregistrează
numerotarea chitanţierelor de la nr. 1 la numărul din ultima filă, după care se semnează
de contabilul-şef, iar casierul semnează de primirea carnetelor chitanţiere.
Nu se eliberează noi carnete chitanţiere până nu se face decontarea celor
folosite, specificându-se în registrul de evidenţă a carnetelor chitanţiere, predarea,
respectiv, restituirea lor.
Chitanţa se întocmeşte în 2 exemplare, exemplarul 1 se remite contribuabilului,
iar exemplarul 2 rămâne în carnet la emitent.
Borderoul desfăşurător al încasărilor se întocmeşte zilnic pe baza cotoarelor
chitanţierelor emise de către agentul fiscal sau casier, după caz, şi cuprinde informaţii
cu privire la:
- numele şi prenumele contribuabilului;
- numărul casei şi număr rol;
- numărul chitanţei emise şi data;
- natura încasărilor: impozit pe clădiri, teren, taxe de păşunat, cheltuieli de
judecată, taxa de timbru etc.
Pe baza Borderoului desfăşurător al încasărilor se întocmeşte de către
casier Registrul de casă şi se predă la contabilul primăriei.
Efectuarea plăţilor prin casierie se efectuează prin întocmirea carnetului CEC
numerar sau dispoziţiei de plată după caz.
La sfârşitul zilei, se sintetizează atât încasările cât şi plăţile în ordinea
cronologică în care au avut loc operaţiunile în Registrul de casă, întocmit de
casierul primăriei sau de agentul fiscal.
Conducătorii unităţilor administrativ-teritoriale, răspund de buna organizare
şi desfăşurare a activităţii de casierie, în vederea asigurării gospodăririi raţionale
a mijloacelor băneşti. Sumele încasate se păstrează în casieria primăriei până la
depunerea lor la trezoreria locală, sau se efectuează plăţile cu respectarea dispoziţiilor
legale.
Casierul sau agentul fiscal exercită o funcţie gestionară şi este numit prin
decizia primarului comunei, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege. Zilnic,
casierul primăriei sau agentul fiscal totalizează operaţiunile de încasări şi plăţi
stabilind soldul casieriei care se reportează pe fila din ziua următoare.
Suma totală a încasărilor, conform Borderoului desfăşurător al încasărilor,
precum şi numerarul ridicat de la trezoreria locală pe baza CEC-ului de numerar,
se înregistrează în coloana „Încasări” a registrului de casă, după care se defalcă
pe surse de venituri.
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Conform plafonului de casă stabilit de către Trezorerie, încasările în surplus se
depun la trezoreria munincipală.
Sumele depuse la trezoreria operativă sunt consemnate în foaia de vărsământ,
document ajutător obţinut în sistemul informatic în baza unui program stabilit de
Ministerul Economiei şi Finanţelor. Plăţile efectuate prin casierie pentru salarii,
avansuri spre decontare, procurări de materiale şi depuneri la trezoreria operativă, se
înregistrează în coloana “Plăţi” a registrului de casă, după care se defalcă pe destinaţii
potrivit clasificaţiei bugetare.
Primul exemplar al registrului de casă se detaşează, iar la acesta se anexează
borderourile desfăşurătoare de încasări, precum şi toate documentele privind
efectuarea plăţilor în numerar şi vărsămintele la trezoreria locală. Aceste documente
se predau la compartimentul financiar-contabil în aceeaşi zi sau cel mai târziu a doua
zi, sub semnătura în registru de casă.
Contabilul - şef al primăriei verifică documentele de încasări şi plăţi preluate
de la casier sau agentul fiscal, urmărind dacă soldul înscris în registru de casă
este stabilit sau dacă sumele încasate au fost depuse în termen la trezoreria locală.
Periodic are loc confruntarea primului exemplar cu exemplarul al doilea, rămas
la dosar.
În cazul operaţiunilor de plăţi se verifică dacă sumele înscrise în registru de
casă corespund cu cele înscrise în documentele de plăţi prezentate şi dacă există
semnătura primitorului.
În cele ce urmează, vom prezenta activitatea contabilă la nivelul primăriei,
ce cuprinde principalele operaţiuni efectuate atât pentru execuţia bugetului propriu
al primăriei cât şi execuţia bugetului unei instituţii subordonate (şcoală - centru de
execuţie bugetară), date ipotetice.
Înregistrarea veniturilor pe baza declaraţiilor de impozite:
-        clădiri, terenuri
464 = 734.................................................................. 100.000 lei
„Creanţe ale bugetului local”
„Impozite şi taxe pe proprietate”
-        taxe mijloace de transport
464 = 734.................................................................... 60.000 lei
„Creanţe ale bugetului local”
„Impozite şi taxe pe proprietate”
Sume încasate cu ordin de plată pentru veniturile declarate
5211 =
464................................................................20.000 lei
„Disponibil al bugetului local”
„Creanţe ale bugetului local”
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Încasare în numerar:
  pentru impozite declarate
531 = 464 ........................................................ 5.000 lei
„Casa”
„Creanţe ale bugetului local”
   pentru cele fără debit
531 = %........................................................ ...20.000 lei
“Casa”
- amenzi circulaţie
7513 ........................... 2.000 lei
„Amenzi, penalităţi”
- taxe extrajudiciare de timbru 7512 .......................16.000 lei
“Venituri din taxe administrative”
- valorificare bunuri
719................................2.000 lei
aparţinând domeniului
„Venituri din valorificarea unor bunuri”
Depunere numerar la trezorerie
5211 =
531.................................................25.000 lei
„Disponibil al bugetului local” „Casa”
Încasări prin trezorerie:
       cote defalcate din impozit pe venit
5211 = 7312 ........................................................... 20.000 lei
„Disponibil al bugetului local”
„Cote defalcate din impozit pe venit”
       sume defalcate din TVA
5211 = 7352............................................................40.000 lei
“Disponibil al bugetului local”
“Sume defalcate din TVA”
       diverse venituri fără debit
5211 = % .............................................................. 20.000 lei
“Disponibil al bugetului local”
- taxe administrative 7512 .......................................... 500 lei
“Venituri din taxe administrative”
- taxe licenţe, autorizaţiifuncţionare 7356 .......................100 lei
“Taxe autorizare”
- alte încasări din impozite indirecte 739 .........................200 lei
“Alte impozite şi taxe fiscale”
- restituiri fonduri finanţare ani precedenţi 750 ...............150 lei
„Venituri din proprietate”
- diverse venituri
7514
50 lei
„Diverse venituri”
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  subvenţii alte bugete
5211
= 772......................................................................... 8.000 lei
„Disponibil al bugetului local”
„Venituri din subvenţii”
Efectuare deschiderii de credite:
  buget propriu ..............................................110.000 lei debit 8067
  instituţii subordonate (şcoala) ........................................debit 8061
Cheltuieli efectuate în cursul perioadei:
   activitate proprie a primărie:
  salarii
641 = 421................................................................................. 61.000 lei
„Chentuieli cu salariile”
„Personal salarii datorate”
  contribuţii sociale
645
= % .......................................................................... 36.000 lei
„Cheltuieli privind asigurările sociale”
4311........................................................................................ 24.000 lei
„Contribuţie angajatori pentru asigurări sociale”
4371 12.000 lei
„Contribuţie angajatori pentru asigurări de şomaj”
  plată salarii card
421 = 7702 ..........................................................................46.000 lei
„Chentuieli cu salariile”
„Finanţarea de la bugete locale”
 plata contribuţii sociale
% = 7702........................................................................... 30.000 lei
„Finanţarea de la bugete locale”
4311.......................................................................................20.000 lei
„Contribuţie angajatori pentru asigurări sociale”
4371.......................................................................................10.000 lei
„Contribuţie angajatori pentru asigurări de şomaj”
    cheltuieli energia electrică
610 = 401...............................................................................200 lei
„Chentuieli privind energia şi apă” „Furnizori”
    plata facturii
401 = 7702 ..............................................................................200 lei
„Furnizori“ „Finanţarea de la bugete locale”
  cheltuieli poşta, telefon
626 = 401..............................................................................400 lei
„Chentuieli poştale“ „Furnizori”
   plata facturii poştă
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401 = 7702....................................................................................... 400 lei
„Furnizori“ „Finanţarea de la bugete locale”
  achiziţie calculator
213 = 404 ....................................................................................... 1.800 lei
„Instalaţii tehnice, mijloace transport“
„Furnizori de active fixe”
 plata facturii
404 = 7702 .......................................................................................1.800 lei
„Furnizori de active fixe “
„Finanţarea de la bugete locale”
  cheltuieli cu amortizarea
681 = 281.............................................................................................800 lei
„Cheltuieli privind amortizarea
„Amortizarea privind active fixe
şi ajustări pentru depreciere corporale”
  achiziţie active fixe
neamortizabile (domeniul public)
212 = 103.......................................................................................1.600 lei
„Construcţii“
„Fondul bunurilor din domeniul public”
 cheltuieli active fixe neamortizabile
682 = 404.......................................................................................1.600 lei
„Cheltuieli cu active fixe
„Furnizori de active fixe neamortizate”
  plata furnizori
404 = 7702....................................................................................1.600 lei
„Furnizori de active fixe “
„Finanţarea de la bugete locale”
cheltuieli instituţie subordonată:
  cheltuieli chirie (pe baza facturii)
612 = 401.......................................................................................1.000 lei
„Cheltuieli cu chiriile”
„Furnizori”
 cheltuieli servicii prestate pe baza facturii
628 = 401 .......................................................................................9.000 lei
„Alte cheltuieli cu servicii efectuate de terţi”
„Furnizori”
 cheltuieli cu salarii
641 = 421.......................................................................................25.000 lei
„Cheltuieli cu salariile“
„Personal-salarii datorate”
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  cheltuieli contribuţii sociale
645 = % ........................................................................................15.000 lei
„Cheltuieli privind asigurările sociale
4311..................................................................................................10.000 lei
„Contribuţie angajatori pentru
asigurări sociale”
4371................................................................................................. 5.000 lei
“Contribuţie angajatori pentru
asigurări de şomaj”
 plata contribuţii sociale
% ..= . 7702 ......................................................................................60.000 lei
„Finanţarea de la bugete locale”
-  plata chiriei
401......................................................................................................1.000 lei
„Furnizori”
-   plata servicii
401......................................................................................................9.000 lei
„Furnizori”
-        plata salariilor prin virare card
421....................................................................................................35.000 lei
“Personal-salarii datorate”
-  plata contribuţii datorate de angajator
4311..................................................................................................10.000 lei
„Contribuţie angajatori pentru asigurări sociale”
4371...................................................................................................5.000 lei
„Contribuţie angajatori pentru asigurări de şomaj”
La sfârşitul perioadei – închiderea conturilor de cheltuieli şi finanţări
a)     Activitatea proprie
121.01 = %....................................................................................100.000 lei
“Rezultatul patrimonial(parţial)”
610 ........................................................................................................200 lei
„Cheltuieli privind energia şi apă”
626 ........................................................................................................400 lei
„Cheltuieli poştale“
641 .................................................................................................. 61.000 lei
„Cheltuieli cu salariile“
645 ...................................................................................................36.000 lei
„Cheltuieli privind asigurările sociale”
681.........................................................................................................800 lei
„Cheltuieli privind amortizarea şi ajustări pentru depreciere”
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682......................................................................................................1.600 lei
„Cheltuieli cu active fixe neamortizate”
7702 = 121.01...................................................................................80.000 lei
„Finanţarea de la bugete locale”
„Rezultatul patrimonial”
- rezulta deficit patrimonial ..........................................................20.000 lei
b) Instituţia subordonată (şcoala)
121.01 = % .............................................................................. 50.000 lei
„Rezultatul patrimonial”
(parţial) 612...................................................................................1.000 lei
„Cheltuieli cu chiriile“
628..................................................................................................... 9.000 lei
„Alte cheltuieli cu serviciiefectuate cu terţi”
641................................................................................................... 25.000 lei
„Cheltuieli cu salariile“
645................................................................................................... 15.000 lei
„Cheltuieli privind asigurările sociale”
7702 = 121.01..................................................................................60.000 lei
„Finanţarea de la bugete locale”
„Rezultatul patrimonial”
- rezulta deficit patrimonial ..........................................................10.000 lei
Preluarea cheltuielilor activităţii proprii (numai la ordonatorul principal)
% = 5211.................................................................................... 100.000 lei
„Disponibil al bugetului local”
610 .................................................. ................................................... 200 lei
„Chentuieli privind energia şi apă”
626....................................................................................................... 400 lei
„Chentuieli poştale“
641...................................................................................................61.000 lei
„Cheltuieli cu salariile“
645...................................................................................................36.000 lei
„Cheltuieli privind asigurările sociale”
681..................................................... ................................................. 800 lei
“Cheltuieli privind amortizarea
şi ajustări pentru depreciere”
682 ....................................................................................................1.600 lei
„Cheltuieli cu active fixe neamortizate”
- deficit activitate proprie:
121.01 = 5211 .............................................................................-20.000 lei
„Rezultatul patrimonial”
„Disponibil al bugetului local”
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Cheltuieli instituţie subordonate:
% = 5211...................................................................................... 50.000 lei
„Disponibil al bugetului local”
612.....................................................................................................1.000 lei
„Cheltuieli cu chiriile“
628.................................................. ..9.000 lei
„Alte cheltuieli cu servicii
efectuate cu terţi”
641...................................................................................................25.000 lei
„Cheltuieli cu salariile“
645...................................................................................................15.000 lei
„Cheltuieli privind asigurările sociale”
- rezultat: excedent
121.01 = 5211.............................................................................. 10.000 lei
„Rezultatul patrimonial”
„Disponibil al bugetului local”
Stabilirea rezultatului patrimonial final la nivelul ordonatorului de credite:
- Închiderea conturilor de venituri
% = 121.02 ............................................................................. 249.000 lei
“Rezultatul patrimonial”
734 ...............................................................................................100.000 lei
“Impozite şi taxe pe proprietate”
739 ................................................................................................ .....200 lei
“Alte impozite şi taxe fiscale”
750 ................................................................................................. ....150 lei
“Venituri din proprietate”
772 .................................................................................................. 8.000 lei
“Venituri din subvenţii”
791.................................................................................................. 2.000 lei
„Chentuieli poştale“
7312 ...............................................................................................20.000 lei
„Venituri din taxe administrative”
7352................................................................................................40.000 lei
„Sume defalcate din TVA”
7356................................................................................................60.000 lei
“Cheltuieli priv.asig.sociale”
7356 .................................................................................................. 100 lei
“Cheltuieli priv.asig.sociale”
7512 ..............................................................................................16.000 lei
“Venituri din taxe administrative”.
7512 .................................................................................................. 500 lei
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„Venituri din taxe administrative”
7513................................................................................................. 2.000 lei
„Amenzi, penalităţi”
7514.................................................................................................. .....50 lei
“Diverse venituri”
-   Închiderea conturilor de cheltuieli
(cheltuieli proprii)
121.01 = % .................................................................................100.000 lei
„Rezultatul patrimonial”
(parţial) 610......................................................................................200 lei
„Chentuieli priv. energia şi apă”
626.................................................................................................... ....400 lei
„Chentuieli poştale“
641................................................................................................... 61.000 lei
„Cheltuieli cu salariile“
645................................................................................................... 36.000 lei
„Cheltuieli priv.asig.sociale”
681.........................................................................................................800 lei
„Cheltuieli privind amortizarea
şi ajustări pentru depreciere”
682 ................................................................................................... 1.600 lei
„Cheltuieli cu active fixe neamortizate”
(cheltuieli instituţie subordonată)
121.01 = % ..................................................................................50.000 lei
„Rezultatul patrimonial”
(parţial) 612..................................................................................... 1.000 lei
„Cheltuieli cu chiriile“
628 ................................................................................................... 9.000 lei
„Alte cheltuieli cu servicii
efectuate cu terţi”
642 ..................................................................................................25.000 lei
„Cheltuieli cu salariile“
646 ..................................................................................................15.000 lei
„Cheltuieli privind asigurările sociale”
- rezultat: excedent patrimonial pe ansamblul primăriei 99.000 lei

Concluzii şi propuneri
Contabilitatea instituţiilor publice asigură informaţii ordonatorilor de
credite cu privire la execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli, patrimoniul aflat
în administrare, precum şi pentru întocmirea contului general anual de execuţie a
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bugetului de stat, a contului anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de
stat, fondurilor speciale, precum şi a conturilor anuale de execuţie a bugetelor locale.
Sfera de cuprindere a contabilităţii instituţiilor publice este fără sfârşit, precum este
şi marea diversitate a acestora .
Instituţiile publice pot fi definite ca unităţi patrimoniale ce desfăşoară activităţi
în folosul comunităţii, activităţi care nu produc venituri sau produc venituri evaluate
la preţul factorilor şi care nu sunt suficiente acoperirii cheltuielilor proprii, fiind
necesară alocare de la buget de surse pentru acoperirea acestor cheltuieli.
Responsabilitatea pentru întocmirea situaţiilor financiare consolidate la
nivelul economiei naţionale revine Ministerului Finanţelor Publice , prin direcţia
specializată a acestuia.
Performanţa financiară este cea mai dinamică secţiune a contabilităţii. Aşa
s-a ajuns la concluzia SEC – 95 conform căreia „contabilitatea este şi o activitate
specializată în măsurarea şi urmărirea informaţiilor cu privire la poziţia financiară, şi
fluxurile de trezorerie” iar, în consens, Legea contabilităţii nr. 82 / 1991 modificată
2004 – O. G. 70 / 13.08.2004) are şi prevederi exprese pentru instituţiile publice (de
la preşedenţia Republicii la „preşedenţia” comunei).
Deciziile economice, chiar şi cele sociale, necesită deci, întotdeauna evaluarea
capacităţii firmelor,companiilor,societăţilor, fiecărei instituţii de a genera numerar
(venituri, atrageri de fonduri, finanţări, etc.) ori echivalenţe ale numerarului, inclusiv
a perioadei şi a siguranţei generării lor. În ultimă instanţă de această depinde, de
exemplu, capacitatea acesteia de a angaja lucrări şi a plăti furnizorii, de a-şi plăti
angajaţii, de a rambursa împrumuturi şi a plăti dobânzile corespunzătoare, de a onora
diverse alte obligaţii. Utilizatorii sunt mai în măsură să evalueze această capacitate
de a genera numerar sau echivalenţe ale numerarului dacă le sunt oferite informaţii
complete şi concentrate asupra performanţei şi modificării poziţiei financiare pentru
fiecare entitate persoană juridică la nivelul căreia se administrează venituri, se
angajează cheltuieli, se generează.
O instituţie publică este mai interesantă şi devine mai atractivă dacă ştie săşi fundamenteze bugetul, să-şi argumenteze cererea de fonduri, dacă se încumeta
să solicite şi să obţină finanţări pe programe, dacă dă suportul ştiinţific şi legal
dimensionării şi colectării veniturilor proprii din taxe, impozite, activităţi conexe,
resurse colaterale, apoi, dacă ştie să-şi gestioneze cheltuielile balansând corect între
necesităţi şi resurse – iar toate acestea într-un context în care să nu fie omise eficienţa
şi perspectiva.
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ÎNTOCMIREA BUGETULUI
DE TREZORERIE AL ÎNTREPRINDERII
BUDGETING TREASURY
OF ENTERPRISE
Conf. univ. dr. Gabriel I. NĂSTASE
Masterand Oana Viorica T. GRUIA
Rezumat
Trezoreria cuprinde tranzacţiile şi evenimentele prin care se gestionează
instrumentele financiare pe termen scurt, disponibilităţile băneşti aflate în
casieria societăţilor comerciale, valorile ce trebuie încasate, creditele bancare
pe termen scurt, disponibilităţile băneşti separate sub formă de acreditive la
societăţile bancare şi alte valori de trezorerie.

Cuvinte cheie: întreprindere, buget, trezorerie, tranzacţii, piaţa economică.
Summary
Treasury include transactions and events which manages financial
instruments on short-term, cash available in cashier companies, the values
that should collected, short-term bank loans, available money separate in the
form of letters of credit from banking companies and other cash values.

Keywords: business, budget, treasury transactions, economic market.

Introducere

Î

n viziunea unui neprofesionist, care nu are preocupări în domeniul
financiar-contabil, trezoreria este sinonimă cu „banii din casă”, însă, în
accepţiunea celor avizaţi, trezoreria are o definiţie mult mai elaborată.
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În viziunea americană, trezoreria cuprinde lichidităţile şi cvasilichidităţile.
Cvasilichidităţile sunt investiţii financiare pe termen scurt, foarte lichide, imediat
realizabile şi care au o scadenţă de maximum 90 zile.
În viziunea britanică, trezoreria include disponibilităţile din casă şi din
conturile bancare curente şi împrumuturile cu scadenţă mai mică de 3 luni.
Plasamentele pe termen scurt se includ în trezorerie, dacă sunt uşor convertibile în
disponibilităţi la nivelul unor valori cunoscute, au scadenţe suficient de apropiate
pentru a evita orice risc de variaţie a valorii, şi sunt considerate de către organizaţii
echivalente de lichidităţi.
În viziunea IAS 7 - Situaţia fluxurilor de numerar, trezoreria, cuprinde
numerarul şi echivalentele de numerar. Numerarul cuprinde disponibilităţile băneşti
şi depozitele la vedere. Echivalentele de numerar sunt investiţii financiare pe termen
scurt şi extrem de lichide care sunt uşor convertibile în sume cunoscute de numerar
şi al căror risc de schimbare a valorii este insignifiant.
Trezoreria cuprinde tranzacţiile şi evenimentele prin care se gestionează
instrumentele financiare pe termen scurt, disponibilităţile băneşti aflate în casieria
societăţilor comerciale, valorile ce trebuie încasate, creditele bancare pe termen
scurt, disponibilităţile băneşti separate sub formă de acreditive la societăţile bancare
şi alte valori de trezorerie.
Prin întocmirea bugetului de trezorerie, profesioniştii în gestiunea financiară
a întreprinderii urmăresc să asigure echilibrul financiar al întreprinderii, adică,
echilibrul între fondul de rulment şi nevoia de fond de rulment. Atingerea acestui
echilibru, arată o activitate eficientă a întreprinderii, iar menţinerea acestui echilibru
reflectă succesul întreprinderii pe piaţa economică.
Trezoreria este elementul esenţial al gestiunii pe termen scurt a întreprinderii.
Trezoreria poate fi negativă sau pozitivă. Trezoreria pozitivă semnifică
un excedent monetar ce urmează a fi investit pe piaţa de capital, iar trezoreria
negativă arată un dezechilibru financiar şi semnifică un deficit monetar acoperit prin
contractarea de credite, adesea, la costuri ridicate.
Atât trezoreria negativă, cât şi cea pozitivă sunt generatoare de costuri de
finanţare, respectiv de fructificare. Conceptul de „trezoreria zero” reprezintă cea mai
utilizată politică de gestiune a trezoreriei şi constă în menţinerea cât mai aproape
de zero a soldurilor de disponibilităţi, pentru reducerea costurilor de gestiune a
trezoreriei. O gestiune eficientă a trezoreriei întreprinderii, reprezintă capacitatea
întreprinderii de a putea onora plăţile.

Prezentarea societăţii S.C. IMOB S.R.L
Date despre societate
Denumire: S.C. IMOB S.R.L
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Adresa :Şos. Pipera-Tunari, Nr.7, Ilfov; tel./fax: 031.700.07.07/00
Nr. înreg. la Registrul Comerţului: J70/700/1992
Mod de constituire: Societate cu Răspundere Limitată
Obiect de activitate: Consultanță şi investiții imobiliare
Firma S.C. IMOB S.R.L dorește să redefinească viziunea în abordarea
consultanţei şi investiţiilor imobiliare. Această redefinire este propusă pentru a
alinia acest segment la standardele europene în vigoare.
Managementul firmei este susţinut de experienţa şi profesionalismul unei
echipe ce ţinteşte inovarea şi reinventarea segmentelor rezidenţiale: prin imobile
noi conform standardelor europene, precum şi a investiţiilor în terenuri. Echipa de
specialişti ai firmei, prin atitudinea inovatoare pe cele două segmente, oferă calitate
şi performanţă clienţilor firmei.
Atitudinea faţă de investiţia fiecărui client în parte este următoarea: investiţia
este analizată ca o investiţie proprie a firmei, fiind tratată cu responsabilitate şi
seriozitate. Soluţia finală: realizarea de corelări eficiente provizioanele raportate la
ofertele pieţei. Se pleacă de la achiziţia în sine a terenurilor pentru dezvoltarea de
imobile pentru rezidență şi se continuă cu dezvoltarea de complexe rezidenţiale
proiectate după standarde europene, situate în special în zonele limitrofe ale
capitalei, complexe formate din apartamente noi finalizate, precum şi cele aflate
în diferite faze de execuţie şi se oferă soluţii şi oportunităţi viabile segmentului
rezidenţial.
Abordarea privind strategia managerială a firmei este aceea de a spori
portofoliul deja existent de dezvoltatori colaboratori şi de a impune brandul inovator
al firmei printre agenţiile de top. Echipa managerială concretizează cererile pieţei,
astfel încât orice achiziţie să fie o investiţie profitabilă.
Chiar dacă firma SC IMOB SRL este un nume nou pe piaţa imobiliară
din România, a reuşit deja să se facă cunoscută în acest segment de piaţă. Această
realizare s-a obținut cu echipa formată din oameni cu experienţă în acest domeniu.
Strategia firmei se bazează pe faptul că, în condiţiile unei pieţe imobiliare
imprevizibile, un investitor de succes are nevoie nu de un simplu intermediar care
să îi expună doar un număr de oferte, ci de un consultant care să îi poată selecta
cu profesionalism numai cele mai bune oportunităţi existente în acel moment
decizional al afaceri sale. Este vorba de o strategie inovatoare, care poate anticipa,
pentru investitor, noile curente de dezvoltare ale oraşului, identificând zone puţin
mediatizate, subestimate, ca posibile investiţii profitabile ale segmentului imobiliar,
zone care pot deveni adevărate citadele rezidenţiale.
Un obiectiv ţintă de urmat pe piaţa imobiliară este segmentul rezidenţial
de lux, segment neglijat, datorită crizei economice actuale. Segmentul rezidenţial
de lux reflectă filosofia potrivit căreia: pentru oamenii de succes, timpul înseamnă
bani. Timp care poate fi utilizat inteligent, prin evitarea irosirii lui cu ore de vizionari
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inutile ale unor proprietăţi care nu întrunesc standardele dorite, timp redus la minim
odată cu apelarea la serviciile de top ale acestei irmei. Servicii descrise pe site-ul
firmei şi în publicaţiile sale, sunt mereu upgradate cu informaţii inteligente din acest
sector de piaţă, precum şi din sectoare ce completează sectorul principal vizat de
firmă.
Prin această strategie se urmăreşte furnizarea de soluţii complete, inteligente
şi inovatoare pentru segmentul principal şi a celor adiacente acestuia, pentru atragerea
clienţilor noi şi fidelizarea celor deja existenţi.

Analiza poziţiei financiare a firmei

Tabelul nr. 1
Bilanţ financiar (mil. lei)
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ACTIV
Nevoi permanente:
I m o b i l i z ă r i
necorporale
Imobilizări corporale
Imobilizări financiare
Nevoi temporare:
Stocuri
Creanţe
Titluri de plasament
Disponibilităţi
Total Activ
PASIV

2010
35.450

2011
40.450

10.000

7.500

25.000
450
11.700
5.200
4.500
550
1.450
47.150
2010

32.500
450
17.590
6.800
8.750
150
1.890
58.040
2011

Capitaluri permanente:
Capital social
Rezerve
Rez net nerepartizat
Provizioane>1 an
Datorii fin >1 an
Resurse temporare:
Furnizori
Datorii salariaţi
Datorii buget
Datorii bancare <1 an
Total pasiv

38.050
25.000
10.000
0
1.500
1.550
9.100
5.400
100
580
3.020
47.150

44.340
25.000
15.000
0
2.000
2.340
13.700
7.100
150
690
5.760
58.040
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Sursa: SC IMOB SRL
Situaţia Netă (SN)=Active-Datorii
SN2010=47.150-(1.550 +5.400+ 100+580+ 3.020+ 1.500) = 47.150-12.150
= 35.000 mil lei SN2011=58.040-(200+2.340+7.100+150+690+5.760)=58.04018.040=40.000 mil lei
Situaţia netă pozitivă şi crescătoare reflectă o gestiune economică sănătoasă.
Această creştere este consecinţa reinvestirii unei părţi din profitul net şi a altor
elemente de acumulări. Creşterea situaţiei nete înseamnă maximizarea valorii
întreprinderii, respectiv a valorii capitalurilor proprii.
Fondul de rulment permanent(FRP)=Resurse permanente-Alocări
permanente
FRP2010=38.050-35.450=2.600 mil lei
FRP2011=44.340-40.450=3.890 mil lei
Deoarece FRP este pozitiv, capitalurile permanente finanţează o parte din
activele circulante, după finanţarea integrală a imobilizărilor nete. Firma poate să
facă faţă fără dificultate riscurilor diverse pe termen scurt.
Nevoia de fond de rulment(NFR)=Active de exploatare-Datorii de exploatare
NFR2010=(5.200+4.500)-(5.400+100+580)=9700-6080=3.620 mil lei
NFR2011=(6.800+8.750)-(7.100+150+690)=15.550-7.940=7.610 mil lei
Nevoia de fond de rulment pozitivă semnifică un surplus de nevoi temporare,
în raport cu resursele temporare posibile de mobilizat. Situaţia în care nevoia de fond
de rulment este pozitivă, poate fi considerată normală, numai dacă este rezultatul unei
politici de investiţii privind creşterea nevoii de finanţare a ciclului de exploatare.
Trezoreria neta(TN)=Active de trezorerie-Credite de trezorerie
TN2010=2.600-3.620= -1.020
TN2011=3.890-7.610= -3.720
Trezoreria netă negativă semnifică un dezechilibru financiar, la încheierea
exerciţiului contabil, un deficit monetar acoperit prin angajarea de noi credite pe
termen scurt.
Bilanţ funcţional(mil. lei)
Tabelul nr. 2

ACTIV
Active
imobilizate
brute
Active circulante de
expl.

2010
52.450

2011
65.450

9200

14.500
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Active circulante în
afara exploatării

500

1.050

Active de trezorerie
Total Activ
PASIV

200
64.150
2010

2.040
83.040
2011

Capitaluri proprii
Amortismente
Datorii fin >1 an
Datorii de explt
Datorii in afara expl.
Pasiv
de
trezorerie(credite
bancare curente)
Total pasiv

36.500
17.000
1.550
5.400
680
3.020

42.000
25.000
2.340
7.100
840
5.760

64.150

83.040

Sursa: SC IMOB SRL

Din punct de vedere al bilanţului funcţional, realizarea echilibrului financiar
nu presupune doar un fond de rulment pozitiv, ci un fond de rulment care să poată
acoperi nevoile de finanţare ale ciclului de exploatare (stocuri+creanţe de exploataredatorii de exploatare).
Fondul de rulment net global(FRNG)= Capital permanent-Active
imobilizate
FRNG2010=(36.500+17.000+1.550)-52450=2.600 mil lei
FRNG2011=(42.000+25.000+2.340)-65450=3.890 mil lei
Operaţiile de exploatare antrenează formarea nevoilor de finanţare, dar ele
permit în acelaşi timp şi constituirea mijloacelor de finanţare. Din confruntarea
globală a nevoilor cu mijloacele de finanţare se degajă o nevoie de finanţare a
ciclului de exploatare sau nevoie de fond de rulment. Nevoile de finanţare generate
de ciclul de producţie sau „nevoile ciclice” corespund alocărilor de fonduri pentru
constituirea stocurilor şi creanţelor.
Nevoia de fond de rulment de exploatare=Stocuri legate de
exploatare+creanţe de exploatare-Datorii de exploatare
NFRE2010=9.200-5.400=3.800 mil lei
NFRE2011=14.500-7.100= 7.400 mil lei
NFRE pozitiv poate constitui o situaţie normală dacă are o valoare rezonabilă,
dar poate fi interpretată şi ca o situaţie anormală dacă valoarea este prea mare, ceea
ce înseamnă că avem stocuri prea multe sau clienţi litigioşi sau datorii de exploatare
prea reduse în ceea ce priveşte termenele de plată apropiate.
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Necesarul de fond de rulment în afara exploatării (NFRAE) = Stocuri în
afara exploatare+Creanţe în afara exploatării-Datorii în afara exploatării pe
termen scurt
NFRAE2010=500-680= -180 mil lei
NFRAE2011= 1.050-840= 210 mil lei
În cazul anului 2010, unde se înregistrează o valoare negativă aveam nevoie
de mijloace de finanţare a activităţii de exploatare.
În cazul anului 2011, unde se înregistrează o valoare pozitivă, determină
necesitatea identificării de resurse de finanţare suplimentare pentru a se finanţa o
serie de activităţi fără legătură directă cu specificul firmei.
Trezoreria netă(TN)= Fondul de rulment global-Necesar de fond de
rulment
TN2010=2.000-3.020= -1.020 mil lei
TN2011=2.040-5.760= -3.720 mil lei
Trezoreria netă negativă evidenţiază faptul că resursele (pasivul) de trezorerie
depăşesc ca valoare nevoile (activul) de trezorerie, deci mijloacele de finanţare pe
termen scurt au o valoare mai mare decât disponibilităţile şi plasamentele financiare
pe termen scurt ale firme. Cu cât pasivele de trezorerie cresc, cu atât mai mult situaţia
financiară a firmei devine vulnerabilă.
Echilibrul funcţional se realizează atunci când FRNG finanţează în totalitate
NFRE.
FRNG nu acoperă în totalitate NFRE nici în 2010, nici în 2011, fapt ce relevă
vulnerabilitatea financiară a firmei. În concluzie, firma este vulnerabilă din punct
de vedere financiar, finanţarea nevoii de fond de rulment de exploatare realizânduse într-o proporţie considerabilă prin intermediul creditelor de trezorerie, aceasta
nefiind o finanţare stabilă, cum ar fi cea bazată în totalitate pe FRNG.

Analiza performanţelor firmei
Soldurile intermediare de gestiune
Soldurile intermediare de gestiune oferă informaţii cu privire la
profitabilitatea firmei pe diverse segmente. Acestea pot fi determinate pe criterii de
activitate, dar şi de monetaribilitate sau de participare a anumitor stakeholders la
distribuirea rezultatelor financiare.
Calcului indicatorilor se realizează pe baza Contului de Profit şi Pierdere,
cont prezentat în tabelul 3.
Conţinutul informaţional al contului de profit şi pierdere permite aprecierea
performanţelor firmei, evaluate prin soldurile intermediare de gestiune, capacitatea
de autofinanţare şi riscul economic.
MC=Venituri din vânzări de mărfuri-Costul de cumpărare al mărfurilor
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vândute
MC2010=1.530-1.432= 98 mil lei
MC2011=1.354-1.230=124 mil lei
Marja comercială reprezintă practic adaosul comercial practicat de firmă.
Marja comercială realizată în 2010 şi 2011 demonstrează un excedent din
vânzarea mărfurilor, rezultând obţinerea unui profit din activitatea comercială. În
plus, creşterea înregistrată de acest indicator semnifică o îmbunătăţire, din punct de
vedere financiar, a activităţii comerciale a firmei.
Valoarea adăugată(VA)=MC+Producţia exerciţiului-Consumul de la
furnizori
VA2010=88.033+98-(51.520+6.340)=30.271 mil lei
VA2011=101.530+124-(63.640+8.520)=29.494 mil lei
Valoarea adăugată poate fi interpretată şi ca un potenţial de remunerare a
investitorilor de capital(acţionari) şi angajaţii, la care se adaugă statul.
Tabelul nr. 3
Contul de profit şi pierdere
Denumirea indicatorilor
Venituri din vânzarea mărfurilor
Producţia vândută
Producţia stocată
Producţia imobilizată
Subvenţii de exploatare
Reluări asupra provizioanelor
Alte venituri din exploatare
Venituri din exploatare total
Cheltuieli privind mărfurile
Cheltuieli cu materiile prime şi
materiale consumabile
Cheltuieli cu lucrări şi servicii
efectuate de terţi
Cheltuieli cu impozite, taxe şi
vărsăminte
Cheltuieli cu personalul total
Alte cheltuieli de exploatare

118

Exerciţiu financiar (mil.lei)
Precedent
Încheiat
31.12.2010
31.12.2011
1.530
82.450
5.430
153
0
0
450
90.013
1.432

1.354
91.320
7.860
2.350
0
0
630
103.514
1.230

51.520

63.640

6.340

8.520

114
2.432
485

123
3.264
724
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Cheltuieli cu amortizările şi
provizioanele
Cheltuieli pentru exploatare total
Rezultatul din exploatare
Venituri din titluri de plasament
Venituri din diferenţe de curs
valutar
Venituri din dobânzi
Alte venituri financiare
Venituri financiare total
Cheltuieli privind sconturile
acordate
Cheltuieli din diferenţe de curs
valutar
Cheltuieli privind dobânzile
Alte cheltuieli financiare
Cheltuieli financiare-total
Rezultatul financiar
Rezultatul curent al exerciţiului
Venituri excepţionale-total
Cheltuieli excepţionale-total
Rezultatul excepţional
Rezultatul brut al exerciţiului
Impozitul pe profit(25%)
Rezultatul net al exerciţiului

17.000
79.323
10.690 (profit)
560
245
74
20
899
514
680
750
32
1.976
1.077(pierdere)
9.613(profit)
0
63
63(pierdere)
9.550(profit)
2.387,5
7.162,5(profit)

Sursa: SC IMOB SRL

25.000
102.501
1.013 (profit)
37
718
32
18
805
1.124
965
1.798
54
3.941
3.136(pierdere)
2.123(pierdere)
48
63
15(pierdere)
2.138(pierdere)
0
2.138(pierdere)

Excedentul brut de exploatare(EBE)=VA+Subv de exploatare-Cheltuieli
cu personalul-Impozite şi taxe
EBE2010=30.271+0-114-2.432=27.725 mil lei
EBE2011=29.494+0-123-3.264=26.107 mil lei
Excedentul brut al exploatării exprimă acumularea brută din activitatea de
exploatare (operaţii strict legate de producţia industrială, de activitatea comercială
sau prestări de servicii), resursă principală a firmei, cu influenţă hotărâtoare asupra
rentabilităţii economice şi a capacităţii potenţiale de autofinanţare a investiţiilor (din
amortizări, provizioane, profit).
Rezultatul de exploatare(RE)=EBE –Chelt cu amortizarea+Alte venituri
de exploatare-Alte cheltuieli de exploatare
RE2010=27.725-17.000+450-485=10.690 mil lei
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RE2011= 26.107-25.000+630-724=1.013 mil lei
Nivelul RE ne oferă informaţii cu privire la mărimea resurselor determinate de
activitatea de exploatare pe care firma se poate baza pentru acoperirea cheltuielilor
sale financiare. Resursele acumulate din activitatea de exploatare la care se adaugă
veniturile financiare ale firmei ar trebui să depăşească nivelul cheltuielilor financiare
ale acesteia.
Dacă acest lucru nu se întâmplă, va avea loc un transfer de valoare de la
proprietari către creditorii întreprinderii.
Din valorile înregistrate de acest indicator se observă o scădere considerabilă a
acestuia în anul 2011, valoarea corespunzătoare acestui an reprezentând doar 9,48%
din valoarea înregistrată în 2010.
Întocmirea bugetului de trezorerie pentru SC IMOB SRL
Analiza cashflow-urilor firmei
Analiza fluxurilor de numerar se calculează prin două metode:una directă şi
una indirectă.
Analiza cash flowurilor prin metoda directă:
Cashflow = Trezoreria netă la sfârşitul exerciţiului contabil – Trezoreria
netă la începutul exerciţiului contabil
CF=TN2011-TN2010=-3.720-(1.020)= -2.700 mil lei
Deoarece fluxul monetar net al exerciţiului (cashflowul perioadei exerciţiului)
este negativ, capacitatea reală de finanţare a investiţiilor a scăzut, înregistrându-se
astfel o scădere a valorii firmei.
Cashflow-ul de exploatare reflectă fluxul de bani rezultat din această activitate:
CFexpl = RE + Amortizări-Impozitul pe profit
CFexpl2010=10.690-17.000-2387,5= -8697,5 mil lei
CFexpl2011=1.013-25.000-0= -23.987 mil lei
Cash flow de investiţii se calculează:
CFinv= ΔImobilizări+/Amortizări
CFinv=7.000+17.000=24.000 mil lei
Cash flow financiar se calculează:
CF fin= ΔDat fin+ Δ Cap pr
CFfin=790+0=790 mil lei
Analiza cash flowurilor prin metoda indirectă:
Cashflow de gestiune reprezintă fluxul de bani degajat de întreaga activitate
de gestiune a firmei, cuprinzând remunerarea tuturor celor implicaţi în finanţarea
acesteia.
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CFgest = PN + Dob + Amortizarea
Cfgest2010=7.162,5+74+17.000=24.236,5 mil lei
Cfgest2011= -2.138+32+25.000=22.894 mil lei
Cashflow disponibil reprezintă fluxul de numerar rămas la dispoziţia firmei
pentru remunerarea investitorilor de capital în firmă, respectiv acţionarii şi creditorii.
CFdisp = CFgest - Δ Investiţii- Δ ACRnete
Investitii=(65.450-52.450)+17.000=10.000 mil lei
Δ ACRnete=(6.800+8.750+1.890-7.100-5760)-(5.200+ 4.500+1.450-5.4003.020) =17.440-2.730=14.710 mil lei
Cfdisp2010=24.236,5-10.000-14.710= -473,5mil lei
Cash flow disponibil ce revine actionarilor se calculează:
CFdisp act = Div- Δ Cap.soc
CFdisp act=0-25.000-25.000=0
Cash flow disponibil ce revine creditorilor se calculează:
CFdisp cr = Dob- Δ DATfin
Dobânzile =2.548 mil lei
CFdisp cr=2.548-(2.340-1.550)=2.548-790=1.758 mil lei

Concluzii şi propuneri
La nivel de întreprindere, previziunea financiară, reprezintă activitatea prin
care sunt anticipate fluxurile de trezorerie. Cu ajutorul acestei previziunii financiare,
sunt dimensionate resursele întreprinderii, în vederea realizării obiectivelor propuse,
cu costuri şi riscuri minime.
Bugetul de trezorerie oferă o previzionare globală a fluxurilor de numerar,
evidenţiind soldurile lunare de finanţat sau de valorificat, însă, pe parcursul unei luni,
soldul trezoreriei variază zilnic.
Gestiunea zilnică a trezoreriei presupune o cunoaştere mai exactă a acestor
fluxuri, deoarece pe baza ei pot fi realizate previziuni pentru perioade mai scurte
de timp. Realizarea unei astfel de previziuni nu este lipsită de dificultăţi, având
în vedere că ea trebuie să ţină seama de toate elementele de disponibilităţi şi de
realizarea obiectivului de trezorerie.
Calitatea unor astfel de previziuni ale trezoreriei depinde de o serie de factori,
cum sunt: trebuie să dispunem în timp real de informaţii privind fluxurile de numerar
reale sau previzionate; informaţiile referitoare la intrările şi ieşirile de numerar pot
fi insuficiente, având în vedere incertitudinea momentului când o plată va fi efectiv
efectuată. Situaţia zilnică a trezoreriei cuprinde încasări şi plăţi, clasificate după
natura instrumentelor de plată utilizate, iar sursele de informaţii sunt atât de natură
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contabilă cât şi extracontabilă.
Trezoreria „zero” este soluţia ideală (dificil de realizat în practică), soldul
negativ sau cel pozitiv, nefiind preferate de întreprindere. În practica de specialitate
însă, s-a demonstrat că o trezorerie uşor negativă generează pentru întreprindere un
cost financiar minimal.
Pentru a putea îmbunătăţi gestiunea unei trezorerii, trebuie să comparăm
periodic previziunile cu realizările. În urma acestei analize comparative, vom
identifica şi, pe cât posibil, vom încerca eliminarea punctelor slabe ale previziunii
efectuate. Diferenţele ce apar în urma comparaţiei dintre previziuni şi realizări pot fi
sistematice, atunci când trezoreria a fost în mod regulat optimistă sau prea pesimistă,
caz în care se impune corectarea ansamblului previziunii, şi diferenţe aleatorii, care
necesită o analiză a cauzelor astfel încât să fie evitate în viitor.
Excedentul de trezorerie generează un cost de fructificare, iar deficitul de
trezorerie generează un cost explicit. O previziune bună atrage după sine o trezorerie
bună.
Previziunea financiară are ca obiective rentabilitatea, lichiditatea şi diminuarea
riscurilor întreprinderii. Trebuie însă să avem în vedere faptul că, previziunea
financiară se poate transforma într-un obstacol, în încercarea de adaptare la condiţii
noi, minimizând, flexibilitatea întreprinderii. Pentru a preveni astfel de situaţii,
bugetele trebuie să traseze limitele generale ale evoluţiei financiare a întreprinderii.
Trezoreria se bucură de succes, datorită acţiunii mai multor factori, dintre
care menţionăm: creşterea volatilităţii pieţelor financiare, a importanţei rezultatului
financiar în cadrul rezultatului global datorită inflaţiei şi internaţionalizării pieţelor
financiare, dorinţelor întreprinderilor de a-şi reduce costurile printr-o gestionare mai
eficientă a încasărilor şi a surselor de finanţare. Trezoreria şi gestiunea sa reprezintă
obiectivul ţintă al managerilor a din ce în ce mai multor întreprinderi.
Optimizarea trezoreriei se ghidează după următoarele principii: utilizarea
profitabilă a creditelor după ce în prealabil au fost selectate cele mai ieftine şi mai
suple; promovarea unei tehnici adecvate de plasament a excedentelor de trezorerie;
evitarea, pe cât posibil, a unor conturi creditoare (care se remunerează) sau a unor
conturi debitoare care aduc costuri.
Gestiunea încasărilor şi plăţilor are în vedere previziunea, dimensionarea şi
corelarea acestor operaţiuni, astfel încât să se obţină un echilibru monetar stabil.
Gestiunea încasărilor şi plăţilor presupune încasarea la timp şi în cuantumul legal a
tuturor creanţelor pentru a se putea efectua la timp plăţile către terţi.
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MECANISMELE CREDITĂRII
LA ALPHA BANK SA
MECHANISMS OF LENDING
AT ALPHA BANK
Conf. univ. dr. Gabriel I. NĂSTASE
Licenţiat Adriana Georgeta M. CONSTANTIN
Rezumat
Economia de piață presupune în mod necesar existenţa unui sistem
bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor monetare ale
economiei şi orientarea lor temporară în desfăşurarea de activităţi economice
eficiente. Prin activitatea desfăşurată de bănci, de colectare de resurse
financiare concomitent cu plasarea acestora spre unităţile care resimt nevoi
temporare suplimentare, acestea îndeplinesc un rol important de intermediere
bancară. În acest sens, creditul devine instrument activ în stimularea
dezvoltării economiei, prin intermediul lui încurajându-se acţiunea anumitor
fenomene, în funcţie de obiectivele urmărite a se realiza.
Cuvinte cheie: întreprindere, economie de piaţă, sistem bancar, creditare,
dezvoltare.
Summary
The market economy necessarily presupposes the existence of a banking
system to ensure mobilizing all available monetary funds of economy and their
temporary orientation in efficient economic activities. Through the work done
by banks, collection of funds while placing them into units who feel additional
temporary needs, they fulfill an important role of banking intermediation. In
this sense, credit becomes active tool in stimulating economic development,
through by encouraging the action of certain phenomena, depending on
the objectives to be achieved.
Keywords: enterprise, market economy, banking, lending, development.
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Introducere

C

reditul este indispensabil economiei, de aceea modul de acordare a
acestuia are o importanţă majoră, aici intervenind funcţia băncii de analist
financiar pentru a orienta resursele spre cele mai eficiente plasamente.
În angajarea resurselor lor, băncile se confruntă cu o serie de riscuri:
- riscul de nerambursare; riscul lipsei de lichiditate;
- riscul variaţiei ratei dobânzii pe piaţa;
- riscul de capital;
- riscul repatrierii capitalului în condiţiile creditării externe (riscul valutar si
riscul de ţară).
Acordând credite, banca îşi asumă mai multe tipuri de riscuri, acestea fiind
determinate fie de calitatea celui care face împrumutul, fie de evoluţia economică
generală, fie de structura generală a băncii.
Se cunoaşte faptul că performanţa bancară are două dimensiuni: rentabilitate
și risc, iar managementul bancar urmăreşte maximizarea performanţelor bancare prin
armonizarea următoarelor obiective: maximizarea rentabilităţii băncii, minimizarea
expunerii la risc și încadrarea în normele de calitate si comportament prudențial.
Considerarea tuturor riscurilor este un fapt necesar și important pentru fiecare
bancă, dar în condiţiile amplitudinii procesului de recreditare, cunoaşterea, evitarea
și prevenirea lor este de o deosebită relevanţă la nivel naţional.

Politica de creditare la ALPHA BANK S.A.
Scurt istoric ALPHA BANK

ALPHA BANK GROUP împreuna cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie
şi Dezvoltare şi un număr mic de investitori greci, au înfiinţat în 1993 Banca Bucureşti
SA, ca bancă comercială. Banca şi-a început activitatea în anul 1994. La începutul
anului 2000, Banca Bucureşti a fost redenumită ALPHA BANK ROMÂNIA pentru
a sublinia apartenenţa la Grup. Ca rezultat al politicii de obţinere a controlului total
în filiale, Alpha Bank devine în anul 2005 acţionar majoritar, deţinând 99.43% din
acţiunile Alpha Bank România. Având în prezent peste 2500 de angajaţi1*, banca
oferă o gamă largă de servicii şi produse atât pentru segmentul de piaţă dedicat
persoanelor fizice cât şi pentru sectorul de corporate, printr-o largă reţea de sucursale
situate în Bucureşti şi alte oraşe mari din ţară.
ALPHA BANK ROMÂNIA a înregistrat o dezvoltare puternică şi performanţe
foarte bune. Succesul se datorează în principal avantajelor competitive, dintre care
enumerăm doar câteva:
1

*

Se referă la anul 2011
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• acţionari puternici şi implicaţi;
• capital puternic şi un brand cu reputaţie internaţională;
• inovaţie şi creativitate;
• eficienţă operaţională;
• echipă de calitate;
• produse variate şi flexibile ce se adresează atât persoanelor fizice cât şi
companiilor mici, mijlocii sau corporaţiilor;
• un foarte bun Customer Service (răspuns rapid, flexibilitate, politeţe).
1994 - Alpha Bank Group şi BERD pun bazele Alpha Bank în România, sub
denumirea de Banca Bucureşti. Este înfiinţată ramura de investiţii a Grupului, sub
denumirea Bucharest Investment Group Brokerage.
1998 - Sunt înfiinţate compania de leasing a Grupului, denumită în prezent
Alpha Leasing România IFN, şi compania de consultanţă strategică a Grupului, în
prezent Alpha Advisory România.
2000 - La începutul anului 2000, Banca Bucureşti este redenumită Alpha Bank
România. Bucharest Investment Group Brokerage devine Alpha Finance România.
În acelaşi an compania acţionează ca unic consultant pentru Guvernul României la
vânzarea pachetului de acţiuni pe care acesta îl mai deţinea la Banca Română pentru
Dezvoltare - SocGen, operaţiune care a dus la cea mai mare ofertă publică secundară
de până atunci pe piaţa românească de capital.
2001 - Este lansat creditul Alpha 810 Housing, primul credit ipotecar pe o
perioadă de 10 ani. Se semnează acordul cu BERD pentru o linie de credit destinată
finanţării IMM-urilor. Sunt emise primele carduri AlphaCard Visa Classic şi
AlphaCard Visa Electron.
2002 - Este inaugurat Sediul Central al Alpha Bank România, în Calea
Dorobanţi, nr. 237B, o clădire modernă, impozantă, ce devine o adevărată emblemă
a zonei. ALPHA BANK AE îşi măreşte participaţia la capitalul băncii din România
la 95%, prin achiziţionarea acţiunilor deţinute de BERD.
2003 - Alpha Bank România încheie al doilea acord cu BERD pentru finanţarea
IMM-urilor. Sunt introduse în oferta băncii creditele de consum. În numai şase luni
de zile, peste 50.000 persoane beneficiază de acest produs.
2004 - Reţeaua de unităţi Alpha Bank România ajunge la 19 unităţi.
2005 - ALPHA BANK AE devine acţionar majoritar, deţinând 99.43% din
acţiunile Alpha Bank România. Este lansat Alpha Click, serviciul de Internet Banking
pentru persoane fizice şi juridice.
2006 - Este lansată Alpha Insurance Brokers, compania specializată în asigurări
generale şi de viaţă.
2007 - Alpha Bank Group organizează la Bucureşti „Capital Markets Day”,
evenimentul pentru investitori ţinut pentru prima oară în afara Greciei. Este lansat
Alpha Club, primul program de fidelizare a clienţilor bancari din România. Alpha
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Bank începe să ofere Alpha Dreams, Planul de economisire pentru copii. În luna
octombrie reţeaua Alpha Bank România ajunge la 100 de unităţi.
2008 - Este lansat contul cu facilităţi de depozit Alpha Premier. Alpha Bank
aduce Sports Panorama în România, promovând sportul şi spiritul olimpic. Trei
noi produse sunt puse la dispoziţia IMM-urilor: creditul AlphaIMMdecide, contul
AlphaIMMpremier şi cardul AlphaIMMbusiness. Reţeaua Alpha Bank România
ajunge la 200 de unităţi.
2009 - Alpha Bank România începe distribuţia a opt fonduri mutuale
administrate de Alpha Asset Management A.E.D.A.K. Banca începe să ofere serviciul
de acceptare a plăţilor cu card la comercianţi prin intermediul POS-ului. Este lansat
Alpha Administrator, primul produs din România dedicat Asociaţiilor de Proprietari.
Este lansat depozitul aniversar Alpha Anniversary, cu ocazia împlinirii a 15 ani de
activitate în România.2

Proceduri privind fundamentarea deciziei de creditare la
ALPHA BANK S.A.
In procesul de analiză a creditelor, inspectorii de credite vor urmări respectarea
programului de cunoaştere a clientelei, a principiilor generale ale activităţii de
creditare, îndeplinirea tuturor condiţiilor specifice fiecărei categorii de credite
solicitate, precum şi a unor proceduri comune care stau la baza fundamentării deciziei
de creditare. În conformitate cu noile norme BNR privind programul de cunoaştere
a clientelei, nu pot beneficia de credite persoanele fizice sau juridice nerezidente. În
cadrul analizei economico-financiare a activităţii clienţilor şi a bonităţii acestora,
inspectorii de credite vor urmări existenţa capacităţii de rambursare a împrumutaţilor
pe întreaga perioadă de creditare şi încadrarea volumului total al creditelor şi
dobânzilor aferente în posibilităţile de rambursare ale acestora. În vederea adoptării
unei decizii cât mai bine fundamentate inspectorii de credite vor avea în vedere şi
creditele de care agentul economic beneficiază de la alte societăţi bancare. Pentru
a fi aprobate de bancă, toate categoriile de credite vor fi garantate cu garanţii
acoperitoare. Concluziile rezultate din analiza situaţiei economico-financiare, a
indicatorilor de bonitate ce caracterizează activitatea clientului, a evaluării riscului
creditului, precum şi a aspectelor nefinanciare, vor fi sistematizate de inspectorii de
credite în referatul de credit.
Analiza se efectuează de inspectorii de credite, după care referatul cuprinzând
toate datele despre client, va putea fi avizat şi aprobat la toate nivelele de competenţă.
În situaţia aprobării creditului, inspectorii de credite vor proceda la întocmirea
contractului de credit, prin care capătă temei juridic toate operaţiunile de credit şi
de garanţie efectuate de bancă şi din care rezultă clar toţi termenii şi toate condiţiile
respectivelor tranzacţii. Contractul va fi înaintat spre semnare conducerii unităţii
2

www.alphabank.ro
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teritoriale a băncii şi agentului economic.

Categorii de clienţi ce pot beneficia de credite
Clienţii băncii sunt persoane fizice şi juridice indiferent de forma de organizare
şi natura capitalului social, române şi străine rezidente în România, care au conturi
deschise la bancă şi îşi derulează operaţiunile prin acestea.
Categoriile de clienţi ai băncii care pot beneficia de credite sunt:
- societăţi comerciale cu capital de stat sau privat din domeniul industriei,
agriculturii, comerţului, construcţiilor, transporturi, telecomunicaţii, turism,
cercetare-proiectare, prestărilor de servicii şi alte unităţi care îşi desfăşoară activitatea
în cadrul economiei naţionale;
- societăţi comerciale cu capital integral străin sau în asociere cu persoane
fizice sau juridice române constituite legal;
- alte persoane juridice organizate în reglementarile legale şi care desfăşoară
activităţi legale;
- asociaţii familiale şi persoane fizice autorizate să desfăşoare o activitate
independentă ;
- notarii publici şi avocaţii care desfăşoară activităţi independente ;
- persoane fizice.

Tipuri de credite acordate de ALPHA BANK SA
În conformitate cu prevederile Legii numărul 58/1998 privind activitatea
bancară, banca acordă clienţilor săi credite în lei şi valută pe termen scurt, mediu şi
lung cu asigurarea resurselor corespunzătoare. Operaţiunea de creditare reprezintă
actul prin care banca pune sau se obligă să pună la dispoziţia clienţilor fondurile
solicitate, sau îşi ia un angajament prin semnătură (de natura avalului, cauţiunii sau
garanţiei) în favoarea acestora. Sunt asimilate operaţiunilor de creditare, operaţiunile
de leasing şi toate operaţiunile de locaţie însoţite de opţiunea de cumpărare.
Banca poate acorda clienţilor săi următoarele categorii de credite:
- utilizări din deschideri de credite permanente (linii de credite) reprezintă
o modalitate de creditare a agenţilor economici, care funcţionează după sistemul
revolving, în baza unui contract de credit prin care banca se angajează ca pe o anumită
perioadă de timp să împrumute clientelei fonduri utilizabile în mod fracţionat
- credite pentru facilităţi de cont; facilităţile de cont reprezintă credite pe
perioade scurte şi foarte scurte de timp, până la 15 zile calendaristice sau maximum
până la 30 zile calendaristice, acordate agenţilor economici care din anumite cauze
justificate economic nu pot face temporar faţă plăţilor;
- credite pentru activitate de leasing;
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- credite pentru cumpărare de bunuri de folosinţă îndelungată de către
persoanele fizice şi/sau juridice;
- credite pentru activităţi desfăşurate de persoanele fizice şi producătorii
agricole individuali;
- credite pentru nevoi personale, în cazul persoanelor fizice (credite de consum);
- alte tipuri de credite.
La cererea clienţilor, în condiţii bine justificate şi pe baza documentaţiei
depuse de aceştia, în urma analizei efectuate de inspectorul de credite, banca poate
suplimenta creditele acordate, cu condiţia respectării normelor interne de creditare şi
a existenţei garanţiilor asiguratorii. Banca poate acorda clienţilor săi şi alte categorii
de credite pe termen scurt, mediu şi lung, în lei şi valută, cu respectarea condiţiilor
legale.
Durata de creditare, cuprinde:
- perioada de tragere, în care creditul se angajează, respectiv de la data stabilită
prin contract de punere a creditului la dispoziţia împrumutatului şi până la angajarea
integrală a creditului;
- perioada de utilizare, care cuprinde durata de timp dintre angajarea (tragerea)
integrală a creditului şi data primei rate scadente conform contractului încheiat. În
cadrul perioadei de utilizare a creditului poate exista perioadă de graţie;
- perioada de graţie este cuprinsă între data prevăzută prin contract pentru
utilizarea integrală a creditului şi data prevăzută pentru rambursarea primei rate de
credit. În cadrul perioadei de graţie, împrumutatul va achita băncii dobânzile datorate,
comisioanele şi taxele, fără a rambursa ratele de credit;
- perioada de întârziere, care cuprinde intervalul de timp de la scadenţa
creditului (ratei) până la recuperarea efectivă a acestuia, inclusiv prin executarea
silită sau lichidarea judiciară a debitorului. Întârzierea se poate referi la o rată sau mai
multe din credit (parţială), sau la întreg împrumutul (totală).

Analiza bonităţii clienţilor
Analiza aspectelor economico-financiare are ca obiectiv stabilirea unui
diagnostic al situaţiei economico-financiare indispensabil pentru decizia de creditare.
Pentru aceasta, analiza economico-financiară se bazează pe documentele (Anexa
3) de sinteză contabilă (bilanţul contabil şi raportul de gestiune, contul de profit
şi pierdere, raportări contabile periodice etc.), pe analiza fluxului de fonduri ale
perioadelor expirate, precum şi pe analiza fluxului de lichidităţi (cash-flow-ului)
pentru perioada următoare.
Analiza economico-financiară a activităţii clienţilor conţine:
a) Analiza bilanţului contabil, care presupune:
- examinarea ultimului bilanţ sau raportare contabilă înregistrată la organele
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fiscale. Bilanţurile contabile ale societăţilor comerciale sunt supuse verificării şi
certificării de către cenzori, experţi contabili, contabili autorizaţi cu studii superioare
sau societăţi comerciale de expertiză contabilă, după caz, în condiţiile stabilite de
Ministerul Finanţelor. În acelaşi mod se stabilesc şi condiţiile privind verificarea şi
certificarea bilanţurilor contabile ale regiilor autonome;
- analiza imobilizărilor corporale şi necorporale şi a surselor de acoperire a
acestora;
- analiza decontărilor, prelevărilor, datoriilor şi obligaţiilor faţă de terţi;
- analiza costurilor, în vederea dimensionării corecte a volumului de credite
pentru activele circulante, care fac obiectul creditării.
b) Analiza veniturilor, cheltuielilor şi a contului de profit şi pierdere, care
presupune:
- analiza rezultatelor activităţii şi a profitului obţinut pe ultimul an încheiat şi,
respectiv pe anul curent;
- analiza repartizării profitului net;
- analiza pierderilor înregistrate şi recuperarea lor.
c) Analiza evoluţiei datelor cuprinse în situaţia evolutivă a patrimoniului şi a
principalilor indicatori privind rezultatele economice şi financiare, situaţia contului
clienţi, furnizori, a bugetului de venituri şi cheltuieli, oferă posibilitatea unei mai
bune înţelegeri, în funcţie de specificul fiecărei activităţi (construcţii, producţie,
comerţ, agricultură, etc.), a managementului societăţii, precum şi efectul acestuia
asupra fondurilor, activelor şi a datoriilor agentului economic, la sfârşitul perioadei
analizate.
d) Analiza fluxului de lichidităţi pe perioada următoare, presupune ca pe
baza rezultatelor obţinute anterior şi a portofoliului de contracte de aprovizionare,
producţie, desfacere, a perspectivei variaţiei stocurilor etc., să se evalueze şi să se
prognozeze:
- posibilităţile clientului de a genera în viitor lichidităţi;
- capacitatea clientului de a-şi onora obligaţiile de plată viitoare.
Analiza aspectelor economico-financiare are ca obiectiv stabilirea unui
diagnostic al situaţiei economico-financiare indispensabil pentru decizia de creditare.
Pentru aceasta, analiza economico-financiară se bazează pe documentele de sinteză
contabilă (bilanţul contabil şi raportul de gestiune, contul de profit şi pierdere,
raportări contabile periodice etc.), pe analiza fluxului de fonduri ale perioadelor
expirate, precum şi pe analiza fluxului de lichidităţi (cash-flow-ului) pentru perioada
următoare.
Prudenţa bancară presupune, în primul rând, cunoaşterea şi înţelegerea
activităţii clienţilor băncii. Cunoaşterea activităţii desfăşurate de client în perioada
anterioară, precum şi a prevederilor pentru viitor dau posibilitatea băncii, pe de o
parte să ofere acestuia serviciile şi produsele bancare adecvate, iar pe de altă parte să
ia măsuri pentru diminuarea şi prevenirea riscului în vederea recuperării creditelor şi
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a încasării dobânzilor.
În consecinţă, în vederea protejării fondurilor proprii şi a celor atrase, banca
are datoria de a-şi selecţiona judicios clienţii, deoarece performanţele ei depind de
eficienţa cu care sunt acordate creditele. Atunci când banca acordă un credit ea face,
pe baza cunoaşterii detaliate a clientului, un act de încredere. În procesul obţinerii
de informaţii despre client, o importanţă deosebită o are cunoaşterea situaţiei
economico-financiare a acestuia.
În acest scop, se va face evaluarea cât mai reală a riscului în activitatea de
creditare, iar banca va analiza atât riscurile financiare, cât şi cele nefinanciare la care
se expune. Factorii nefinanciari care influenţează activitatea clientului pot fi interni
sau externi.

Aprobarea creditelor
Acordarea diferitelor categorii de credite se face pe baza documentaţiei
depuse de solicitanţi şi a informaţiilor interne ale băncilor. Pe baza documentaţiei
economico-financiară depusă de clienţi personae juridice, respectiv a scoringului în
cazul persoanelor fizice se ia o decizie la nivelul comitetului de creditare cu privire
la aprobarea sau respingerea solicitării de credit.
Documentaţia economico-financiară şi cererea de credit întocmesc dosarul
de credit. Acesta reprezintă o bază de informaţii cu privire la istoricul financiar al
respectivei persoane.
Documentele necesare pentru întocmirea dosarului pot varia în funcţie de tipul
de împrumut sau de banca de la care se contractează creditul. (Anexa 1).
Pentru a fi aprobat, un dosar de credit trebuie să conţină elementele:
Dacă există coplătitor, dosarul trebuie să mai conţină:
- declaraţie acord pentru coplătitor;
- adeverinţa de salariu pentru coplătitor;
- în cazul pensionarilor se va cere talonul de pensie şi decizia de pensionare.
După depunerea dosarului, banca îl analizează cu atentie, înainte de a contura
procedurile. Există şi o taxă pentru analiza dosarului, ce diferă în funcţie de tipul de
credit solicitat.
De curând Alpha Bank a renunţat la comisionul perceput pentru serviciul de
analiză în cazul creditelor de refinanţare.
Creditul de refinanţare permite refinanţarea integrală a oricarui tip de
credite aflate în derulare (card credit, descoperit de cont, credite de consum
sau credite de investiţii), în valuta în care au fost acordate sau altă valută, de
obicei în condiţii mai avantajoase decât a fost creditul iniţial. Prin refinanţarea
unui credit, se prelungeşte perioada creditului iniţial şi în unele cazuri în care
solicitantul este eligibil şi venitul îl susţine, poate obţine o sumă peste valoarea
refinanţată.
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Creditul de refinanţare are unele avantaje şi dezavantaje, o rată mai mică
decât cea a creditului care se refinanţează dar cu dezavantajul că se prelungeşte
perioada de îndatorare.
În cazul acestui tip de credit, pe lângă documentele solicitate în mod
normal la acordarea unui credit se mai solicită şi alte docuemte doveditoare cu
privire la creditul care se va refinanţa. (Anexa 2)
Competenţele necesare pentru acordarea creditelor şi eliberarea scrisorilor
de garanţie bancară care privesc expunerile ce depăşesc nivelul de analiză al
Comitetului de credite, le deţine Comitetului de direcţie al băncii. Potrivit legii
bancare, expunerile mai mari de 10% din fondurile proprii ale unei societăţi bancare,
se aprobă de Consiliul de Administraţie al băncii pe baza unui raport al Comitetului
de risc.

Categorii de împrumutaţi şi documentaţia necesară
pentru obţinera creditelor
Împrumutaţi, cunoscuţi sub denumirea de clienţi ai băncii, pot fi şi persoane
juridice, indiferent de forma de organizare şi natura capitalului social, înregistrate
în România, care desfăşoară activităţi legale, au conturi deschise la bancă şi îşi
deruleazã operaţiunile prin aceste conturi.
Clienţii băncii care pot beneficia de credite sunt: regii autonome, companii
şi societăţile naţionale care sunt constituite conform Legii nr. 45/1990 privind
reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale
şi a Ordonanţei de Urgenţă nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome şi
actelor normative privind înfiinţarea companiilor naţionale; societăţi comerciale
cu capital de stat sau privat şi alte unităţi care îşi desfăşoarã activitatea în cadrul
economiei naţionale, în conformitate cu Legea 15/1990; societăţi cu capital străin sau
mixt constituite conform legii; societăţi agricole cu personalitate juridică, constituite
conform Legii nr. 36/1991; unităţi administrativ teritoriale organizate potrivit legii;
asociaţiile de proprietari şi alte persoane juridice care sunt constituite conform legii
şi care desfăşoară activităţi legale.

Scadenţarea, rescadenţarea, reeşalonarea şi rambursarea
creditelor
Scadenţarea
Scadenţa unui credit este termenul (data) la care acesta devine exigibil şi
trebuie rambursat. Scadenţa este o dată viitoare, posibilă şi certă. Scadenţa unei
obligaţii este momentul în care aceasta devine exigibilă prin împlinirea termenului
stabilit în actul constatator al raportului juridic obligaţional (contract, convenţie,
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angajament), respectiv momentul în care creditorul are dreptul de a cere executarea
ei, iar debitorul are obligaţia de a plăti. Un credit poate fi prevăzut la rambursare în
mai multe rate intermediare sau într-o singură rată finală.
Scadenţele de rambursare a creditelor se stabilesc în funcţie de mişcarea
stocurilor, cheltuielilor si a celorlalte active care constituie obiectul creditelor,
respectiv de trecerea acestora dintr-un stadiu în altul în cadrul procesului de
aprovizionare-producţie-desfacere-încasare, în corelare cu capacitatea de rambursare
a împrumutaţilor.
Resacadenţarea
Rescadentarea reprezintă amânarea termenului de rambursare a unui credit,
se realizează prin modificarea scadenţei intermediare la o dată viitoare faţă de cea
stabilită iniţial, fără însă a depăşi termenul maxim de acordare a creditului respectiv,
stabilit prin lege si normele bancare. Prin prelungirea termenului de rambursare a
unui credit se înţelege modificarea scadenţei finale a acestuia la o dată viitoare, care
depăşeşte termenul maxim de rambursare stabilit iniţial, fără a depăşi termenele
prevăzute de lege şi de prezentele norme.
Reeşalonarea
În cazuri deosebite, justificate economic, când împrumutatul se confruntă
cu greutăţi majore în rambursarea ratelor de credit şi achitarea dobânzilor aferente
acestora, la solicitarea clientului, inspectorii de credite vor analiza situaţia economicofinanciară a împrumutatului şi vor putea propune reeşalonarea la plată a întregului
credit ca o măsură intermediară, înainte de declararea în incapacitate de plată şi
declanşarea procedurii de executare silită.
Prin reeşalonare se pot prelungi sau amâna toate scadenţele ratelor intermediare
şi finale precum şi modificarea cuantumului acestora în cadrul soldului total rămas de
rambursat, fără a se putea depăşi termenele maxime de creditare, prevăzute de lege şi
prezentele norme metodologice pentru respectivul tip de credit.
Rambursarea
La scadenţele stabilite în contractele de credite încheiate de bancă cu
împrumutaţii, creditele devin exigibile si trebuie rambursate astfel: creditele acordate
prin conturi separate de împrumut se rambursează la termenul şi în sumele prevăzute
în contractul de împrumut din disponibilităţile existente în contul de disponibil pentru
credite, prin debitarea acestuia în corespondenţă cu contul separat de împrumut pe
bază de ordine de plată emise de clienţi sau de note contabile întocmite de inspectorii
de credite.
În cursul lunii beneficiarii de credite au obligaţia de a asigura alimentarea
contului de disponibil pentru credite astfel încât la data scadenţei să existe sumele
necesare pentru efectuarea rambursării creditelor şi achitării dobânzilor aferente.
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În situaţia în care în contul curent se acumulează încasări de sume rezonabile,
banca, de comun acord cu clientul, va putea utiliza aceste disponibilităţi pentru
rambursarea cu anticipaţie a creditelor din conturile separate de împrumut, pe bază
de ordin de plată emis de client sau notă contabilă întocmită de inspectorii de credite.

Concluzii şi propuneri
Concluzia care reiese din activitatea de creditare a unei bănci este că de la
aprobarea şi acordarea unui credit bancar şi până la rambursarea integrală a lui şi a
tuturor datoriilor aferente acestuia, scopul activităţii de creditare este de a menţine
pe tot parcursul creditării condiţiile iniţiale de la acordare. Aceasta, pentru a preveni
ca un credit iniţial performant să devină neperformant, datorită deteriorării situaţiei
economico-financiare a împrumutatului.
Un alt aspect important este cel al riscurilor pe care managerii bancari trebuie
să le studieze cu atenţie. De aceea, băncile trebuie să dezvolte un set de politici
pentru a se proteja în faţa riscurilor.
Principalele măsuri ce ar putea fi luate prevenirea riscurilor pot fi: acordarea
creditelor trebuie să se bazeze pe analiza viabilităţii şi realismului afacerii, în vederea
identificării şi evaluării capacităţii de plată a clienţilor, respectiv de a genera venituri
şi lichidităţi ca principală sursă de rambursare a creditului şi a dobânzii respective.
Determinarea capacităţii de plată se face prin analiza aspectelor financiare şi
nefinanciare ale agenţilor economici.
Din punctul de vedere al activităţi bancare, operaţiunile de creditare reprezintă
componenta cea mai importantă operaţiunilor de plasament, atât din punctul de
vedere al volumului de muncă, cât şi al participării acestor categorii de operaţiuni
la realizarea profitului băncii. De aceea, băncile trebuie să-şi îmbunătăţească în
permanenţă tehnicile şi strategiile de creditare pe următoarele căi:
- informatizarea pe scară largă ce va duce implicit la simplificarea procedurilor
de lucru şi servirea promptă a clienţilor, pentru a dobândi totala încredere a acestora,
acest lucru ajutând la colaborări viitoare.
-   diversificarea gamei de produse şi servicii bancare, în mod deosebit a
creditelor puse la dispoziţia clienţilor;
- îmbunătăţirea continuã a managementului la nivelul societăţii bancare;
- susţinerea într-o măsură mai mare a întreprinderilor mici şi mijlocii din punc
de vedere financiar, renunţându-se la abuzul de garanţii reale în favoarea unui plan
de afaceri şi a previziunilor financiare;
- susţinerea în vederea acordarii de credite persoanelor fizice care nu deţin
istoric in urma consultarii in Biroul de credit, dar care au un loc de munca stabil, iar
situaţia economico-financiara a intreprinderii la care este angajat este una pozitiva;
-  accentuarea transparenţei bancare, ceea ce va conduce la sporirea încrederii
clienţilor în bănci. În problema creditelor neperformante trebuie arătat cã nu
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măsurile de eliminare reprezintã succesul activităţii bancare, ci eliminarea cauzelor
generatoare, pentru că menţinearea acestor cauze va conduce automat la apariţia de
noi credite neperformante.
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ANEXE
Anexa nr. 1 Lista documente necesare acordarii unei facilitati de credit
DOCUMENTE
1. Cerere Alpha Salary persoane fizice sau
Cerere privind acordarea unei facilitați de credit sau
Cerere acordare facilitate descoperit cont/ card credit angajați ABR
2. Formular de identificare persoane fizice/
Formular actualizare informații de identificare persoane
fizice
3. Cea mai recenta Factura de telefon fix/ mobil (personal),
înregistrată pe adresa de domiciliu/ reședința a solicitantului, in
care pot fi identificate nr. de telefon, titularul postului telefonic si
elementele principale ale adresei *

Original/
Copie

SOLICITANT
CO-DEBITOR

Original

0 ..............0

Original

0 ..............0

Original/
Copie

0 ..............0

4. Documente de IDENTITATE
4.1. Persoane fizice rezidente:
- Carte de identitate/ Buletin de identitate

Copie

0 ..............0

Copie
Copie

0 ..............0

Copie

0 ..............0

4.2. Persoane fizice nerezidente (rezidente fiscal):

5. Factura pro-forma (pentru creditele auto)

6. Documente solicitate in cazul veniturilor din SALARII si altele asimilate **
(sporuri cu caracter fix, tichete de masa, norma de hrana, indemnizație creștere copil)
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DOCUMENTE

Original/
Copie

În cazul creditelor ALPHA RAPID acest document poate fi
înlocuit cu ultimul fluturaș de salariu (daca angajatorul care a Original
eliberat fluturașul de salariu este același cu cel care a eliberat
Fisa Fiscala).
În cazul salariaților care au avut mai multe locuri de munca in Copie
decursul anului anterior, este suficienta cea mai recenta Fisa
fiscala care sa includă ultima luna in care s-au înregistrat venituri
in anul anterior

SOLICITANT
CO-DEBITOR
0 ..............0
0 ..............0

NOTA: In cazul in care se dorește sa se ia în considerare:
7. Documente solicitate in cazul veniturilor din contracte de ADMINISTRARE/ MANAGEMENT
**
7.1. Documente solicitate in cazul veniturilor obținute de către administratorii societăților pe
acțiuni (SA),
societăților cu răspundere limitată (SRL) si altor instituții (ex ONG-uri, asociații, etc):
- Extras de la Registrul Comerțului, din care sa rezulte
calitatea de administrator, daca este cazul
- Actul constitutiv/ Actul adițional prin care s-a hotărât
numirea în calitatea de administrator, inclusiv
Certificatul de înregistrare mențiuni - emis de Registrul
Comerțului
- Contractul de administrare/ management/ mandat
- Adeverința de venit - cu veniturile încasate pe ultimele 12
luni
- Declarația de asigurare - pe ultimele 3 luni, cu viza Casei
Naționale de Pensii si alte Drepturi de Asigurări Sociale
- Fisa fiscala - cea mai recenta ****

Copie

0 ..............0

Copie

0 ..............0

Copie
Original
Copie

0 ..............0
0 ..............0
0 ..............0

Copie

0 ..............0

7.2 Pentru veniturile obținute de directorii din cadrul societăților pe acțiuni (SA):
•
•
•
•

Extras de la Registrul Comerțului
Contract de management/ mandat
Adeverința de venit - cu veniturile încasate pe ultimele 12 luni
Fisa fiscala - cea mai recenta ****

Copie
Copie
Original
Copie

0 ..............0
0 ..............0
0 ..............0
0 ..............0

8. Documente solicitate in cazul veniturilor obținute de OFITERII NAVALI **
Copie
Copie
Original
Original
Copie
Copie

0 ..............0
0 ..............0
0 ..............0
0 ..............0
0 ..............0
0 ..............0

8.1. Suplimentar, pentru navigatorii cu contract individual de munca in Romania:
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Original/
Copie

DOCUMENTE

Original
Copie

SOLICITANT
CO-DEBITOR
0 ..............0
0 ..............0

8.2. Suplimentar, pentru navigatorii fără contract individual de munca in Romania:
Copie

0 ..............0

9. Documente solicitate in cazul veniturilor din CHIRII **
•
•
•
•
•

Titlul de proprietate al imobilului(imobilelor
închiriat(e)
Contractul/ Contractele de închiriere înregistrat(e) la
Adm. Financiara
Declarația speciala privind veniturile realizate - pe
anul anterior si/sau Decizia de impunere finala - pe anul
anterior (daca este cazul)
Decizia de impunere provizorie - pe anul in curs
Dovada achitării impozitelor, daca s-au realizat venituri
din chirii in anii precedenți/ Adeverința (Certificat
fiscal) din care să reiasă că impozitele aferente acestor
venituri au fost achitate - emisă de Adm. Financiară

Copie
Copie
Copie
Copie
Copie

0 ..............0
0 ..............0
0 ..............0
0 ..............0
0 ..............0

10. Documente solicitate în cazul veniturilor din DIVIDENDE **
•
•
•

•
•

Actul constitutiv al companiei
Extras de la Registrul Comerțului - nu mai vechi de 2
săptămâni
Bilanțul si Contul de profit & pierdere pe ultimii
2 ani fiscali încheiați- înregistrate la Administrația
Finanțelor Publice/ însoțite de Confirmarea depunerii la
Registrul Comerțului
Balanța de verificare la 31 Decembrie - pentru ultimul
an fiscal încheiat
Deciziile asociaților/ acționarilor companiei/
Hotărârea AGA de a distribui profitul specificând clar
sumele plătite ca dividende fiecărui asociat/ acționar
pentru ultimii 2 ani fiscali încheiați

Copie
Original
Copie

0 ..............0
0 ..............0
0 ..............0

Copie

0 ..............0

Copie

0 ..............0

11. Documente solicitate in cazul veniturilor din DREPTURI DE AUTOR **

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(32)/2017

139

UNIVERS ECONOMICO-SOCIAL
DOCUMENTE
Contractul de drepturi de autor
Adeverința de venit din partea companiei cu care s-a
semnat Contractul de drepturi de autor, care sa cuprindă
veniturile încasate in ultimele 12 luni
•
Declarația speciala privind veniturile realizate pe
anul anterior si/sau Decizia de impunere finala pe
anul anterior
•
Extrasele de cont pe ultimele 12 luni
(in cazul in care nu se poate prezenta documentul de la pct.
anterior ca urmare a faptului ca activitatea a început in
cursul anului curent)
•
•

Original/
Copie

SOLICITANT
CO-DEBITOR

Copie
Original

0 ..............0
0 ..............0

Copie

0 ..............0

Original

0 ..............0

12. Documente solicitate in cazul veniturilor din COMISIOANE (pentru agenții de asigurări si
agenții de vânzări) **
12.1. Pentru agenții care au statutul de angajat:
Adeverință de venit (formular tipizat) - din care sa reiasă
Original
0 ..............0
atât veniturile din salarii cat si comisioanele încasate in
ultimele 12 luni
Copie
0 ..............0
•
Fisa fiscala - cea mai recenta ****
12.2. Pentru agenții care au statutul de persoană fizică autorizată:
•
Certificatul de înregistrare fiscală/ Declarația de
înregistrare fiscala sau Adeverința din care sa reiasă
Copie
0 ..............0
ca nu exista debite restante la plata impozitelor eliberata de Adm. Financiara
•
Contractul de mandat/ agent
Copie
0 ..............0
•
Declarația speciala privind veniturile realizate si/sau Copie
0 ..............0
Decizia de impunere - pe anul anterior
•
Adeverința de venit - cu veniturile încasate pe ultimele Original
0 ..............0
12 luni
13. Documente solicitate in cazul veniturilor din ACTIVITATI INDEPENDENTE **
•
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DOCUMENTE

Original/
Copie

Autorizația specială pentru desfășurarea activităților
economice a căror exercitare necesită o autorizație
specială (Decizia Baroului de Avocați/ Certificatul care
Copie
atestă înregistrarea la Curtea de Apel/ Certificatul de
Membru al Colegiului Medicilor/ Dovada înscrierii în
Tabloul Corpului Experților Contabili etc) - emisa de
organele competente
•
Declarație de înregistrare fiscală/ Certificatul de
înregistrare fiscală/ Codul de identificare fiscală
Copie
sau Adeverința din care sa reiasă ca nu exista debite
restante la plata impozitelor - eliberata de Adm.
Financiara
•
Dovada achitării impozitelor aferente veniturilor
Copie
realizate în ultimele 12 luni (acest document nu se mai
solicita in cazul in care clientul a prezentat Adeverința
de la Administrația Financiară din care reiese ca nu are
debite restante la plata impozitelor)
Copie
•
Decizia de impunere pentru plăți anticipate cu
titlu de impozit, pentru anul in curs - eliberata de
Administrația Financiară
13.1. Suplimentar pentru PFA care obțin venituri in sistem real:
•
Declarația speciala privind veniturile realizate pe anul
anterior
Copie
Decizia de impunere anuală, pentru anul anterior - daca
exista
Copie
•
Registrul Jurnal de încasări și plăți, cel puțin pentru
ultimul an (se solicita doar in cazul creditelor)
13.2. Suplimentar pentru PFA care obțin venituri pe baza de normă de venit:

SOLICITANT
CO-DEBITOR

•

Copie
Copie

0 ..............0

0 ..............0

0 ..............0

0 ..............0

0 ..............0
0 ..............0

0 ..............0
0 ..............0

14. Documente solicitate in cazul veniturilor din RENTE VIAGERE **
Contractul de renta viagera sau Sentința care
stabilește renta viagera, din care sa rezulte ca nu exista Copie
condiționări
15. Documente solicitate in cazul veniturilor din PENSII **
•

In cazul Deciziei privind acordarea pensiei de invaliditate/ Copie
handicap, se prezinta suplimentar si Decizia asupra capacității de
muncă/ certificat medical
Original/
Copie

0 ..............0

0 ..............0

16. Documente suplimentare solicitate in cazul persoanelor fizice NEREZIDENTE (rezidente
fiscal) **

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(32)/2017

141

UNIVERS ECONOMICO-SOCIAL
DOCUMENTE

Original/
Copie

SOLICITANT
CO-DEBITOR

Declarația pe propria răspundere cu privire la alte
Original
0 ..............0
obligații lunare contractate in tara angajatorului
•
Extras de cont emis de Banca de unde se încasează
Original/
venitul/
Copie
0 ..............0
Fluturași de salariu semnați și stampilați de angajator/
State de plata vizate de ITM - pe ultimele 12 luni/
alte documente probatoare de venituri pe ultimele 12 luni
•

*1. Alternativa prezentarii numarului de telefon mobil poate fi luata in
considerare doar daca solicitantul creditului este titularul postului telefonic.
2. Obligativitatea prezentării facturii NU se aplică în următoarele cazuri:
In acest caz, se va declara însă un număr de telefon fix/ mobil, in vederea
contactării ulterioare.
**Se accepta venituri cumulate (salariu + pensie, mai multe contracte de
muncă etc).
În cazul în care se solicită concomitent sau în decurs de max. 30 de zile mai
multe produse de credit/ carduri/ cont curent, NU se solicită un set nou de documente,
ci doar documente specifice tipului nou de produs solicitat, care nu au fost prezentate
inițial;
În cazul clienților existenți care solicită un al doilea produs la un interval mai
mare de 30 de zile de la data primei solicitări, se va solicita un nou set complet de
documente, cu excepția documentelor deja existente la dosarul/ dosarele anterioare
și care sunt încă valabile (de exemplu: actul constitutiv al companiei, situațiile
financiare ale societății pe anul anterior, ultima Fișă fiscală, decizia de pensionare,
documentele de autorizare pentru persoane fizice autorizate, etc).
*** Se acceptă si Adeverința de venit colectivă, în cazul solicitării de facilitați
de credit de către minim 5 salariați ai aceleiași companii, cu excepția Visa Gold
acordat persoanelor care nu sunt angajați ai societăților care au încheiat cu Banca o
Convenție de plată a salariilor.
****Nu se solicită Fișa fiscală în cazul facilităților de descoperit de cont
acordate angajaților societăților care au încheiat cu Banca o Convenție de plată a
salariilor, dar se solicita pentru membrii familiei (co-debitori) care participa cu
veniturile si nu sunt angajați ai unei astfel de societăți
ANEXA Nr. 2 lista documente necesare pentru creditul de refinanţare
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Credit
de refinanțare

Credit
refinanțat

Facilitați
credit
ALL IN 1 garantat
cu ipoteca
Facilitați de
credit prin
intermediul
cardurilor

1

fără

- contractul de credit inițial,
- graficul de rambursare;
- contractele de garanție (garanție mobiliară,
ipoteca, etc.);
- încheierea de intabulare în Cartea Funciară
(CF) a ipotecii in favoarea creditorului inițial/
extrasul de CF de informare.

- contractul de credit inițial;
- contractele de garanție;
- ultimul extras de cont (sau orice alt document
semnat si stampilat de creditorul inițial) din
care sa rezulte soldul actual

Pe lângă documentele menționate mai sus,
trebuie sa mai prezentați:
- adresa semnata si stampilata din partea
creditorului inițial din care să rezulte datele
solicitate de Alpha Bank referitoare la creditul
care face obiectul refinanțării si acordul Băncii
inițiale pentru ABR de a pune ipoteca de rang
subsecvent.

ALL IN 1 pentru
care se va constitui
ipoteca de rang
subsecvent (ipoteca
de rang superior
fiind in favoarea
creditorului inițial)

ALL IN
ipoteca

de

Documente

Facilități de
credit

- contractul de credit inițial,
- graficul de rambursare și contractele de
garanție (garanție mobiliară, ipotecă etc.)

Facilități de
credit prin
intermediul
cardurilor

- contractul de credit inițial;
- contractele de garanție;
- ultimul extras de cont (sau orice alt document
semnat si stampilat de creditorul inițial) din
care să rezulte soldul actual

Alpha
Housing
Refinantare

În lipsa unuia din documentele menționate mai sus, trebuie să se prezinte
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o adresă semnată și ștampilata din partea creditorului inițial din care să rezulte
următoarele: soldul creditului (principalul) inițial; rata dobânzii; dobânda acumulată
de la data ultimei scadențe până la momentul emiterii adresei; comisionul de
rambursare anticipată, alte speze și comisioane aferente stingerii obligației de
plată; codul IBAN asociat contului în care trebuie sa se transfere fondurile pentru
închiderea facilităților existente – paragraful nu se aplică în cazul creditelor de tip
Alpha Housing Refinantare.
ANEXA 3 Continut dosar credit persoane juridice

Documente

Unitatea responsabilă
Unit.
terit.1
credite
noncorp.

Dept.
Eval.
Garanții

UC
credite
corporate

Documente referitoare la aprobarea,
la nivelul persoanei juridice, a
contractării creditului de la ABR,
garantării creditului și documentele
de identificare a persoanelor care pot
reprezenta persoana juridica in relația
cu ABR

Ö

Documentele
necesare
analizei solicitarii

Ö

Ö

“Credit Request Form”, Loan (Credit)
Memorandum aprobate de Comitetele
relevante și, după caz, Decizia de
aprobare (transmisa prin email) de
la International Credit Division sau
International
Corporate
Banking
Division ABG. In termen de 30 de
zile se atașează si extrasul din minuta
Comitetului de Credite de credite
relevant privind aprobarea facilitații.

Ö

Ö

Situații financiare în format standard
ABR

Ö

Ö

Opinie juridica, după caz

Ö

144

efectuării

DACC
credite
corporate

Ö

Ö
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B

Documentele referitoare la garanțiile
acceptate de banca (acte de proprietate/
facturi/contracte de vânzare-cumpărare
rapoarte de evaluare pentru bunuri,
contractele de cesiune, scrisorile de
garanție, etc. – in copie).

Ö

Contractul de facilitate și contractele
de garanție și dovada înregistrării lor
conform legislației in vigoare

Ö

Ö

Polițe de asigurare și alte documente
care atesta îndeplinirea condițiilor care
preced punerea la dispoziție a creditului

Ö

Ö

Documente
privind
tragerilor din facilitate

Ö

Ö

Ö

Ö

Contracte de credit, garanții și asigurări

Ö

Ö

Notele de monitorizare încheiate cu
ocazia vizitelor periodice efectuate
la sediul clientului/clienților debitori,
inclusiv informații referitoare la
garanțiile aferente facilității; rapoarte
de avertizare

Ö

Ö

Corespondența internă și comercială;
orice alte documente aferente derulării
facilității, inclusiv corespondenta
purtată cu Direcția de Management al
Riscului si/sau Unitatea Corporate.

Ö

Ö

Notificările
clienților

adresate

efectuarea
clientului

/

Ö

(Footnotes)
1 In cazul unităților teritoriale persoanele care completează dosarul de credit sunt:

administratorul de credit, după caz

Ö

analistul de credit și
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THE EVOLUTION
OF THE CONCEPT OF QUALITY
Phd. Mirela DOGARU
Phd. Elena DAVID
Summary
Establishing an AQL by the manufacturer can act against the „right
from the beginning” at the level of its employees because an acceptable
level of quality can create an environment conducive to the production and
delivery of non-compliant products or services, thus suggesting that errors are
acceptable at all levels of the organization’s activities.
Keywords: quality, customer satisfaction, organizational success.

Introducere

D

efiniţia calităţii ca fiind „conformitatea cu cerinţele convenite şi pe
deplin înţelese”, atribuită americanului Philip Crosby, autorul a mai
multor lucrări despre calitate şi management al calităţii, ţine cont de faptul că, pentru
un produs, caracteristicile sale nu sunt unicul criteriu de satisfacere a clientului. Pe
această bază, el defineşte calitatea ca fiind „conformitatea cu exigenţele”.
Acesta susține că noţiunea de calitate nu are termeni comparativi şi nu există
niveluri precum ar fi „calitatea garantată” sau „calitatea scăzută”, sau calitatea în
termenii gustului, simţului, excelenţei sau luxului. Cu alte cuvinte, calitatea este
o caracteristică care, prin comparaţie cu un standard sau punct de referinţă, este
considerată a fi corectă sau incorectă, nu o variabilă, o caracteristică măsurabilă.
Crosby subliniază că ansamblul cerinţelor reprezintă de fapt toate acțiunile
necesare pentru a realiza un produs şi/sau a furniza un serviciu care să răspundă
așteptărilor clienţilor, şi că este responsabilitatea managementului să se asigure că
exigențele și cerinţele adecvate sunt create şi specificate în cadrul organizaţiei.
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Corp lucrare
Totuşi definiţia standard a calităţii, „conformitate cu scopul/utilizarea”, a
fost utilizată pentru prima dată, în anul 1988, de profesorul Joseph M. Juran, român
naturalizat în SUA, considerat de toată lumea părintele managementului calităţii.
Punctul central al definiţiei sale este reprezentat de caracteristicile produsului,
corespunzătoare cerinţelor consumatorilor care pot accepta, într-o anumită măsură,
unele deficienţe minore ce nu vor afecta cerinţele utilizării.
Juran clasifica „adecvarea la scop/utilizare” în următoarele categorii:
calitatea proiectării, calitatea conformităţii, abilităţi şi service pe teren. Orientarea
către corespondenţă cu obiectivul utilizării va sprijini activitatea de prevenire a
creării unui număr mare de specificaţii ale produselor şi serviciilor. Un număr mare
de specificaţii poate creşte excesiv costurile şi tinde să militeze împotriva unei
performanţe de tipul „bine de la început”. Cât de corespunzător este un produs sau
serviciu, pentru ce utilizare trebuie, în mod evident, trebuie să fie exprimate de către
cumpărător, client sau utilizator.
„Satisfacerea aşteptărilor clienţilor și înţelegerea nevoilor acestora și a
cerinţelor viitoare”, obiectiv complex care a generat altă definiţie tipică: „atributele
unui produs şi/sau serviciu care, aşa cum sunt percepute de către client, fac produsul/
serviciul atractiv pentru acesta și îl satisfac totodată”. Accentul definiției este
adăugarea de valoare produsului şi/sau serviciului. 1 2
Satisfacerea clienţilor şi menţinerea entuziasmului acestora prin înţelegerea
nevoilor lor şi a cerinţelor viitoare sunt cruciale pentru managementul calităţii, mai
cu seamă că toate companiile depind în cea mai mare măsură de cât de satisfăcuți le
sunt clienţii. Managementul calităţii este orientat către client, numeroase companii
construindu-și în întregime misiunea pe baza satisfacerii percepţiilor clienților. În
ceea ce priveşte calitatea, cerinţele clienţilor vor deveni mai stricte şi mai numeroase,
existând niveluri tot mai crescute de intoleranţă în privinţa bunurilor şi serviciilor cu
o calitate scăzută şi niveluri scăzute ale serviciilor post-vânzare oferite clientului.
Clientul este principalul motiv al existenţei unei organizaţii, iar fidelitatea
clienţilor este, probabil, singura măsură a succesului organizațional. În majoritatea
situaţiilor, clienţii au posibilitatea de a alege: aceştia nu trebuie să plaseze comenzi
viitoare unui furnizor care nu performează aşa cum aceştia se aşteaptă sau despre
care simt ca îi înşeală.
Clienţii nu îşi vor periclita propriul interes al actului de cumpărare din loialitate
faţă de un furnizor ale cărui produse sau servicii nu îndeplinesc în mod corespunzător
funcţiile pentru care au fost produse sau furnizate, şi va cumpăra, pur şi simplu, de
la un furnizor concurent.
Organizațiile cu performanțe superioare merg dincolo de satisfacerea clienţilor
1
2

Juran, Joseph - Juran on Planing for Quality, New York, The Free Press, 1988
British Standard 8600:1999 - „Complaints management systems. Guide to design and implementation ”
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lor, subliniind necesitatea satisfacerii acestora şi oferindu-le mai mult decât ceea
ce este stabilit contractual. Organizaţia orientată către client depune, de asemenea,
eforturi considerabile pentru a anticipa aşteptările viitoare ale clienţilor săi, iar prin
colaborarea cu aceştia în relaţii pe termen lung, sprijină clienţii în definirea nevoilor
şi a așteptărilor viitoare.
Organizaţiile îşi ascultă cu multă atenţie clienţii şi utilizatorii „reali” ai
produsului realizat sau serviciului furnizat, cu scopul de a obţine o perspectivă mai
clară asupra experienţei clienţilor. Intenţia organizaţiilor de a satisface nevoile şi
aşteptările clienţilor se va baza întotdeauna pe un mecanism de facilitare a unui flux
continuu bidirecţional de informaţii între acestea şi clienţii lor.
Reclamaţiile sunt un indicator al satisfacţiei clienţilor şi, din această perspectivă,
multe organizaţii dispun de o serie de indicatori de evaluare a acestor reclamaţii.
Standardul BS 8600� oferă linii de ghidare cu privire la modul de dezvoltare a unui
sistem eficient de gestionare a reclamaţiilor, cu scopul de a le analiza şi folosi în mod
eficient. Fundamentul acestei situaţii porneşte de la ideea că gestionarea într-un mod
pozitiv a reclamaţiilor poate îmbunătăţi percepţia clientului asupra unei organizaţii,
creşte ciclul de viaţă al vânzărilor şi furnizează informaţii valoroase din şi pentru
piaţă.
După ce a ascultat „vocea clientului” o organizaţie trebuie să aleagă strategia
şi acţiunile corespunzătoare pentru a face modificările şi îmbunătăţirile necesare. De
asemenea, este important să se clarifice şi să se identifice elementele şi caracteristicile
produselor si serviciilor pe care clienţii le găsesc atractive.
Nevoile şi cerinţele clientului sunt într-o continuă schimbare, iar organizaţiile
trebuie să se ridice la nivelul aşteptărilor clienţilor, ei nu sunt niciodată satisfăcuţi,
chiar dacă organizaţia furnizoare poate crede că sunt.
Consolidând definiţiile de mai sus, putem spune că două viziuni capătă o
importanţă deosebită atât din punct de vedere economic, cât şi din punctul de vedere
al managementului.
Într-o primă viziune, calitatea reprezintă acele caracteristici ale produsului
care corespund cerinţelor clientului, asigurând satisfacerea acestuia. Din această
perspectivă, calitatea este orientată spre venit, scopul unei calităţi superioare fiind
asigurarea unei satisfacţii ridicate a clientului, rezultatul reprezentându-l creşterea
venitului.
Din punctul de vedere al celei de-a doua viziuni, calitatea reprezintă eliminarea
deficienţelor, a acelor erori care necesită reluarea unor părţi ale proceselor de
producţie sau care au ca rezultat eşecul produsului, nemulţumirea sau reclamaţii din
partea clientului. Conform acestei viziuni, calitatea este orientată către costuri.
Din ansamblul de definiţii anteriore şi din cele două viziuni, se poate observa
orientarea efortului de definire a calității calităţii către felurite elemente ale proceselor
economice: produs, proces de producţie, costuri sau consumator.
Astfel, din punct de vedere al produsului, calitatea reprezintă ansamblul
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caracteristicilor de calitate ale acestuia. Diferenţele de ordin calitativ dintre produse
se reflectă în deosebirile care apar între caracteristicile acestora.
În cazul procesului de producţie, calitatea este privită din punctul de vedere
al producătorului. Există, pentru fiecare produs, cerinţe specificate, iar acestea se cer
îndeplinite. Produsul este considerat „de calitate” atunci când este corespunzător cu
specificațiile. Orice nerespectare a specificațiilor determină o diminuare a calităţii.
Dar, pentru un utilizator, este totuși posibil ca un produs realizat așa cum cer
specificaţiile să nu fie un produs de calitate.
De aceea, calitatea produselor poate fi definită și prin intermediul costurilor
şi, implicit, al preţurilor la care produsele respective sunt comercializate. Un produs
este considerat „de calitate” atunci când oferă anumite performanţe (caracteristici de
calitate) la un nivel acceptabil al preţului.
Potrivit orientării spre consumator, calitatea reprezintă aptitudinea produsului
de a fi corespunzător pentru utilizare. Fiecare client are preferinţe individuale, care
pot fi satisfăcute prin caracteristici de calitate diferite ale produselor.

Concluzie
Rezumând, putem spune că, în primul rând, organizaţia trebuie să ţină seamă
de definiţia calităţii specifică managementului operaţional: să dezvolte şi să livreze
produsul sau serviciul în conformitate cu sau depăşind specificaţiile şi aşteptările
clientului. Aceasta este direcţia în care s-a concentrat în mare măsură managementul
calităţii, adoptând: planificarea modului de livrare a calităţii, executarea activităţii
pe baza planului, verificarea activităţii, prin inspecţie şi control, pentru a asigura
conformitatea şi specificaţiile, şi acţiunea pe baza informaţiilor obţinute din control,
pentru a elimina erorile şi a livra conform cu specificaţiile.
În al doilea rând, organizaţia trebuie să se asigure că activitatea desfăşurată
este corectă – totul este testat şi controlat – şi se dă răspuns la toate rezultatele
testelor şi controalelor. Acest proces este numit asigurarea calităţii (AC) şi include
toate activităţile, în special cele interdepartamentale, care dau siguranţa şi certitudine
că obiectivele de calitate sunt atinse.
În al treilea, şi ultimul rând, organizaţia trebuie să livreze calitate clientului, şi
să se asigure că acesta va primi nu numai produsul, ci şi experienţa calităţii. Scopul
organizaţiei poate fi, şi ar trebui să fie, satisfacţia clientului.
Satisfacţia clientului este ceea ce se întamplă atunci când clientul primeşte
calitatea prin intermediul produsului şi ştie că a primit-o, şi este, de asemenea,
satisfăcut cu fiecare nouă experienţă pe care o va avea. Satisfacţia clientului duce în
final la fidelizare, repetarea activităţii, recomandări, succesul de durată şi realizarea
de vânzări mai mari.
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THE IMPORTANCE
OF THE MANAGEMENT SYSTEM
IN THE CURRENT ECONOMY
Phd. Mirela DOGARU
Phd. Elena DAVID
Summary
The rapid expansion of international trade due to the diversification of
products and services of all kinds as a result of scientific and technological
advances, but also by the shortening of the distance between the most
remote countries of the world caused by the development of modern means
of transport and the development of the media , as well as the abolition of
trade barriers between countries and economic liberalization, imposed the
development of the quality of products and services, sustained by a quality
management system. Thus, the development of quality systems has come as a
natural response to the globalization of national economies, thus implementing
international standards that have allowed economies to align and compete, at
least in terms of quality, from peer to peer.
Keywords: qualis, acceptance quality limit

Introducere

O

rganizaţia Internaţională de Standardizare (ISO) a elaborat şi publicat
modele pentru astfel de sisteme în seria de standarde ISO 9000, care, în
prezent, stau la baza sistemelor de calitate implementate în numeroase întreprinderi
şi a certificării conformării acestora. La ora actuală, tot mai multe organizaţii doresc
recunoaşterea sistemului de management al calităţii, implementat în cadrul lor, şi
recurg astfel la certificarea acestui sistem de către organismele internaţionale sau
naţionale, de acreditare autorizată. Certificatul obţinut se prezintă ca o dovadă
obiectivă a conformităţii la cerinţele standardului ISO.
Implementarea cerinţelor impuse de seria de standarde ISO 9000 dă posibilitatea
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întreprinderilor producătoare să realizeze produse şi servicii care răspund pretenţiilor
şi cerinţelor consumatorilor, care respectă specificaţiile şi standardele sau normele
de profil şi sunt conforme cu criteriile referitoare la securitate, sănătate, protecţia
mediului înconjurător, conservarea energiei şi a materialelor, realizate la costuri cât
mai scăzute şi la nivele de eficienţă cât mai ridicate.
Abordarea conceptului de calitate de la originea sa şi până în zilele noastre,
constituie pentru orice economist o hrană spirituală a jocului minții, menită să inducă
flexibilitate şi creativitate în gândire. Întrucât managementul calităţii a devenit
un imperativ major pentru prezentul şi viitorul oricărei economii naţionale, am
considerat absolut necesară abordarea acestei teme, trecând printr- un scurt istoric
al calităţii, enumerând personalităţile care au influenţat implementarea calităţii
şi a managementului calităţii, continuând cu ceea ce este calitatea în prezent, cu
standardele şi standardizările în vigoare, implementarea unui sistem de management
al calităţii, şi încheiind cu aplicarea acestuia din urmă la o societate românească care
are obiect principal de activitate implementarea soluţiile hardware şi software de
telecomunicaţii la clienţi naţionali şi internaţionali.

Corp lucrare
Felul cum lucrează oamenii într-o organizaţie de succes şi mai ales de ce sunt
atât de motivaţi şi competenţi poate fi explicat printr-o altă viziune, cea a simbolurilor
care o completează pe cea a managementului resurselor umane. Pentru a face
oamenii cu idei şi interese diferite, chiar divergente, să lucreze împreună, metoda
cea mai indicată este unirea sub acelaşi simbol. Simbolul este cel care creează o
nouă identitate, cea a grupului, şi este un motiv pentru care angajaţii simt că aparţin
organizaţiei. Simbolul nu are efect doar în interiorul organizaţiei, ci şi în afara ei,
clienţii simţindu-se atraşi de produsele şi serviciile oferite împreună cu un simbol.
Unul dintre principalele condiţii, pentru ca un întreprinzător să intre în afaceri, este
să dispună de logistică adecvată, iar pentru a avea succes în afaceri este necesară
stăpânirea simbolisticii. Toate organizaţiile de succes au acordat o importanţă
deosebită simbolului, reuşind să-şi unească angajaţii în atingerea scopurilor comune
şi să-şi menţină clienţii fideli mărcii.
În ultimii treizeci de ani, numeroase cercetări au scos în evidenţă importanţa
investiţiei în resursele umane şi rentabilitatea acestui tip de investiţie, multe teorii
demonstrând că este chiar cea mai rentabilă investiţie.
Încă nu s-a putut răspunde la întrebarea dacă organizaţiile care aplică metodele
moderne şi inovative ale managementului resurselor umane au succes în afaceri
sau organizaţiile care au succes îşi pot permite să aplice cele mai bune practici în
conducerea resurselor umane, dar un lucru este cert: toate organizaţiile de succes
practică un management modern al resurselor umane. Profesorul american Jeffrey
Pfeffer, publica în lucrarea sa „The Human Equation: Building Profits by Putting
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People First” , trei motive ale relaţiei dintre managementul resurselor umane şi
performanța firmei:
- Angajaţii lucrează mai mult în întreprinderile cu practici de management de
înaltă performanţă;
- Datorită acestor practici de management, angajaţii lucrează mai bine şi
produc o calitate sporită, având în acelaşi timp competente crescute şi performanţe
mai bune;
- Se diminuează costurile cu mâna de lucru, prin acordarea mai multor
responsabilităţi, începând de la baza ierarhiei, ceea ce permite reducerea ierarhiei şi
relaţiilor tensionate cu managementul de la toate nivelurile.
Felul în care managerii au ştiut să-i facă pe angajaţi să lucreze diferă mult în
timp şi spaţiu. La începutul erei industriale, maşina, banda de montaj a indicat ritmul
şi mişcările precise ale unei munci monotone. Acest sistem nu a dispărut în totalitate,
chiar dacă a fost înlocuit în ţările cele mai dezvoltate cu automatizarea completă.
Locul benzii de montaj l-a luat calculatorul, în faţa căruia stă fiecare angajat de birou
şi care-i dictează ritmul, mişcările şi deciziile.
Sistemul birocratic impune standarde, inclusiv cele referitoare la managementul
calităţii, reguli scrise care trebuie respectate de toată lumea implicată în activitate. În
acest context, nu mai avem de-a face cu persoane, ci cu posturi care execută dispozițiile
şi sarcinile scrise. Sistemele behavioriste au pus omul, cu nevoile, preferințele şi
personalitatea lui, în centrul atenției. De multe ori prin metode psihologice, managerul
îi convinge pe angajaţi să lucreze şi să facă performanța dorită.
Fiecare sistem are avantajele şi dezavantajele lui, şi poate fi adecvat unei
situaţii specifice. Indiferent care sistem va fi aplicat în întreprinderile de azi, factorul
cel mai important, pentru asigurarea succesului, rămâne tot omul, dar şi felul în
care acesta este mobilizat şi motivat pentru îndeplinirea scopurilor şi obiectivelor
organizaţionale.
Conceptele managementului calităţii nu se limitează la un singur departament,
ci afectează fiecare aspect funcţional al organizaţiei. Fie că se lucrează cu sau se
studiază contabilitatea, finanţele, resursele umane, informatica, management-ul,
marketing-ul sau achiziţiile, practicienii şi cercetătorii trebuie să înţeleagă impactul
critic pe care îl are calitatea asupra oricărei activităţi. Globalizarea accentuată din
ultimele decenii a dat posibilitatea consumatorilor să poată să aleagă produsele şi
serviciile oferite de diferiţi producători naţionali sau internaţionali, unii aflaţi la
distanţe foarte mari de consumator. Diferenţa dintre diferiţii producători a început
să fie tot mai mult făcută de raportul calitate-preţ. Cu ajutorul calităţii, firma
producătoare reuşește să câştige reputaţie pe pieţe, iar în lipsa ei, şansele desfăşurării
unor activităţi pe termen lung sunt limitate. În zilele noastre, totul se schimbă, chiar
şi semnificaţia şi importanţa cuvintelor. În această situaţie, se află şi cazul special
al cuvântului calitate. Faptul că folosirea acestui cuvânt a început să fie în contexte
1

1
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aparent diferite, poate crea confuzii care se cer astfel lămurite.
În ultimele decenii „calitatea” a devenit un termen familiar, având o varietate
de interpretări şi utilizări, dar şi numeroase definiţii. În prezent, în numeroase situaţii,
acest termen este probabil prea mult utilizat. În fapt, calitatea, ca şi concept, este,
pentru mulţi, destul de dificil de înţeles, fiind înconjurată de o doză de confuzie şi
legendă.
În sens lingvistic, termenul „calitate” provine din latinescul „qualis”, care
înseamnă în traducere liberă „aşa cum ar trebui să fie, cu adevărat, un lucru”.
Definiţia internaţională care reprezintă calitatea este „gradul în care un set de
caracteristici inerente îndeplineşte cerinţele ”.2
Există o serie de modalităţi sau sensuri în care poate fi definită calitatea, unele
având o acoperire mai largă decât altele, dar toate putând fi reduse fie la îndeplinirea
cerinţelor şi specificaţiilor sau la satisfacerea clienţilor. Aceste definiţii pot fi analizate
din perspectivă calitativă şi cantitativă.
Perspectiva calitativă este utilizată de obicei în situațiile non-tehnice.
Standardul ISO 9000:2000 subliniază că „termenul calitate poate fi utilizat în
asociere cu adjectivele slabă, bună sau excelentă”. În acest sens se pot da următoarele
exemple de folosire:
- În sloganuri publicitare, pentru a sprijini construirea imaginii unei companii
şi convingerea cumpărătorilor că producţia şi serviciile acesteia sunt cele mai bune:
„Thompson - Calitatea Thompson face diferenţa”, „Whirlpool - Aduce calitate
vieţii”, „Hayfield - Angajaţi pentru calitate ”;
- Comentarii de radio sau televiziune: „un jucător de calitate ”, „o încercare
de calitate ”, „o prestaţie de calitate ”;
- De către manageri: „o performanţă de calitate ”, „calitatea comunicării”;
- De către consumatori şi producători, în general: „produs de calitate”,
„calitate superioară”, „calitate originală”, „calitate germană”, „calitate 100%”.
Se constată adesea că, în astfel de cazuri de „discursuri ale calităţii”, contextul
în care este folosit cuvântul calitate este extrem de subiectiv şi, în sensul său strict,
este utilizat de multe ori în mod eronat şi uneori chiar abuziv.
Din perspectiva cantitativă, termenul cantitativ tradițional, folosit încă în
unele situaţii, este nivelul acceptabil al calităţii (eng. „acceptance quality limit”
- presc. AQL). Acesta este definit de către standardul BS 47783 astfel: „când este
considerată o serie continuă de loturi, un nivel al calităţii reprezintă limita unui
proces satisfăcător”. Această situaţie apare când calitatea este definită în funcţie
de părţile componente neconforme raportate la o sută de produse (ex: grad de
imperfecţiune).

2
3

Britsh Standard 4778-1:1987, EN 28402:1991, ISO 8402-1986 - Quality vocabulary. International terms
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Concluzie
Un AQL este adesea impus de către client furnizorului său, în legătură cu
o anumită situaţie contractuală (ex: în segmentul serviciilor este definit ca SLA „service level agreement”4). În această situaţie, clientul va inspecta lotul de intrare,
conform schemei de eşantionare corespunzătoare. Dacă în eşantion se descoperă mai
multe repere defecte decât numărul permis, întregul lot este returnat la producător,
sau producătorul poate, la cererea clientului, să separe produsele conforme de cele
neconforme, urmând să fie înlocuite cele din urmă. Unele companii utilizează un
AQL pe baza convingerii eronate că încercarea de a elimina toate defectele atrage
după sine costuri foarte mari.
Stabilirea, de către producător, a unui AQL, poate acţiona împotriva mentalităţii
„corect de la început” la nivelul angajaţilor săi, deoarece un nivel acceptabil al
calităţii poate crea un mediu propice producţiei şi livrării unor produse sau servicii
neconforme, sugerând astfel că erorile sunt acceptabile la nivelul tuturor activităţilor
organizaţiei.
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CE REPREZINTĂ NOUL SALARIU MINIM
BRUT „INFLAMAT“ ȘI CE CONSECINȚE
NEGATIVE VA AVEA ASUPRA ECONOMIEI
ȘI CETĂȚEANULUI
QUELLE EST LE NOUVEAU SALAIRE
BRUTE MINIMALE «INFLAMMÉ»
ET QUELLES CONSÉQUENCES
NÉGATIVES SERONT SUR L’ÉCONOMIE
ET SUR LE CITOYEN
Expert contabil Virginia GRECEANU
Rezumat
Calculele care se fac potrivit metodologiilor respective și prevederilor
legilor, ordonanțelor, Codului fiscal și altor reglementări arată care sunt
realitățile, dar și consecințele acestor măsuri. De aceea, este bine să se știe
de către tot omul
Cuvinte-cheie: salariu minim, creștere, impozitare, efect
Résumé
Les calculs qu’on fait conformément aux méthodologies connues et
les prévisions de la loi, des ordonnances gouvernementales, du Cod fiscal
et d’autres règlementations montrent la réalité, mais, en même temps, leur
conséquences. De ça, c’est bien qu’on le sache.
Mots-clefs: salaire minime, croissance, contributions, effet

156

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(32)/2017

D

UNIVERS ECONOMICO-SOCIAL

upă lungi negocieri ale Ministerului Muncii și Justiției Sociale cu mediul
de afaceri, sindicatele și patronatele privind trecerea contribuțiilor
sociale obligatorii de la angajator la angajat, s-a anunțat, zilele acestea, oficial, că
salariul minim brut pe economie va crește în anul 2018 la 1900 lei/lună față de
cât era preconizat a fi de 1550 lei/lună/2018 și față de cât este în prezent de 1450
lei/lună/2017, în condițiile contribuțiilor obligatorii defalcate de 21,5%/2017 pentru
angajator și 16,5%/2017 pentru angajat.
Ce reprezintă acest salariu minim brut pe economie atât de „inflamat“?
Reprezintă salariul minim brut de 1450 lei/lună indexat cu indicele de creștere a
contribuțiilor obținut din 100% plus cota de 35% reprezentând contribuțiile transferate
de la angajator la angajat, rotunjit în minus, astfel:
1450 lei/lună x 135% = 1957,50 lei/lună, rotunjit în minus la 1900 lei/lună
Ce înseamnă însă o creștere atât de bruscă a salariului minim brut pe economie
pentru mediul de afaceri? Înseamnă o majorare directă a cheltuielilor cu salariile
cu 450 lei/lună pentru toți salariații care acum sunt angajați la salariul minim brut
de 1450 lei/lună și sunt plasați în ramuri de activitate ca: panificație, obținerea și
prelucrarea produselor din carne, legume, fructe, construcții de locuințe, servicii de
orice fel de care beneficiază în principal populația.
Angajatorii vor fi obligați să le schimbe încadrarea pentru a putea vira
contribuțiile obligatorii de 35% la stat, care am dedus că se vor defalca în:
- 10% contribuția la bugetul de sănătate;
- 25% contribuția la bugetul asigurărilor sociale de stat.
Unde se va duce majorarea cheltuielilor cu contribuțiile de 35%? În costul
produselor și serviciilor de care va beneficia populația. Ce va reprezenta această
creștere a costurilor? O creștere a inflației datorită creșterii nivelului prețurilor de
vânzare la produse și a tarifelor la servicii. Deci va scădea puterea reală de cumpărare
a populației și nivelul de trai al acesteia. Dacă pentru cei cărora le-au crescut salariile
în anul acesta sau le vor crește din anul următor nu se va resimți această inflație și
care reprezintă cca 1/3 din totalul populației, pentru restul populației care reprezintă
cca 2/3, ea nu se va compensa cu creșterea veniturilor și va constitui un deficit cert
de venituri. Acest efect negativ asupra nivelului de trai al populației este consecința
cea mai gravă care nu se vede la nivelul decidenților și ea este pe termen lung, fiindcă
ramurile care vor fi afectate nu au profit din care să suporte creșterea cheltuielilor de
35%, și cele care au și vor compensa din profit această creștere, vor plăti un impozit
pe profit mai mic la bugetul statului și vor diminua veniturile acestuia.
Deci măsura de majorare abruptă a salariului minim pe economie are două
mari efecte negative asupra economiei:
- unul asupra nivelului de trai a populației datorită inflației create;
- al doilea asupra nivelului veniturilor bugetului de stat prin diminuarea
impozitului pe profit de încasat de la operatorii economici din ramurile care au
de introdus salariul minim pe economie de 1900 lei/lună în costurile produselor/
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serviciilor.
Creșterea veniturilor bugetului asigurărilor sociale obligatorii la bugetul de
pensii și de sănătate prin creșterea cu 35% a acestora prin includerea lor în salariul
minim brut pe economie are deci o dublă influență negativă: asupra populației și
asupra bugetului de stat. Comensurarea acestor influențe e foarte greu de făcut și nu
cred că MFP și MMJS au făcut-o înainte de a decide această măsură, fiindcă nu s-ar
mai pune problema ca aceste contribuții să nu poată fi suportate de cei la care le-au
crescut deja salariile în 2017 (cu 10%-15%) sau de cei care le vor crește din anul
2018 (cu 25%-30%) și care nu sunt încadrați la salariul minim brut de 1450 lei/lună
în 2017 și nu sunt siguri că vor fi reîncadrați la noul salariu minim de 1900 lei/lună
în 2018 sau vor fi concediați pentru că fondul de salarii sau profitul realizat nu va
permite angajatorului să-i mențină în firmă.
Am demonstrat într-un articol anterior că trecerea contribuțiilor de la angajator
la angajat nu presupune majorarea salariilor cu 35% fiindcă baza de calcul a ambelor
contribuții, și ale angajatorului și ale angajatului, este salariul brut, iar ca urmare a
reducerii procentului de impozit de la 16% la 10% în 2018 și a cotei contribuțiilor la
35%, salariații nu pierd la salariu, ci câștigă în condițiile menținerii salariilor actuale
din 2017. Problema nu trebuie să se pună nici pentru salariile din 2018 când se
face trecerea efectivă, mai ales că se mai fac și alte majorări de salarii, chiar dacă
procentul majorărilor nu este de 35% cât este la salariul minim brut pe economie.
Dacă în grila de majorare a salariilor din lege a fost luat ca bază de pornire salariul
minim brut pe economie de 1450 le/lună, cât este în 2017/semestrul II și de 1550
lei/lună cât era preconizat să fie în 2018, nu este obligatoriu ca legiuitorul să refacă
grilele din lege pentru că s-a schimbat salariul minim brut pe economie la 1900 lei/
lună. Acesta este valabil numai pentru categoriile de salariați care sunt încadrați la
acest salariu la 1 ianuarie 2018 și pentru ei trebuie angajatorul să găsească soluția
reîncadrării la acest nou nivel.
Pentru salariatul-angajat de la 1 ianuare 2018 la acest nou nivel de 1900
lei/lună, vom face calculul comparativ față de nivelul din 2017 de 1450 lei lună,
în ambele situații având aceleași condiții la contribuții de 35% și de reducere a
impozitului de veniturile din salarii la 10%/2018 față de la 16%/2017.
Să vedem care este avantajul net al acestuia în situația plății cumulate a
contribuțiilor sociale dacă salariatul are un salariu brut egal cu salariul minim brut
pe economie de 1450 lei cât a fost anul acesta și de 1900 lei/lună cât va fi în 2018
și nu are familie.
A. La un salariu minim brut de 1450 lei/lună, care are acum dreptul și la o
deducere de 300 lei, obținem următoarele cifre:
În 2017:
Din salariul brut de 1450 lei se scad 21,5% contribuțiile angajatorului calculate
la salariul brut:
1450 - 312= 1138
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Se scad și contribuțiile angajatului de 16,5% calculate tot la salariul brut:
1138 - 239= 899
Se acordă deducerea de 300 lei:
1138 - 300= 838
Se aplică impozitul de 16%:
838 x16%=134
Salariul net: 899-134= 765+300= 1065 lei
În 2018:
Din salariul brut de 1450 se scad 35% contribuțiile:
1450 - 508= 942
Se acordă deducerea de 300 lei:
942 - 300= 642
Se aplică impozitul de 10%:
642 x10% = 64
Salariul net: 642- 64= 578 + 300= 878 lei
Creșterea salariului net: 1065 - 878= 187 lei : 878= 21,29%
Verificare: 21,29% x 878= 186,92 lei rotunjit 187 lei
Concluzia: Salariul net pentru acest salariat va crește cu 187 lei ceea ce
reprezintă o creștere de 21,29%.
La salariul minim brut de 1900 lei/lună acordat de la 1 ianuarie 2018:
În 2017:
Din salariul brut de 1900 lei se scad 21,5% contribuțiile angajatorului calculate
la salariul brut:
1900 - 409= 1491
Se scad și contribuțiile angajatului de 16,5% calculate tot la salariul brut:
1491 - 314= 1177
Nu se acordă deducerea personală fiindcă salariul este peste 1500 lei/lună
(vezi art 59 alin.(1)-(2) din Titlu IV al Codului fiscal/2015).
Se aplică impozitul de 16%:
1177 x16%=188
Salariul net: 1177-188= 989 lei
În 2018:
Din salariul brut de 1900 se scad 35% contribuțiile:
1900 - 665= 1235
Se aplică impozitul de 10%:
1235 x10% = 124
Salariul net: 1235 - 124= 1111 lei
Creșterea salariului net: 1111 - 989= 122 lei : 989= 12,33%
Verificare: 12,33% x 989= 121,94 lei rotunjit 122 lei
Concluzia: Salariul net pentru acest salariat va crește cu 122 lei ceea ce
reprezintă o creștere de 12,33%, față de creșterea de 21,29% (187 lei), creșterea la
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salariul de 1900 lei/lună.
Se vede clar de unde vine această creștere chiar în condițiile nemajorării
salariului cum se va face prin legea salarizării la bugetari: de la reducerea contribuțiilor
totale cu 4,25%=39,25%-35,0% și de la reducerea cu 6% a impozitului pe salarii =
16%-10%. Și la salariile mici creșterea este mai mare decât la salariile mai mari. Nu
era nevoie de creșterea salariului minim brut cu 35% prin înmulțirea cu indicele
135%, fiindcă salariul net crește cu 187 lei (21,29%) în condițiile salariului de 1450
lei, iar în condițiile salariului de 1900 lei cu 122 lei (12,33%), păstrând aceleași
condiții comparabile din Codul fiscal/2015.
Dacă introducem condiția de deducere de 510 lei din Codul fiscal propus/2018
la plafonul de 1900 lei inclusiv, avem situația următoare:
În 2017:
Din salariul brut de 1900 lei se scad 21,5% contribuțiile angajatorului calculate
la salariul brut:
1900 - 409= 1491
Se scad și contribuțiile angajatului de 16,5% calculate tot la salariul brut:
1491 - 314= 1177
Nu se acordă deducerea personală în 2017 fiindcă salariul este peste 1500 lei/
lună ( vezi art. 59 alin.(1)-(2) din Titlu IV al Codului fiscal/2015).
Se aplică impozitul de 16%:
1177 x16%=188
Salariul net: 1177-188= 989 lei
În 2018:
Din salariul brut de 1900 se scad 35% contribuțiile:
1900 - 665= 1235
Se acordă deducerea de 510 lei:
1235-510=725
Se aplică impozitul de 10%:
725 x10% = 73
Salariul net: 725-73=652 +510= 1162 sau 1235 - 73= 1162 lei
Creșterea salariului net: 1162 - 989= 173 lei : 989= 17,49%
Verificare: 17,49% x 989= 172,98 lei rotunjit 173 lei
Deci, în condițiile acordării deducerii de 510 lei/2018, creșterea salariului
net/2018 va fi de 173 lei față de 122 lei când se acordă numai deducerea de 300
lei/2017 (diferență în + = 51 lei=173-122 sau 17,49%-12,33= 5,16%).
Dar creșterea salariului minim brut pe economie la 1900 lei/lună nu are
numai consecințele negative menționate anterior, mai și are o consecință negativă
devastatoare asupra persoanelor care desfășoară și alte activități înafara activității de
bază și care s-a anunțat prin TV că vor fi obligate să plătească contribuțiile sociale
obligatorii și pentru aceste activități dar nu la nivelul veniturilor obținute, ci la
nivelul salariului minim brut pe economie de 1900 lei ceea ce reprezintă 665 lei
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(=1900x35%).
Menționăm că, în Programul de guvernare aprobat prin Hotărârea Parlamentului
nr.1/2017 (publicat în MO nr.5/4.01.2017), Anexa nr.2, la paragraful „Încurajare“,
fraza 12 , este următorul obiectiv ce era așteptat de ani de zile să se realizeze:
„Cei cu activități independente, atât PFA, cât și alte tipuri de persoane juridice
(n.n. trebuia „fizice“ , nu „juridice“) vor datora impozit pe venit 10%, față de 16 %
în prezent, iar contribuțiile sociale și de sănătate se vor plăti doar ca persoană fizică,
și nu pe activitatea desfășurată (Termen 1 ianuarie 2018).“
Iar la fraza 13 se face o afirmație contrară care a fost preluată și în massmedia și care anulează textul frazei 12 de a se plăti ca persoană și nu pe activitatea
desfășurată:
„CAS-ul se va plăti la fondurile proprii de pensii (private), fără a exista obligația
de a se plăti la bugetul asigurărilor sociale de stat – mare anomalie, schimbată în a se
plăti 3,7%/2018 la pilonul II din totalul de 10%, față de 5,1%/2017 din 10,7%/2017
(CARE ESTE TOT FOND PUBLIC ȘI TREBUIE SĂ FIE ADUS LA BUGETUL
ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT DE UNDE A FOST DETURNAT PRIN
LEGE ÎN 2007) –, iar CASS -ul se va plăti integral ca persoană fizică, la nivelul
salariului minim pe economie, indiferent de numărul de activități desfășurate.
CASS nu se va plăti de către persoanele care realizează veniturile independente,
dar care sunt scutite de plata acestei contribuții (pensionari, persoane cu
handicap, tineri, persoane aflate în întreținere etc.).“ S-a înțeles că pentru orice
activitate se va plăti la salariul minim pe economie 10%.
Această prevedere de la fraza 13, care contrazice fraza 12 și titlul paragrafului
„Încurajare“ trebuie să dispară din Codul fiscal/2018 fiindcă toți cei care au votat
PSD-ul au crezut că s-a terminat cu impozitarea cu 5,5%, acum 10%/2018, a tuturor
surselor de venit și se va reveni la impozitarea numai a venitului realizat la sursa de
bază și nu s-au așteptat la o asemenea ,„surpriză“ ca să fie impozitați și pentru aceste
venituri și nu la nivelul realizat, ci la 1900 lei, cât s-a făcut salariul minim brut pe
economie. Să dăm un exemplu: O economistă salariată la stat publică un articol
de specialitate într-un ziar și primește 50 lei brut, iar pentru această sumă va trebui să
plătească 190 lei CASS!? Așa nu se încurajează munca, ci nemunca.
ªi nu se mai păstrează încrederea în cuvântul scris într-un document oficial
ce a fost publicat și studiat de cei interesați și a stat și la baza unui vot masiv dat
de o majoritate covâșitoare a populației printre care și intelectuali care sunt: PFA,
jurnaliști, gazetari, agenți imobiliari și alte profesii libere.
02.11.2017
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ASPECTE LEGISLATIVE
PRIVIND SALARIZAREA ÎN ANUL 2018
LEGISLATIVE ASPECTS
OF REMUNERATION IN 2018
Lect.univ.dr. Ioana - Tania STOEAN1
Abstract
Articolul de față are în vedere noile prevederi legislative privind
salarizarea personalului, începând cu prima luna a anului 2018. Noile
reglementările fiscale care vor fi implementate vizează nu doar aspecte
normative ci și aspecte de structură privind componența contribuțiilor
salariale. Acestea se înscriu într-o serie de măsuri fiscal-bugetare ce țin de
politica bugetară în perioada 2018 - 2021.
De la măsurile de consolidare fiscal-bugetară (în perioada 2009 - 2015)
până la măsurile de relaxare fiscală (în perioada 2015 – 2016), țara noastră
a încercat în permanență să-și adapteze politica fiscal-bugetară, în principal,
spre asigurarea protecției sociale a populației cu venituri reduse.
În aceste context, se înscriu și construcțiile bugetare de anul viitor
prin care se diminuează cota impozitului pe venit, iar sarcina fiscală va fi
suportată, prin transferul de contribuții salariale, în principal de angajat.
Pentru creionarea modului în care va arăta salarizarea anul viitor, vom
analiza trei posibile scenarii care au în vedere nealterarea venitului brut, a
venitului net sau păstrarea acelorași costuri pentru societate similar cu cele
din anul 2017.
Cuvinte cheie: politica fiscal-bugetară, sarcina fiscală, transfer de
contribuții salariale, impozitul pe venit, contribuții sociale pentru veniturile
din salarii, contribuția asiguratorie pentru muncă.
Abstract
This article looks at the new legislation on the remuneration of staff
starting with the first month of 2018. The new tax regulations that will be
1
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implemented not only the normative aspects but also the structural aspects
regarding the composition of the salary contributions. These are part of a
series fiscal and budgetary measures that concern the budgetary policy
between 2018 and 2021.
From fiscal consolidation measures (from 2009 to 2015) to fiscal
relaxation measures (between 2015 and 2016) our country has constantly tried
to adjust its fiscal and budgetary policy, mainly to ensure social protection of
the low-income population.
In this context are included the next year’s budget constructions, which
reduce the income tax quota, the tax burden will be borne by the transfer of
salary contributions, mainly by the employee. To illustrate how remuneration
will look next year, we will analize three possible scenarios: do not changes
gross income and net income, or the same cost to company in 2017.
Key words: budgetary-fiscal policy, tax burden, transfer of salary contributions,
income tax, social contributions for salary income, insurance contribution for
work.

Introducere

S

alarizarea personalului reprezintă, în oricare instituție și în oricare firmă,
una din cele mai importante activități ale departamentului de resurse umane.
Adesea, schimbările de ordin legislativ au un impact major pentru profesionistul din
domeniul salarizării, întrucât buna cunoaștere și implementare reprezintă o garanție
pentru organizație, pentru salariat și pentru instituțiile statului.
Din cele mai vechi timpuri, politica bugetară privind recompensarea salariaților
pentru activitatea desfășurată a reprezentat o preocupare foarte importantă a
guvernelor. Bunele practici au fost mereu îmbunătățite, adoptându-se în permanență
strategii viabile în funcție de evoluțiile indicatorilor macroeconomici.
Adoptarea unei noi politici în domeniul salarizării, începând cu anul 2018,
se înscrie în seria de măsuri privind planificarea bugetară în perioada 2018 – 2021.
Printre aceste măsuri de relaxare fiscală se înscrie, de exemplu, reducerea cotei de
impozit pe venit de la 16% la 10% sau transferul sarcinii fiscale privind contribuțiile
sociale obligatorii datorate de angajator la angajat, în cazul veniturilor din salarii sau
asimilate salariilor2, precum și a altor decizii care vor fi detaliate în cele ce urmează.

1. Noi aspecte legislative privind salarizarea în anul 2018
Anul 2018 va fi marcat de noi repere legislative privind salarizarea în România.
Raport privind situația macroeconomică pe anul 2018 și proiecția acesteia pe anii 2019 – 2021, Ministerul
Finanțelor Publice, p.16.
2
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Noile transformări vor avea în vedere schimbări majore de structură constând, în
principal, în transferarea de contribuții salariale în sarcina fiscală a salariaților,
precum:
- contribuția de asigurări sociale datorată bugetului de asigurări sociale de stat,
cunoscută ca fiind contribuția la pensie, va fi în cuantum de 25% pentru persoanele
fizice care au calitatea de salariați sau asimilați acestora (pentru condiții normale
de muncă). Reamintim că această contribuție este în prezent în cuantum de 10,5%
suportată de angajați și de 15,8% în sarcina fiscală a angajatorului;
- contribuția la asigurări sociale de sănătate datorată bugetului asigurărilor
sociale de sănătate și bugetului fondului național unic de asigurări sociale de sănătate
de persoanele fizice care au calitatea de salariați în procent de 10%. În prezent această
contribuție este de 5,5% în sarcina angajatului și de 5,2% datorată de angajator.
Cu privire la contribuția de asigurări sociale datorată bugetului de asigurări
sociale de stat aceasta va fi diferențiată în funcție de condițiile de muncă și se va afla
în sarcina fiscală a angajatorului, după cum urmează:
a) în cuantum de 4% pentru persoanele fizice, având calitatea de salariați sau
asimilați acestora, care își desfășoară activitatea în condiții deosebite de muncă.
Anterior intrării în vigoare a dispozițiilor art.138 lit. b) din Codul fiscal (OUG
nr.79/2017), aceasta era de 20,8%, fiind tot în sarcina fiscală a angajatorului;
b) în cuantum de 8% pentru persoanele fizice care au calitatea de salariați
sau asimilați acestora care își desfășoară activitatea în condiții speciale de muncă.
Anterior intrării în vigoare a prevederilor art.138 lit. c) din Codul fiscal (OUG
nr.79/2017), aceasta era de 25,8%, fiind tot în sarcina fiscală a angajatorului.
De asemenea, un element de noutate constă în apariția contribuției asiguratorii
pentru muncă în cuantum de 2,25% provenită din conexarea unor contribuții care
existau anterior anului 2018 (fondul șomaj, contribuția pentru concedii și indemnizații,
fondul de garantare a creanțelor salariale, contribuții pentru accidente de muncă și
boli profesionale) și se aflau exclusiv în sarcina fiscală a angajatorului.
Aceasta va fi datorată de angajatori pentru veniturile din salarii sau asimilate
salariilor.
Un alt element de noutate îl constituie diminuarea cotei privind impozitul pe
venit de la 16% la 10% pentru toți salariații. Conex impozitului pe venit, au fost
schimbate cuantumurile deducerilor personale în sumă fixă, concomitent cu pragul
până la care acestea se acordă, respectiv 1.900,00 lei, după cum urmează:
- fără persoane în întreținere 510,00 lei;
- cu o persoană în întreținere 670,00 lei;
- cu două persoane în întreținere 830,00 lei;
- cu trei persoane în întreținere 990,00 lei;
- cu patru persoane și peste în întreținere 1.310,00 lei.
De asemenea, venitul brut peste care nu se mai aplică sistemul de deducere în
mod degresiv la 3.600,00 lei.
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Există unele particularități în ceea ce privește extinderea bazei de calcul a
contribuției de asigurări sociale (CAS) prin includerea în baza de calcul a salariilor
și a veniturilor asimilate salariilor ale contribuabililor asigurați în sisteme proprii de
asigurări sociale care realizează venituri și din alte surse precum și a pensionarilor
din sisteme proprii de asigurări sociale care realizează și venituri din alte activități,
altele decât veniturile din pensii, de exemplu: avocați, notari, personalul monahal,
cadrele militare etc. potrivit dispozițiilor art. 141 lit. b) din Codul fiscal.
O altă particularitate prevăzută în OUG nr.79/2017 cu privire la nereținerea
contribuției pentru asigurări sociale (CAS) în perioada în care aceștia sunt salariați
pentru următoarele categorii:
- sunt elevi sau studenți sub 26 de ani;
- sunt ucenici, în vârstă de până la 18 ani;
- sunt persoane cu dizabilități cărora li se recunoaște dreptul de a lucra mai
puțin de 8 ore prin lege;
- sunt pensionari pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii (exceptați
fiind cei cu pensii de serviciu potrivit unor legi/statute speciale, cei care cumulează
pensia în sistemul public cu pensia în sistemul neintegrat);
- realizează în cursul aceleiași luni venituri din salarii sau asimilate salariilor
în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de
calcul cumulată este cel puțin egală cu salariul minim brut pe țară (SMB).
Arătăm că OG nr.4/2017 prin care categoriile de persoane evidențiate la
paragraful anterior ca fiind scutite de contribuții la asigurările sociale de sănătate
(CASS) nu a fost aprobată.

2. Posibile scenarii de modificare a venitului brut/net
Pentru aplicarea noilor reglementări legislative privind salarizarea începând
cu anul 2018, există câteva scenarii care pot avea în vedere majorarea venitului brut,
majorarea venitului net sau menținerea acelorași costuri pentru companie, similare
cu cele din anul 2017.
Transformarea venitului brut, caz în care este mai mare decât salariul minim
brut pe țară (SMB), sau a venitului net, se va realiza ca urmare a negocierilor cu
salariații.
Detaliem mai jos, câteva scenarii posibile și impactul pe care acestea îl pot
avea:
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Tabelul nr.1

2489

2301

5

43

56

52

349

43

56

52

Contribuții
în anul 2018
%

1900

Contribuții
în anul 2017
%

Mod de
calcul
2018
Același
brut

Mod de
calcul
2017

2017

2018

1900

15.8

300

5.2

16

0.5

10

0.168

3

0.85

16

0.25

2.25

Total cost
societate

%

Același
net

%

Aceleași
costuri
pentru
societate

10.5

25

200

475

622

575

5.5

10

17

190

249

230

0.5

0

10

16

10

304

190

249

230

530

855

1120

1035

Venit
brut

1900

1900

2489

Venit net

1370

1045

<32.05

1369

Cost
societate

2249

1943

<15.78

2545

Total cost
salariat

>31.00

>8.39

%

2301

>21.10

1265

<8.30

2249

* în scenariile prezentate nu a fost utilizată deducere personală
În tabelul de mai sus, am încercat să radiografiem, schematic, posibilele
scenarii care vor fi aplicate în anul 2018 comparativ cu costurile din anul 2017,
pornind de la impactul pe care acestea îl pot avea, rezultând următoarele informații:
- dacă o companie va hotărî să păstreze venitul brut existent în anul 2017 (în
cazul de față 1.900,00 lei), atunci venitul net va scădea cu 32,05%, iar costurile sale
vor fi mai mici cu 15,78%;
- dacă se va decide păstrarea venitului net existent în anul 2017, atunci venitul
brut va trebui sa fie indexat cu 31,00% iar costurile vor societății vor crește cu 8,39%;
- dacă se va decide păstrarea acelorași costuri ale societății cu salariile similar
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cu cele plătite în anul 2017, venitul brut va fi indexat cu 21,10%, iar venitul net va fi
mai mic cu 8,30%.

Concluzii
Apreciem că noua filosofie fiscală privind salarizarea care va fi implementată în
anul 2018 este un pionierat în țara noastră din perspectiva transferului de contribuții
salariale în sarcina angajatului cu mențiunea că acestea vor fi în continuare stabilite,
reținute, declarate și plătite către organul fiscal de către angajator astfel cum este
prevăzut la art.146 alin. (1), (3), (5) respectiv art.168 alin. (1), (2), (3) din Codul
fiscal.
Indiferent de tipul de contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu
timp parțial) încheiat cu persoane fizice care obțin venituri din salarii sau asimilate
salariilor, valoarea contribuției la asigurări sociale (CAS) nu poate fi mai mică
de 25% aplicată la salariul minim brut pe țară. Aceeași situație se aplică și pentru
contribuția la asigurări sociale de sănătate (CASS) care nu va putea fi mai mică de
10% aplicată la salariul minim brut pe țară, adică la 1.900,00 lei. Arătăm că aceste
situații sunt valabile pentru numărul de zile de lucrătoare din luna în care contractul
individual de muncă este activ.
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FIRMELE FANTOMĂ ÎN ROMÂNIA.
CONSECINŢELE ASUPRA BUGETULUI
DE STAT ŞI MEDIULUI DE AFACERI
THE PHANTOM COMPANIES
IN ROMANIA. CONSEQUENCES
OF THE STATE BUDGET
AND BUSINESS ENVIRONMENT
Conf.univ.dr. Gabriel I. NĂSTASE
Consultant economico-financiar Nicolae. I. PENESCU
Rezumat
În mediul de afaceri din România este perpetuată de foarte mult timp
o situaţie extrem de improprie unei funcţionări normale a firmelor, cu efecte
negative inclusiv asupra bugetului de stat. Una dintre cauzele majore a
situaţiei anormale o constituie menţinerea condiţiilor legislativ-procedurale,
favorabile marii evaziuni fiscale prin firmele “fantomă”.
Cuvinte cheie: mediul de afaceri, firme fantomă, buget de stat, evaziune
fiscală
Summary
In the Romanian business environment, a situation that is extremely
improper for a normal functioning of companies is perpetuated for a very
long time, with negative effects including on the state budget. One of the
major causes of the abnormal situation is the maintaining of legislative
and procedural conditions, favorable to tax evasion through „phantom”
companies.
Keywords: business environment, phantom companies, state budget, tax
evasion
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Introducere

Î

n mediul de afaceri din România este perpetuată de foarte mult timp o
situaţie extrem de gravă, improprie unei funcţionări normale a firmelor, cu
efecte negative inclusiv asupra bugetului de stat.
Una dintre cauzele majore ale situaţiei anormale o constituie menţinerea
condiţiilor legislativ-procedurale, favorabile marii evaziuni fiscale prin firmele
„fantomă”. Patronii şi administratorii oneşti, care fac eforturi să menţină în funcţiune
firme „la vedere”, să obţină profituri în mod corect, plătind salariile angajaţilor,
taxele, impozitele, asigurările sociale şi de sănătate, se văd surclasaţi de către cei ce
apelează la reţele infracţionale specializate în evaziune fiscală. Acestea, în schimbul
unor sume proporţionale cu problemele financiar-economice ale firmelor „cliente”
(datorii neplătite către stat sau către alte entităţi economice, operaţiuni fictive
purtătoare de TVA etc.), le transformă în firme „fantomă”, prin cesionarea către
persoane neidentificabile sau paupere.
În mod continuu, de peste 27 de ani, măsurile antifraudă sunt aplicate subiectiv,
discreţionar de către instituţiile şi funcţionarii cu atribuţii în domeniu, în detrimentul
statului, în general, şi al acelora care respectă legea (persoane fizice sau juridice),
în particular. Aceştia sunt de regulă controlaţi, amendaţi, hărţuiţi birocratic, în timp
ce marii evazionişti abandonează, de câte ori vor, firmele prin care se decontează
servicii fictive, importuri netaxate,operaţiuni de comerţ de toate tipurile pentru care
nu se plătesc taxe şi impozite. Este comod pentru instituţiile şi funcţionarii din
domeniile: fiscal, vamal, muncă, mediu, poliţie etc. să agaseze cu controale o firmă
care nu-si schimbă sediul, acţionarii, obiectul de activitate timp de ani sau chiar zeci
de ani, care are salariaţi cu cărţi de muncă şi cu obligaţiile fiscale plătite, decât
să stăvilească reţelele de evaziune, care produc pagube, corupţie şi sfidare pentru
întreaga societate.
În ce ţară din U.E., în anul 2017, s-a mai văzut ca sute de cetăţeni pauperi din
ţări precum SIRIA, TUNISIA, IRAK, IRAN, MAROC, CAMERUN, GUINEEA,
MOLDOVA, ALBANIA, BOSNIA etc., să preia, prin cesionare, în câteva luni,
zeci de firme fiecare!? Marea majoritate a ciudaţilor investitori sunt cu identităţi
false, documente provizorii sau procuri false, purtate pe la Registrul Comerţului şi
Monitorul Oficial de către membrii reţelelor specializate în „fantomatizări”. Asupra
firmelor ajunse scriptic la refugiaţii africani, nimeni nu mai face controale şi verificări.
Rar apare, conjunctural, câte un dosar penal pentru evaziune, spălare de bani sau
alte infracţiuni, dar fenomenul depăşeşte de sute sau mii de ori volumul anchetelor
penale, iar recuperările financiar-economice sunt şi mai firave. Aceste cesionări
aberante, la care Ministerul Justiţiei, prin Registrul Comerţului, şi Ministerul de
Finanţe, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală-ANAF, au acces on-line,
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sunt acceptate ca o fatalitate şi nu constituie criterii de prioritizare a controalelor
antievazioniste. În fiecare an, dispar doar prin această metodă mii şi mii de firme
şi odată cu ele zeci de milliarde de lei evazionaţi, spălaţi, furaţi… Ori de câte ori
s-a încercat creşterea rigurozităţii în privinţa transferurilor de firme, un întreg sistem
mafiot, transpartinic, a reacţionat zgomotos cu sloganuri şi lozinci despre „libera
asociere”, „norme şi legislaţii europene”, „debirocratizare” şi câte alte inepţii care nu
au nici o legătură cu fondul problemei, după cum vom demonstra. Cu toate că, încă
de la începutul anilor 2000 şi, ulterior, tot mai des, au explodat adevărate scandaluri
şi dosare penale de anvergură, cu returnări frauduloase de TVA către reţele ce folosc
firme fantomă şi facturi false emise în numele acestora, între timp s-a renuntat şi
la obligaţia încheierii documentelor de cesionare a firmelor în faţa unui notar. În
prezent orice avocat, poate întocmi documente de cesiune a părţilor sociale dintr-o
firmă, pe care Registrul Comerţului, ANAF şi Monitorul Oficial le parafează absolut
formal, legalizând practic „şmecheria”.

Modul de operare. Implicaţii concrete
După o funcţionare relativ scurtă, care poate fi de câţiva ani sau doar de câteva
luni, după ce firma în cauză a rulat, încasat/plătit sume importante sau a emis facturi
cu valori mari către alte firme, acţionarii „cesionează“ părţile sociale unor personaje
fictive sau paupere din ţări africane, asiatice, sud-americane sau europene non-UE
(balcanice ori Republica Moldova), care rămân în documente ca noii proprietari şi
administratori ai firmelor respective. Evident, după acest transfer, sediile firmelor
respective sunt schimbate şi nu se mai depune nici o declaraţie fiscală şi, la scurt
timp, sunt radiate din evidenţele administraţiei fiscale, prin proceduri judiciare
formale, iniţiate chiar de către ANAF şi Registrul Comerţului. Asemenea firme dispar
cu sutele lunar şi cu miile anual. Identităţile „investitorilor” respectivi sunt folosite
câteva luni sau 1-2 ani, timp în care preiau scriptic zeci de firme fiecare, după care
sunt abndonate şi alte identităţi dubioase apar în alte mii de firme.
Fenomenul este cunoscut mai vag sau mai în detaliu, însă amploarea şi forma
sa concretă sunt greu de închipuit fără să ne concentrăm asupra sa. În acest sens, am
ales la întâmplare câţiva „investitori” şi firme „fantomatizate” cu câţiva ani în
urmă pentru a evidenţia că noii proprietari africani ca şi firmele preluate de ei,
au dispărut cu totul din „piaţă” şi mai ales din evidenţele ANAF.(Anexa 1).
De asemenea, pentru a arăta că fenomenul continuă neîntrerupt, au fost
alese, tot aleator, câteva „fantome” care au preluat în 2016 şi 2017 alte firme. (Anexa
2).
Cele mai multe firme „fantomatizate” activează în domeniile: construcţii
şi materiale de construcţii; importuri de legume-fructe; tăierea şi rindeluirea
lemnului; comerţul cu carne; transporturile rutiere; afaceri imobiliare; consultanţă şi
management în afaceri; publicitate; materiale reciclabile etc.
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Din analiza efectuată, bazându-ne pe date publice, fără posibilitatea de a
efectua cercetări avansate aşa cum le poate face ANAF, am constatat că cel puţin
câteva sute de personaje „tip fantomă” apar în documentele Registrului Comerţului
în aceeaşi perioadă, însă numărul lor este cu certitudine mult mai mare. Dacă doar
o treime din numărul documentelor de cesionare, publicate în Monitorul Oficial, în
care apar aceste „fantome”, reprezintă numărul firmelor preluate, rezultă o medie
aproximativă de 20-30 de firme pe fiecare „investitor” de acest fel (la unele firme
apar câte două „fantome” în tandem), iar acestea sunt de ordinul miilor pe an. După
cum am menţionat anterior, firmele sunt în permanenţă înlocuite cu altele.
Pentru a avea imginea mult mai clară a modului cum sunt folosite astfel de
firme, trebuie precizat faptul că prin conturile bancare ale acestora se „rostogolesc”
o foarte mare parte a „banilor negri”. Fenomenul este indisolubil legat şi de actele de
coruptie şi deturnare a banilor publici autohtoni sau europeni. Pe de altă parte „firmele
fantomă”, prin sutele şi miile de facturi emise pentru servicii sau mărfuri fictive,
sunt principalul mijloc prin care unele firme „cu blazon”: supermarcheturi, lanţuri
farmaceutice, distribuitori de materiale de construcţii, distribuitori de carburanţi ş.a.,
îşi supradimensionează cheltuielile pentru a-şi diminua profiturile în scop evazionist
(exemple menţionate în articolele A, B şi C). Acest mecanism permite şi „mascarea”
provenienţei reale a unor produse introduse pe piaţa internă, uneori cu consecinţe
negative şi în domenile siguranţei alimentare, medico-farmaceutic etc.
Nu în ultimul rând, aceste firme „fantomă” sunt principalul paravan pentru
„acoperirea” banilor folosiţi în campanii electorale, în spălarea fondurilor provenite
din activităţi de crimă organizată şi în multe alte ilegalităţi.
Fantomele prezentate în Anexa 1, după ce îşi folosesc firmele o perioadă
de timp, dispar definitiv după ce le vând altora, aceştia din urmă devenind „noii
proprietari”. Este evident că, în activitatea anterioară „fantomatizării” unei firme
au fost comise ilegalităţi de ordin economico-financiar, iar scopul înstrăinării a fost
ştergerea urmelor şi „pasarea” răspunderii „noilor proprietari”. Trebuie subliniat
şi faptul că înfiinţarea unei firme noi pe numele unei „fantome” este de asemenea
indubitabil legată de activităţi infracţionale pe care cei care o gestionează în mod
real urmează să le desfăşoare. Există şi „accidente” în care intră pe „fir” şi instituţii
cu atribuţii în zona penală, de regulă zgomotos şi triumfalist mediatizate. Din
păcate, situaţiile prezentate reprezintă un număr infim faţă de dimensiunea reală a
fenomenului.
Continuitatea practicilor la care facem referire este prezentată în Anexa 2,
unde sunt şi alte „fantome” folosite la cesionări relativ recente, în perioada 20152017. Observăm că o singură „fantomă” a preluat 19 firme cu o cifră de afaceri totală
declarată de 30 milioane de euro, fără să avem posibilitatea de a intra în detaliile care
i-au determinat pe foştii proprietari să le cesioneze africanilor.
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De asemenea în Anexa 3 sunt menţionate datele unor „investitori” – de curând
devenite „fantome” – cu care „se lucrează“ chiar în momentul când prezentăm
această succintă analiză.

Complicitatea şi formalismul instituţional
Din perspectiva datelor, acest material realizat exclusiv după informaţii publice,
poate fi întocmit de către ANAF în câteva minute într-o formă mult mai complexă şi
detaliată, fie şi doar pe baza declaraţiilor depuse în format electronic de către agenţii
economici. De asemenea ANAF poate identifica aproape instantaneu dacă alte firme
(mai ales cele care solicită returnări de TVA) au cuprins în contabilitate şi raportări,
facturi către sau de la firmele fantomă, sumele şi băncile unde toate aceste firme au
conturi deschise şi multe altele.
Pe de altă parte, Registrul Comerţului (din structura Miniserului Justiţiei!!)
eliberează documentele de înfiinţare/funcţionare/transfer ale firmelor, acceptând
documentele cu un formalism inadmisibil, fără nici o reacţie, cu toate că diversitatea
domeniilor în care apar „investitorii” africani şi perioada scurtă în care se lansează
în zeci şi sute de „afaceri” fiecare, frizează absurdul. Un astfel de „investitor” preia
în acelaşi timp firme de legume-fructe, cabinete medicale, firme care se ocupă cu
tăierea lemnului, cu acordarea de consultanţă, cu construcţii, transporturi, publicitate
ş.a.!!!
Este evident că nu „investitorii“ se prezintă în faţa funcţionarilor care
înregistrează cesionarea firmelor, ci persoane împuternicite să prezinte alte
împuterniciri, dar care nu sunt consemnate în documentele implementate în
evidenţele electronizate. Ar ieşi uşor în evidenţă „cooperativele specializate în
fantomatizări”. Cu atât mai grav este faptul că, pe actele de înfiinţare/cesiune/
funcţionare a acestor firme (persoane juridice), îşi pun semnăturile şi ştampilele
judecători desemnati!! Este mai mult decât evident faptul că, în privinţa stopării
acestei stări de fapt, există o tacită dar solidă complicitate transpartinică, altfel
„figuraţia” pe care o fac institutiile care reprezintă primele şi cele mai importante
filtre la înfiinţarea, transferul sau controlul firmelor în ROMÂNIA, nu ar fi la fel de
penibilă după 27 de ani de la demascarea primelor „inginerii” de acest gen.
În Anexa 4 se poate observa concret cum arată şi, mai ales, ce conţin
documentele de cesiune ale unei firme ce urmează a fi „fantomatizată”. Se poate
remarca felul cum este înţeleasă şi aplicată libertatea în afaceri şi dreptul la libera
asociere pentru cetăţeni străini proveniţi din state unde însăşi circulaţia către Europa
prezintă o serie de riscuri şi restricţii, având în vedere migraţia ilegală şi chiar
terorismul. Este greu de crezut şi, totuşi, din documentele de cesionare rezultă că
pentru instituţiile din România este suficient ca un „investitor” din IRAK să fie

172

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(32)/2017

UNIVERS ECONOMICO-SOCIAL
„identificat” la preluarea unei firme sau schimbarea sediului social, cu un document
de călătorie emis de autorităţile din Ungaria (unde probabil are statut de refugiat,
asistat umanitar?!).

Concluzii
Prevenţia acestor cesionări aberante ar fi extrem de simplă, dacă Registrul
Comerţului şi ANAF ar da dovadă de o minimă rigurozitate în acceptarea/gestionarea
documentelor. În primul rând, un cetăţean care nu este membru al UE ar trebui să
treacă pe la instituţiile din subordinea Ministerului Afacerilor Interne (MAI) şi
Ministerului Afacerilor Externe (MAE), înainte de a deveni „investitor”, făcând
dovada legalităţii şi statutului prezenţei sale în România precum şi posibilă verificarea
autenticităţii documentelor de identitate etc.. În foarte multe documente de cesionare,
referitor la persoanele cu domiciliul în Africa, se specifică: „cetăţean cunoscător al
limbii române”, menţiune acceptată fără nicio problemă de funcţionarii Registrului
Comerţului (R.C.), care nici nu îi văd fizic pe aceşti „investitori”. Procuri şi alte
documente, autentificate de traducători autorizaţi, sunt preluate drept documente
originale, fără verificarea autenticităţii actului tradus şi traseul pe care a ajuns la
Registrul Comerţului, ocolind MAI şi MAE, sigurele instituţii competente să verifice/
valideze documentele emise în state de pe alte continente sau state europene din afara
UE.
O dovadă în plus a formalismului în combaterea fenomenului în acest domeniu
este şi acela referitor la faptul că, acum câţiva ani în urmă, în scop de „prevenţie”, s-a
instituit obligativitatea controlului ANAF înaintea cesionării unei firme. Măsura este
total ineficientă şi chiar ridicolă, atâta timp cât permite cesionarea „în doi paşi” fără
control: mai întâi „intră fantoma” în firmă şi apoi iese fostul proprietar.(Anexa 4).
Toate aspectele prezentate, arată o lipsă de voinţă reală de a stopa fenomenul,
total impropriu civilizaţiei unei ţări membre a Uniunii Europene. Trebuie menţionat
faptul că această stare de fapt perpetuată în mediul de afaceri din ROMÂNIA este
ca o mană cerească pentru firmele care vând „fără profit” alimente, carburanţi,
medicamente, materiale de construcţii etc. Diminuarea profitului pe lanţul de
aprovizionare se realizează trecând mărfurile prin firme „fantomă”. În felul acesta se
realizează o creştere artificială a cheltuielilor, returnări sau compensări de TVA pentru
exporturi fictive „fabricate” tot cu firme „fantomă”, acoperirea unor contracte pe bani
publici din care „se sifonează” o mare parte prin acelaşi tip de verigi intermediare
etc.. Nu în ultimul rând, din anumite bănci sau firme de asigurări se „pierd” sume
importante prin „credite neperformante” sau alte „inginerii financiare” către firme
„fantomatizate” ulterior. Evident că astfel de practici diminuează intenţionat
profiturile firmelor implicate în acest „circuit” de evaziune fiscală.
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Având în vedere cele prezentate, nu este greu de intuit de ce trenează în
România această stare de fapt ca o fatalitate şi ea „trebuie” acceptată în continuare!
În acelaşi timp, cetăţenii români sunt trataţi în mod absolut inechitabil în
ceea ce priveşte obligaţiile legale faţă de stat şi buget: unii consideraţi „fraieri”
(persoane fizice sau juridice) care se achită de aceste obligaţii şi alţii, consideraţi
„şmecheri” care evazionează în maniera aratată anterior sau chiar fură fără a fi
pedepsiţi.
Pierderile la nivelul unui an sunt de ordinul miliardelor de euro,
preponderent de la bugetul de stat dar şi de la alte entităţi economice private
„ţepuite” de astfel de firme.
ANEXE
ANEXA 1
Investitori cu profil de „fantome” aleşi aleator din documentele de cesiune,
folosiţi cu câţiva ani în urmă:
1.AMAR A GHANAN-IRAK, apare în 48 documente de cesiune, în
perioada 2008-2010;
2.TAHLO DARWISH AGID -IRAK, apare în 26 documente, în 2010;
3.ABDULAH KHAMES R. KH.-IRAK , 104 documente, în perioada 20092015
4.KADEM TAHER AHMED-IRAK , 52 documente, în perioada 20102012;
5. HAMADA MOHAMED HASSAN ATTIA-EGIPT, 30 documente, în
perioada 2012-2013;
6. AHMED ELSAYED MOHAMED RADI-EGIPT, 218 documente, în
perioada
2010-2013;
7. BENALI ALADDINE-TUNISIA, 104 documente, în perioada 2011-2015;
8. YACOUBI DHIA- TUNISIA, 152 documente, în perioada 2011-2015;
9. AIT KHABBA ISAM EDDINE-MAROC, 27 documente, în perioada
2012-2014;
10. ALAYA WAEL-TUNISIA, apare în 146 documente, în perioada 20122015;
Ne-am oprit doar la 10 identităţi (alese aleator din sutele care există) care,
însumate, apar în circa 900 de documente privind cesiuni de firme. Fără posibilitatea
de a estima ce s-a petrecut în mod real în jurul fiecărei firme din perspectiva evazionistinfracţională (aproape toate datele de bilanţ, acolo unde s-au depus vreodată, au fost
şterse de ANAF din baza publică), am găsit câteva subiecte de presă din dosare penale
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aflate în cercetări la parchete, în care astfel de firme preluate de către investitorii cu
profil de „fantome”, apar implicate în fraude de milioane de euro.
Spre exemplu, „fantoma 4 “- KADEM TAHER AHMED-IRAK, apare în
53 de documente prin care a preluat circa 41 de firme :
Cui-26419402 , Cui-26309280,
Cui -26061923-comerţ fructe şi legume;
Cui -21134110;
Cui -25851002;
Cui -24922296 şi
Cui -24688854 -comerţ ;
Cui -18972893-comerţ cu carne în magazine;
Cui -8077727-comerţ în magazine;
Cui -15143114-cabinet stomatologic!;
Cui -22416446-societate de pază;
Cui -24129763-colectare deşeuri baterii ;
Cui -22995542-colectare materiale reciclabile ;
Cui -26071854-consultantă în afaceri ;
Cui -26061940-afaceri imobiliare ;
Cui -16834002-asistenţă medicală ;
Cui -26309231-magazine de bricolaj ;
Cui -18530280-comerţ cu ridicata carne ;
Cui -17633333-fabricare capace borcan ;
Cui -15906259, Cui -7040142-comerţ cu diverse ;
Cui -22145460, Cui -16896803-transporturi rutiere ;
Cui -1565372-mâncare la domiciliu ;
Cui -17804379-activităţi suport pentru întreprinderi ;
Cui -3681675-organizări târguri şi expoziţii ;
Cui -17463719-comerţ cu autoturisme ;
Cui -16372159-tăierea şi rindeluirea lemnului ;
Cui -18706913-fabricare material plastic pentru construcţii;
Cui -26506215-activităţi de publicitate ;
Cui -1596352-închirieri imobiliare ;
Cui -23596825-construcţii metalice ;
Cui -21555683-comerţ cu art. mercerie şi ţesături;
Cui -10614890-metalurgie ;
Cui -4094288, Cui -18683615, Cui -18706913;
Cui -30138987,-construcţii (articol-presa A);
Cui -26061940-afaceri imobiliare (articole - presa B şi C);
Cui -3767-restaurant.
Pentru toţii “investitorii” de acest gen şi firmele preluate de ei acelaşi
clişeu de peste 27 de ani !
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ANEXA 2
„Fantome ” folosite relativ recent la cesionări, în ultima parte a anului 2015,
în 2016 şi inclusiv la începutul anului în 2017:
1. EDABABI ALI-TUNISIA, 48 documente de cesionare 2016-2017;
2. KHADHRAOUI EP EDABABI ASMA- TUNISIA, 30 documente 2016;
3. HASSANKHANIRAD FARZALI-IRAN, 49 documente 2015-2016;
4.ZEGNANI HAZEM- TUNISIA, 2 documente 2015;
5.MBAREK HOUSSEM EDDINE- TUNISIA, 28 documente 2016-2017;
6.GUICHA SAMEH- TUNISIA-16 documente 2016-2017;
7.BERNIS MOHAMED- TUNISIA, 41 documente 2015;
8.ZARRIN CHANG SHIRAZI MOHAMMAD MEHDI- IRAN, 74
documente 2015-2016;
9.CHAHBI ISSAM- TUNISIA, 80 documente 2015-2016;
10.MISSAOUI HOSSEMEDDINE- TUNISIA,48 documente 2015-2016.
Cele zece fantome recente apar în 448 documente de cesiune în decurs de
un an şi câteva luni. Spre exemplu, prima „fantomă” din listă (EDABABI ALITUNISIA) a preluat 24 de firme, după cum urmează :
Cui 34175309-comerţ cu auto;
Cui 189903559, Cui 32296240-comerţ cu diverse;
Cui 30697253-comerţ cu auto;
Cui 32403974-comerţ cu textile şi pielărie;
Cui 3206731-comerţ cu dulciuri, auto/consultanţă!; -OCui 33382306, Cui 33367845-publicitate;
Cui 35691022-comerţ cu ridicata;
Cui 18342294-reparaţii auto;
Cui 30695694-comerţ în magazine;
Cui 32923691-construcţii;
Cui 11488471, Cui 33026090-comerţ cu mobilă;
Cui 35691022-comerţ cu textile;
Cui 33125108-consultanţă; -OCui 29638024-comerţ produse chimice cu ridicata;
Cui 5979903-materiale reciclabile;
Cui 9228607, Cui 35313779-închirieri imobile; -OCui 28964340, Cui 31622380-comerţ în magazine;
Cui 31238550, Cui 30803818-restaurante; -OFiind recent „fantomatizate”, bilanţurile depuse anterior de foştii
administratori ai acestor firme, nu au apucat să fie şterse de pe portalul ANAF
şi am putut prelua câteva date din istoricul lor financiar “la vedere“. Cu toate că
5 dintre aceste firme au raportat, atât cât au funcţionat, cifre de afaceri aproape 0
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(vezi cele la care apare -O -), cifrele de afaceri raportate în anii anteriori cesiunilor
însumează peste 135 milioane de lei, deci circa 30 milioane euro de la celelalte 19
firme preluate de către o singură fantomă! Datele din bilanţurile depuse de către
cei care au “pasat” firmele “investitorilor “africani nu sunt evidenţiate!
ANEXA 3
Cei mai recenţi „investitori“ apăruţi în procesul de cesionare a unor firme ai
căror acţionari/administratori vor să se debaraseze de acestea.
• „Investitori” din CAMERUN:
-FAI DENISIAN, născut în Camerun, la data de xxxxx, cu domiciliul
declarat în Camerun, PO BOX Yaounde 579, identificat cu paşaportul nr.xxxxx,
emis de autorităţile din Republica Camerun la data de 17.10.2012, valabil până la
data de 17.10.2017(14 documente/M.O.-8 firme);
-ANIA TACH ELIAN născut în Camerun, la data de xxxxx, cu domiciliul
declarat în Camerun, PO BOX Yaounde 185, identificat cu Paşaportul nr.xxxxx,
emis de autorităţile din Republica Camerun la data de 23.09.2013, valabil până la
data de 23.09.2018 (22 documente)
-ANYAO DAVID NKWA, născut la data de xxxxx în Akwaya, Republica
Camerun, domiciliat în Republica Camerun. P.O. Box Yaounde 155 identificat cu
paşaport cod CMR nr. Xxxxx eliberat de Autorităţile din Buea la data de 03.02.2014,
valabil până la data de 03.02.2019 (52 documente);
-DICKSON MBUA NGOMBA născut la data în Republica Camerun, Buea,
fiul lui xxxxxx şi xxxxxxx, domiciliat în Republica Camerun, str. Xxxxx nr. 101,
identificat cu Paşaportul nr. Xxxxxx eliberat de Autorităţile din Republica Camerun
la data de 19.02.2013 valabil până la data de 19.02.2018 (45 documente);
- ANGAYE SANYEYE, cetăţean din Republica Camerun, cunoscător
al limbii române, domiciliat în Republica Camerun, Yaounde, str. Xxxxx nr. 89,
posesor al paşaportului tip P - cod CMR nr xxxx , eliberat de autorităţile din Rep.
Camerun Yaounde, la data de 06.08.2012, valabil până la data de 06.08.2017 (20
documente);
- BAMI MOSA WAANA, cetăţean camerunez, născut la xxxx în Akomy,
Camerun, cu domiciliul în Republica Camerun, PO BOX Yaounde 690, posesor al
P.A. tip P, cod CMR nr. Xxxxx eliberat la data de 11.05.2012 de autorităţile din
Republica Camerun (16 documente);

• „Investitori” din GUINEEA:
- FOFANA MOUSSA, cetăţean al Republicii Guineea, născut la data dexxxxx,
în Kankan, cu domiciliul declarat în Republica Guineea, Conakry, xxxx 811,
identificat prin PAS nr. Rxxxxx , eliberat de Autorităţile din DCPAF Conakry, Rep.
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Guineea la data de 24.08.2012, valabil până la data de 23.08.2017(44 documente);
-MAREGA BRAHIMA domiciliat în Republica Guineea, Conakry, str.
xxxx, P.O.Box 720, identificat cu paşaportul nr. Xxxx eliberat de autorităţile
Republicii Guineea DGPAF CONAKRY la data de 20.04.2012, valabil până la
data de 19.04.2017, născut la data de 14.01.1978 în Republica Guineea, Siguiri (33
documente).
ANEXA 4
Exemple de documente în care apar „investitorii străini”
1. Act privind cesionarea unei firme
DECIZIA NR. 1
din 10.03.2010 a Societăţii Comerciale XXXXXXXXX- S.R.L., persoană
juridică română, cu sediul în XXXXXXXX, Str. ________nr. 12, comuna
XXXXX, jud. _______
Subsemnata________, cetăţean român, născută la data de 28.12.19___
în Bucureşti, sector 2, domiciliată în oraş ______, str. _______nr. 90, jud. Ilfov,
identificată cu CI seria XX nr. 00000 eliberat de SPCLEP ________la data de
8.09.20xx, CNP xxxxxxxxxx, asociat unic şi administrator al Societăţii Comerciale
xxxxxxxxx- S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în sat xxxxxxx, Str. Xxxxxxx
nr. 12, comuna______, jud._______, înregistrată în registrul comerţului sub nr.
J34/XXX/2007, cod unic de înregistrare XXXXX, avându-i invitaţi pe domnii
Kadem Taher Ahmed, de naţionalitate irakiană, născut la data de xxxxxx în Irak,
Bagdad, domiciliat în Ungaria, 1035 Budapesta 03, Szentendrei UT 19, 8 em. 72
a, identificat cu documentul de călătorie nr. ZT001104, eliberat de autorităţile
din Ungaria la data de 23.11.2009, şi Tahlo Darwish Agid, de naţionalitate
irakiană, născut la data de xxxxxxx în Irak, Mosul, domiciliat în Ungaria,
1076 Budapesta 07, Garay Utca 26, 2 em. 17A a, identificat cu documentul de
călătorie nr. 019209, eliberat la data de 18.06.2009 de autorităţile din Ungaria,
decid următoarele modificări actului constitutiv al societăţii:
I. Se retrage din societate asociatul unic XXXXXXXXXX prin cesiunea celor
150 părţi sociale cu o valoare nominală de 10 lei în valoare totală de 1.500 lei aport
în numerar, reprezentând 100 % din capitalul societăţii domnilor Kadem Taher
Ahmed 50 % şi Tahlo Darwish Agid 50 %, pierzând astfel calitatea de asociat.
II. în urma acestei cesiuni domnii Kadem Taher Ahmed şi Tahlo Darwish
Agid devin asociaţi, care deţin cele 150 părţi sociale cu o valoare nominală de 10 lei
în valoare totală de 1.500 lei aport în numerar astfel:
- Kadem Taher Ahmed 75 părţi sociale cu o valoare nominală de 10 lei
fiecare în valoare totală de 750 lei, reprezentând 50 % din capitalul social;
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- Tahlo Darwish Agid 75 părţi sociale cu o valoare nominală de 10 lei fiecare,
în valoare totală de 750 lei, reprezentând 50 % din capitalul societăţii.
III. încetează calitatea de administrator a doamnei XXXXXXXXX.
Se dă descărcare de gestiune administratorului XXXXXXX pentru mandatul
său desfăşurat până la momentul luării prezentei hotărâri.
Se numeşte administrator pe o perioadă nelimitată, cu puteri depline, noul
asociat Tahlo Darwish Agid, identificat potrivit datelor de mai sus.
2. Act privind schimbarea sediului de către noii proprietari ai unei firme
HOTĂRÂREA NR. 1
din 8 octombrie 2010 a adunării generale a S.C. XXXXXXXXXX- S.R.L.,
cu sediul în Bucureşti, str. XXXXX nr.XX, bl. L XX, sc.X, et.X, ap.XX, sectorul
3, J 40/8XXX /26.05.2006, CUI XXXXXXXXX
Subsemnaţii
I. Kadem Taher Ahmed, cetăţean irakian, domiciliat în Irak, Bagdad, str.
Al Shab, identificat cu document de călătorie seria ZT/001104, eliberat de
autorităţile ungare la data de 23.11.2009, născut la XXXXX în Irak, Bagdad;
II. Swan Baish Sadeq, cetăţean irakian, domiciliat în Irak, Kut, St. Al Nahda
nr.XX, identificat cu document de călătorie nr. 019166, eliberat de autorităţile
ungare la data de 8.06.2009, născut la XXXXX în Irak, Kut, am hotărât:
III. Mutarea sediului social de la adresa din Bucureşti, strXXXXXX nr.XX,
bl. LXXX, sc. X, et. XX, ap. XX, sectorul 3, la adresa următoare: Bucureşti,
XXXXXXXXXX sectorul 2.
Restul prevederilor actului constitutiv rămân neschimbat.
3. Firma înfiinţată direct pe numele unor “investitori irakieni”
Societatea XXXXXX - S.R.L.
ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIŢIEI
OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL
ILFOV
EXTRAS AL REZOLUŢIEI NR. 310/09.01.2017
Persoana desemnată conform O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, prin Decizia D.G. nr.
695 din data de 01.11.2016 - ................
în baza cererii nr. 85858 din data de 21.12.2016 şi a actelor doveditoare depuse,
persoana desemnată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ilfov a
dispus autorizarea constituirii, înmatricularea şi înregistrarea societăţii:
- denumire şi formă juridică: XXXXXX S.R.L;
- cod unic de înregistrare:xxxxxxxx;
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- număr de ordine în registrul comerţului: J23/xx/2017;
- sediul social: satul........., comuna........., Strada XXXX.......nr. 8, clădire anexa corp x
camera nr.xx, judeţul Ilfov;
- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 681 - Cumpărarea şi vânzarea de bunuri
imobiliare proprii;
- activitate principală: 6810
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
I. capital social: 200 RON, integral vărsat, data vărsării: 19.12.2016, total părţi sociale: 20
a câte 10 RON fiecare, valoare participare străină totală: 200,0 RON, echivalent EUR participare
străină totală: 50,0 EUR, valoare participare străină totală RON: 200,0 RON;
II. fondator: RAND MOHAMMED HASHIM AL-ARAJI, cu domiciliul în Irak,
Baghdad, Karrada, Hay Alwihda, Q 906, Street 16, House 12/1;
III. administrator: MOHAMMED HASHIM JAAFAR JAAFAR, puteri conferite:
depline, cu domiciliul în Irak, Baghdad, Karrada, Hay Alwihda, Q 906, Street 16, House 12/1;
durata de funcţionare: nelimitată.
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a prezentului extras.

ARTICOL A
„Prietenia româno-spaniolă, faza offshore. Firma înfiinţată de liberalul Vlad
Moisescu, partener într-un srl cu Familia Regală din Spania” (autor Marian Păvălac,
ziarul PUTEREA, 17.05.2016).
O societate înfiinţată de Vlad Moisescu, fost deputat PNL, este controlată
acum de septuagenari şi octogenari din Barcelona care nu au prea pus piciorul prin
România. Asociata politicianului, Simona Iolanda Ateia, a folosit acest srl în reţeaua
care a produs un prejudiciu de peste 62 de milioane de euro, aşa cum au stabilit
procurorii Parchetului Tribunalului Bucureşti. Islandmark UK Limited, o firmă de
tip căsuţa poştală din Londra se regăseşte ca acţionar, alături de srl-ul fondat de Vlad
Moisescu, în firma Area Imobiliare. Compania din Marea Britanie se află pe lista
procurorilor elveţieni şi spanioli care anchetează finanţarea ilegală a Familiei Regale
de la Madrid.
În 1993, Vlad Moisescu, de profesie doctor, a înfiinţat firma Mona Trading
Co. SRL-ul era denumit după unul dintre prenumele soţiei politicianului, Andreea
Mona Moisescu. În 2004, Moisescu era parlamentar PNL în Camera Deputaţilor,
înlocuindu-l din iulie şi până la sfârşitul anului pe Andrei Chiliman, care fusese ales
primar la Sectorul 1. Vlad Moisescu era cunoscut ca omul care controla, de fapt,
Sectorul 1. El a fost, o bună bucată de timp, chiar şi trezorier al PNL. Pe când deţinea
această calitate, procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au găsit la soacra
lui Moisescu un contract autentificat notarial, prin care aceasta o împrumuta pe soţia
lui Moisescu cu suma de 670 de milioane de euro.
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Mona Trading Co este recunoscută şi în singura declaraţie de interese pe care a
completat-o Vlad Moisescu, ca deputat. Partenera lui Vlad Moisescu în Mona Trading
Co era medicul Simona Iolanda Ateia, o prietenă de-a sa. Aceasta a înfiinţat, în 2002,
Policlinica Med-As (cu asociaţii Abd Halal Ateia, soţ, şi Dragoş Grosanu), care în
2005 devenea Centrul Medical Med-As şi care din 2007 şi-a schimbat denumirea în
Centru Medical Med-As 2003.
Asociata trezorierul, patroană la clinicile Medas
Această societate este folosită la controlul clinicilor private Medas, una dintre
cele mai mari din ţară. În iulie 2014, procurorii Parchetului Tribunalului Bucureşti
anunţau că au început urmărirea penală împotriva Simonei Iolanda Ateia, a soţului
său şi a mai multor directori din Medas, pentru o suspiciune de spălare de bani de
aproximativ 62 de milioane de euro.
Pe 4 iulie, suspecţii au fost reţinuţi pentru 24 de ore. Ulterior, dosarul a fost
„omorât”. „Încă se mai fac cercetări, se strâng probe. Ancheta nu este finalizată”,
au transmis, pentru PUTEREA, magistraţii de la Parchetul Tribunalului Bucureşti.
Alexandra Carmen Lăncrăjan este procurorul de caz şi a fost şicanată prin mai multe
plângeri penale şi sesizări ale Consiliului Superior ale Magistraturii care au fost
respinse ca nefondate.
„Soţia” Mona se mută în Barcelona
În 2005, Vlad Moisescu ajunge consilier de stat al fostului premier, Călin
Popescu Tăriceanu, şi coordonatorul tuturor consilierilor de stat din Guvern, dar
şi şeful Departamentului Politic din cadrul Cancelariei Primului-Ministru. În acel
moment, dispare din acţionariatul de la Mona Trading Co srl care acum este denumit
Ahasy Investment Company. Asta, după ce a cunoscut şi alte titulaturi.
În Mona Trading, în locul lui Vlad Moisescu apar trei firme din Barcelona
(Spania), reprezentante de persoane aflate la vârsta pensionării şi cu reşedinţa la
aceeaşi adresă, Calle Entenza 32, Barcelona. Este vorba de ibericii Romero Romero
Rosario, născut în 1946, şi Galera Angel Moreno, născut în 1937. Amândoi sunt
reprezentanţi de Simona Iolanda Ateia.
Tot atunci, firma îşi schimbă denumirea din Mona Trading Co în Almeria
Imobinvest. În anul următor apare în firmă o altă societate spaniolă, Albafarm,
înregistrată la aceeaşi adresă din Barcelona, strada Entenza 32.
Acţionariatul fostei firme Mona Trading are următoare componenţă: Ateia
(50%), Galera Angel Moreno (10%), Romero Romero Rosario (10%) şi Albafarm
(30%).
Albafarm, societatea din Barcelona, mai este acţionară în societatea Alba
Invest Solution (str. Gradiţei 42), iar administratori sunt cei doi spanioli.
SRL-ul lui Moisescu partener cu offshore-ul Familie Regale de la Madrid
În 2006, fosta firma a lui Vlad Moisescu, redenumită la acel moment Almeria
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Imobinvest, intră în acţionariatul altui srl din Capitală. Este vorba de Area Inmobiliaria
Spain Invest. Societatea mai cuprinde ca parteneri firma britanică Islandmark UK
Limited, plus o altă societate spaniolă, Construmat-Spain SL (sediul tot pe Cale
Entreza 32), reprezentată prin Manuel Luis Lopez Ojeda.
Firma din Regatul Unit deţine 31,5% din noua firmă, părţi sociale preluate de
la Daniel Llorca Pouget. Reprezentantul firmei înregistrate la o căsuţă poştală din
Londra este trecut avocatul Salvador Trinxet Llorca (născut în 1966, cu domiciliul în
Barcelona). De altfel, acesta este numit, în 2006, şi administratorul firmei Area, firma
unde este acţionar srl-ul înfiinţat de Vlad Moisescu.
Avocatul catalan este schimbat după doi ani, în funcţia de administrator, chiar
de fosta asociată a lui Moisescu, Simona Iolanda Ateia.
În 2009, în acţionariatul Area intră şi Disseny Neuva Linea, altă societate din
Barcelona.
De atunci, acţionariatul firmei Area Inmobiliaria a rămas neschimbat până
acum (respectiv Almeria Imobinvest -ulterior redenumită Ahasy Investment
Company- Islandmark, Construmat-Spain şi Dissseny Nueva Linea –n.n. cui
4094288 cesionata lui KADEM TAHER AHMED-IRAK - Anexa1.
Cele mai interesante prezenţe în firmă sunt societatea britanică Islandmark
Limited şi administratorul Salvador Trinxet Llorca.
Acesta este unul dintre cei mai renumiţi avocaţi din Spania sau Catalonia, dacă
ţinem cont de orgoliile regionale, specializat în legislaţia fiscală de pe întreg globul.
A devenit celebru în toată lumea după ce a fost implicat în megascandalul anului
2013 în Spania. Mai exact, Salvador Trinxet Llorca organizase un sistem de firme
prin care finanţări ilegale ajungeau spre reprezentanţii Familiei Regale de la Madrid.
Banii ajungeau la soţul prinţesei Cristina, fiica regelui Juan Carlos, Inaki
Urdangarin, în vârstă de 45 de ani, duce de Palma de Majorca. Acesta a spălat în jur de
şase milioane de euro prin intermediul Fundaţiei Noos, care primea bani de la diverse
offshore-uri de pe glob. Banii erau introduşi pe un circuit financiar internaţional care
cuprindeau firme din Marea Britanie, Panama şi Belize, apoi se întorceau în Spania,
fiind investiţi în proprietăţi imobiliare trecute pe numele unor interpuşi.
Am încercat să-l contactăm pe Vlad Moisescu, pentru a afla ce legătură are cu
offshore-ul folosit de Familia Regală din Spania sau cu persoanele din Barcelona care
l-au înlocuit în acţionariatul firmei Mona Trading. Nu ne-a răspuns nici la apeluri,
nici la mesaje.
Avocata Cristiana Maria Liciu, al cărui număr de telefon a fost folosit în
firmele create de Simona Iolanda Ateia, ne-a declarat că a lucrat şi pentru aceasta
şi pentru Vlad Moisescu în momentul când se ocupa de actele firmelor pe care le
reprezenta. „Nu mai am nimic de-a face cu ei, nu vreau să mai ştiu nimic. Nu ştiu ce
se mai întâmplă”, ne-a precizat aceasta la sfârşitul anului trecut, când investigaţia
noastră despre prezenţa offshore-ului Familiei Regale de la Madrid şi în România era
în faza incipientă.
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Despre Islandmark Limited UK
Firma britanică Islandmark Limited UK, rebotezată acum Charles Baldwin
Danahen, care apare ca acţionar în srl-ul înfiinţat de Vlad Moisescu şi prin care s-au
spălat bani destinaţi soţului infantei Cristina a Spaniei, este doar o căsuţă poştală din
Londra. Islandmark Uk Limited este înfiinţată în iunie 2005 şi are adresa 6th Floor,
52/54 Gracechurc Street, London
După doi ani de la înregistrare, Islandmark Uk îl are ca secretar pe Secretary
Corporate Services Limited, iar ca director apare Rocardo Cambra la Duke, avocat
din Panama, cunoscuţi ai lui Trixnet, avocatul catalan din firmele din România.
După schimbarea denumirii din 2012, directorul companiei apare ca fiind Luis
Carlos Londono Barrios, avocat din Panama.
Apare şi o înlocuire a acţionarului unic International Corporate Services LLC,
de data aceasta este trecut Statu Quo Inter Alia Series Area LLC tot din Statele Unite.
Aceste date au fost raportate la începutul anului şi către autoritățile fiscale din Marea
Britanie.
Tot în 2006 mai este înființată o altă firmă din care face parte şi Almeria
Imobinvest, este vorba de Promo Invest Imobiliar.-(n.n.-cui 18683615 cesionata
lui KADEM TAHER AHMED-IRAK - Anexa 1, poz.4. În acţionariatul acesteia
din urmă srl apare Puig Marc Cucala, un avocat catalan specializat în investiţii
imobiliare şi în îmbunătăţi fiscale.
Fosta Mona se mută în Canada
În 2013, srl-ul înfiinţat ca Mona Trading își schimbă denumirea în Ahasy
Investment Company. Acum dispare din firmă Simona Iolanda Ateia şi apare alături
de cei doi spanioli, Rosario şi Moreno, firma canadiană Ahasy, reprezentată de
avocatul româno-canadian Victor Boti, reprezentant la rândul lui în România de
Gabriel Cătălin Mărculescu.
Am luat legătura cu Victor Boti, însă aceasta a refuzat să ne ofere informaţii
care să elimine suspiciunile cu privire la faptul că asociata lui Vlad Moisescu nu ar
conduce compania prin intermediul său. „Ca răspuns la solicitarea dumneavoastră,
vă informez că în calitate de avocat nu vă pot oferi nici o altă informaţie în afara
celor publicate la Oficiul Registrului Comerţului din România. Pentru orice alte
solicitări vă invit să contactaţi reprezentanţii din România”, ne-a transmis acesta.
Aşa şi făcusem, am trimis mai multe solicitări Simonei Iolanda Ateia, inclusiv
la Medas, dar nu am primit niciun răspuns direct şi oficial. În schimb, am fost
contactaţi de un apropiat al lui Vlad Moisescu, care ne-a precizat că acesta nu ar mai
avea nicio legătură cu fosta sa firmă sau cu Iolanda Ateia.
Cât despre prezenţa unor spanioli în firme care au legătură cu fosta sa afacere,
ni s-a transmis că este vorba de investitori spanioli care au dorit să investească în
România şi atâ
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Datorii de 80 de milioane de euro pentru Ahasy
Datele financiare, conform Ministerului de Finanţe, ale firmei Mona Trading,
aşa cum se numea când a fost înființată de Vlad Moisescu, sunt, între 2008-2014,
următoarele:
2008
• Cheltuieli în avans: de 24, 8 milioane de lei
2009
• Datorii total: 40,6 milioane de lei
• Active imobilizate: 12,8 milioane de lei
2010
• Active imobilizate: 58,9 milioane de lei
• Datorii: 61 de milioane de lei
2011
• Active circulante: 27 milioane de lei
• Datorii: 244, 29 milioane de lei
• 1 angajat, lucrări de construcţie
2012
• Active imobilizate: 24,8 milioane de lei
• Datorii: 258 milioane de lei
• 0 angajaţi
2013
• Active imobilizate: 256 milioane de lei
• Active circulate: 79,9 milioane de lei
• Datorii: 263 milioane de lei
2014
•Active imobilizate: 262 milioane de lei
• Active circulate: 47 milioane de lei
• Datorii total: 266 milioane de lei.
Medas şi dosarul de evaziune de 62 de milioane de euro
În 2014, în urma descinderilor din iulie de la clinicile Medas, procurorii
Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, anunţau că au găsit probe încât să ceară
arestarea preventivă a Iolandei Simona Ateia, fosta asociată a lui Vlad Moisescu,
trezorierul PNL.
În decursul percheziţiilor, au fost ridicate şi acte care au legătură cu firma
fondată de Vlad Moisescu, dar şi Area Inmobiliaria srl, în care este prezent offshoreul Islandmark UK.
Persoanele suspectate în acest dosar ar fi cumpărat terenuri şi după trei luni lear fi vândut fictiv, la preţuri de o sută de ori mai mari, pentru a deduce TVA colectată
din vânzarea succesivă, potrivit anchetatorilor.
Totodată, suspecţii ar fi înregistrat în documentele contabile operaţiuni

184

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(32)/2017

UNIVERS ECONOMICO-SOCIAL
comerciale fictive, pentru a diminua baza impozabilă şi a crea scriptic o justificare
pentru transferurile de capital între societăţile comerciale din grupul de firme controlat
şi pentru a deduce TVA colectată din vânzarea succesivă a terenurilor.
Prejudiciul produs bugetului de stat din rambursări ilicite de TVA se ridică
la aproximativ 162 milioane de lei, iar cel prin înregistrarea în contabilitate a unor
achiziţii fictive a fost estimat la 160 de milioane de lei.
Procurorii au început, în iulie 2014, urmărirea penală faţă de 13 persoane
suspectate de evaziune fiscal, printre care Simona Iolanda Ateia şi soţul său.
„Activitatea a fost monitorizată în perioada 2008-2013”, ne-au precizat anchetatorii.
Controlul clinicilor
Lanţul Medas este dirijat de Simona Iolanda Ateia prin firmele Med-As 2003,
Centrul Medical Med-as şi Clinicile Med-AS.
Pentru a controla Medas, s-a pus în funcţiune un păienjeniş de srl-uri. Cele
mai importante conexiuni sunt: Laboratoarele Clinice Medic-As îi au ca acţionari în
2005 pe Centrul Medical Med-As 2003 reprezentată de Ateia; Binafarm, reprezentată
de Mădălina Minodora Macavei şi Anton Aris Siglas.
În 2008, în acţionariatul Laboratoarele Clinice Medic-As apare Galera Angel
Moreno, care preia cele 45% deţinute de Binfarm srl. În acelaşi an, spaniolul vinde
noile acţiuni către Centrul Medical Med-As 2003.
Anul trecut, acţionariatul Centrului Medical Med-As 2003 era compus
din firma canadiană Med-As Inc din Montreal, reprezentată de Victor Boti, prin
împuternicita Meriam Ateia, fiica Iolandei. Tot în 2014, se schimbă sediul în Brașov,
strada Uranus Complex Comercial Orizont 3000.
În acest moment, soţii Ateia sunt prezenţi în Centrul Policlinic Med-As 2003,
Ecomedica Didactic, Laboratoarele Clinice Med-As, Genesis Diagnostic Center,
Medas Feminis, Casa de Asigurări de Sănătate Med-As.
Best Connect International este acţionar la Centrul Medical Med-As 2003,
reprezentată de Marea Voichiţa Cociaşu şi Centrul Policlinic Med-As 2003,
reprezentată prin Oana Alexandra Roşu.
Centrul Medical Med-As 2003 îi avea asociaţii, în 2010, pe Simona Iolanda
Ateia şi Abd Halal Ateia, soţul acesteia.
În acţionariatul Complete Medical Lab găsim, în 2012, Centrul Medical MedAs 2003, Laboratoarele Clinice Med-As.
Ecomedica-Didactic are ca asociaţi în 2010 pe Simona Ateia, Pelinescu-Onciu
Dimitrie, Adrian-Mircea Pop, Claudia Georgiana Popescu şi Cristina Lăcrăcmioara
Costache.
Offshore-ul în Cipru de la Medas duce spre rudele lui Vlad Moisescu
O altă societate din jurul Medas este GenesisDiagniosticCenter. Srl-ul îi avea
ca asociaţi, în 2011, pe Pragmitris Investments Limited din Cipru, adresa Evagorou
Avenue nr 27, clădirea Irini, reprezentată de Cristian Cheleş şi Cristian Cheles, tot
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asociat, Centrul Medical Med-As 2003 şi Laboratoarele Clinice Medic As.
Pragmitris mai este prezentă în două firme, este vorba de Apha Diagnosis şi
Astir Diagnosis SRL.
Cristian Cheleş este un cunoscut al familiei lui Vlad Moisescu şi fost consilier
al ministrului Sănătăţii, Daniela Bartoş, care a condus portofoliul respectiv între
2000 şi 2004. Echipa din care făcea parte Cheleş îl mai avea în componenţă şi pe
Remus Virgil Baciu, fostul adjunct de la Autoritaea Naţională pentru Restituirea
Proprietăţilor (ANRP). Acesta a fost secretar de stat în subordinea Danielei Bartoş.
Virgil Baciu şi naşa lui Vlad Moisescu, Camelia Teodora Andruşenco, au fost
acuzaţi în singurul dosar ANRP instrumentat de Direcţia Naţională Anticorupţie pe
timpul când instituţia era condusă de Daniel Morar, numit ulterior judecător la Curtea
Constituţională, de fostul preşedinte Traian Băsescu.
În dosarele ANRP, instrumentate de DNA în mandatele Laurei Codruţa
Kovesy, este trimisă în judecată Alina Bica, fost membru al comisiei de retrocedări
a ANRP, şi prietenă a Elenei Udrea. Alina Bica a fost propusă de Traian Băsescu la
şefia DIICOT, la recomandarea slăbiciunii sale politice, Elena Udrea.
Faptele naşei lui Vlad Moisescu
Baciu a primit, în 2014, o condamnare de cinci ani, iar naşa lui Moisescu a
executat o sentinţă de un an, conform deciziei definitive a Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie.
Conform rechizitoriului din acest dosar, pe 24 august 2011, 230.000 de euro
au ajuns la Baciu si Andrusenco de la Petra Vişan şi Elena Albu, iar în data de 26
august 2011 - Remus Baciu şi Camelia Andrusenco s-au întâlnit pentru a împărţi
ultima şpagă, adică 230.000 euro. În acel moment, cei doi au fost prinşi în flagrant,
banii fiind marcaţi de anchetatori.
Camelia Teodora Andruşenco a fost şi consilieră a liberalului Cristian David,
în perioada în care acesta era ministru de Interne. David e şi el un apropiat al lui
Moisescu.
Instanţa a mai confiscat de la Andruşenco Camelia Teodora suma de 824.000 lei.
ARTICOL B
„Mafia rambursărilor de TVA, pe mâna halatelor albe” (autor Cătălin Antohe ,
ziarul PUTEREA, 9.11.2012).
Parchetul, împreună cu ANAF şi cu Oficiul pentru Prevenirea şi
Combaterea Spălării Banilor, au în lucru un dosar cu totul deosebit. Ei au de
anchetat firme care operează, la prima vedere, în domeniul medical, dar care
au obţinut câştiguri uriaşe din tranzacţii cu terenuri de sute de hectare şi din
rambursări de TVA de zeci de milioane de euro. Unul din cazurile cercetate în
prezent este al SC Tamssa Invest, cunoscută ca activând în domeniul comerţului
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cu produse farmaceutice
Aceasta a beneficiat de soluţionarea cu control ulterior a unei cereri de
rambursare de TVA în valoare de peste 42 de milioane de lei, rezultat din deconturile
depuse în perioada august 2009 – octombrie 2010. După ce s-au luat banii, aproape
orice urmă a dispărut. 10 milioane de euro, sifonaţi de la buget
Deconturile pentru rambursare corespund unor facturi pentru terenuri pe care
Tamssa le-a cumpărat în Ilfov şi mai multe judeţe din împrejuriimi de la aceleaşi
două societăţi comerciale – Tabe 2004 SRL Voluntari (TVA – 31,75 milioane lei),
respectiv Retro Mob Impact SRL (n.n. cui 26061940 cesionată lui KADEM
TAHER AHMED-IRAK - Anexa 1, poz.4). TVA – 10,56 milioane de lei. Plecaţi
să verifice realitatea tranzacţiilor, inspectorii ANAF au constatat faptul că ambele
firme au încetat să mai existe. Prima dintre acestea a fost propusă spre a fi declarată
ca inactivă, iar cea de-a doua a fost dizolvată în ianuarie 2012.
Altfel spus, s-a ajuns în situaţia în care statul a returnat firmei Tamssa mai
mult de zece milioane de euro, pe baza unor documente pe care ANAF nu a mai
reuşit să le verifice în contabilitatea firmelor care vânduseră terenurile către Tamssa.
În acest mod, statul a pierdut toţi banii. La momentul operaţiunilor, acţionarul şi
administratorul firmei era Ateia Simona Iolanda, director general al poiclinii Medas. Când au venit însă în control, inspectorii ANAF au constatat că Ateia Simona
Iolanda nu mai era acţionar şi nici administrator al firmei, din ianuarie 2011. Ea
vânduse firma unei societăţi comerciale, Real Activ Invest, al cărei unic asociat este
Hassan Badawi, un irakian căruia nu i s-a mai putut da de urmă.
Filiera arabă
Cunoscătorii ar putea spune că statul şi-ar recupera oricum TVA-ul, la vânzarea
terenurilor de către Tamssa, dar nu s-a întâmplat asta. După ieşirea din Tamssa a
directoarei de la Medas, firma a vândut terenuri (inclusiv către o altă firmă în care
Ateia Simona Iolanda era asociat) şi a colectat TVA, dar a şi „achiiziţionat” alte
bunuri de la alte firme. Am pus ghilimelele deoarece achiziţiile au fost fictive, cum
a constatat ANAF, deoarece firmele care apăreau vânzătoare în acte nu au declarat
tranzacţiile. Astfel, cele 40 de milioane de lei bani publici au trecut din buzunarele
contribuabililor în sacii fără fund ai Mafiei imobiliare. Prinde-l pe Hassan dacă mai
poţi, undeva prin Bagdad.
Cesiune cu paravan
Ateia Simona Iolanda şi-a vândut acţiunile în Tamssa, printr-o metodă suspectă,
utilizată pentru a se evita controlul şi intervenţia organelor fiscale ale statului. În 2010,
legea societăţilor comerciale a fost modificată, astfel încât să se elimine fenomenul
vânzării către cetăţeni necomunitari, de regulă arabi, a acţiunilor firmelor cu datorii
sau cu operaţiuni de tipul returnărilor de TVA suspecte. Legea a prevăzut că orice
vânzare a acţiunilor firmei către terţi nu se poate înregistra la Registrul Comerţului
decât după comunicarea operaţiunii la ANAF. Mafia a găsit imediat soluţia – vânzarea
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acţiunilor firmei în două etape, astfel: „acţionarul fantomă” intră mai întâi în firmă,
prin majorarea capitalul social; la scurt timp, „fantoma” cumpără restul de acţiuni
ale proprietarului. Astfel, scopul este atins – niciuna dintre cele două operaţiuni nu
este comunicată la ANAF. În cazul Tamssa, dacă Ateia Simona Iolanda ar fi vândut
acţiunile către firma Real Activ Invest, ANAF s-ar fi sesizat imediat şi ar fi venit în
control să verifice rambursarea de TVA înainte ca ea să iasă din firmă. Dar Ateia a
ascuns ieşirea din firmă prin manevra deschisă mai sus.

ARTICOL C
„Costică Lepădatu, un controversat afacerist buzoian, anchetat de
DIICOT pentru fraude de milioane de euro” (sursa: Internet; publicat de
constantinescu.com: 16.12.2014).
Costică Lepadatu, proprietarul Casei de Vinuri Zoreşti (AGROVIN
TRANSPORT TOTAL S.A.), este anchetat la aceasta oră, la sediul D.I.I.C.O.T. Serviciul Teritorial Bucureşti, pentru fraude economice. UPDATE Conform unor
surse judiciare, Costică Lepădatu, a fost pus sub urmărire penală de procurorii
D.I.I.C.O.T. pentru săvârşirea mai multor infracţiuni: evaziune fiscală, spălare de
bani, fals, uz de fals şi constituirea unui grup infracţional organizat. În atenţia
organelor judiciare se află mai multe societăţi comerciale controlate de omul de
afaceri buzoian: AGROVIN TRANSPORT TOTAL S.A. (Casa de vinuri Zoreşti),
S.C. VINETO PRACTIC SRL etc., prin intermediul cărora, Lepădatu a prejudiciat
statul român cu peste 7 milioane de euro. Concret, Lepădatu Constantin a înfiinţat şi
utilizat mai multe societăţi comerciale în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor
fiscale către bugetul de stat. Ulterior, trecea firmele pe numele unor „persoane
modeste material şi cu un nivel minim de educaţie, în special din zonele rurale
din Moldova şi din Republica Moldova, manipulabile (VUTCARIOV
DUMITRU-n.n persoana apare la RC în 60 de documente de cesiune firme-,
BENZARI MIHAI etc.)”, arată procurorii. Costică Lepădatu şi-a legat numele de-a
lungul ultimilor ani de mai multe afaceri dubioase din domeniul imobiliar, dar mai
ales din zona producţiei şi transportului de alcool. În 1996 după ce s-a demarat prima
campanie anticorupţie postdecembristă din România, Costică Lepădatu a stat în arest
mai multe luni pentru evaziune fiscală. UPDATE Surse din DIICOT Bucureşti
confirmă informaţiile privindu-l pe Lepădatu şi arată că afaceristul suscitat are
calitatea de suspect şi că asupra lui a început urmărirea penală, iar neregulile cercetate
de anchetatori vizează operaţiuni de evaziune fiscală, sprijinirea unei grupări
infracţionale, fals în înscrisuri şi spălare de bani, iar pentru a explica toate acestea a
fost audiat de procurori. 37 de percheziţii, 27 de milioane de euro prejudiciu din
evaziune fiscală şi alte infracţiuni, tentativă eşuată de fraudare a fondurilor europene
- 20 de milioane de euro. Ministrul Teodorovici: Percheziţii au fost la o autoritate de
management Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate
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Organizată şi Terorism au efectuat, luni, 37 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele
Ilfov şi Iaşi, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unei grupări infracţionale
organizate care făcea fraude economice, prejudiciul în acest caz fiind de 27 de
milioane de euro, a informat DIICOT, într-un comunicat de presă. Suspecţii ar fi
folosit şi acte false încercând astfel să absoarbă fonduri europene, în perioada 20102012, însă nu au reuşit, potrivit DIICOT. Ministrul Fondurilor Europene, Eugen
Teodorovici, a confirmat, pentru HotNews.ro, că procurorii DIICOT au ridicat
documente şi de la Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional
Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, recent preluată de MFE. Potrivit
unui comunicat actualizat al DIICOT, gruparea infracţională a încercat în perioada
2010-2012 să obţină fonduri europene, însă nu a reuşit. Dacă reuşea, tentativa eşuată
de a frauda fondurile UE ar fi putut aduce prejudicii de 20 de milioane de euro
bugetului comunitar, care s-ar fi adăugat prejudiciului de 27 de milioane de euro
stabilit deja de anchetatori. La sediul D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Bucureşti au
fost aduse în vederea audierii 100 de persoane, urmând a fi dispuse măsuri legale în
cauză, au menţionat procurorii. În cauză procurorii au dispus începerea urmăririi
penale şi faţă de mai multe persoane juridice. Printre cei anchetaţi de DIICOT se afla
şi controversatul afacerist buzoian Costică Lepădatu. Acţiunea a fost derulată de
procurorii DIICOT, Serviciul Teritorial Bucureşti, împreună cu ofiţerii de poliţie
judiciară din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti,
Iaşi, Cluj, Piteşti, Ploieşti, Bacău şi a Serviciilor de Combatere a Criminalităţii
Organizate Buzău şi Vrancea şi Caraş-Severin. Acţiunea a fost realizată cu sprijinul
Jandarmeriei Române. Suportul de specialitate a fost asigurat de către Serviciul
Român de Informaţii. Cum acţiona gruparea infracţională Potrivit procurorilor
DIICOT, gruparea era organizată pe paleire, cu structură piramidală, fiecare membru
având atribuţii clare şi precis determinate şi care acţiona coordonat în scopul săvârşirii
infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani, înşelăciune, obţinerea frauduloasă
de fonduri europene, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, mai spun
anchetatorii. La această grupare au aderat mai multe persoane, din medii diferite care
s-au specializat fiecare având atribuţii clar determinate. Conform DIICOT, gruparea
infracţională organizată respectivă era specializată în comiterea a 5 tipuri infracţiuni:
evaziune fiscală, spălare de bani, folosirea şi prezentarea de documente ori declaraţii
false, care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al
Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor,
fals în înscrisuri sub semnatură privată şi uz de fals. Procurorii spun că au “suspiciunea
rezonabilă” că grupul infracţional organizat a funcţionat în perioada 2010-2014, pe
teritoriul României (zona Bucuresti-Ilfov si Moldova). De asemenea, în perioada
2010 – 2012, gruparea a încercat să obţină fraudulos fonduri europene, însă fără
succes, mai arata anchetatorii. Potrivit anchetatorilor, gruparea îsi desfăsura
activitatea în mod coordonat în scopul săvârşirii infracţiunilor de: -Evaziune fiscală.
Concret, cei în cauză înfiinţau şi utilizarea de societăţi comerciale în scopul sustragerii
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de la plata obligatiilor fiscale către bugetul de stat. Ulterior, treceau firmele pe numele
unor “persoane modeste material şi cu un nivel minim de educaţie, în special din
zonele rurale din Moldova şi din Republica Moldova, manipulabile”, arată
procurorii. Firmele erau însă controlate, de fapt, de către membri grupării, activităţi
subscrise în special obţinerii de resurse financiare consistente din activităţi
evazioniste, respectiv livrări fictive de bunuri şi servicii către societăţi comerciale
controlate de diverse structuri infracţionale, spun anchetatorii. -Spălare de bani.
Gruparea prelua de sume de bani cash de la diverşi “clienţi”, şi le depunea în conturi
bancare, aparţinând firmelor controlate de grupul infraţional, după care repunea le
pune din nou la dispoziţia “clienţilor”. -Înşelăciune. Grupul frauda instituţii bancare,
prin contractarea de diferite tipuri de credite în baza unor acte falsificate şi
nerambursarea acestora. -Fraudarea fondurilor europene. Gruparea a încercat să
obţină, în mod fraudulos, în baza unor acte falsificate, fonduri nerambursabile în
cadrul diferitelor programe de finanţare – fonduri care nu au fost obţinute. -Fals în
înscrisuri sub semnătură privată. Suspecii ar fi falsificat documentele necesare
înfiinţării şi utilizării societăţilor comerciale şi a operaţiunilor comerciale şi financiare
aferente. -Uz de fals. Foloseau documente falsificate în scopul producerii de
consecinţe juridice. 100 de firme-fantomă, 27 de milioane de euro prejudiciu
Procurorii DIICOT susţin că grupul infracţional a înfiinţat peste 100 de firmefantomă, pentru a fi fololsite ca „simple instrumente în atingerea obiectivului
major şi anume obţinerea de resurse financiare ilicite”. Motivaţia reală a înfiinţării
unui număr atât de mare de firme a constat atât în extinderea posibilităţilor de a
desfăşura activităţi criminale în cât mai multe şi mai variate domenii, dar şi în crearea
unui „hăţiş” juridic şi economic care să fie foarte greu de desluşit de către organele
judiciare şi fiscale în cazul deconspirării activităţilor ilegale sau în cazul controalelor
efectuate de către organele fiscale, mai arată anchetatorii. De asemenea, procurorii
suspectează că activitatea membrilor grupării infracţionale a îmbrăcat forme
transfrontaliere întrucât pentru a-şi asigura produsul infracţional, liderul grupării a
înfiinţat societăţi comerciale şi în alte state europene (Austria) sau societăţi off shore.
“Prin activitatea infracţională s-a produs un prejudiciu de aproximativ
27.000.000 euro şi aproximativ 20.000.000 euro tentativă la infracţiuni privind
fraude cu fonduri europene”, susţine DIICOT. Contactat de HotNews.ro, ministrul
Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, a declarat că, potrivit informaţiilor pe care
le are, gruparea infracţională ar fi depus acte pentru a obţine şi fonduri europene prin
Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice. Astfel,
anchetatorii au ridicat şi computere de la Autoritatea de Management POS CCE, care
a fost luată, în anul 2014, în subordinea Ministerului Fondurilor Europene, de la
Ministerul Economiei.
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APLICAREA PRINCIPIULUI
„NON BIS IN IDEM” ÎN CURSUL
URMĂRIRII PENALE. STUDIU DE CAZ
APPLICATION OF THE PRINCIPLE
„NON BIS IN IDEM” IN THE PENAL
DISTILLATION. CASE STUDY
Drd. Daniel Constantin BOSÎNCEANU1
Av. Drd. Alexandru PEICEA2,
Rezumat
Adoptarea noului Cod de procedură penală (NCPP) începând cu
data de 01.02.2014 a reiterat faptul că, un proces penal echitabil nu poate fi
efectuat de către organele judiciare competente într-un termen rezonabil, dacă
pe lângă respectarea unor principii clasice (cum ar fi cel al aflării adevărului,
al respectării dreptului la apărare, al respectării demnității umane și cel
privind respectarea prezumției de nevinovăție), nu sunt respectate un set
de principii noi (respectiv, dreptul la un proces echitabil și într-un termen
rezonabil, al separării funcțiilor judiciare, principiul oportunității acțiunii
penale, al loialității obținerii probelor, al dreptului la libertate și siguranță,
cât și a principiului non bis in idem).
Principiile noi enunțate mai sus reprezintă reguli generale care există în
legislaţiile din statele Uniunii Europene, fiind pilonii procesului penal modern,
ale căror valabilitate şi eficienţă au fost verificate de practica judiciară şi
de jurisprudența Curţii Europene a Drepturilor Omului, la exigențele cărora
România a aderat la data de 20 iunie 1994.
Din categoria acestor noi principii, ne vom referi, în cele ce urmează, la
existența unei veritabile cauze de împiedicare a punerii în mișcare a acțiunii
1
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penale (exception rei iudicatae), respectiv a principiului non bis in idem,
prevăzut de art. 6 C.proc.pen., și care reprezintă un aspect fundamental al
procesului penal, prin intermediul căruia se realizează, atât dreptul la un
proces echitabil prevăzut de art. 6 din Convenția Europeană a Drepturilor
Omului (C.E.D.O.), cât și eficiența principiului legalității urmăririi penale.
Acest principiu proclamă şi garantează că, în procesul penal autoritățile
pot aplica unei persoane, pentru aceeași faptă, sau pentru fapte ce sunt în mod
substanțial aceleași, o singură sancțiune cu caracter penal.
Jurisprudența bogată a Convenției Europene a Drepturilor Omului
aflată într-o continuă mișcare, adaptată la spiritul unei societăți moderne
în accesiune, a extins aplicarea principiului non bis in idem atât în sfera
contravențională, cât și în cea fiscală, dacă faptele sesizate îmbracă un
caracter penal, indiferent dacă sancțiunile sunt aplicate de către organele
judiciare sau cele administrative ale statului.
Legislația penală și cea procesual penală adoptată de legiuitorul
național la data de 01.02.2014 este într-o continuă reașezare pe fundamentul
pilonilor enunțați mai sus, multe dintre dispozițiile acestora (peste 60 de
articole) fiind declarate de către Curtea Constituțională ca nefiind conforme
cu exigenţele instanței constituționale sau ale Convenției europene și a
jurisprudenței acesteia.
Din aceste considerente, dar și din cauza neaplicării directe în dreptul
național a jurisprudenței obligatorii a instanței europene în activitatea de
urmărire penală desfăşurată de către organele de cercetare penală ale poliței
judiciare, ca primă verigă a sistemului judiciar românesc, au început să apară
tot mai des cazuri de încălcare a principiului non bis in idem.
Cuvinte cheie: non bis in idem, organe de urmărire penală, art. 4 al
Protocolului 7 la Convenția europeană, acces la justiţie, cazuri CEDO
Abstract
The adoption of the new Criminal Procedure Code (NCPP) in
01.02.2014 reiterated that a fair trial cannot be carried out by the competent
judicial bodies within a reasonable timeframe if, in addition to observing some
classical principles (be it of truth, respect for the right to defense, respect for
human dignity, and observance of the presumption of innocence), a set of new
principles are not respected (i.e., the right to a fair and reasonable process,
the right of separating judicial functions, the principle of the opportunity of
criminal action, the loyalty of obtaining evidence, the right to liberty and
security, and the non bis in idem principle).
The new principles outlined above are general rules that exist in the
legislation of the European Union states, being the pillars of the modern
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criminal trial, whose validity and effectiveness have been verified by the
judicial practice and by the jurisprudence of the European Court of Human
Rights, to which Romania adhered on June 20, 1994.
From the category of these new principles, we will then refer to the
existence of a genuine cause of impediment to the criminal action (exception
rei iudicatae), namely the non bis in idem principle, provided by art. 6 C.proc.
pen., and which is a fundamental aspect of the criminal process through which
it is realized, both the right to a fair trial provided by art. 6 of the European
Convention on Human Rights (CEDO) and the effectiveness of the principle of
lawfulness of criminal prosecution.
This principle proclaims and guarantees that in criminal proceedings
the authorities may apply to a person, for the same deed or for facts that are
substantially the same, a single penalty of a criminal nature.
The rich jurisprudence of the European Convention on Human Rights in
a continuous movement, adapted to the spirit of a modern society, has extended
the application of the non bis in idem principle both in the contravention and
fiscal sphere, if the offenses have a criminal character, irrespective of whether
the sanctions are enforced by the judicial or administrative bodies of the state.
The criminal law and the criminal procedural law adopted by the
national legislator on 01.02.2014 are in continuous re-establishment on
the basis of the pillars mentioned above, many of their provisions (over 60
articles) being declared by the Constitutional Court as not complying with
the exigencies of the constitutional court or the European Convention and its
jurisprudence.
For these reasons, but also because of the direct application in the
national law of the mandatory jurisprudence of the European court in the
criminal investigation activity carried out by the criminal investigation bodies
of the judiciary, as the first link of the Romanian judiciary, cases of violation
of the nebis in idem principle started appearing more and more frequently.
Keywords: non bis in idem, criminal prosecution bodies, art. 4 of Protocol 7
to the European Convention, Access to Justice, ECHR cases

I. Noțiuni generale privind principiul non bis in idem în
cursul urmăririi penale

U

rmărirea penală este prima etapă a procesului penal, fiind urmată de
instituția camerei preliminare, de cea privind judecarea cauzei penale și
de punere în executare a hotărârilor judecătorești, iar importanța acesteia este dată
de faptul că, de buna desfășurare a acesteia, depinde în ansamblu echitatea întregii
proceduri.
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În activitatea de urmărire penală, organele de urmărire penală (respectiv,
procurorul, organele de cercetare penală şi organele de cercetare penală speciale) sunt
obligate să desfăşoare toate activităţile pe care le consideră necesare, cu respectarea
principiului legalității, al separării funcțiilor judiciare, al prezumției de nevinovăție,
al aflării adevărului, cel privind non bis in idem, cât și cel al oficialității, în vederea
constatării existenţei infracţiunilor, a identificării infractorilor, a stabilirii răspunderii
penale, inclusiv a celei civile (în cazurile persoanelor fără discernământ sau cu
discernământ diminuat, al dispăruților, cât și a persoanelor vulnerabile), pentru a se
stabili dacă se impune sau nu trimiterea acestora în judecată.
Încă de la începutul demarării anchetei penale, organele de urmărire penală
trebuie să se asigure că fapta pe care o cercetează nu a mai făcut obiectul altei
cercetări, sau, să nu dispună față de aceasta aplicarea unei contravenții ce îmbracă
„caracter penal” conform instanței europene.
Dacă aceste aspecte sunt pozitive, organele de urmărire penală sunt obligate
să dispună soluția de clasare a cauzei penale în temeiul art. 16 alin. 1 lit. h C.proc.
pen. (există o cauză de nepedepsire prevăzută de lege) raportat la dispozițiile art. 6
C.proc.pen. „nici o persoană nu poate fi urmărită sau judecată pentru săvârșirea unei
infracțiuni atunci când față de aceea persoană s-a pronunțat anterior o hotărâre penală
definitivă cu privire la aceeași faptă, chiar și sub altă încadrare juridică”.
Soluția de clasare dispusă se mai întemeiază și pe dispozițiile art. 4 din Protocolul
nr. 7 al Convenției europene, care reprezintă un principiu de drept procesual penal
cunoscut încă din dreptul roman, „non bis in idem”, conform căruia nimeni nu poate
fi urmărit sau pedepsit de două ori pentru aceeași faptă, dacă anterior, pentru aceasta
a mai fost deja urmărit sau condamnat printr-o hotărâre definitivă conform legii sau
procedurii penale ale unui stat.
Acest Protocol a fost preluat de către inițiatori, din dispozițiile art. 14. parag.
7 al Pactului ONU privitor la drepturile civile și politice, care extindea sfera de
aplicare a principiului „non bis in idem”, și la jurisdicțiile altui stat.
Conform art. 4 parag. 2 din Protocolul nr. 7 al Convenției europene, principiul
de drept menționat nu împiedică „redeschiderea procesului” conform dispozițiilor
procesual penale ale statului în cauză, dacă, ulterior, după soluționarea cauzei penale,
au fost descoperite fapte noi, sau un viciu fundamental a afectat prima procedură.
Conform parag. 3 al art. 4 din Protocolul nr. 7, principiul non bis in idem are
un caracter absolut în sistemul european de protecție a drepturilor omului, prevăzând
în mod expres că nu este îngăduită, în temeiul art. 5 din C.E.D.O., nicio derogare
de la acesta.
România, fiind membră a Uniunii Europene începând cu data de 01.01.2007,
are obligația să respecte Carta drepturilor fundamentale a U.E. (Carta) care, în art.
50, are instituit principiul de drept non bis in idem.
În dreptul național, obligația organelor de urmărire penală de a respecta atât
Convenția Europeană, cât și Carta, incumbă din prevederile art. 20 din Constituția
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României.
Așadar, pentru invocarea principiului non bis in idem, este necesar a se întruni
cumulativ următoarele condiții:
- să existe o hotărâre definitivă, pe fond, referitor la o cauză penală;
- noul proces penal să privească aceleași persoane;
- să fie cercetate fapte identice, sau fapte care în mod substanțial sunt aceleași
(în cauza Serghey Zolotukhin c. Rusiei, parg. 34, s-a stabilit că noțiunea de „idem”,
trebuie axată pe acele fapte care constituie un set de împrejurări factuale, concrete
privind pe același acuzat și care sunt indisolubil legate în timp și spațiu );
Garanția consacrată de principiul non bis in idem se activează la momentul
punerii în mișcare a acțiunii penale, sau, când decizia anterioară de achitare, respectiv
de condamnare a dobândit autoritatea de lucru judecat.
În cauzele CJUE reunite C-187/01 și C-385/01 Gozutok și Brugge, parag. 2528, instanța europeană a statuat că principiul non bis in idem se aplică și cu privire la
soluțiile de netrimitere în judecată dispuse de către reprezentanții Ministerului Public
dintr-un stat membru al U.E., dacă această soluție este pronunțată pe fondul cauzei,
a rămas definitivă, cu sau fără impunerea unor obligații acuzatului, indiferent dacă
acest act a fost sau nu supus controlului instanței de judecată.
În cauza Ficher c. Austriei, parag. 28, instanța europeană a stabilit că autoritățile
pot aplica doar o singură sancțiune cu caracter penal în sensul Convenției europene,
indiferent dacă aceasta, în dreptul intern, este calificată ca fiind contravențională sau
o faptă penală și independent de faptul dacă aceasta a fost aplicată de o autoritate
judiciară sau administrativă.
Organele judiciare trebuie să analizeze „caracterul penal” al faptei cu care
sunt investite, apelând la criteriile „Engel” dezvoltate de jurisprudența Convenției
europene, respectiv:
- calificarea juridică în dreptul național a infracțiunii săvârșite;
- natura infracțiunii săvârșite;
- natura și gradul de severitate a sancțiunii pe care persoana acuzată riscă să
o suporte;
Instanța europeană a avut ocazia să analizeze și să se pronunțe cu privire la
legislația națională, sens în care a stabilit că sancțiunile contravenționale aplicare la
regimul rutier (cauza „Ioan Pop c. României” nr. 40301/04), cât și sancțiunile aplicate
conform Legii 61/1991 rep. pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme
de conviețuire socială (cauza Nicoleta Gheorghe c. României), intră în sfera noțiunii
de „acuzație penală” în sensul art. 6 din Convenție, cu toate garanțiile ce decurg de
aici, respectiv respectarea principiului non bis in idem (cauza Serghey Zolotoukhin),
a prezumției de nevinovăție (cauza Ioan Pop citată mai sus), asistarea gratuită de
către un interpret (cauza Ozturk c. Germaniei), sau respectarea principiului legalității
pedepsei (cauza Bulgaru c. României, decizie de inadmisibilitate).
Principiul non bis in idem nu este aplicabil unor anchete paralele (cauza
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Garaudy c. Franței nr. 65.831/01) atât timp cât, pentru cel puțin una dintre cauze,
nu s-a pronunțat o soluție de netrimitere în judecată sau o condamnare definitivă,
și nici nu interzice cumulul unei răspunderi administrative (disciplinare) alături de
una penală, desigur, dacă în procedura administrativă nu a fost formulată, în sens
european „o acuzație penală”, iar sancțiunea aplicată nu reprezintă o veritabilă
sancțiune penală (cauza Biagioli c San Marino, decizie de inadmisibilitate).
În cauza Muslija c. Bosniei și Herțegovinei nr. 32.042/11 din 14.01.2014,
pct. 34, reclamantul a făcut obiectul a două proceduri, administrativă și penală, fiind
acuzat că și-a lovit fosta soție. În această cauză, instanța europeană a concluzionat
că faptele de care era acuzat reclamantul în cele două proceduri au fost în esență
aceleași, chiar dacă actele de violență erau, între altele, atât un element al abaterii
administrative, cât și un element al infracțiunii, constatând incidența principiului
non bis in idem .
Principiul non bis in idem, se aplică și în cazul infracțiunilor din domeniul
fiscal dacă reclamantul a fost cercetat sau condamnat definitiv, în două rânduri,
dacă faptele imputate sunt în esență aceleași, chiar dacă elementul intențional a fost
reținut în cadrul primei proceduri (cauza Routsalainen c. Finlandei nr. 13.079/03 din.
16.06.2009, pct. 56).
În cauza Pirttimaki c. Finlandei nr. 35.232/11 din 20.05.2014, pct. 51-52,
Curtea europeană a statuat că nu a fost încălcat art. 4 din Protocolul nr. 7 la Convenție,
deoarece cele două proceduri menționate nu se refereau la fapte în esență identice,
întrucât circumstanțele de fapt și părțile erau diferite.
Curtea europeană a constatat încălcarea principiului non bis in idem și în cauza
Butnaru și Bejan-Piser c. României nr. 8.516/07 din 23.09.2015, deoarece reclamanții
au fost condamnați de către Tribunalul Bacău la pedeapsa închisorii pentru săvârşirea
infracțiunii de „tâlhărie”, reținându-se în sarcina lor, faptul că, în ziua de 02.06.2004
au intrat prin efracție în casa lui D.M.M., pe care a lovit-o și a amenințat-o, și căruia
i-a furat mai multe lucruri. Inculpații au declarat apel, invocând autoritatea de
lucru judecat, întrucât, prin hotărârea din 07.11.2005 a Judecătoriei Bacău, rămasă
definitivă (recursul a fost tardiv formulat), au fost achitați pentru faptele de „lovire și
alte violențe” și „amenințare”, comise cu ocazia incidentului din 02.06.2004 față de
persoana vătămată D.M.M.. Atât apelul formulat, cât și contestația în anulare depusă
de către inculpați la Î.C.C.J. au fost respinse.
În cazul prezentat mai sus, Curtea europeană a constatat încălcarea art. 4 din
Protocolul nr. 7 la Convenție, întrucât, deși exista o hotărâre definitivă de achitare
pentru săvârșirea infracțiunii de „lovire sau alte violențe”, infracțiune ce este absorbită
în infracțiunea complexă de „tâlhărie”, instanțele naționale nu au pus capăt celei de-a
doua proceduri (cauza Tomasoviae c. Croației, nr. 7.356/10 din 18.11.2011, pct. 31).
Practic, instanțele interne au judecat, de două ori, aceleași persoane, pentru
aceeași infracțiune de „lovire sau alte violențe”.
Rezolvarea corectă era ca instanțele să fi dispus soluția de achitare pentru
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infracțiunea de agresiune fizică, autorii urmând să răspundă penal, doar pentru
săvârșirea infracțiunii de „furt”.
În cauza Lungu și alții c. României nr. 25129/06 din 21.10.2014, Curtea
europeană a constatat lipsa unui proces echitabil, prevăzut de art. 6 par. 1 din Convenție,
întrucât reclamanții, în calitate de administratori ai unor societăți comerciale ce aveau
ca obiect de activitate comercializarea de anvelope recondiționate în orașul Gura
Humorului jud. Suceava, au fost condamnați la data de 05.12.2005, de către Curtea
de Apel Suceava, Secția penală, pentru săvârșirea infracțiunii de „evaziune fiscală”,
prev. de art. 9 din Legea 241/2005, deși, prin hotărârea din 03.07.2003 Curtea de
Apel Suceava, Secția comercială a stabilit că societățile comerciale administrate de
către reclamanți aveau dreptul la facilități fiscale, anulând astfel decizia de imputare
(de circa 140.000 Euro) întocmită de către organele fiscale. Curtea de apel a respins
argumentul întemeiat pe autoritatea de lucru judecat a hotărârii din 3 iulie 2003.
invocând art. 22 C. proc. Pen.-1969 (art. 28 alin. 2 C.proc.pen.-2014), aceasta a
considerat că aprecierea faptelor de către instanţele civile nu obliga instanţa penală
care era competentă să determine existenţa infracţiunii şi vinovăţia acuzatului.
De lege ferenda, prevederile art. 28 alin. 2 C.proc.pen., ar trebui modificat și
pus în concordanță cu jurisprudența Curții europene, în sensul celor statuate în cauza
Lungu și alții c. României, pentru a se evita în viitor, condamnări similare ale statului
român.
Desigur, aceste inconveniente pot fi depășite cu ușurință dacă organele
judiciare investite cu soluționarea unei cauze penale, studiază și aplică direct (fiind
obligați în acest sens conform prev. art. 20 din Constituție, sau art. 12 C.proc.pen.),
Convenția europeană și jurisprudența acesteia.
Din păcate, în practica judiciară, se întâlnesc în continuare încălcări ale
principiului non bis in idem, prevăzut de art. 4 din Protocolul nr. 7 la Convenție, cum
ar fi situația în care organele de poliție sunt sesizate să intervină pentru aplanarea
unui scandal în locuri publice, iar cu această ocazie aplică persoanelor responsabile
sancțiunii contravenționale în temeiul art. 2 pct. 1 din Legea 61/1991 rep. (care, în
sens european, au caracter penal), după care, în mod separat înregistrează cauza în
evidența penală a unității de parchet competente, în vederea efectuării de cercetări,
față de aceleași persoane, pentru săvârșirea infracțiunii de „tulburarea ordinii și
liniștii publice”, faptă prevăzută și pedepsită de art. 371 C.pen.
În cele ce urmează, vom prezenta un astfel de caz, în care organele de urmărire
penală au făcut aplicarea directă a dispozițiilor art. 4 din Protocolul 7 din Convenția
europeană, dispunând soluția de clasare.

II. Studiu de caz
La data de 29.03.2017, organele de cercetare penală din cadrul Secției 5 Poliţie
Rurală Răducăneni, jud Iaşi, au înaintat spre competentă soluţionare procesul-verbal
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de constatare întocmit la data de 25.03.2017 de către agentul de poliţie T.M., din
cadrul Postului de Poliţie Răducăneni, şi plutonier major G.V., din cadrul I.J.J. Iaşi,
din cuprinsul căruia rezultă faptul că, în noaptea de 25/26.03.3017, cu ocazia unei
intervenții solicitate de numita B.B., din satul şi comuna Răducăneni, jud. Iaşi, care
a fost agresată fizic, numiții G.V.N. şi F.I.C., ambii fiind sub influenţa băuturilor
alcoolice, au făcut scandal în locuri publice, adresându-le, totodată, injurii, cuvinte
jignitoare şi pornografice, ameninţări cu moartea, cât şi cu acte de violenţă, solicitând
efectuarea de cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de „ultraj”, faptă prev. de
art. 257 alin. 1 şi 4 C.pen. și „tulburarea ordinii și liniștii publice”, prev. de art. 371
C.pen.
Prin rechizitoriul nr. 350/P/2017 din 28.09.2017 al Parchetului de pe lângă
Judecătoria Răducăneni, jud. Iași, verificat în conformitate cu prevederile art. 328
C.proc.pen., s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului G.V.N., pentru săvârșirea
infracțiunii de „ultraj”, prev. de art. 257 alin. 1 și 4 C.proc.pen., cât și clasarea
cauzei penale pentru săvârșirea de către inculpații G.V.N. și F.I.C. a infracțiunii de
„tulburarea ordinii și liniștii publice”, prev. de art. 371 C.pen., în temeiul art. 4 din
Protocolul nr. 7 din Convenția europeană, cauza fiind înaintată instanței competente,
respectiv Judecătoria Răducăneni, jud. Iași.
Pe parcursul cercetărilor efectuate în cauză, procurorul de caz a constat
faptul că, inculpații G.V.N. şi F.I.C. au fost sancționați contravențional conform
prev. Legii 61/1991 rep., pentru scandalul provocat în locuri publice, în noaptea de
25/26.03.2017, de către organele de ordine publică care s-au deplasat la fața locului.
Astfel, pentru comportamentul antisocial adoptat, inculpatul G.V.N. a fost
sancţionat de către jandarmul G.V., cu amendă în cuantum de 1.000 lei, conform
procesului-verbal de constatare a contravenției seria JO nr. 1510603 din 26.03.2017,
ora 01.20, conform prev. art. 2 pct. 1, rap. la art. 3 lit. b din Legea nr. 61/1991 rep.,
privind normele de convieţuire socială, constând în aceea că, la orele 01.04 „aflânduse în stare de ebrietate pe drumul public din faţa locuinței numitei H.D. împreună
cu numitul F. I. C. a adresat injurii, cuvinte şi expresii jignitoare numiților B. B.,
B.A. şi H. Ş.”.
Inculpatul G. V. N. a mai fost sancționat din nou de către jandarmul G. V.,
cu amendă în cuantum de 2.000 lei, conform procesului-verbal de constatare a
contravenției seria JO nr. 1510604 din 26.03.2017, ora 01.40, conform prev. art. 2
pct. 1, pct. 24 şi pct. 25 rap. la art. 3 lit. b din Legea nr. 61/1991 rep., privind normele
de convieţuire socială, constând în aceea că, la orele 22.40„ aflându-se în stare de
ebrietate în curtea locuinței numitei H. D. împreună cu numitul F. I. C. a tulburat
ordinea şi liniştea publică prin strigăte şi țipete a adresat injurii, cuvinte şi expresii
jignitoare numiților B. B., B.A. şi H. Ş.”.
Inculpatul F. I. C. a fost sancționat contravenţional, de către jandarmul G.V.,
cu amendă în cuantum de 2.000 lei, conform procesului-verbal de constatare a
contravenţiei seria JO nr. 1510602 din 26.03.2017, ora 00.25, conform prev. art. 2
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pct. 1, pct. 24 şi pct. 25 rap. la art. 3 lit. b din Legea nr. 61/1991 rep., privind normele
de convieţuire socială, constând în aceea că „ în ziua de 25.03.2017, ora 22.40,
numitul F.I.C. aflându-se în stare de ebrietate în curtea locuinței numitei H. D. din
satul şi com. Răducăneni, jud. Iaşi, împreună cu numitul G.V.N. a tulburat ordinea
şi liniştea publică prin strigăte şi ţipete, după care a ieşit pe drumul public şi a
adresat injurii numitului B. A/, totodată a provocat scandal încercând să-l lovească
pe acesta”.
Inculpatul F. I. C. a mai fost sancționat contravenţional și de către agentul
de poliţie T. M. cu amendă în cuantum de 1.000 lei, conform procesului-verbal de
constatare a contravenţiei seria PF nr. 0082004 din 26.03.2017, ora 01.20, conform
prev. art. 2 pct. 1 rap. la art. 3 lit. b din Legea nr. 61/1991 rep., privind normele de
convieţuire socială, constând în aceea că, la orele 01.04„ în ziua de 26.03.2017, ora
01.04, numitul F.I.C. aflându-se pe drumul public din faţa locuinţei numitei H. D. din
satul şi com. Răducăneni, jud. Iaşi, a adresat cuvinte jignitoare, expresii vulgare şi
injurii numiţilor B. B., H. Ş., B. A., B. Ş., tulburând ordinea şi liniştea publică”.
Cercetările efectuate au mai stabilit faptul că, organele de ordine au intervenit
în baza unei sesizări la SNUAU 112, fapta sesizată intrând în competenţa materială
şi teritorială a acestora, modul de intervenţie fiind unul adecvat situaţiei ce trebuia
soluţionată, şi nu au adresat cuvinte indecente sau ameninţări cu acte de violenţă la
adresa celor prezenţi, sau a inculpaţilor.
Analizând cadrul legislativ ce reglementează activitatea organelor de poliţie,
se constată că, în conformitate cu prev. art. 31 alin. 1 din Legea 218/2002 rep. privind
Legea de organizare şi funcţionare a Poliţiei Române, „în realizarea atribuţiilor ce
ii revin, potrivit legii, polițistul este investit cu exercițiul autorităţii publice si are
dreptul:
b) să conducă la sediul politiei pe cei care, prin acţiunile lor, periclitează viaţa
persoanelor, ordinea publică sau alte valori sociale, precum şi persoanele suspecte de
săvârşirea unor fapte ilegale, a căror identitate nu a putut fi stabilita în condiţiile legii;
- în cazurile nerespectării dispozițiilor date de polițist, acesta este îndreptăţit
să folosească forţa”.
În conformitate cu prev. art. 39 din Legea 218/2002 rep., „polițistul este obligat
să ia măsurile necesare pentru înlăturarea pericolelor care amenință ordinea publică
sau siguranţa persoanelor, în toate situaţiile în care ia cunoştinţă direct ori când este
sesizat despre acestea.”
Atribuțiuni similare celor precizate mai sus sunt prevăzute şi în art. 19 din
Legea 550/2005 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române.
Analizând materialul probator administrat în cauză faţă de inculpaţii G.V.N.
şi F.I.C, în ceea ce priveşte săvârşirea infracţiunii de „tulburarea ordinii şi liniștii
publice”, faptă prev. şi ped. de art. 371 C.pen., procurorul de caz a constatat că
organele de ordine i-au sancționat contravenţional conf. Legii 61/1991 rep., de două
ori (privind faptele din noaptea de 25/26.03.2017), pentru scandalul provocat în loc
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public, la intervale de ore diferite, prin adresarea de injurii, expresii jignitoare, cât
şi pentru agresarea fizică, în public, a unor persoane, aspecte ce constituiau tocmai
elementele constitutive ale infracţiunii menţionate mai sus.
Astfel, s-a apreciat de către procuror faptul că, în cauza pe care o avea spre
soluționare trebuie să dea întâietate principiului „non bis in idem”, întrucât cei doi
inculpați, pentru fapta de „tulburarea liniștii publice”, prev. şi ped. de art. 371 C.pen.,
li s-au aplicat anterior, de către organele de ordine publică, sancțiuni contravenționale,
nemaiputând fi sancționați încă o dată de legea penală, pentru aceeaşi faptă.
S-a stabilit astfel, deoarece:
- autoritatea de lucru judecat generează un efect pozitiv, respectiv de a fi pusă
în executare o hotărâre judecătorească de către organele în drept, dar şi un efect
negativ „exceptio rei iudicatae”, de împiedicare a exercitării acţiunii penale;
- principiul de drept „non bis in idem” trebuie aplicat întotdeauna atunci când
autorităţile competente formulează din nou o acuzaţie în materie penală faţă de o
persoană, privind o faptă pentru care anterior s-a pronunțat deja o hotărâre definitivă,
şi care se bucură de autoritate de lucru judecat, în temeiul art. 4 din Protocolul nr.
7 (nici o persoană nu poate fi pedepsită de două ori pentru aceeaşi faptă, chiar dacă
faptele au, sau nu, aceeaşi încadrare juridică), rap. la art. 6 parag. 1 (dreptul la
un proces echitabil) din Convenţia Europeană a drepturilor Omului şi a Libertăţilor
Fundamentale, cu referire la art. 6 C.proc.pen.;
- în conformitate cu prev. art. 20 alin. 2 din Constituția României, „dacă
există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale
ale omului, la care România este parte, şi legile interne, au prioritate reglementările
internaţionale, cu excepţia cazului în care Constituția sau legile interne conțin
dispoziţii mai favorabile”;
- în cauza Franz Ficher c. Austriei, parag. 28, instanţa europeană a stabilit
faptul că, autoritățile unui stat pot aplica o singură dată o sancţiune cu caracter penal
în sensul Convenției europene, indiferent dacă aceasta este calificată în dreptul intern
ca fiind contravențională sau penală şi indiferent dacă această sancţiune este aplicată
de o autoritate judiciară sau administrativă;
- aspectele menţionate mai sus, se regăsesc şi în alte cauze C.E.D.O., cum ar fi
: cauza Engel c. Olandei, cauza Lungu ş.a. c. României (21.10.2014), cauzele reunite
al C.J.U.E., C-187/01 şi C-385/01 Gozutok şi Brugge (11.02.2003, paragrafele 2548), etc.
Din considerentele menţionate mai sus, procurorul de caz a constatat în mod
corect faptul că, faţă de inculpaţii G.V.N. şi F.I.C., nu mai poate fi exercitată acţiunea
penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „tulburarea liniştii publice”, faptă prev.
de art. 371 C.pen., întrucât aceştia au fost sancționați contravenţional (considerată o
sancţiune cu caracter penal în jurisprudenţa C.E.D.O., cu toate exigenţele ce decurg
de aici, inclusiv respectarea principiului in bis in idem: ex. Cauza Nicoleta Gheorghe
c. României, cererea 23470/205, hotărârea din 03.04.2012, referitor la contravențiile
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din Legea 61/1991 rep., sau cauza Sergey Zolotoukhin c. Rusiei, prag. 52-54) de
către organele de poliţie care au intervenit pentru aplanarea scandalului provocat pe
drumul public, în faţa locuinței numitei H. D., din satul şi com. Răducăneni, jud. Iaşi,
atât la ora 22.40, cât şi pentru cel ce a avut loc la orele 01.04, existând identitate de
obiect şi părţi.

Concluzii
În cursul urmăririi penale, principiul non bis in idem reprezintă un veritabil
caz de împiedicare sau de încetare a acțiunii penale, acesta garantând faptul că, în
procesul penal, autoritățile (judiciare sau administrative) pot aplica unei persoane,
pentru aceeași faptă, sau pentru fapte ce sunt în mod substanțial aceleași, o singură
sancțiune cu caracter penal.
Dacă procurorul investit cu soluționarea unei cauze penale constată incidența
principiului non bis in idem prev. de art. 4 din Protocolul nr. 7 la Convenția Europeană
a Drepturilor Omului va dispune soluția de clasare a cauzei.
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EXERCITAREA CĂII DE ATAC
A RECURSULUI ÎN MATERIE
CIVILĂ DUPĂ VALOAREA CERERII.
REVIRIMENT JURISPRUDENȚIAL.
NECONSTITUȚIONALITATE
L’EXERÇASSIONS DE LA VOIE
D’ATTAQUE DU RECOURS
EN MATIÈRE CIVILE, APRÈS
LA VALEUR DE LA DEMANDE.
REVIREMENT JURISPRUDENTIEL.
NON-CONSTITUTIONALITÉ
Petre LĂZĂROIU1
Ionița COCHINȚU2
Abstract
Constituția României consacră principiul potrivit căruia Parlamentul
este organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate
legiuitoare a țării, context în care îi este atribuit dreptul de legiferare în materia
instanțelor judecătorești, respectiv „competența instanțelor judecătorești
şi procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege”. Așadar, puterea
legiuitoare are libertatea de a stabili competența instanțelor de judecată și
normele de procedură judiciară, fără însă ca acestea să contravină altor
principii constituționale.
Prin prezenta lucrare vom expune câteva aspecte referitoare la dinamica
legislativă cu privire la exercitarea căii de atac a recursului în materie civilă,
Petre LĂZĂROIU este judecător la Curtea Constituțională a României și cadru didactic la Facultatea de Ştiinţe
Juridice și Administrative - Universitatea Dimitrie Cantemir București.
2
Ionița COCHINȚU este magistrat-asistent la Curtea Constituțională a României și cadru didactic asociat la
Facultatea de Drept – Universitatea București
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după valoarea cererii, și a cărei reglementare a fost supusă controlului de
constituționalitate, iar instanța de contencios constituțional a constatat că
aceasta3, prin prisma evoluțiilor legislative, este neconstituțională fiind
contrară unor principii din Legea fundamentală.
Cuvinte-cheie: căi de atac, recurs, valoarea cererii, neconstituționalitate,
principiul egalității
Résumé
La Constitution de la Roumanie consacre le principe après lequel Le
Parlement est le forum représentatif suprême du peuple roumain et l’autorité
unique du pays, contexte où on lui en attribue le droit de légiférassions en
matière des instantes de jugement, respective : „compétence des instantes de
jugement et la procédure sont établies seulement par lois”. Par conséquence,
la puissance législative a la liberté d’établir la compétence des instantes de
jugement et des normatives de procédure judiciaire, sans qu’elle pourrait
contrevenir aux autres principes constitutionnels.
Dans cet article, nous présenterons quelques aspects sur la dynamique
législative en regardant l’exerçassions de la voie d’attaque du recours en
matière civile, après la valeur de la demande et dont laquelle règlementation
a été soumise du control de constitutionalité, et l’instance de contentieux
constitutionnel a constaté que celle-ci, par prisme des évolutions législatives,
est non-constitutionnelle, donc contraire au des principes de la Lois
Fondamentale.
Mots-clefs : voie d’attaque, recours, valeur de la demande, con-constitutionalité,
principe d’égalité

I.
Potrivit art.126 alin.(2) din Constituția României, competența instanțelor de
judecată şi procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege. În înțelesul acestei
norme constituționale4, legiuitorul este singurul abilitat să reglementeze, prin lege,
competența instanțelor judecătorești şi procedura de judecată, fără alte restricții
	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
În acest sens, a se vedea Decizia nr.369 din 30 mai 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a sintagmei „precum și în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv” cuprinse în art. XVIII
alin.(2) din Legea nr.2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru
pregătirea punerii în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, pblicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.582 din 20 iulie 2017.
4
A se vedea, spre exemplu, nr.23 din 27 ianuarie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.117
din 10 februarie 2004.
3
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decât cele rezultate din celelalte prevederi ale Constituției sau din actele normative
internaționale la care fac trimitere art.11, art.20 și art.148 din Legea fundamentală.
Așadar, puterea legiuitoare are libertatea de a stabili competența instanțelor de
judecată și normele de procedură judiciară, însă fără ca acestea să contravină altor
principii constituționale, mai ales prin prisma evoluțiilor legislative, astfel cum este
cazul exercitării căii de atac a recursului în materie civilă după valoarea cererii,
care, în dinamica legislativă a fost reglementată prin mai multe acte normative, spre
exemplu, prin Codul de procedură civilă5, Legea nr.2/2013 privind unele măsuri
pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în
aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă sau Ordonanța de
urgență a Guvernului nr.62/20156 pentru prorogarea unor termene prevăzute de
Legea nr.2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătorești,
precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul
de procedură civilă. Potrivit prevederilor art. XVIII alin.(2) din Legea nr.2/2013,
„În procesele pornite începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi și până la
data de 31 decembrie 2016 inclusiv nu sunt supuse recursului hotărârile pronunțate
în cererile prevăzute la art.94 pct.1 lit.a)-i) din Legea nr.134/2010 privind Codul
de procedură civilă, republicată, în cele privind navigația civilă și activitatea în
porturi, conflictele de muncă și de asigurări sociale, în materie de expropriere,
în cererile privind repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare, precum și
în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv. De
asemenea, în aceste procese nu sunt supuse recursului hotărârile date de instanțele
de apel în cazurile în care legea prevede că hotărârile de primă instanță sunt supuse
numai apelului.” Totodată, prevederile art.483 alin.(2) din Codul de procedură civilă
statuează că „nu sunt supuse recursului hotărârile pronunțate în cererile prevăzute
la art.94 pct.1 lit. a)-j), în cele privind navigația civilă și activitatea în porturi,
conflictele de muncă și de asigurări sociale, în materie de expropriere, în cererile
privind repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare, precum și în alte cereri
evaluabile în bani în valoare de până la 500.000 lei inclusiv. De asemenea, nu sunt
supuse recursului hotărârile date de instanțele de apel în cazurile în care legea
prevede că hotărârile de primă instanță sunt supuse numai apelului”.

II. Jurisprudența Curții Constituționale în materie
În dinamica legislativă, normele legale cu privire la căile de atac, înainte
de ultima prorogare a acestor termene, reglementată de Ordonanța de urgență
a Guvernului nr.95/2016, Curtea s-a mai pronunțat asupra constituționalității
dispozițiilor art.XVIII alin.(2) penultima teză din Legea nr.2/20137.
Republicat în Monitorul Oficial a României, Partea I, nr.247 din 10 aprilie 2015.
Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.964 din 24 decembrie 2015.
7
A se vedea, spre exemplu, Decizia nr.350 din 7 mai 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.504 din 8 iulie 2015, Decizia nr.362 din 2 iunie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.666
5
6
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S-a reținut8 că, în noua lege procesual civilă, legiuitorul a reașezat căile de
atac, recursul constituind o cale extraordinară de atac ce poate fi exercitată de partea
nemulțumită pentru motive de nelegalitate și numai în condițiile prevăzute de lege.
Apelul reprezintă calea ordinară de atac care are un caracter devolutiv, instanța de
apel statuând atât în fapt, cât și în drept (art.476 din Codul de procedură civilă).
Referitor la critica de neconstituționalitate raportată la art.16 privind egalitatea
în drepturi din Legea fundamentală, instanța de contencios constituțional a reținut9
că, în jurisprudența sa, a statuat că situația diferită în care se află cetățenii în funcție
de reglementarea aplicabilă potrivit principiului tempus regit actum nu poate fi privită
ca o încălcare a dispozițiilor constituționale care consacră egalitatea în fața legii și
a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări10. Respectarea egalității în
drepturi presupune luarea în considerare a tratamentului pe care legea îl prevede
față de cei cărora li se aplică în decursul perioadei în care reglementările sale sunt
în vigoare, iar nu în raport cu efectele produse prin reglementările legale anterioare.
În consecință, reglementările juridice succesive pot prezenta în mod firesc diferențe
determinate de condițiile obiective în care ele au fost adoptate, fără ca aceste diferențe
să aibă semnificația unei discriminări11.
Referitor la critica privind încălcarea prevederilor art.21 privind accesul liber la
justiție din Constituție, Curtea12 a statuat că accesul liber la justiție nu are semnificația
accesului la toate structurile judecătorești și la toate căile de atac prevăzute de lege.
Accesul liber la justiție implică, prin natura sa, o reglementare din partea statului și
poate fi supus unor limitări, atât timp cât nu este atinsă substanța dreptului, în acest
sens pronunțându-se și Curtea Europeană a Drepturilor Omului în jurisprudența sa, de
exemplu, prin Hotărârea din 26 ianuarie 2006, pronunțată în Cauza Lungoci împotriva
României, paragraful 36. Mai mult, nicio dispoziție cuprinsă în Legea fundamentală
nu instituite obligația legiuitorului de a garanta parcurgerea în fiecare cauză a tuturor
gradelor de jurisdicție, ci, dimpotrivă, potrivit art.129 din Constituție, căile de atac pot
fi exercitate în condițiile legii. Legea fundamentală nu cuprinde dispoziții referitoare
la obligativitatea existenței tuturor căilor de atac, ci reglementează accesul general
neîngrădit la justiție al tuturor persoanelor pentru apărarea drepturilor, a libertăților
și a intereselor lor legitime, precum și dreptul tuturor părților interesate de a exercita
căile de atac prevăzute de lege. Prin aceeași decizie, paragraful 39, Curtea a reținut
că, instituind reguli speciale privind exercitarea căilor de atac, legiuitorul trebuie să
asigure părților interesate posibilitatea de a formula o cale de atac împotriva hotărârii
din 30 august 2016, și Decizia nr.375 din 7 iunie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.643
din 22 august 2016.
8
A se vedea Decizia nr.350 din 7 mai 2015, precitată, paragraful 14.
9
Ibidem, paragraful 37.
10
A se vedea, în acest sens, Decizia nr.1.541 din 25 noiembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.30 din 13 ianuarie 2011.
11
A se vedea, în acest sens, Decizia nr.321 din 10 iunie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.583 din 5 august 2014, paragraful 31.
12
A se vedea Decizia nr.375 din 7 iunie 2016, precitată, paragraful 38.
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judecătorești considerate defavorabile. Lipsa oricărei căi de atac împotriva unei
hotărâri pronunțate în instanță echivalează cu imposibilitatea exercitării unui control
judecătoresc efectiv, dreptul de acces liber la justiție devenind astfel un drept iluzoriu
și teoretic13.

III. Reviriment jurisprudențial
Raportat la specificul cauzei14 în care a fost ridicată excepția de
neconstituționalitate, Curtea a observat că, în jurisprudența sa, a acordat legiuitorului
o marjă de apreciere largă în domeniul admisibilității, al procedurii de judecată
sau al configurării căilor extraordinare de atac. În schimb, s-a constatat tendința
jurisprudenței sale recente de a stabili și dezvolta exigențe constituționale sporite
în sensul asigurării unei protecții efective a drepturilor și libertăților fundamentale,
integrate conținutului normativ al art.16 alin.(1), art.21 alin.(3) sau art.129 din
Constituție, după caz, prin raportare la căile extraordinare de atac.
Astfel, instanța de contencios constituțional a acordat o protecție efectivă
drepturilor și libertăților fundamentale, în ceea ce privește contestația în anulare,
revizuirea și recursul, căi extraordinare de atac, prin sporirea garanțiilor procesuale
ale accesului liber la justiție și ale dreptului la un proces echitabil.
În acest sens, s-a decis, de exemplu, că admisibilitatea în principiu a
contestației în anulare și a revizuirii trebuie să se examineze de către instanță cu
citarea părților, că judecata pe fond a recursului se face cu respectarea garanțiilor
de contradictorialitate și oralitate ce caracterizează dreptul la un proces echitabil, că
obligația reprezentării și asistării prin avocat pentru exercitarea recursului contravine
accesului liber la justiție sau că excluderea posibilității de a ataca cu recurs în casație
deciziile pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție, ca instanță de apel, este
neconstituțională.
Prin urmare, fiind chemată, să verifice constituționalitatea art.XVIII alin.(2)
din Legea nr.2/2013, prin al cărui conținut normativ legiuitorul și-a folosit marja
sa largă de apreciere, într-un mod maximal, Curtea își reconsideră jurisprudența,
tocmai datorită reevaluării standardului de protecție pe care îl asigură art.16 alin.(1)
și art.21 alin.(3) din Constituție, în sensul reducerii marjei de apreciere a legiuitorului
în domeniul căilor extraordinare de atac și al sporirii garanțiilor care însoțesc accesul
liber la justiție în condițiile în care și căile extraordinare de atac reprezintă un aspect
al accesului liber la justiție15.

A se vedea, în acest sens, Decizia nr.192 din 3 aprilie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.492 din 2 iulie 2014, paragraful 13.
14
În acest sens, a se vedea Decizia nr.369 din 30 mai 2017.
15
Idem, paragrafele 20-21.
13
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IV. Competența după materie și valoare a instanțelor
judecătorești. Exercitarea căii de atac a recursului în materie
civilă după valoarea cererii. Neconstituționalitate
Referitor la competența după materie și valoare a instanțelor judecătorești,
potrivit art.94 din Codul de procedură civilă, judecătoriile judecă, în primă instanță,
cereri al căror obiect este evaluabil sau, după caz, neevaluabil în bani, după cum
urmează:
a) cererile date de Codul civil în competența instanței de tutelă și de familie, în
afară de cazurile în care prin lege se prevede în mod expres altfel;
b) cererile referitoare la înregistrările în registrele de stare civilă, potrivit legii;
c) cererile având ca obiect administrarea clădirilor cu mai multe etaje,
apartamente sau spații aflate în proprietatea exclusivă a unor persoane diferite,
precum și cele privind raporturile juridice stabilite de asociațiile de proprietari cu
alte persoane fizice sau persoane juridice, după caz;
d) cererile de evacuare;
e) cererile referitoare la zidurile și șanțurile comune, distanța construcțiilor
și plantațiilor, dreptul de trecere, precum și la orice servituți sau alte limitări ale
dreptului de proprietate prevăzute de lege, stabilite de părți ori instituite pe cale
judecătorească;
f) cererile privitoare la strămutarea de hotare și cererile în grănițuire;
g) cererile posesorii;
h) cererile privind obligațiile de a face sau de a nu face neevaluabile în bani,
indiferent de izvorul lor contractual sau extracontractual, cu excepția celor date de
lege în competența altor instanțe;
i) cererile de declarare judecătorească a morții unei persoane;
j) cererile de împărțeală judiciară, indiferent de valoare;
k) orice alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 200.000 lei inclusiv,
indiferent de calitatea părților, profesioniști sau neprofesioniști.
Potrivit art.95 pct.1, tribunalele judecă, în primă instanță, toate cererile
care nu sunt date prin lege în competența altor instanțe. Curtea reține, astfel, că,
potrivit textului de lege criticat – art.XVIII alin.(2) din Legea nr.2/2013 – hotărârile
judecătorești pronunțate de judecătorii cu privire la cereri evaluabile în bani nu pot
fi supuse recursului, deoarece, potrivit art.94 lit.k) din Codul de procedură civilă,
cererile evaluabile în bani intră în competența judecătoriei numai dacă au o valoare
sub 200.000 lei, cu excepția cererilor evaluabile în bani expres menționate în corpul
art.94 [spre exemplu, cererile de împărțeală judiciară, unde, indiferent de valoare,
acestea sunt de competența judecătoriei]. Cât privește hotărârile date în primă instanță
de tribunale, nu sunt susceptibile de recurs hotărârile pronunțate în cererile privind
navigația civilă și activitatea în porturi, conflicte de muncă și asigurări sociale, în
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materie de expropriere, în cererile privind repararea prejudiciilor cauzate prin erori
judiciare, precum și în alte cereri evaluabile în bani [cele cuprinse între 200.000 și
1.000.000 lei]. Toate celelalte hotărâri pronunțate în primă instanță de tribunal sunt
susceptibile de recurs, dacă prin lege nu se prevede în mod expres altfel.
În concluzie, o hotărâre judecătorească referitoare la cereri evaluabile în bani
pronunțată de judecătorie, în prima instanță, nu va putea fi supusă recursului în nicio
situație, iar o hotărâre judecătorească referitoare la cereri evaluabile în bani pronunțată
de tribunal, în prima instanță, nu va putea fi supusă recursului când valoarea cererii
este cuprinsă între 200.000 și 1.000.000 lei16.
Așadar, potrivit textului de lege criticat, recursul nu numai că este o cale
extraordinară de atac, dar devine și una de excepție, regula instituită de dispozițiile de
lege criticate fiind aceea a promovării acestei căi de atac numai în situații excepționale
[cereri evaluabile în bani peste 1.000.000 lei]17.
Recursul este o cale de atac extraordinară, iar nu o cale de atac excepțională.
Calificarea acestei căi de atac ca fiind extraordinară nu îi atașează și tipologiile de
hotărâri care pot fi supuse acesteia, ci vizează numai motivele pentru care poate
fi exercitată. Prin urmare, stabilirea hotărârilor judecătorești susceptibile de recurs
trebuie să țină cont de natura acestui remediu procesual, iar nu de alte criterii artificial
create care să excludă de la acest remediu procesual o multitudine de persoane, fără
a avea o justificare obiectivă și rațională. De asemenea, faptul că o judecată parcurge
două etape procesuale devolutive (judecata în primă instanță și apelul) nu înseamnă
automat și eo ipso lipsa posibilității de a exercita calea de atac a recursului. În viziunea
actualului Cod de procedură civilă, recursul urmărește să supună Înaltei Curți de
Casație și Justiție, cu excepțiile prevăzute de lege, examinarea conformității hotărârii
atacate cu regulile de drept aplicabile. Astfel, competența de soluționare a recursului
aparține, cu excepțiile prevăzute de lege, Înaltei Curți de Casație și Justiție, deoarece
rolul acesteia, ca instanță de casație, este acela de a asigura interpretarea și aplicarea
unitară a legii de către toate instanțele judecătorești, rol consacrat prin art.126 alin.
(3) din Constituție. Or, prin pragul valoric impus de dispozițiile de lege criticate,
legiuitorul recunoaște, în mod explicit, că numai o parte a cererilor evaluabile în
bani, și anume cele peste 1.000.000 lei, pot să beneficieze de controlul de legalitate,
celelalte fiind excluse de la această garanție procedurală. Criteriul folosit de legiuitor
pentru accesul la calea de atac a recursului – pragul valoric de peste 1.000.000 lei –
conduce la clasificarea cererilor adresate instanțelor judecătorești în importante, ca
valoare în bani, și mai puțin importante, ceea ce reprezintă o clasificare artificială
și nejustificată, întrucât dificultatea unei probleme de drept nu poate fi evaluată în
funcție de valoarea litigiului, ci de natura sa. Prin reglementările pe care le adoptă,
statul trebuie să asigure o protecție egală drepturilor și intereselor legitime ale
persoanelor, neputându-se susține ideea că această protecție îi va viza numai pe cei
16
17

Ibidem, paragrafele 22-23.
Ibidem, paragraful 24.
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care au pretenții bănești de un anumit cuantum. În mod contrar s-ar crea discriminări
între cetățeni – în ce privește dreptul de a formula o cale de atac – în funcție de
valoarea cererii adresate instanței judecătorești. De aceea, chiar și căile extraordinare
de atac trebuie să fie accesibile cetățeanului, iar limitările accesului la acestea trebuie
să rezulte în mod explicit numai din natura acestora, precum și din motivele pentru
care pot fi formulate. Or, instanța de contencios constituțional reține că singura
justificare pentru stabilirea de către legiuitor a unui prag valoric pentru accesul la
recurs a fost decongestionarea Înaltei Curți de Casație și Justiție. 2/2013.
Din moment ce legiuitorul a reglementat calea de atac a recursului, acesta
trebuie să asigure egalitatea juridică a cetățenilor în utilizarea acestei căi de atac,
chiar dacă este una extraordinară. Legiuitorul poate institui un tratament juridic
diferit pentru exercitarea căii de atac a recursului, reglementând anumite situații în
care nu se poate formula recurs, însă acest tratament juridic diferit nu poate fi doar
expresia aprecierii exclusive a legiuitorului, ci trebuie să se justifice în mod obiectiv
și rațional, în respectul principiului egalității cetățenilor în fața legii și a autorităților
publice, consacrat de art.16 alin.(1) din Constituție. În consecință, legiuitorul nu
are îndreptățirea constituțională de a bloca, în funcție de valoarea pretenției deduse
judecății, accesul la calea de atac a recursului, deoarece pune ab initio cetățenii într-o
situație diferită, fără a avea o justificare obiectivă și rezonabilă.
Având în vedere aceste considerente, Curtea a constatat că, prin impunerea
unui prag valoric al cererii pentru accesul la calea de atac a recursului, legiuitorul nu
asigură egalitatea juridică a cetățenilor în accesul la această cale extraordinară de atac,
parte componentă a dreptului la un proces echitabil. Prin urmare, sintagma „precum
și în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv”
cuprinsă în art.XVIII alin.(2) din Legea nr.2/2013 contravine, pe lângă dispozițiile
art.166 alin.(1) din Constituție, și celor ale art.21 alin.(3) din Legea fundamentală18.

V. Concluzii
1. În ceea ce privește reconsiderarea jurisprudenței, instanța de contencios
constituțional a preluat doctrina dreptului viu, care produce efecte directe în privința
determinării conținutului normativ al normei de referință, și anume Constituția, iar,
în această privință, Curtea este unica autoritate jurisdicțională care are competența
de a realiza o asemenea interpretare19, reținând că dreptul este viu, Curtea a impus
ca și normele de referință în realizarea controlului de constituționalitate să prevadă
o protecție juridică sporită subiectelor de drept. Evoluția ascendentă a acestei
A se vedea Decizia nr.369 din 30 mai 2017, precitată, paragrafele 26-29.
A se vedea Decizia nr.276 din 10 mai 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.572 din 28
iulie 2016, paragraful 19]. Spre exemplu, prin Decizia nr.766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.549 din 3 august 2011, și prin Decizia nr.356 din 25 iunie 2014, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr.691 din 22 septembrie 2014.
18
19
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protecții este evidentă în jurisprudența Curții Constituționale, aspect care îi permite
să stabilească noi exigențe în sarcina legiuitorului sau să adapteze exigențele
constituționale deja existente în diverse domenii ale dreptului20.
2. Referitor la posibilitatea exercitării unei căi de atac, este reiterată
jurisprudența instanței de contencios constituțional, potrivit căreia legiuitorul poate
institui, în considerarea unor situații deosebite, reguli speciale de procedură, ca și
modalități de exercitare a drepturilor procedurale, principiul liberului acces la justiție
presupunând posibilitatea neîngrădită a celor interesați de a utiliza aceste proceduri,
în formele și în modalitățile instituite de lege.
3. În ceea ce privește asigurarea egalității cetățenilor în exercitarea drepturilor
lor procesuale, inclusiv a căilor de atac, în instituirea regulilor de acces al justițiabililor
la aceste drepturi, legiuitorul este ținut de respectul principiului egalității cetățenilor
în fața legii și a autorităților publice, prevăzut de art.16 alin.(1) din Constituție. De
aceea nu este contrar acestui principiu instituirea unor reguli speciale, inclusiv în ce
privește căile de atac, cât timp ele asigură egalitatea juridică a cetățenilor în utilizarea
lor.
De asemenea, principiul egalității în fața legii presupune instituirea unui
tratament egal pentru situații care, în funcție de scopul urmărit, nu sunt diferite. De
aceea el nu exclude ci, dimpotrivă, presupune soluții diferite pentru situații diferite.
În consecință, un tratament diferit nu poate fi doar expresia aprecierii exclusive a
legiuitorului, ci trebuie sa se justifice rațional, în respectul principiului egalității
cetățenilor în fața legii și a autorităților publice21.

A se vedea, în acest sens, Decizia nr.308 din 12 mai 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.585 din 2 august 2016, paragraful 31.
21
A se vedea Decizia nr.1 din 8 februarie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr69 din
16 martie 1994.
20
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FIINȚARE ȘI FERICIRE – RAȚIUNEA
UNEI PROCESUALITĂȚI ENDOGENE
COMPLEXE
VIVRE EN ETRE ET BONHEUR
– LA RATION D’UN PROCESSUS
ENDOGENE COMPLEXE
Conf. univ. dr. Agata Mihaela POPESCU1
Abstract
Fericirea nu este un drept, nu este o realitate transpusă în norme, ci o
treaptă superioară a unei stări de normalitate, un efect al unui proces curat
de ființare pozitivă. Esența condiției umane este tendința spre fericire. Viața
omului este totdeauna, în desfășurarea ei, asimptotică la fericire, dependentă
de orizonturile ei. N-o atinge niciodată pe deplin, dar mereu trăiește în
vecinătatea universului ei și, într-un fel, chiar în interioritatea lui. Fericirea
este dată de o ființare pozitivă, de un summum al unei procesualități interioare
în care se conexează, se metamorfozează și se integrează fapte, întâmplări,
proiecte, idealuri, reprezentări, convingeri, sentimente și trăiri, ce duc la
atingerea, fie și vremelnică, a sublimului. Pentru că omul, în procesualitatea
complexă a ființării, înțeleasă ca o conexare a ființei cu interiorul ei dinamic,
ca o ființare în cadrul ființei, ca un Dasein, ca o substanță sinergizantă, ca un
integrator, ajunge de drept și de fapt la o astfel de stare. Esența fericirii se
află în interiorul ființei. Exterioritatea este doar o condiție. Și nu totdeauna
esențială.

Cuvinte-cheie: condiție umană, ființare, stare, dinamică, procesualitate,
idealitate
Résumé
Le bonheur n’est pas un droit, n’est pas une réalité transpose en
normatives, mai une degré supérieure d’un état de normalité, un effet d’un
1

Univarsitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”
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processus limpide de vivement positif en être. L’essence de la condition
humaine est la tendance sur le bonheur. La vie de l’homme est toujours, dans
son déroulement, asymptotique au bonheur, dépendent de ses horizons. On
ne la touche jamais complétement, mais on vit toujours dans la proximité de
son univers et, d’une certain façon, même dans son intériorité. Le bonheur
n’est pas donne d’un vivement positif, d’un sommet d’un processus intérieur
ou on ramasse et métamorphose et intègre des choses, des évènements, des
projets, des idéaux, des représentations, des convictions, des sentiments
et des expériences, ce qu’on mène à toucher, soit-il vraiment, du sublime.
Parce que l’homme, dans le processus complexe de l’Etre, comprise comme
une connexions de l’Etre avec son intérieur dynamique, comme une manière
de vivre en soi-même, comme un Dasein, comme une substance synergiste,
comme un intégrateur, touche de fait et de droit un tel disposition. L’essence
du bonheur se trouve dans l’intérieure de l’Etre. L’extériorité c’est seu8lement
une condition. Et pas toujours essentielle.

Mots-clefs: condition humaine, vivre en soi, état, dynamique, processus,
idéalité

Introducere

Î

n interiorul lumii în care trăim, omul își construiește o lume a lui. O lume
integrată în ceea ce există, în bios-ul Terrei și în condiția Universului și,
totuși, o lume specială, care se identifică și se definește prin capacitatea ei de a viețui,
deopotrivă, în real și în virtual, de a cunoaște și înțelege Universul, de a construi în
abstract, de a crea, dura și metamorfoza noțiuni, judecăți, raționamente, concepte
și teorii și, prin acestea, de a pătrunde imensul necuprins, necunoscutul infinit. Se
adaugă la aceasta, capacitatea oamenilor de a trăi într-un areal sensibil și frumos, de
a rezona cu Universul, de a fi altfel – un altfel de tip afectiv-cognitiv – și, pe baza
acestuia, de a-și crea, dezvolta și perpetua propria condiție umană a omului, aceea
de ființă bio-psiho-socială, sensibilă și cognitivă. Nu știm, deocamdată, dacă toate
aceste însușiri și multe altele pe care nu le definim aici aparțin doar oamenilor, dar,
până la acest nivel al cunoașterii, știm însă că numai oamenii sunt așa, că doar ei
sunt în măsură să cunoască și să înțeleagă Universul și, pe baza cunoașterii și a unei
sensibilități cu totul speciale, să construiască acele sisteme de valori care alcătuiesc
baza civilizației umane.
Cu alte cuvinte, pentru a exista, omul nu are nevoie doar de hrană, apă, aer
și adăpost, ci și de un sistem de valori, adică de un mediul uman fizic, psihic și
intelectual, de o cultură, de o civilizație. Fericirea omului este legată nu doar de
satisfacerea unor trebuințe vitale, ci îndeosebi de un modus vivendi specific
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oamenilor, în care sensibilitatea naturală generală și specifică, trebuințele complexe,
superioare, cunoștințele dobândite, sistemele de valori se regăsesc sinergic, prin
procesul de ființare, în ceea ce noi numim viață umană. Atunci când ele creează o
stare de echilibru, de plinătate în toate spațiile și în toate planurile în care trăiește
omul, se poate spune, credem noi, că omul este fericit.
Nimeni nu poate rămâne însă veșnic la acest nivel, pentru că însăși fericirea,
deși pare simplă și frumoasă, ca orice lucru important, este, în realitate, complicată,
vremelnică, fluidă și chiar schimbătoare. Uneori, un fapt mărunt poate crea atâtea
probleme și atâtea îngrijorări, încât neliniștile, noile trebuințe, întrebările și
nerăspunsurile pot fi atât de mari, de insistente și de grave, încât bucuriile dispar și
fericirea își ia zborul în altă parte, în locuri mai calde sau doar mai însorite.
Nimeni, niciunde și în niciun fel, nu a reușit vreodată să creeze toate condițiile
necesare pentru sedentarizarea fericirii, pentru transformarea ei într-un cățeluș
cuminte, care să dea din coadă și să zâmbească bucuros de câte ori îl privești sau îi
vorbești.

Găsește omul, în procesualitatea ființării, orizontul
fericirii?
Omul individual, omul-individ caută fericirea sau doar o întâlnește? Fericirea
este un construct voluntar, controlabil și perfectibil (la care se poate, deci, lucra), sau
este un nivel al vieții, al viețuirii, al ființării, pe care poți să-l atingi sau nu? Dacă
este așa, care sunt coordonatele acestui nivel? Cine le definește? Cine le stabilește?
Cine le impune? Cine le modelează? Cu alte cuvinte, fericirea este un concept care
poate fi standardizat?
Fericirea este, în sensul cel mai comun, o stare de plenitudine, de perfectă
satisfacție, de bunăstare. De unde rezultă că, dacă, în orizontul de așteptare al fiecărui
om, se află aceste obiective, atunci, în mod sigur, există și trebuie să existe, în logica
vieții umane pe planeta Pământ, și un drept la acest drept, adică un sistem de norme,
de cutume și de reguli care să asigure fiecăruia punerea în operă a posibilității de
a accesa acest drum și de a ajunge la astfel de stări, la astfel de sentimente care
alcătuiesc conceptul de fericire. Și, bineînțeles, acest drept există, chiar dacă, în
logica vieții umane pe Pământ, este un pleonasm. Este un pleonasm pentru că însăți
ființa umană conține în tot ce înseamnă ea, între multe altele, și fericirea. Adică acel
summum al condiției umane, în care toate orizonturile sunt însorite.
Dreptul la fericire este înscris în Declarația privind Drepturile Omului și
Cetățeanului și face parte din categoria drepturilor fundamentale ale omului, din
categoria drepturilor inalienabile ale umanității. Dacă toți oamenii au dreptul la
fericire, înseamnă că omenirea este efectiv obligată să asigure fiecăruia, cu prioritate,
toate condițiile necesare pentru a beneficia de el. Cum? Poate un stat, recte, un
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parlament să elaboreze și să promulge legi și norme care să pună în drept acest
concept? Oare, dacă ar fi posibil așa ceva, acest demers n-ar echivala cu obligația de
a fi fericit, potrivit definiției legii? Dacă fericirea ține de persoană și, așa cum bine se
știe, este subiectivă, deci foarte diferită de la un om la altul și chiar de la un moment
la altul în viața aceluiași om, cum am putea s-o colectivizăm, s-o generalizăm?
Fericirea este subiectivă și personală, dar cu toții o căutăm. Deopotrivă, împreună și
fiecar4e pe drumul lui și cu mijloacele lui. Căutarea sa este, deci universală, pentru
că nu există om pe pământ care să nu caute, în scurta lui viață, măcar o clipă de
fericire. Această căutare continuă, toată viața, ne unește în același ideal, în sensul că
toți căutăm același lucru, dar ne și separă, pentru că fericirea nu este același lucru
pentru toți. Putem fi oare fericiți în separare?2
Este posibil ca economiștii, obișnuiți cu evaluările și cu statisticile, să
inventeze un model de măsurare a fericirii.3 În acest sens, în 2009, William Nordhaus
și James Tobin au elaborat un indicator de bunăstare economică pornind de la unele
date privind consumul casnic. De fapt, acest indicator nu te folosit pentru evaluarea
fericirii, ci a bunăstării, ca suport al fericirii. Pornind de la acești indicatori de
bunăstare, Statele Unite s-ar situa și se situează, de departe, pe primul loc în lume.
Desigur, dacă bunăstarea ar fi plasată în centrul conceptului de fericire, ca un criteriu
fundamental, chiar unic al acesteia.
Dar cifrele nu sunt totuși de-ajuns pentru a măsura ceea ce este, în realitate,
nemăsurabil. Evoluțiile societale, morala, egalitatea între sexe sau excluziunea,
amenințarea ecologică, dar și gândurile, convingerile, opţiunile și sentimentele
oamenilor fac parte din infinita mulțime a indicatorilor pe baza cărora ar putea fi
analizat și evaluat acest concept de fericire și starea de fericire, ca atare.
În 1990, Amartya Sen introduce conceptul IDH (indicele de dezvoltare umană),
pe baza a trei indicatori: PIB-ul pe cap de locuitor, exprimat în puterea de cumpărare;
speranța de viață; nivelul de educație (rata de alfabetizare și rata de școlarizare).
Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Umană adaugă, la acești indicatori,
și rata de participare a femeilor la viața economică și politică, datele referitoare la
sărăcie și excluziune, precum și costurile cu protecția mediului.4 Ținând cont de toți
acești indicatori, în fruntea clasamentului bunăstării nu mai sunt Statele Unite, ci au
trecut Islanda, Norvegia, Canada, Australia, Irlanda, Olanda și Suedia.
Desigur, aceste clasificări depind în mare măsură de parametrii care se iau
în calcul, iar acești parametrii se stabilesc în funcție de viziunile și, mai ales, de
interesele celor care alcătuiesc astfel de statistici.
Fericirea nu se reduce însă la bunăstare. Parametrii fericirii – dacă putem
vorbi de parametri în cazul unui astfel de concept mai degrabă subiectiv și fluid,
2
3

Le bonheur est-il un droit?, http://www.aide-en-philo.com/dissertations/bonheur-droit-100134.html
Le bonheur devient un droit, http://www.lefigaro.fr/debats/2009/09/16/01005-20090916ART-

FIG00445-le-bonheur-devient-un-droit-.php
4
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decât obiectiv și strict cuantificabil – sunt multipli și puternic personalizați. Artiștii
și intelectualii, via marxism, au devenit, într-un fel, susținătorii socializării fericirii.
Astăzi, se afirmă și se demonstrează cu tărie că fericirea a devenit un drept. Nu există
însă fericire fără libertate, iar bunăstarea nu aduce totdeauna fericirea. Nici libertatea
nu acoperă în întregime conceptul de fericire, pentru că fericirea nu se reduce la
libertate, nici la bunăstare, nici la ambele, nici la alte componente, realizări, realități
sau stări care pot sau nu să fie incluse în ea, să o condiționeze, să o stimuleze sau,
dimpotrivă, să o bruieze, să-i facă zile grele. Ea ține de un summum al calităților,
realizărilor, trăirilor, stărilor, consonanțelor dintre idealuri și realități etc etc. Iar toate
acestea se regăsesc în acele momente de echilibru perfect din procesele complexe
ale ființării omului.

„Scuturile” fericirii
Ființarea este un proces extrem de complex care se produce în interiorul ființei
și care generează mereu altceva, într-o complicată conexiune endogenă și exogenă.
Ființarea este, de fapt procesul care transcende interiorul și exteriorul, printr-o
procesualitate care are ca obiect și ca scop interiorul, care creează identitățile,
unitățile și compozițiile ființatoare pe care le preiau, le adăpostesc și le protejează
valorile deja sedentarizate, precum și „sinapsele” care le fac posibile, care le asigură
fluxurile, hrana, oxigenarea și durata. Altfel spus, astăzi, ființarea ființei umane
include deopotrivă, în procesualitatea ei, bios-ul, logos-ul și cognos-ul, în ansamblul
lor, dar și în subiectivitatea lor, în obiectivitatea lor și, desigur, în esența lor, în
sinteza lor.
Lumea se reconstruiește azi, într-o manieră multipolară, atât în interiorul
unei Europe care vrea să se unească, cât și în afara ei și chiar împotriva ei.5 Franța
ar trebui să nu se mai gargarisească cu cuvinte, cum o fac, adesea candidații la
președinție, și să-și accepte condiția de putere mijlocie, să fie adică lucidă și realistă,
răspunde Pierre Haski, referindu-se la cartea sa recentă „Dreptul la fericire”, în
cadrul unui interviu, publicat pe blogul lui Pascal Boniface, directorul Institutului
de Relații Internaționale și Strategice (IRIS). Intervievatul îi acuză pe conducătorii
Franței de lipsă de realism, de ignoranță în ceea ce privește jocurile geopolitice din
momentul ascensiunii lor la putere. Autoul pledează, în cartea sa, spre exemplu,
pentru construirea de pasarele și nu de ziduri între comunități, adică pentru
rezolvarea problemelor și nu pentru adâncirea crevaselor. Și de o parte și de cealaltă,
spune Haski, lipsește curajul, acel curaj necesar pentru a se merge contra curentului,
adică împotriva forțelor care îndeamnă la confruntare, în loc de colaborare pentru
rezolvarea efectivă a problemelor.
Această stare de confruntare, de falie, nu este nici pe departe un scut protector
„Le droit au bonheur”-trois questions à Pierre Haski, par Pascal Boniface, 30 jan. 2017, https://blogs.mediapart.fr/pascalboniface/blog/300117/le-droit-au-bonheur-3-questions-pierre-haski
5
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al conceptului de fericire. Într-o lume care se află cu glonțul pe țeavă și cu rachetele
pe rampele de lansare, gata de start, fericirea nu poate fi decât frugală, furată, reducă
la clipă sau la pauza dintre două războaie sau dintre două acțiuni de luptă. În clipa
următoare, pentru oricare dintre noi, dacă ne află acolo, s-ar putea să urmeze trecerea
în neființă. Criza ucraineană, redeschiderea faliei strategice Marea Neagră – Marea
Baltică, amplasarea de forțe și mijloace militare pe acest aliniament, tensionarea
relațiilor dintre Est și Vest, înarmarea fără limite a marilor puteri, extinderea războiului
în toate mediile, inclusiv în cel cibernetic și chiar în cel cognitiv, generează nu doar
evenimente periculoase sau seturi de amenințări care încă mai pot fi gestionate, ci
și neliniști și angoase, care duc automat la îngustarea acelui drum care, poate, odată
și odată, l-ar putea duce pe omul de rând, prins într-un păienjeniș paralizant, spre o
fericire frugală, artificială, drogată și, deci falsă.
Afirmația Lui Pierre Daco, potrivită căreia, deși fiecare consideră că are
dreptul la fericire, cea mai mare parte a oamenilor întră, în mod inconștient, în
nefericire ca într-o religie trebuie citită încheia ducerii cu cântec la tăiere, pentru că
oamenii, în astfel de vremuri, au orbul găinilor.
„Fericirea este un sens al nostru şi are sensuri multiple. Pentru mine fericirea
este momentul în care totul freamătă în noi, se mişcă şi ne învolburează, momentul în care
simţi că întreaga lume este cu tine. Fiecare dintre noi poate avea o formulare a ideii

de fericire. Trebuie să facem o diferenţă între bucurie şi fericire” spune profesorul
Constantin Dulcan.6
Scuturile de protecție a drumurilor, spațiilor și zonelor care duc spre fericire
sau care fac posibilă ajungerea omului în această stare, sunt, în cea mai mare parte,
în pofida numeroase programe care urmăresc să le conceapă, să le planifice și să
le instaleze, artificiale, ireale și înșelătoare. Dar procedura prin care se ajunge la
fericire, atunci când se ajunge și dacă se ajunge vreodată, este, așa cum spuneam
la început, un amplu proces de ființare, de construcție a lumii noastre interioare și
a modului în care trăim în spațiul are ne înconjoară și pe care, prin procesualitatea
ființării, în personalizăm.
Condiția fericirii nu este dată de vreo rețetă sau de vreo strategie miraculoasă,
ci ține de modul în care omul cunoaște, înțelege, acceptă și își construiește viața, întrun mediu oscilant, fluid și imprevizibil.

Concluzii
Nu se poate vorbi cu dezinvoltură de fericire într-o lume în care un miliard
de oameni suferă de foame și malnutriție, în care presiunile financiare sunt imense,
în care armele încă vorbesc sau, la fel de rău, amenință. Dar faptul că omul trăiește,
Constantin Dulcan despre puterea gândurilor noastre, http://www.gandul.info/cu-gandul-la-fericire/
reteta-fericirii-profesorul-constantin-dulcan-ne-putem-prelungi-viata-in-functie-de-modulin-care-gandim-daca-eu-dezechilibrez-universul-produce-catastrofe-14961235
6
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iar populația Terrei se apropie de 7,5 miliarde de locuitori arată, totuși, că omenirea
există, că ființa umană încă se reproduce și, în pofida proliferării celor mai cumplite
arme cunoscute vreodată pe Terra și a războaielor și conflictelor deschise, în lume
este pace, iar procesul dezvoltării durabile se continuă.
Dar fericirea este un concept personalizat, ține de subiectivismul fiecărui om
și, deci, de o procesualitate complexă a ființării umane, în sine și în toate spațiile
sale – geofizic, fizic, cosmic, psihic, sensibil, virtual, intelectual, artistic, cognitiv etc
–, iar efectele se găsesc și se regăsesc în individualitatea, calitatea și personalitatea
fiecărui om, ca ființă unică și irepetabilă pe planetă și în Univers.
Și chiar dacă fericirea este, în ultimă instanță o stare a ființei umane, un
construct al propriei sale ființări, cu tot ce cuprinde acest proces, securitatea
drumurilor, a eforturilor și a parcursurilor care duc omul, fie și vremelnic la starea de
fericire, se află în responsabilitatea omenirii, a politicilor și strategiilor de dezvoltare
durabilă și, evident, a dreptului.
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JUSTIŢIA, NODUL GORDIAN
AL ANULUI 2017
(O abordare în spirit kafkian)
JUSTICE, THE GORDIAN NODE
OF THE YEAR 2017
( A kafkian approach )
Conf. univ. dr. Gabriel I. NĂSTASE
Rezumat
Anul 2017 poate fi apreciat ca unul de răscruce pentru viitorul României,
datorită controversatei iniţiative legislative a lui Tudorel Toader, Ministrul
Justiţiei, de a reforma sistemul judiciar.1
Cuvinte cheie: justiţie, sistem, lege, reforme, stat de drept
Summary
The year 2017 can be appreciated as a crossroads for the future of Romania,
due to the controversial legislative initiative of Tudorel Toader, Justice Minister, to
reform the judiciary system.
Keywords: justice, system, law, reforms, rule of law

A

nul 2017 poate fi apreciat ca unul de răscruce pentru viitorul României,
datorită controversatei iniţiative legislative a lui Tudorel Toader, Ministrul
Justiţiei, de a reforma sistemul judiciar. O iniţiativă şi o dilemă în acelaşi timp pentru
societatea românească, un adevărat „nod gordian” al actualului sistem judiciar.
Părerile avizate (judecători, procurori, avocaţi, asociaţii profesionale ş. a.)
A fost publicat într-o altă variantă, în revista INDEPENDENŢA ROMÂNĂ, fondată în anul 1874, serie nouă,
anul III, nr. 34, noiembrie 2017, pp. 1.
1

218

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(32)/2017

UNIVERS JURIDIC
despre schimbarea legilor justiţiei sunt împărţite. Unii le privesc cu neîncredere (în
mare parte, procurorii, care nu sunt magistraţi; de la „Revoluţia franceză din 1789”
şi până în prezent, aceştia sunt reprezentanţii altei puteri în stat, ai Guvernului),
considerându-le toxice, capabile să arunce România cu zeci de ani în urmă, ceilalţi
(în mare parte judecători, consideraţi prin lege magistraţi, cei care reprezintă o
altă putere în stat şi care înfăptuiesc actul de justiţie), dimpotrivă, le apreciază ca
fiind reformative, după 27 de ani de abuzuri dincolo de orice închipuire şi încălcări
flagrante ale Constituţiei, a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.
Modificările propuse de Tudorel Toader sunt binevenite şi au obiectiv principal
crearea unui stat de drept funcţional prin reforma sistemului judiciar.
Evident că există şi imperfecţiuni ale acestei iniţiative legislative, dar toate
acestea se vor rezolva prin dezbateri în Parlamentul României. Acolo se va tăia „noul
gardian” al Justiţiei.
Prin „tăierea” acestuia, vom avea ori un stat de drept funcţional, ori unul
departe de noi şi ostil interesului general al societăţii româneşti. Rămâne de văzut
în 2018!
În principal, propunerile lui Tudorel Toader vizează: inspecţia judiciară,
numirea întregii structuri de conducere a Parchetului de pe lângă I.C.C.J., a D.N.A. şi
a D.I.I.C.O.T., controlul pe temei de netemeinicie a soluţiei procurorilor, coroborate
cu criteriile de promovare a magistraţilor, direcţia specializată de cercetare a
magistraţilor, înființată în cadrul Ministerului Public, cu o structură de conducere
selectată tot de către Ministerul Justiţiei, la care se adaugă calitatea de membru de
drept al C. S. M. a ministrului Justiţiei, dar şi aceea de titular al acţiunii disciplinare
ş. a.
Ca urmare, responsabilitatea oamenilor politici este uriaşă. Odată aprobată
de către Parlamentul României şi abrogată de Preşedintele României, legile justiţiei
trebuie să funcţioneze în litera şi spiritul lor, pentru ca orice cetăţean „să nu fie mai
prejos de lege”.
De 27 de ani, asistăm la un spectacol grotesc, uneori absurd, oferit de un
sistem de justiţie deformat, cu un comportament monstruos, devorator de libertăţi şi
drepturi cetăţeneşti.
Populaţia nu mai poate tolera un astfel de sistem judiciar aidoma celor ale
inchiziţiei şi statelor totalitare, unde cel vizat este dinainte condamnat până la
anunțarea sentinţei de către completul de judecată.
Istoria întregii societăţi, până azi, a fost şi a rămas istoria luptei contrastelor,
în care viaţa fiecăruia dintre noi oscilează între „alb şi negru” , parcurgând „nuanţele
de gri” ale instabilităţii, ale „mersului pe sârmă fără plasă de siguranţă” (Charles
Wright).
În cei 27 de ani, am asistat pasivi la momente tragice pe care le-au trăit
nemeritat, semenii noștri, aidoma personajelor romanelor genialului Franz Kafka
(născut în 1883, într-o familie evreiască, la Praga, pe atunci capitala Regatului
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Boemia, parte din Imperiul Austro-Ungar). Victimele justiţiei nedrepte au schilodit
destine, au ucis oameni, dar nimeni nu a răspuns pentru aceste fărădelegi. În romanul
„Procesul” (apărut în 1925) al lui Franz Kafka, asistăm la o atmosferă similară cu cea
pe care românii au trăit-o timp de 27 de ani, o atmosferă a absurdului şi decadenței
principiilor democratice, a degradării relației dintre om şi sistemul judiciar aflat în
criză de identitate. Românii au fost şi au rămas în continuare în prezenţa unei „triade
psihosociale: individul, legea şi paznicul legii”.
Suntem în faţa unei dileme: cine va avea curajul să taie cu fermitate „nodul
gordian”? Cei care susţin legile justiţiei în favoarea democraţiei, a statului de drept
funcţional, sau cei care doresc tot controlul judiciar, discreţionar şi a dublului standard
în pronunțarea sentințelor?
Cine?

?

220

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(32)/2017

UNIVERS JURIDIC

RESPONSABILITATEA SOCIALĂ
A JUDECĂTORULUI DE DREPTURI
ŞI LIBERTĂŢI LA MOMENTUL LUĂRII
MĂSURII ARESTULUI PREVENTIV
RESPONSABILITÉ SOCIALE
DU JUGE DE DROITS ET LIBERTÉS
AU MOMENT DE LA PRISE
DE LA MESURE D’ARRESTATION
PRÉVENTIVE
Iulia DUMITRUC1
Résume
On a créé l’Institution du juge de droits et libertés pour garantir aux
personnes soumises à des actes judiciaires que leurs droits et leurs libertés ne
seraient limités qu’en conformité avec la loi et dans une mesure raisonnable
en fonction des particularités du cas trouvé dans l’enquête des organes de
poursuite pénale. Ainsi, les organes de poursuite pénale ne pourront pas
disposer abusivement et d’une manière discrétionnaire des droits de la
personne enquêtée, tant mois ils ne pourront pas disposer de la liberté de
l’individu visé, parce que le seul organe judiciaire investi par la loi de prendre
cette mesure est le juge des droits et libertés.

Mots-clefs: arrestation préventive, liberté, l’abus, juge de droits et libertés,
organe de poursuite pénale.

Î

n înţelesul strict al cuvântului, responsabilitatea reprezintă obligaţia de a
efectua un lucru, de a răspunde, de a da socoteală de ceva, de a accepta
şi suporta consecinţele acţiunilor pe care, în calitate de indivizi, le întreprindem zi
1
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de zi.

Astfel definită, responsabilitatea2, o regăsim în toate aspectele vieţii publice:
în domeniul social, în domeniul politic, în cel juridic, ca să nu mai vorbim de cel
medical, educaţional ş.a.m.d.
Responsabilitatea socială stă la baza celorlalte domenii ale vieţii publice,
deoarece atunci când spunem „social” ne referim la oamenii care compun societatea,
la comunitate, dar şi la instituţiile publice care au un rol vital în structura statului,
deoarece prin acestea, statul îşi îndeplineşte rolul şi funcţiile sale. Sfera de cuprindere
a instituţiilor publice este vastă, statul acţionând practic în toate domeniile vieţii
sociale şi economice.
Concluzionând, socialul stă la baza tuturor celorlalte domenii, dar, în acelaşi
timp, se află într-o relaţie interdependentă cu acestea.
Într-un paragraf anterior, am menţionat una dintre felurile responsabilităţii, şi
anume, responsabilitatea juridică.
Pentru a defini cu exactitate ce reprezintă responsabilitatea din punct de vedere
juridic, trebuie făcută o scurtă, dar veritabilă precizare a ceea ce înseamnă justiţie.
Într-o opinie3, justiţia este idealul intangibil al dreptului, ultima şi cea mai
înaltă expresie a dreptului. În acest fel, justiţia exprimă două atribute esenţiale: acela
de egalitate şi acela de generalitate. Pe aceeaşi linie de gândire, Mircea Djuvara arăta4
că ideea de justiţie presupune egalitatea raţională a unor persoane libere, limitate în
acţiunile lor numai prin drepturi şi datorii, precum şi posibilitatea generalizării, deci
egalitatea tuturor persoanelor, fără nicio favoare specială pentru niciuna.
Într-un sens foarte larg5, justiţia reprezintă o virtute, un sentiment de echitate.
Într-un sens mai tehnic6, justiţia este o funcţie, funcţia de a judeca, de a pronunţa
dreptul cu ocazia unei contestaţii. Într-un ultim sens7, şi mai restrâns, prin justiţie
se înţelege ansamblul instituţiilor prin mijlocirea cărora funcţia judiciară se poate
exercita: instanţele, magistraţii, auxiliarii justiţiei.
Definită în această manieră, justiţia se identifică cu aparatul administrativ, în
fruntea căruia se află Ministerul Justiţiei. Din această perspectivă, justiţia este un
serviciu public al statului, la fel ca învăţământul sau sănătatea, fiecare având desigur
rolul său.
Rezultă, așadar, că responsabilitatea socială pe care o au organele judiciare lato
sensu, este una uriaşă. În primul rând, justiția este un serviciu public aflat în slujba
cetăţeanului, fiind una dintre cele trei puteri ale statului, alături de cea legislativă şi
cea executivă. Mergând pe firul aceluiaşi raţionament, împotriva celor care săvârşesc
Ion Coteanu, Luiza Seche, Mircea Seche, Dicționarul Explicativ al Limbii Române, Ed. Universul Enciclopedic,
Bucureşti, 1998, p. 801.
3
Nicolae Volonciu, Tratat de procedură penală, Parte generală, Vol. I, Ed. Paideia, Bucuresti, 1996, p.10.
4
Mircea Djuvara, Teoria generală a dreptului. Drept raţional, izvoare şi drept pozitiv, Ed. All, Bucureşti, 1995, p.
224-228.
5
J. Perrot, op.cit., p. 23.
6
Ibidem.
7
Ibidem.
2
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infracţiuni, statul, prin intermediul organelor sale specializate, intervine pentru a-i
sancţiona, reeduca şi reda societăţii.8
Iată, deci, responsabilitatea juridică manifestată în concret. O dată prin puterea
pe care justiția, prin instanţele de judecată9 desigur, o are în a sancţiona persoanele
care intră în conflict cu legea penală, mai apoi reeducarea persoanei care se află în
executarea unei pedepse privative de libertate, iar în cele din urmă reîntoarcerea si
reintegrarea acesteia în societate.
Reacţia societăţii faţă de cei care intră în conflict cu legea penală nu este
arbitrară, ci, dimpotrivă, amplu regelmentată prin dispoziţiile legii. De aceea,
între săvârşirea infracţiunii şi aplicarea unei sancțiuni penale autorului ei, se
situează procesul penal ca activitate organizată în vederea adoptării unei soluţii
corespunzătoare datelor concrete ale fiecărei cauze penale.10
Procesul penal reprezintă activitatea reglementată de lege, desfăşurată într-o
cauză penală, de către organele judiciare cu participarea părţilor, a subiecţilor
procesuali principali şi a altor persoane, ca titulare de drepturi şi obligaţii, având ca
scop constatarea la timp şi în mod complet a infracţiunilor şi tragerea la răspundere
penală a celor care le-au săvârşit, în aşa fel încât prin aceasta să se asigure ordinea de
drept precum şi apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor11.
Faza de debut a procesului penal este urmărirea penală.
Începutul urmăririi penale constituie un moment de maximă importanţă pentru
că determină limita în timp a declanşării procesului penal şi poziţia procesuală a
participanţilor, fixându-le drepturi şi obligaţii12.
Desfăşurarea urmăririi penale presupune efectuarea tuturor actelor procesuale
necesare pentru realizarea obiectului urmăririi penale, motiv pentru care majoritatea
activităţilor se concentreză în jurul strângerii şi administrării probelor referitoare
la existenţa infracţiunii, la indentificarea făptuitorului şi la stabilirea răspunderii
acestuia, în aşa fel încât să se poată decide dacă este sau nu cazul să fie trimis în
judecată13.
Urmărirea penală are caracter nepublic. Acest caracter este aplicabil tututor
aspectelor vizate de activitatea de urmărire penală.
În cursul urmăririi penale, judecătorul de drepturi şi libertăţi soluţioneză,
în cadrul instanţei, potrivit competenţei sale, cererile, propunerile, plângerile,
contestaţiile sau orice alte sesizări privind:
Ion Neagu, Mircea Damaschin, Tratat de procedură penală. Parte generală, Ediţia a II-a, Ed. Universul Juridic,
Bucureşti, 2015, p. 11.
9
Art. 126 alin.(1) din Constitutia României revăzuită în 2003 şi publicată in Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 767 din 31 octombrie 2003 arată că „ Justiţia se realizează prin Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi prin celelalte
instanţe judecătoreşti stabilite prin lege.
10
Ion Neagu, Mircea Damaschin, Tratat de procedură penală. Parte generală, Ediţia a II-a, Ed. Universul Juridic,
Bucureşti, 2015, pg. 11
11
Nicolae Volonciu, op. cit., p. 13
12
Nicolae Volonciu, Tratat de procedură penală. Parte specială, Vol. II, Editiţia a II-a revăzută şi adăugită, Ed.
Paideia, Bucureşti, 1996, p. 64
13
Ibidem.
8
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a) Măsurile preventive;
b) Măsurile asiguratorii;
c) Măsurile de siguranţă cu caracter provizoriu;
d) Actele procurorului, în cazurile prevăzute expres de lege;
e) Încuviinţarea perchezițiilor, a folosirii metodelor şi tehnicilor speciale de
supraveghere sau cercetare ori alte procedee probatorii potrivit legii;
f) Procedura audierii anticipate;
g) Alte situaţii prevăzute de lege;
În reglementarea Noului Cod de procedură penală măsurile preventive14 sunt
următoarele:
a) Reţinerea;
b) Controlul judiciar;
c) Controlul judiciar pe cauţiune;
d) Arestul la domiciliu;
e) Arestarea preventivă.
Chiar prin denumirea şi competenţa ei, această instituţie nou introdusă în
Codul de procedură penală, este creată pentru a garanta drepturile şi libertăţile
fundamentale ale persoanei, fiind un garant independent, imparţial si specializat al
acestor drepturi şi libertăţi, în faza de urmărire penală.
Dintre toate măsurile preventive, măsura arestării preventive, este cea mai dură,
atât pentru persoana împotriva căreia se adoptă, cât şi în ceea ce priveşte impactul
social pe care îl are privarea de libertate a unui individ pe parcursul cercetării faptei.
Arestarea este o măsură care atinge grav libertatea individuală, aceasta având
consecinţe mari, uneori nebănuite, asupra reputaţiei persoanei, a vieţii sale intime
si familiale, a fericirii sale. Persoana arestată suportă bănuiala de culpabilitate,
măsura putând produce efecte ireparabile. De aceea arestarea este supusă unor reguli
constituţionale clare şi ferme15.
În încercarea de a înlătura pe viitor abuzurile, speculaţiile, sau interpretările
discutabile16, textul constituţional citat adaugă câteva reguli. Astfel, în faza urmăririi
penale, arestarea preventivă poate fi luată iniţial pentru o perioadă de 30 de zile,
putându-se prelungi cu cel mult 30 de zile, fără ca durata să depăşească un termen
rezonabil, şi nu mai mult de 180 de zile succesive. Prin aceste reguli sunt clar stabilite
duratele de timp, dar, lucru foarte important, se pune accent şi pe celeritatea urmăririi
penale.
Conform art. 202 alin.(4) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală.
Alexandru Amititeloaie, Drept constituţional şi instituţii politice, Ed. Junimea, Iaşi, 2009, p. 285.
16
A. Crişu, Articolul 23. Libertatea individuală, în I. Muraru, E. S. Tănăsescu (coordonatori) Constituţia României.
Comentariu pe articole, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2008, p. 211.
14
15
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Totodată, măsura arestului preventiv se poate dispune în condiţiile expres
şi limitativ prevăzute de Codul de procedură penală17. Articolul 223 din Codul de
procedură penală enumeră cazurile expres şi limitativ prevăzute de legea procesual
penală în care această măsură preventivă poate fi dispusă, şi anume:
a) Inculpatul a fugit ori s-a ascuns, în scopul de a se sustrage de la urmărirea
penală sau de la judecată, ori a făcut pregătiri de orice natură pentru astfel de acte;
b) Inculpatul încercă să influențeze un alt participant la comiterea infracţiunii,
un alt martor ori un expert sau să distrugă, să altereze, să ascundă ori sa sustragă
mijloace materiale de probă sau să determine o altă persoană să aibă un astfel de
comportament;
c) Inculpatul exercită presiuni asupra persoanei vătămate sau încearcă să
realizeze o înţelegere frauduloasă cu acesta;
d) Există suspiciunea rezonabilă că, după punerea în mişcare a acţiunii penale
împotriva sa, inculpatul a săvârşit cu intenţie o nouă infracţiune sau pregăteşte
săvârşirea unei alte infracţiuni.
Astfel, responsabilitatea socială a judecătorului de drepturi şi libertăţi în
momentul în care dispune, în faza de urmărire penală, arestarea preventivă este
majoră, ţinând cont de toate aspectele precizate anterior. În alte state, există cazuri de
arest preventiv care au durat şi 4 ani, deja măsura tranformându-se într-o executare
cu anticipaţie a pedepsei. Nici nu se mai pune problema prezumţiei de nevinovăţie, a
faptului că, până nu există o hotărâre definitivă pronunţată de o instanţă de judecată,
asupra persoanei anchetate planează nevinovăţia.
Mai mult decât atât, din ce în ce mai des, în peisajul juridic românesc,
caracterul nepublic al urmăririi penale a devenit o excepţie, astfel tot mai multe
persoane anchetate de organele de cercetare penală din martori se transformă în
suspecţi, iar măsura arestului preventiv este dispusă împotriva lor. Deoarece asupra
acestora planează suspiciunea rezonabilă a faptului că au săvârşit o infracţiune.
Impactul social este major, această „paradă a cătuşelor” se desfăşoară aproape
în fiecare zi în mass-media. Ce se întâmplă totuşi atunci cand o persoană pleacă
încătuşată de la sediul unui Parchet, această persoană introduce contestaţie asupra
măsurii dispuse împotriva sa, judecătorul de drepturi şi libertăţi de la instanţa ierarhic
superioară o aprobă şi dispune lăsarea persoanei în libertate?
Tocmai din aceste motive, responsabiliatea judecătorului de drepturi şi libertăţi
este atât de mare, deoarece măsura dispusă de acesta vizează persoana în primul
rând, drepturile sale, familia, opinia societăţii, sistemul juridic român, fiindcă pot
exista şi erori; ori o astfel de măsură dispusă arbitrar este abuzivă, nu se poate invoca
de fiecare dată faptul că suspectul prezintă un pericol pentru societate.
17

Art. 223 din Legea 135/2010 privind Codul de procedură penală.
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Personal, consider că termenul de „suspiciune rezonabilă” este vag. În concret,
nu relevă aproape nimic. Este mai degrabă o pârghie pe care organele judiciare o au
la îndemână pentru a trage la răspundere penală persoanele care sunt „bănuite” a fi
săvârşit o infracţiune.
Cu toate acestea, această nouă instituţie creată prin Codul de procedură penală,
aceea a Judecătorului de drepturi şi libertăţi se dovedeşte a fi extrem de utilă.
Examinarea condiţiilor de legalitate, incidente fiecăreia dintre măsurile
preventive aplicate în procedurile judiciare, se face cu mai multă atenţie,
manifestându-se, tocmai datorită autonomiei, un echilibru absolut necesar pentru o
soluţionare corectă a fiecărei cauze18.
S-a dovedit deja în cazuistica de până acum, că judecătorul de drepturi şi
libertăţi poate stabili mai bine joncţiunea dintre interesul public, pe de o parte, şi cel
al justiţiabililor, pe de altă parte, decât o făcea instanţa de fond sau celelalte autorităţi
judiciare19.
Intensificarea controlului judiciar asupra măsurilor preventive, prin intermediul
acestei instituţii, conferă mai multă eficienţă garanţiilor procesuale faţă de suspect
sau inculpat, fapt ce pune în evidenţă previzibilitatea, predictibilitatea şi calitatea
noilor dispoziţii în materia procedurii penale20.
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INSTANȚA JUDECĂTOREASCĂ ESTE
UNICA AUTORITATE CARE SE PRONUNȚĂ
ASUPRA EXISTENȚEI SAU INEXISTENȚEI
CLAUZELOR ABUZIVE DINTR-UN
CONTRACT
L’INSTANCE DE JUGEMENT EST
L’UNIQUE AUTORITÉ QUI SE PRONONCE
SUR L’EXISTENCE OU INEXISTENCE DES
CLAUSES ABUSIVES DANS UN CONTRAT
Petre LĂZĂROIU1
Ionița COCHINȚU2
Abstract
Potrivit prevederilor legale în materia privind clauzele abuzive din
contractele încheiate între profesioniști şi consumatori, instanța de judecată,
în cazul în care constată existența clauzelor abuzive în contract, obligă
profesionistul să modifice toate contractele de adeziune în curs de executare,
precum şi să elimine clauzele abuzive din contractele preformulate, destinate
a fi utilizate în cadrul activității profesionale. Această reglementare a fost
contestată la Curtea Constituțională sub pretinsa încălcare a principiului
separației și echilibrului puterilor în stat, însă, instanța de contencios
constituțional a constat că este conformă Legii fundamentale.
În prezenta lucrare vom reda anumite aspect legate de evoluția
legislativă în materie, precum și unele considerente avute în vedere Curtea

Petre LĂZĂROIU este judecător la Curtea Constituțională a României și cadru didactic la Facultatea de Stiinte
Juridice și Administrative - Universitatea Dimitrie Cantemir București.
2
Ionița COCHINȚU este magistrat-asistent la Curtea Constituțională a României și cadru didactic asociat la
Facultatea de Drept – Universitatea București
1
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Constituțională prin care s-a statuat că instanța judecătorească este unica
autoritate care se pronunță asupra existenței sau inexistenței clauzelor
abuzive dintr-un contract, aspect ce nu contravine principiului separației și
echilibrului puterilor în stat.

Cuvinte cheie: clauze abuzive, instanța de judecată, control de
constituționalitate, acțiune in rem
Résumé
Conforme aux prévisions légales en matière, en ce qui concerne les
clauses abusive de contractes entre les professionnels et consommateurs,
l’instance de jugement, dans le cas de constatation l’existence des clauses
abusive dans le contrat, oblige le professionnel da modifier toutes les contrats
d’adhésion en cours d’exécution et d’éliminer les clauses abusives de des
contrats pre-formulés, destines à être utilise dans l’activité professionnelle.
Cette règlementation a été contestée à Courte Constitutionnelle sous soidisant transgression du principe de séparation et de l’équilibre des pouvoirs
dans l’État, mais, l’instance de contentieux constitutionnel a constaté la
conformément de celle-ci avec la Lois fondamentale.
Dans cet article, nous rendrons sur certains aspects lies à l’évolution
législative en matière et les unes considérants de la Courte Constitutionnelle
par lesquelles on a statue que l’instance de jugement est l’unique autorité
qui se prononce sur l’existence ou inexistence des clauses abusives dans
un contrat, l’aspect qui ne contrevient au principe de la séparation et du
l’équilibre des pouvoirs dans l’État.
Mots-clefs: clauses abusives, instance de jugement, contrôle de
constitutionalité, action in rem

I. Prevederi legale de referință. Dinamica legislativă
Legea nr.193/2000 conține prevederi clare în anexa sa cu privire la clauzele
care sunt considerate abuzive, noțiunea de clauză abuzivă fiind reglementată încă
din anul 2000, astfel încât profesioniștii au putut, încă de la momentul intrării sale
în vigoare, să îşi adapteze conduita în mod corespunzător, adică să evite inserarea în
contracte a unor clauze care contravin legii.
Legislația în materie prevede că o clauză contractuală care nu a fost negociată
direct cu consumatorul va fi considerată abuzivă dacă, prin ea însăşi sau împreună
cu alte prevederi din contract, creează, în detrimentul consumatorului şi contrar
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cerințelor bunei-credințe, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligațiile
părților. În cazul în care constată utilizarea unor contracte de adeziune care conțin
clauze abuzive, organele de control vor sesiza instanța de judecată (tribunalul) de
la domiciliul sau, după caz, sediul profesionistului, solicitând obligarea acestuia să
modifice contractele aflate în curs de executare, prin eliminarea clauzelor abuzive.
În acest context, instanța, în cazul în care constată existența clauzelor abuzive în
contract, obligă profesionistul să modifice toate contractele de adeziune în curs de
executare, precum şi să elimine clauzele abuzive din contractele pre-formulate,
destinate a fi utilizate în cadrul activității profesionale.3.
Astfel, potrivit art.12 din Legea nr.193/2000, în cazul în care constată
utilizarea unor contracte de adeziune care conțin clauze abuzive, organele de
control prevăzute la art.8 vor sesiza tribunalul de la domiciliul sau, după caz, sediul
profesionistului, solicitând obligarea acestuia să modifice contractele aflate în curs
de executare, prin eliminarea clauzelor abuzive. La cererea de chemare în judecată
va fi anexat procesul-verbal întocmit potrivit art. 11. Asociațiile pentru protecția
consumatorului care îndeplinesc condițiile prevăzute la art.30 şi 32 din Ordonanța
Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor îl pot chema în judecată
pe profesionistul care utilizează contracte de adeziune care conțin clauze abuzive,
la instanța de judecată prevăzută de lege, pentru ca aceasta să dispună încetarea
folosirii acestora, precum şi modificarea contractelor aflate în curs de executare, prin
eliminarea clauzelor abuzive. Aceste prevederi, pre-citate, nu aduc atingere dreptului
consumatorului căruia i se opune un contract de adeziune ce conține clauze abuzive
de a invoca nulitatea clauzei pe cale de acțiune ori pe cale de excepție, în condițiile
legii. În acest context, potrivit art.13 din Legea nr.193/2000, instanța, în cazul în care
constată existența clauzelor abuzive în contract, obligă profesionistul să modifice
toate contractele de adeziune în curs de executare, precum şi să elimine clauzele
abuzive din contractele pre-formulate, destinate a fi utilizate în cadrul activității
profesionale. În acest caz, instanța va aplica şi amenda contravențională prevăzută
la art.16. Dacă instanța constată că nu sunt clauze abuzive în contract, va anula
procesul-verbal întocmit.

II. Instanța judecătorească este unica autoritate care se
pronunță asupra existenței sau inexistenței clauzelor abuzive
dintr-un contract
Fie că este sesizată direct de către consumator, fie prin intermediul procesuluiverbal de constatare a faptelor contrare legii întocmit de reprezentanții împuterniciți
A se vedea, în acest sens, Legea nr.193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști
și consumatori, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 3 august 2012.
3

230

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(32)/2017

UNIVERS JURIDIC
ai Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor sau de specialiştii autorizați
ai organelor administrației publice, instanța judecătorească este unica autoritate care
se va pronunța asupra existenței sau inexistenței clauzelor abuzive dintr-un contract4.
Astfel, aplicând sancțiunea civilă, în urma verificărilor efectuate, instanța
acționează în baza unei competențe conferite de legiuitor. Este adevărat că
reglementările legale criticate conferă hotărârii judecătorești efecte juridice particulare
în raport cu regula generală a relativității efectelor hotărârilor judecătorești, fără ca
obligațiile prevăzute în acestea să poată fi asimilate cu cele ce rezultă dintr-un act
de reglementare primară. Efectul relativ al acestui tip de hotărâre nu se referă la
un raport juridic concret dintre consumator şi profesionist, raportată la un anume
litigiu, având în vedere controlul abstract efectuat de judecător în baza art. 12 şi
13 din Legea nr.193/2000, în sensul că nu este apărat un drept subiectiv propriu
al titularilor dreptului de sesizare, întrucât ipoteza normativă a dispozițiilor legale
criticate vizează contenciosul de ordine publică, astfel încât relativitatea efectelor
hotărârii judecătorești va avea în vedere persoana împotriva căreia este formulată
sesizarea, persoană ce urmează a-şi adapta conduita în funcție de exigențele stabilite
prin hotărârea judecătorească. Nicăieri în lege nu este prevăzută o sancțiune
împotriva profesionistului care, obligat de instanță să elimine clauzele constatate
ca fiind abuzive, nu s-a conformat hotărârii judecătorești, dar efectul acesteia este
în sensul că profesionistul fie va negocia cu consumatorul şi le va modifica, fie va
elimina pur şi simplu clauzele abuzive din contractele pre-formulate, urmând ca
verificarea îndeplinirii hotărârii judecătoreşti să fie făcută ulterior de către autoritățile
competente5.

III. Sancțiunea obligării profesionistului să modifice toate
contractele de adeziune în curs de executare nu are natură
contravențională, ci are o natură civilă
Art.13 din Legea nr.193/2000, pe lângă răspunderea civilă delictuală pe care o
reglementează, prevede şi o răspundere contravențională, din moment ce fapta ilicită
este sancționată cu amendă contravențională. Astfel Curtea a statuat în jurisprudența
sa că acțiunea promovată în temeiul art. 11-13 din Legea nr.193/2000 angajează,
în principal, răspunderea contravențională a profesionistului, iar, în subsidiar,
răspunderea civilă delictuală a acestuia. Aşadar, existând două tipuri de răspundere,
A se vedea, spre exemplu, Decizia nr. 647 din 11 mai 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 410 din 21 iunie 2010, și Decizia nr. 464 din 12 aprilie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 473 din 6 iulie 2011.
5
A se vedea Decizia nr. 245 din 19 aprilie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.
12 și 13 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.546 din 20 iulie 2016, paragraful 56.
4
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una delictuală, cealaltă contravențională, există şi două tipuri de sancțiuni6.
Împrejurarea că actul de sesizare al instanței, care circumscrie cadrul procesual al
controlului efectuat de către aceasta, este diferit în funcție de calea aleasă de persoana
ce are calitatea de consumator nu impietează cu nimic asupra dreptului la apărare al
profesionistului. În fața instanței de judecată, părțile au în egală măsură posibilitatea
de a-şi exercita garanțiile prevăzute de legea procesual civilă, formulând apărările pe
care le consideră pertinente şi utile cauzei.
Astfel, sancțiunea obligării profesionistului să modifice toate contractele de
adeziune în curs de executare nu are natură contravențională, ci are o natură civilă,
fiind legată de un contract civil. Sancțiunea civilă intervine pentru săvârşirea, cu
vinovăție, a unei fapte ilicite şi, în subsidiar, pentru cauzarea de prejudicii7, chiar
dacă, potrivit legii, profesionistul nu este obligat la plata unor despăgubiri. Este
adevărat că, potrivit art. 13 alin. (2) din Legea nr. 193/2000, în cazul prevăzut
la alin. (1), instanța va aplica şi amenda contravențională prevăzută la art. 16, în
cazul încălcării obligației de a nu stipula clauze abuzive în contractele încheiate cu
consumatorii8, dar sancțiunea contravențională intervine ca urmare a încălcării unei
obligații stabilite printr-o normă de drept public.
În acest context, instanța de contencios constituțional a constatat, în raport de
critica formulată, că limitele sancțiunii contravenționale au rămas neschimbate față
de forma legii din anul 2008, astfel că nu s-a reținut încălcarea art. 15 alin. (2) din
Constituție.
Obligația profesionistului prevăzută de art. 13 alin. (1) din Legea
nr. 193/2000 este o consecință a încălcării normelor de drept substanțial referitoare
la clauzele abuzive. Profesionistul a cunoscut încă de la început faptul că o clauză
abuzivă poate antrena răspunderea sa în urma promovării unor acțiuni în justiție
de către consumatori. Acțiunea în încetare prevăzută de dispozițiile legale criticate
are o tipologie procedurală de natură să satisfacă interesele de ordin public prin
apărarea drepturilor şi intereselor consumatorilor aflați în aceeaşi situație juridică,
statul asigurându-se că toți actorii economici respectă regulile edictate în vederea
unei bune funcționări a pieței bunurilor şi serviciilor vizate de ipoteza legii.
În momentul în care instanța de judecată constată existența unei clauze
abuzive, va obliga profesionistul să o înlăture din toate contractele de adeziune în
curs de executare. Efectele acestei înlăturări, potrivit art. 13 din Legea nr. 193/2000,
se vor produce pentru viitor9.
A se vedea Decizia nr. 1.535 din 17 noiembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54
din 25 ianuarie 2010, și Decizia nr. 649 din 11 mai 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
410 din 21 iunie 2010.
7
A se vedea mutatis mutandis Decizia nr. 800 din 18 noiembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 130 din 19 februarie 2016.
8
Cu privire la aplicarea pentru viitor a altor sancţiuni decât cele contravenţionale, a se vedea și Decizia nr. 66 din
26 februarie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.236 din 7 aprilie 2015.
9
A se vedea Decizia nr. 245 din 19 aprilie 2016, precitată, paragraful 55.
6
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IV. Concluzii
1. Potrivit art. 1175 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 15 iulie 2011, „Contractul este
de adeziune atunci când clauzele sale esențiale sunt impuse ori sunt redactate de
una dintre părți, pentru aceasta sau ca urmare a instrucțiunilor sale, cealaltă parte
neavând decât să le accepte ca atare.”
2. Competența conferită instanței judecătorești învestite cu judecarea unei
astfel de acțiuni nu vizează desființarea unei clauze abuzive pentru trecut, ci numai
pentru viitor, astfel încât prestațiile deja efectuate în baza contractului nu pot fi
desființate. În realitate, profesionistul invocă faptul că, având deja încheiat un contract
cu consumatorul, este obligat să îl modifice, în sensul eliminării pe viitor a clauzelor
constatate ca fiind abuzive. Este evident că profesionistul nu mai poate beneficia
pentru viitor de avantajele obținute în baza clauzelor abuzive, dar această situație nu
poate acredita ideea că hotărârea judecătorească adoptată în baza art. 13 alin. (1) din
Legea nr.193/2000 retroactivează. Pe de altă parte, dispozițiile legale care prevăd
dreptul instanței de a obliga pe profesionist la modificarea clauzelor abuzive în toate
contractele de adeziune în curs de executare sunt norme de procedură care sunt de
aplicare imediată.10
De altfel, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a statuat11 că o normă de
drept nouă se aplică începând de la intrarea în vigoare a actului care o instituie şi că,
deşi aceasta nu se aplică situațiilor juridice născute şi care au devenit definitive sub
imperiul legii vechi, ea se aplică efectelor viitoare ale acestora, precum şi situațiilor
juridice noi. Soluția este diferită, sub rezerva respectării principiului neretroactivității
actelor juridice, numai dacă noua normă este însoțită de dispoziții speciale care
stabilesc în mod specific condițiile de aplicare în timp a acesteia12. Potrivit unei
jurisprudențe constante, se consideră în general că normele de procedură se aplică la
data intrării lor în vigoare13 spre deosebire de normele de drept substanțial, care sunt
interpretate de regulă în sensul că nu vizează situații apărute anterior intrării lor în
vigoare decât în măsura în care rezultă în mod clar din formularea, din finalitatea sau
din economia acestora că trebuie să le fie atribuit un asemenea efect14.
3. Acțiunea prevăzută15 de art. 12 alin. (1)-(3) din Legea nr. 193/2000 este o
acțiune in rem, promovată de subiectele de drept îndrituite (Autoritatea Națională
A se vedea Decizia nr. 245 din 19 aprilie 2016, precitată, paragraful 50.
A se vedea Hotărârea din 26 martie 2015, pronunţată în Cauza C-596/13, Comisia Europeană împotriva Moravia
Gas Storage a.s și a Republicii Cehe.
12
Hotărârea din 7 noiembrie 2013, pronunţată în Cauza C-72/12, Gemeinde Altrip și alţii.
13
Hotărârea din 11 decembrie 2012, pronunţată în Cauza C610/10, Comisia/Spania.
14
A se vedea Hotărârea din 12 noiembrie 1981, pronunţată în cauzele C-212/80-217/80, Meridionale Industria
Salumi și alţii, C212/80-217/80, punctul 9, Hotărârea din 23 februarie 2006, pronunţată în Cauza C-201/04, Molenbergnatie, punctul 31, precum și Hotărârea din 11 decembrie 2008, pronunţată în Cauza C-334/07 P, Comisia/
Freistaat Sachsen.
15
Idem, paragrafele 39-43.
10
11
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pentru Protecția Consumatorilor şi specialişti autorizați ai altor organe ale
administrației publice şi asociațiile pentru protecția consumatorului) nefiind, așadar,
o acțiune personală a consumatorului. Dispozițiile legale criticate privesc o acțiune
în încetare care prin natura ei îşi produce efectele pentru viitor. Spre deosebire de
art. 253 alin. (1) lit. b) din Codul civil care face referire la dreptul unei persoane de
a cere instanței încetarea încălcării şi interzicerea pentru viitor, dacă aceasta durează
încă, pentru apărarea drepturilor sale nepatrimoniale, acțiunea în încetare prevăzută
de Legea nr. 193/2000 este o acțiune specială care vizează, indirect, şi drepturi
patrimoniale. Având în vedere cele de mai sus, Curtea constată că acțiunea prevăzută
la art. 12 şi 13 din Legea nr. 193/2000 este o acțiune în încetare ale cărei efecte se
produc numai pentru viitor.
Acțiunea în încetare prevăzută de lege are, în principiu, un caracter sancționator
şi nu de indemnizare a consumatorilor şi are rolul de a descuraja agenții economici
de la adoptarea unor comportamente contrare legii. În cadrul acestor acțiuni,
judecătorul procedează la examinarea in abstracto a clauzelor din contractele de
adeziune, adică analizează dacă respectiva clauză este susceptibilă să cauzeze un
dezechilibru economic semnificativ între consumator şi profesionist, în general,
dezechilibru generat de raportul inegal de forțe şi care este de natură obiectivă, fiind
apreciat de către judecător prin raportare la un echilibru ideal. Nu este esențial ca
efectul clauzei să fie pe cale să se producă sau să se fi produs. Cu alte cuvinte, în
această ipoteză, nu este neapărat necesar ca o astfel de clauză să fi produs efecte
asupra patrimoniului consumatorului.
Această poziție de dezechilibru este de natură să justifice prevederile legale
criticate. Curtea Constituțională a constatat în jurisprudența sa, în acord cu cea a
Curții Europene a Drepturilor Omului, că principiul egalității în fața legii presupune
instituirea unui tratament egal pentru situații care, în funcție de scopul urmărit, nu
sunt diferite, iar un tratament diferit nu poate fi doar expresia aprecierii exclusive a
legiuitorului, ci trebuie să se justifice în mod rațional şi obiectiv16. Or, profesioniştii
nu se află în aceeaşi situație cu aceea a consumatorilor.
4. De altfel, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a statuat în Ordonanța
din 16 noiembrie 2010, pronunțată în Cauza C76/10 Pohotovost’ s.r.o. împotriva
Iveta Korckovska, punctul 37, că, „potrivit unei jurisprudențe constante, sistemul
de protecție pus în aplicare prin Directiva 93/13/CEE se bazează pe ideea că un
consumator se găseşte într-o situație de inferioritate față de un vânzător sau un
furnizor în ceea ce priveşte atât puterea de negociere, cât şi nivelul de informare,
situație care îl conduce la adeziunea la condițiile redactate în prealabil de vânzător
sau furnizor, fără a putea exercita o influență asupra conținutului acestora17.
Prin Hotărârea Curții (Camera întâi) din 26 aprilie 2012, pronunțată în Cauza
A se vedea Decizia nr. 513 din 20 iunie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 11
iulie 2006.
17
Hotărârea din 27 iunie 2000, pronunţată în cauzele C240/98-C244/98 Oceano Grupo Editorial și Salvat Editores,
precum și Hotărârea din 26 octombrie 2006, pronunţată în Cauza C168/05, Mostaza Claro.
16
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C472/10, Nemzeti Fogyasztovedelmi Hatosag împotriva Invitel Tavkozlesi Zrt,
Curtea de la Luxemburg a statuat că articolul 6 alineatul (1) din Directiva 93/13
coroborat cu articolul 7 alineatele (1) şi (2) din aceasta trebuie interpretat în sensul că
nu se opune posibilității ca o constatare a nulității unei clauze abuzive care figurează
în condițiile generale ale contractelor încheiate cu consumatorii, efectuată în cadrul
unei acțiuni în încetare, menționată la articolul 7 din directivă, formulate împotriva
unui vânzător sau a unui furnizor în interes public şi în numele consumatorilor de
un organism desemnat de legislația națională, să producă, în conformitate cu această
legislație, efecte față de toți consumatorii care au încheiat cu respectivul vânzător
sau furnizor un contract căruia îi sunt aplicabile aceleaşi condiții generale, inclusiv
față de consumatorii care nu erau părți la procedura în încetare; de asemenea, în
cazul în care caracterul abuziv al unei clauze din condițiile generale ale contractelor
a fost constatat în cadrul unei astfel de proceduri, instanțele naționale sunt obligate,
şi în viitor, să stabilească din oficiu toate consecințele prevăzute de dreptul național
care decurg din această constatare pentru ca respectiva clauză să nu creeze obligații
pentru consumatorii care au încheiat cu respectivul vânzător sau furnizor un contract
căruia i se aplică aceleaşi condiții generale.
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ORDINEA NEO-WESTFALIANĂ
ȘI DREPTUL POPOARELOR
LA UN MEDIU INTERNAȚIONAL
PAȘNIC ȘI STABIL
THE NEO-WESTPHALIAN ORDER
AND THE PEOPLE’S RIGHT
TO A STEADY AND INTERNATIONAL
STANDARD ENVIRONMENT
Mădălina Virginia ANTONESCU1
Abstract
At the beginning of XXI-st century, academics and also, the strategic
re-alignments are focusing again on the neo-Westphalian trend which
emphasises the central role of nation-state, in comparison with globalization
understood as an objective process (the state representing a territorial but
powerful actor, capable to control the transnational fluxes that are putting
in danger its independency, its sovereignty or that are presenting the risk of
fainting the jurisdictional traditional mechanisms over its people), and also,
in relation with non-state actors. We can note an order of sovereign states, with
equal rights, discovering again the full meanings of UN Charter principles
-until now, seen as obsolete and insignificant, under the powerful impact
of globalisation-. Neo-Westphalism is emphasising the powerful character
of nation-state, the enforcement of sovereignty, political and economical
independency, and territorial integrity concepts, where states are seen again
as principal actors and the only entities endowed with sovereignty, capable to
shape the international order and to take decisions regarding it.2
Key-words: nation-state, neo-westphalian order, right to a peaceful and stable
environement
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Rezumat
La începutul sec. XXI, revine în atenția doctrinei dar și în re-poziționările
strategice, trendul neo-westfalian, care accentuează rolul preeminent al
statului-națiune în raport cu globalizarea ca proces obiectiv (statul fiind
considerat un actor teritorial încă puternic, capabil să controleze fluxurile
transnaționale care îi pun în primejdie independența și suveranitatea sa
sau care prezintă riscul să îi slăbească pârghiile jurisdicționale tradiționale
asupra poporului său) dar și cu actorii non-statali. Se conturează deci, o
ordine a statelor suverane și egale în drepturi, care re-descoperă sensurile
plenare ale principiilor din Carta ONU, până nu demult considerate învechite
și nesemnificative, din prisma impactului puternic al globalizării. Neowestfalismul pune accentul pe caracterul puternic al statului-națiune, pe
învigorarea conceptelor de suveranitate, independență politică și economică,
integritate teritorială, statele fiind considerate din nou ca actori principali și
singurii dotați cu suveranitate, care pot modela ordinea internațională și pot
decide cu privire la aceasta.
Cuvinte-cheie: stat-națiune, ordinea neo-westfaliană, dreptul la un mediu
înconjurător pașnic și stabil

1. Ordinea neo-westfaliană la începutul sec. XXI
și responsabilitățile statelor

L

umea începutului de secol XXI, în afară de o dimensiune globală deja
cristalizată (privim aici globalizarea ca un proces multi-dimensional și
obiectiv, caracteristic epocii prezente)3 începe să se afle tot mai mult sub influența
unei tendințe opuse (unii vorbind de ascensiunea dimensiunii naționaliste, iar alții
preferând sintagma de „neo-westfalism”). Esențial este să remarcăm faptul că ambele
sintagme plasează statul-națiune în centru, ca un actor politic suveran, principal,
preeminent față de orice alt tip de actor.
Prin „ordine neo-westfaliană” înțelegem, deci, un tip de re-structurare a lumii
internaționale de la începutul secolului XXI în sensul re-considerării statului-națiune
și al principiului egalității în drepturi a tuturor statelor, ca fiind predominate pentru
întreaga ordine politico-economică contemporană. Neo-westfalismul tratează deci
statul-națiune ca un actor politic principal, singurul dotat cu suveranitate și limitează
conceptul juridico-politic de „suveranitate” doar la acela de „atribut intrinsec al
David Held, Anthony McGrew, David Goldblatt Jonathan Perraton, Transformări globale. Politică, economie și
cultură, trad. de Ramona-Elena Lupașcu, Adriana Ștraub, Mihaela Bordea, Alina-Maria Turcu, Ed. Polirom, Iași,
2004, pp. 25-26.
3
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statului”, care nu poate fi atașat niciunui alt tip de actor politic (corporații, ONG-uri
globale, organizații regionale etc.).
Neo-westfalismul, ca tendință în plină ascensiune, re-consideră deci, întreaga
ordine internațională contemporană, readucând în atenție principii onusiene
considerate recent ca fiind „caduce”, „învechite”4 (principiul suveranității, principiul
egalității în drepturi a tuturor statelor, principiul interdicției folosirii forței și
amenințării cu forța, principiul soluționării pașnice a tuturor diferendelor dintre
state).
Pentru acest tip de ordine internațională, care se consideră „limitată” la
drepturile egale ale statelor-națiune, actorii non-statali, indiferent de proliferarea și
diversitatea lor sau de capacitatea de a influența la nivel regional, trans-statal, global
chiar, ordinea mondială, sunt considerați nerelevanți, devreme ce nu pot avea sau nu
dețin atributul naționalității și al suveranității, precum statele-națiune.
Lipsa unei autorități legislative și decizionale superioare tuturor statelornațiune, caracterul coordonator al dreptului internațional5, participarea cu drepturi
egale a tuturor statelor la crearea dreptului internațional, reprezentarea egală a tuturor
statelor în organizații internaționale, importanța procedurii adoptării deciziilor prin
consens, în organele și organizațiile internaționale – privită ca o metodă de asigurare
a principiului egalității în drepturi între toate statele6 – sunt caracteristici de bază ale
ordinii neo-westfaliene.
În acest tip de ordine internațională, statele se mențin sub constrângerea
asumată prin documentele ONU, precum și prin alte documente de importanță
regională și internațională, de a respecta principiile Cartei ONU, principii cu
profundă esență westfaliană. Astfel, statele, în ordinea neo-westfaliană, continuă
să aibă obligații juridice concrete, izvorâte din conținutul principiilor enunțate în
Carta ONU: obligația de a respecta pacea internațională, obligația de a coopera
pașnic unele cu altele, obligația de a soluționa exclusiv pe cale pașnică diferendele
internaționale, obligația de a renunța la amenințarea cu forța și la folosirea forței
în relațiile internaționale, obligația de a respecta cu bună-credință tratatele la care
sunt parte, obligația de a nu interveni în treburile altor state, obligația de coexistență
pașnică.
Putem spune, din prisma dreptului națiunilor la un mediu internațional pașnic
și stabil, că toate principiile enunțate în Carta ONU prezintă conexiuni juridice
directe cu dreptul sus-menționat. Inclusiv la începutul sec. XXI, statele-națiune
dețin obligații juridice concrete, foarte clar stipulate în tratatele la care sunt parte
și în alte documente pe care și le-au asumat pe plan internațional și regional, de a
asigura un climat pașnic, stabil, la nivel internațional, adică de a garanta o ordine
internațională a păcii, având ca piloni juridici principiile Cartei ONU.
4
5
6

Ibidem, p. 27.
Raluca Miga-Beșteliu, Drept internațional. Introducere în dreptul internațional public, Ed. All-B, 1998, pp. 7-9.
Grigore Geamănu, Drept internațional public, vol. I, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1981, pp. 162-163.
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2. Amenințări la adresa păcii în ordinea neo-westfaliană
După cum sunt consacrate în prezent, la nivel internațional, pacea și securitatea
internațională se bazează, în ceea ce privește instaurarea, menținerea și întărirea lor,
pe valorile libertății, egalității, auto-determinării, independenței, pe respectarea
suveranității statelor, pe suveranitatea permanentă a statelor asupra resurselor lor
naturale7.
Este considerat, de asemenea, în planul dreptului internațional, a fi de majoră
importanță pentru menținerea păcii și securității internaționale, obligația juridică a
statelor de a respecta integral principiul neintervenției și ne-amestecului în treburile
interne și externe ale statelor8.
Încă din preambulul Cartei ONU9 întâlnim ca scop primordial al popoarelor
Națiunilor Unite, „cel de a trăi în pace unul cu celălalt, ca buni vecini și practicarea
toleranței, unirea forțelor pentru menținerea păcii și securității internaționale,
acceptarea principiilor și instituirea metodelor de garantare că forța armată nu va fi
folosită decât în interesul comun”. Art. 1, Carta ONU impune statelor membre o serie
de obligații juridice derivate din scopurile ONU, având conexiune directă cu dreptul
la un mediu internațional pașnic și stabil: astfel, statele ONU se obligă să mențină
pacea și securitatea internațională; să dezvolte relații prietenești între națiuni; să ia
orice măsuri de consolidare a păcii mondiale; să realizeze cooperarea internațională
pentru a rezolva diverse probleme internaționale (economice, culturale, sociale,
umanitare). Principiile Cartei ONU (menționate în art. 2) sunt în directă legătură
cu obligațiile statelor membre de menținere a păcii și securității internaționale,
constituind un set de principii juridice cu valoare universală, erga omnes, baza
întregii ordini juridice contemporane.
La nivel regional, într-un document-cheie pentru reglementarea relațiilor
dintre statele din Europa, capitolul „Probleme privind securitatea în Europa”, din
Actul Final al Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa/1975, Declarația
privind principiile care guvernează relațiile reciproce dintre statele participante10,
încă din preambul, se enunță respectul acestora pentru principiile păcii și securității
internaționale, angajamentul lor „în favoarea păcii, securității și dreptății, a
dezvoltării continue a relațiilor prietenești și a cooperării”. Declarația are la baza
Carta ONU și principiile fundamentale de la art. 2/Cartă, statele părți la această
Rezoluția AG ONU nr. 34/103, Declarația privind inadmisibilitatea politicii de hegemonism în relațiile
internaționale, în Adrian Năstase, Documente fundamentale ale dreptului internațional contemporan și ale relațiilor
internaționale, 1 a, col. Documenta Universales I, Asociația Română pentru Educatie Democratică, Regia Autonomă Monitorul Oficial, București, 1997, p. 336.
8
Ibidem, p. 336.
9
United Nations, Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice, New York, November 2008.
10
http://www.dri.gov.ro/actul-final-de-la-helsinki, accesat în 17.10.2017.
7
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Declarație reafirmând „sprijinul lor deplin și activ pentru ONU și asupra întăririi
rolului și eficienței sale în consolidarea păcii, securității și justiției internaționale și
în promovarea reglementării problemelor internaționale, precum și în dezvoltarea
relațiilor amicale și de cooperare între state”. Între principiile enunțate în această
Declarație regională, având incidență directă asupra principiului menținerii păcii și
securității internaționale, menționăm: nerecurgerea la forță sau la amenințarea cu
forța, inviolabilitatea frontierelor, integritatea teritorială a statelor, neamestecul în
treburile interne, cooperarea între state. Conform ultimului principiu (cooperarea
între state), statele părți la această Declarație regională își asumă obligația de „a se
strădui, dezvoltând cooperarea lor pe bază de egalitate, să promoveze înțelegerea
și încrederea reciprocă, relații amicale și de bună vecinătate între ele, pacea
internațională, securitatea și justiția”. Observăm cum valoarea păcii este legată de
cea a justiției, a securității și stabilității internaționale.
De asemenea, Declarația menționează, în strânsă legătură cu principiile și
obligațiile juridice de mai sus, și obligația statelor de a își îndeplini cu bună-credință
obligațiile asumate conform dreptului internațional și Cartei ONU (obligațiile
asumate în temeiul Cartei ONU prevalând față de orice alte obligații asumate de ele).
În alt document regional, Carta de la Paris pentru o Nouă Europă/199111,
în afară de re-iterarea celor zece principii ale Actului Final de la Helsinki/1975,
Carta mai prevede un pilon special (Relațiile de prietenie între statele participante),
consacrând aici principiul dezvoltării și întăririi păcii internaționale prin stabilirea
de relații prietenești și de cooperare între popoarele statelor participante la această
conferință (fiind vorba de reuniunea CSCE la nivel înalt, de la Paris, 19-21 noiembrie
1990). De asemenea, se prevede în cadrul acestui pilon, că statele semnatare ale
Cartei reafirmă solemn angajamentul lor de a respecta pe deplin cele zece principii
ale Actului Final de la Helsinki, „pentru menținerea păcii și întărirea democrației,
păcii și unității în Europa”. Tot în acest pilon, statele participante se alătură unei
viziuni care conexează pacea și securitatea regională cu democrația, respectarea și
exercitarea efectivă a drepturilor omului.
Trebuie să remarcăm, de asemenea, rezoluția AG ONU 2131 (XX) din 21
decembrie 1965, prin care s-a adoptat Declarația privind inadmisibilitatea intervenției
în afacerile interne ale statelor și protecția independenței și suveranității lor12. În
această Declarație, statele se arată preocupate „de gravitatea situației internaționale și
a amenințării în creștere, care exercită influență asupra păcii universale, de intervenția
armată și alte forme directe sau indirecte de ingerință care să atenteze la personalitatea
suverană și la independența politică a statelor”. Statele iau în considerare, tot în
Preambul, faptul că „intervenția armată este sinonimă cu agresiunea, fiind contrară
principiilor fundamentale pe care trebuie edificată cooperarea internațională pașnică
între state” și că „intervenția directă, subversiunea, ca de altfel, toate formele de
11
12

http://www.dri.gov.ro/carta-de-la-paris-pentru-o-noua-europa, accesat în 17.10.2017.
http://legal.un.org/avl/pdf/ha/ga_2131-xx/ga_2131-xx_e.pdf, accesat în 17.10.2017.
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intervenție indirectă, sunt contrare acestor principii și constituie o violare a Cartei
ONU”, fiind de asemenea conștiente că „violarea principiului non-intervenției
constituie o amenințare la adresa independenței, libertății și dezvoltării politice,
economice, sociale și culturale a țărilor ... și poate constitui o amenințare gravă la
menținerea păcii”.
Declarația proclamă solemn că „niciun stat nu are dreptul de a interveni direct
sau indirect, indiferent de motiv, în afacerile interne sau externe ale altui stat”. Prin
acest document se socotește că „nu numai intervenția armată dar și toate celelalte
forme de ingerință sau toate amenințările, îndreptate împotriva personalității unui
stat sau împotriva elementelor sale politice, economice, culturale, sunt condamnate”.
Este în mod expres consacrat în Declarație faptul că „toate statele trebuie să
se abțină de la a organiza, a sprijini, a instiga, a finanța, a încuraja, a tolera activități
armate subversive sau teroriste, destinate să schimbe prin violența regimul unui alt
stat sau să intervină în luptele interne ale unui alt stat”.
Declarația prevede expres că „respectarea riguroasă a acestor obligații este
o condiție esențială pentru asigurarea coexistenței pașnice a națiunilor, deoarece
practica intervenției, sub orice formă ar fi, nu va constitui doar o afectare a spiritului
și literei Cartei Națiunilor Unite, dar va tinde să creeze situații care să pună în pericol
pacea și securitatea internațională”.
În rezoluția AG ONU nr. 2625 (XXV) adoptată în 24 octombrie 1970,
Declarația asupra principiilor dreptului internațional privind relațiile prietenești
și cooperarea între state13, conform Cartei ONU, încă din preambul se arată că
„respectarea riguroasă a principiilor dreptului internațional privind relațiile prietenești
și cooperarea între state și îndeplinirea cu bună-credință a obligațiilor asumate de
state în conformitate cu Carta, este de cea mai mare importanță pentru menținerea
păcii și securității internaționale și pentru realizarea celorlalte obiective ale Națiunilor
Unite”. Preambulul conectează expres valoarea păcii de valoarea justiției, libertății,
egalității, a respectării drepturilor fundamentale ale omului, a dezvoltării relațiilor
prietenești între națiuni. Se reamintește în preambul obligația statelor de a respecta
riguros principiul abținerii intervenției în afacerile interne ale altui stat, privită ca o
„condiție esențială ce trebuie îndeplinită pentru ca națiunile să trăiască în pace unele
cu altele” dar și principiul „abținerii în relațiile internaționale de la constrângeri de
ordin militar, politic, economic sau de alt fel, îndreptate împotriva independenței
politice sau integrității teritoriale ale unui stat” ori principiul abținerii „tuturor statelor
de a recuge la amenințarea cu forța sau la folosirea forței fie împotriva integrității lor
teritoriale sau independenței politice a oricărui sistem fie în orice alt mod incompatibl
cu scopurile Națiunilor Unite”.
În Declarație, alături de alte principii direct incidente în privința obligației
statelor de a menține pacea și securitatea internațională, este consacrat și principiul
rezolvării diferendelor internaționale prin mijloace pașnice ”astfel încât pacea și
13

http://www.un-documents.net/a25r2625.htm, accesat în 17.10.2017.

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(32)/2017

241

DOCTRINE, POLITICI ȘI STRATEGII DE SECURITATE
securitatea internațională precum și justiția, să nu fie în pericol” dar și principiul
abținerii de către state la recurgerea, în relațiile lor internaționale, la amenințarea cu
forța sau la folosirea forței.
În Declarația cu privire la pregătirea societăților de a trăi în pace (adoptată
prin rezoluția AG ONU nr.33/73 din 15 decembrie 1978)14, se reafirmă „dreptul
indivizilor, al statelor și al umanității întregi de a trăi în pace” precum și faptul
că „pacea este valoarea supremă a umanității” iar „cursa înarmărilor, mai ales în
domeniul nuclear, precum și perfecționarea de noi tipuri și sisteme de arme, bazate
pe principiile și realizările științei moderne, constituie o amenințare pentru pacea
mondială”. În acest document se introduce o consacrare expresă a dreptului la pace:
„toate statele să își desfășoare activitățile lor pornind de la recunoașterea importanței
supreme și a necesității de a stabili, de a menține și de a întări o pace trainică pentru
generațiile prezente și viitoare”. În relațiile internaționale „este interzis războiul de
agresiune sau faptul de a plănui, a pregăti sau a declanșa un război de agresiune”,
privite ca fiind ”crime împotriva păcii și interzise de dreptul internațional”.
Statele mai au îndatorirea, conform acestui document, de a „se abține să facă
propagandă pentru războaiele de agresiune”, „au datoria de a promova cooperarea
politică, socială și culturală reciproc avantajoasă și echitabilă cu celelalte state,
oricare ar fi sistemul lor economic și social, în vederea asigurării existenței lor comune
și a colaborării lor în pace și în condiții de înțelegere reciprocă și de respectare a
identității și diversității tuturor popoarelor”. Potrivit acestui document, statele mai au
și îndatorirea „să ia măsuri menite să promoveze idealurile păcii”. De asemenea, se
spune în Declarație că, „pentru a asigura menținerea păcii, este indispensabil să fie
eliminate primejdii ca inerența cursei înarmărilor” și „sunt necesare eforturi pentru
realizarea dezarmării generale și complete sub un control internațional eficace,
inclusiv adoptarea de măsuri colaterale în acest scop”. Tot în Declarație, se instituie
obligația specială a tuturor statelor „de a preveni încurajările la ură și la prejudecăți
împotriva altor popoare, ca fiind contrare principiilor coexistenței pașnice și
colaborării prietenești”.
„Amenințări la adresa păcii și securității internaționale” mai sunt considerate
și hegemonismul dar și orice practică de imperialism, colonialism, rasism, neocolonialism, care sunt definite ca fiind forțe „ce caută să perpetueze relații inegale și
privilegii dobândite prin forță și, prin urmare, sunt manifestări diferite ale politicii și
practicii de hegemonism”. Statele, în această Declarație, își asumă obligația de a crea
„un nou și echitabil sistem de relații internaționale, întemeiate pe participare egală
a tuturor statelor la soluționarea problemelor internaționale și pe menținerea păcii și
securității internaționale”.
n Declarația privind inadmisibilitatea intervenției și amestecului în treburile interne ale statelor15, adoptate prin
rezoluția AG ONU 36/103 adoptate în 9 dec. 1981, în preambul, statele își exprimă „profunda îngrijorare față
de gravitatea situației internaționale și amenințarea crescândă pe care o face să planeze asupra păcii și securității
Î

14
15

http://www.un-documents.net/a33r73.htm, accesat în 17.10.2017.
http://www.un.org/documents/ga/res/36/a36r103.htm, accesat în 17.10.2017
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internaționale recurgerea frecventă la amenințarea cu forța și la folosirea forței, la agresiune, intimidare, intervenție,
ocupație militară, la escaladarea prezenței militare și la orice alt mod de intervenție sau de amestec direct sau indirect, recunoscut sau disimulat...”, condamnând „aceste politici care pun în pericol independența politică a statelor,
libertatea popoarelor și suveranitatea lor permanentă asupra resurselor lor naturale”, politici care „compromit prin
aceasta, menținerea păcii și a securității internaționale”.

În cap. VII (intitulat Acțiuni în caz de amenințări împotriva păcii, de încălcări
ale păcii și de acte de agresiune) din Carta ONU16, dreptul națiunilor la un mediu
internațional pașnic și stabil, precum și obligația lor juridică corelativă de a contribui
activ la menținerea păcii și securității internaționale, apar consacrate în art.39-51. Este
important să reținem autorizarea de către Carta ONU a dreptului la auto-apărare, în
dubla sa dimensiune (individuală și colectivă), în caz de producere a unui atac armat
împotriva unui stat membru ONU (termenul de „atac armat” desemnând o gamă
largă de acțiuni care pot presupune direct sau indirect, folosirea unei componente
armate, existența unui scop de a acționa cu mijloace armate și nu doar „războiul” în
sine). Această excepție a dreptului la auto-apărare este recunoscută prin art. 51/Carta
ONU atât unui stat cât și întregii comunități internaționale sau unui grup de state
(termenul de „colectiv” nu îngrădește recunoașterea acestui drept doar la un grup de
state, ci include, în opinia noastră, un sens extins, putând fi vorba și de un drept la
auto-apărare al întregii comunități internaționale confruntate cu un pericol comun,
global). Dreptul la auto-apărare colectivă nu are sens în cazul în care un singur
stat membru ONU este atacat, ci implică o dimensiune inter-dependentă (datorită
fenomenului globalizării violenței organizate, în care atacul armat asupra unui stat
poate avea efecte indirecte sau directe asupra altor state)17 sau una a solidarității
internaționale (un atac asupra unui stat membru ONU este considerat o amenințare
la adresa păcii și securității internaționale, scop fundamental al creării ONU, art. 1/
Carta ONU, deci privește dimensiunea colectivă a tuturor statelor membre ONU).
În plus, Consiliul de Securitate ONU nu este limitat sau înlăturat din competența sa
specială (de a întreprinde, în temeiul Cartei ONU, oricând, acțiunile pe care le va
socoti necesare pentru menținerea sau restabilirea păcii și securității internaționale),
în baza art. 51/ Carta ONU, de invocarea de către membrii ONU a excepției dreptului
de auto-apărare.
Conform actualelor documente juridice internaționale, sunt considerate
„amenințări la adresa păcii și securității internaționale”, din prisma actualului drept
internațional:
- hegemonismul, global și regional, în toate formele sale diferite18; care
urmărește să limiteze libertatea statelor de a-și hotărî sistemul lor politic și de a se
dezvolta pe plan economic, social și cultural, fără amestec, intimidări și presiuni;
- o politică sau comportament care se manifestă prin folosirea forței sau
United Nations, Charter of the United Nations and Statute of the International Court of Justice, New York, November 2008.
17
David Held et alii, op. cit., pp. 152-154, despre globalizarea securității, ordinea mondială interconectată a
securității, regimurile de securitate mondială suprapuse.
18
Ibidem, pp. 333-334.
16
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amenințării cu forța, prin dominația străină și intervenție19
- politici de recurgere frecventă la amenințarea cu forța sau la folosirea forței,
la agresiune, intimidare, intervenție și ocupație militară, la escaladarea prezenței
militare și la orice alt mod de intervenție sau amestec, direct sau indirect, recunoscut
sau disimulat, care amenință suveranitatea și independența politică a altor state20;
aceste tipuri de politici sunt considerate la nivel internațional că primejduiesc în
mod direct „independența politică a statelor, libertatea popoarelor, suveranitatea lor
permanentă asupra resurselor naturale, că ele compromit prin aceasta menținerea
păcii și a securității internaționale”21.
- orice recurgere la forță având ca efect lipsirea popoarelor supuse unei
dominații coloniale sau unei ocupații străine, de dreptul lor la auto-determinare, la
libertate și independență
- orice intervenție armată, subversivă, ocupație militară sau orice altă formă
de intervenție și amestec, recunoscut sau disimulat, îndreptat împotriva unui alt stat
sau grup de state
- orice amestec militar, politic, cultural, economic în treburile interne ale unui
alt stat, inclusiv prin acte de represalii implicând recurgerea la forță
- orice intervenție sau amestec în treburile interne ale unui alt stat și care ar
împiedica în consecință, pe acesta din urmă să își determine liber cursul dezvoltării
sale politice, economice, sociale
Statele își asumă o serie de angajamente pe plan internațional, în cadrul
obligației lor de a asigura popoarelor lor și lumii un mediu internațional pașnic și
stabil. Aceste angajamente juridice prevăd în special „continuarea eforturilor de
consolidare a unui nou și echitabil sistem de relații internaționale, întemeiate pe
participarea egală a tuturor statelor la soluționarea problemelor internaționale și
pentru menținerea păcii și securității internaționale”22.

3. Pacea, valoare supremă a umanității și dreptul
umanității de a trăi în pace
Dat fiind faptul că statele și-au asumat în documente internaționale adoptate
de ele pe plan internațional, îndatorirea de a promova și respecta, de a consolida
și menține pacea internațională, recunoscând totodată pacea ca fiind o valoare
fundamentală pentru supraviețuirea și dezvoltarea civilizației umane în ansamblu,
alături de valorile justiției, toleranței, dreptății, echității, solidarității, s-a conturat în
Ibidem, p. 333.
Rezoluția AG ONU nr. 36/103, Declarația privind inadmisibilitatea intervenției și amestecului în treburile interne ale statelor, în Adrian Năstase, Documente fundamentale ale dreptului internațional contemporan și ale relațiilor
internaționale, 1 a, col. Documenta Universales I, Asociația Română pentru Educație Democratică, Regia Autonomă Monitorul Oficial, București, 1997, p. 335.
21
Ibidem, p. 335.
22
Ibidem, p. 334.
19
20
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sfera juridică, alături de dreptul individului de a trăi într-o ordine a păcii, ca ordine
politică stabilă și de a beneficia de un climat politic internațional pașnic și sigur,
alături de dreptul națiunilor de a beneficia de un mediu internațional pașnic, și dreptul
umanității ca atare de a avea acest beneficiu.
Dreptul umanității de a trăi în pace reiese din conținutul Declarațiilor suscitate dar și din principiile consacrate în Carta ONU, care nu vizează ca beneficiari
doar indivizii și națiunile ci și umanitatea în ansamblul său.
În ordinea neo-westfaliană, ca entități suverane, statele-națiune au îndatorirea
de a oferi un conținut juridic concret acestui drept al umanității de a trăi în pace,
alături de respectarea dreptului oamenilor și al națiunilor la o existență pașnică,
sigură și la un mediu politic internațional ferit de flagelul războaielor și conflictelor,
de insecuritate, teroare și teamă.
Prin urmare, legat de dreptul umanității de a trăi în pace, ca drept fundamental
pentru conturarea unei ordini neo-westfaliene pașnice și stabile, ca o nouă expresie
a consolidării caracterului erga omnes al principiilor Cartei ONU (majoritatea lor
referindu-se direct la „pace” ca la o stare de înlăturare, evitare, eliminare a războiului
și a conflictelor între state), remarcăm anumite obligații juridice distincte ale statelor
în acest domeniu, aplicabile și în ordinea politică internațională a sec. XXI:
- obligația statelor de a descuraja războiul și cursa înarmărilor;
- obligația statelor de a încuraja prezervarea și consolidarea eforturilor de
dezarmare la nivel regional și internațional, eforturi de eliminare a tensiunilor, a neîncrederii între state și națiuni;
- obligația statelor de a se implica și de a urmări un discurs politic bazat pe
cultivarea valorilor păcii, încrederii, toleranței între națiuni, a dorinței de coexistență
pașnică și de cooperare pentru realizarea păcii;
- obligația statelor de a depune eforturi reale, de a lua măsuri concrete la
nivel național, de a urmări strategii comune regionale și internaționale în favoarea
dezarmării, în paralel cu încurajarea strategiilor de cooperare pentru rezolvarea
pașnică a diferendelor dintre ele, pentru eliminarea intervenționismului din afacerile
interne ale statelor (în numele globalizării), pentru evitarea escaladării tensiunilor
internaționale și regionale, pentru adoptarea unui discurs al păcii și toleranței între
națiuni;
- obligația statelor de a făuri și de a menține un model nou, de „societăți
pașnice, tolerante inclusive, juste”, care să depășească modelul societăților bazate pe
segregație, instigare la ură, rasism, conflicte urbane sau naționale;
- obligația statelor de a proteja planeta, mediul înconjurător, ecosistemele
terestre unice, fragile, aflate într-un echilibru natural delicat, de a proteja
biodiversitatea planetei, de a adopta măsuri de prezervare, regenerare, de protecție a
calității vieții, a naturii și a acestor ecosisteme terestre;
- obligația statelor de a feri generațiile viitoare de flagelul războiului, de a
le oferi un model de societate viabilă, întemeiată pe valorile păcii și toleranței, ale
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siguranței și stabilității, ale respectului față de natură;
- obligația statelor de a implementa activ dimensiunea dezvoltării durabile
alături de dimensiunea păcii, în constituirea modelului de societăți care să poată fi
transmise generațiilor viitoare în scopul evitării flagelului războiului;
- obligația statelor de a folosi avansul științific și tehnologic în scopuri de
consolidare și de menținere a păcii și stabilității internaționale;
- obligația statelor de a folosi cooperarea dintre ele (economică, culturală,
politică, științifică) pentru consolidarea păcii internaționale și regionale, a relațiilor
de bună-vecinătate;
- obligația statelor de a aplica principiul toleranței și coexistenței pașnice între
civilizațiile globului, pentru a menține pacea și securitatea internațională și pentru a
evita flagelul unui război deschis sau indirect între civilizații;
- obligația statelor de a se abține de la practici teroriste, ca politică de stat
împotriva altor state sau împotriva unor popoare supuse unei dominații coloniale,
unei ocupații străine sau unor regimuri rasiste;
- obligația statelor de a se abține de la orice activitate economică, politică sau
militară pe teritoriul unui alt stat, fără asentimentul acestuia din urmă;
- obligația statelor de a se abține de la organizarea, formarea, înființarea,
înarmarea de grupări politice și etnice pe teritoriul lor ori pe teritoriul altor state în
scopul provocării de subversiuni, dezordine sau tulburări în alte țări;
- obligația statelor de a participa activ, pe picior de egalitate, la soluționarea
problemelor internaționale în suspensie, contribuind activ la eliminarea cauzelor de
conflict sau amestec;
- obligația statelor de a nu recunoaște situațiile create prin amenințare sau
folosirea forței sau prin acte ce constituie o încălcare a principiului ne-intervenției și
ne-amestecului;
- obligația statelor de a se abține de la favorizarea, încurajarea, sprijinirea,
directă sau indirectă, a activităților de rebeliune sau de secesiune, în cadrul altor
state, indiferent de pretext și de a se abține de la orice acțiune de natură să spargă
unitatea sau să submineze și să compromită ordinea publică a altor state;
- obligațiile statelor de a se abține de la a încheia acorduri cu alte state în
scopul intervenirii sau amestecului în treburile interne ale altor state;
- obligațiile statelor de a se abține de la orice măsură de întărire a blocurilor
militare existente, de creare sau întărire de noi alianțe militare, de încheiere a unor
angajamente solidare, de desfășurare de forțe de intervenție sau de implementare
de baze militare și instalații militare conexe, al cărui scop se înscrie în contextul
confruntării dintre marile puteri;
- obligațiile statelor de a se abține de la orice campanie de defăimare, de
la orice denigrare sau propagandă ostilă în scopul intervenției sau amestecului în
treburile interne ale unui alt stat;
- obligațiile statelor de a împiedica pe teritoriul lor antrenamentul, finanțarea,
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recrutarea de mercenari, trimiterea unor asemenea mercenari pe teritoriul altui
stat; îndatorirea de a refuza orice facilități, inclusiv mijloacele de finanțare pentru
echiparea și tranzitarea mercenarilor;
- obligațiile statelor de a se abține de la orice act sau încercare sub orice formă
sau pretext s-ar produce acestea, menite să ducă la destabilizarea sau compromiterea
stabilității unui alt stat sau ale vreuneia din instituțiile sale.
Multe din obligațiile juridice ale statelor membre ONU, menționate mai sus,
se regăsesc înscrise foarte clar în Declarațiile semnate de state sub egida ONU, în
special în Declarația privind inadmisibilitatea intervenției și amestecului în treburile
interne ale statelor, adoptată prin rezoluția AG ONU 36/103, în 9 decembrie 198123.
Aceste îndatoriri juridice constituie angajamente precise, exprese, asumate de
statele membre ONU în conformitate cu dreptul internațional, în baza principiilor
imperative, cu opozabilitate erga omnes consacrate în Carta ONU și de la care statele
nu se pot sustrage fără a nu încălca dreptul internaționale în vigoare.
Ordinea neo-westfaliană, deci, nu poate exclude aceste principii și obligații
juridice asumate de state încă din a doua jumătate a sec. XX, în baza Cartei ONU, ci
trebuie să le adauge o dimensiune de consolidare, de menținere și respectare strictă
a lor, de implementare a acestora în măsuri concrete pe care statele să le ia la nivel
național, regional și global.

Concluzii
Indiferent că acceptăm sau nu existența unei ordini globale (formate ca efect
al unor procese și fenomene obiective, de intensificare, diversificare și proliferare a
fluxurilor de idei, informații, capital, mărfuri, oameni dar și globalizarea problemelor
și a violenței organizate), precum impactul deosebit de puternic asupra lumii statelornațiune pe care îl au actorii non-statali, trebuie să reținem că, pentru lumea neowestfaliană, ca lume a statelor, este important ca toate obligațiile juridice susmenționate referitoare la menținerea și consolidarea păcii și securității internaționale
să fie considerate în continuare ca fiind unele esențiale.
Nu putem accepta o ordine neo-westfaliană care să aibă în centru statul-națiune,
ca actor preeminent dar nu și principiile Cartei ONU, referitoare la construirea și
menținerea, la consolidarea și transmiterea către generațiile viitoare a unei ordini
inter-statale a păcii și securității internaționale (extinse până la dimensiunea
dezvoltării durabile).
Ordinea neo-westfaliană realistă a statelor-națiune puternice, implicate însă
într-un model de relații bazat pe teamă, suspiciune, cursa înarmărilor, soluționarea
diferendelor prin forță și amenințare cu forța, o ordine caracterizată prin escaladarea
tensiunilor între state/grupuri de state, prin construirea de alianțe militare cu scop
23

http://legal.un.org/avl/pdf/ha/ga_2131-xx/ga_2131-xx_e.pdf, accesat în 17.10.2017
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ofensiv dar și o ordine neo-westfaliană caracterizată printr-o neglijență și dezinteres
privind soluționarea globală a unui set de probleme de impact global, cu consecințe
ireversibile asupra calității vieții pe planetă și asupra ecosistemelor terestre, nu pot
constitui modele valabile de sistem internațional pentru lumea complexă a sec XXI.
Este vorba de o lume dinamică, confruntată cu un risc crescut de haos și turbulențe,
care pot fi evitate numai prin accentuarea gradului de responsabilizare politică
a statelor-națiune, dar și prin implicarea în diferite parteneriate, a actorilor nonstatali, în implementarea strategiilor globale de dezvoltare durabilă și strategiilor
globale de menținere a păcii și securității internaționale.
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UNELE ELEMENTE
DE CYBERSECURITATE NAVALĂ
ÎN RĂZBOIUL HIBRID
ONE NAVAL CYBERSECURITY
ELEMENTS IN THE HYBRID WAR
Comandor ing. Sebastian POPESCU1
Abstract
Naval security in a war of any kind - and even more so in a hybrid
war that comes out of the limits of any symmetry, dissymmetry and even
asymmetry, and acquires extremely powerful and sophisticated valences
in all confrontational environments, including the environment cyber and
cognospathies - becomes vital not only for the naval action itself in the march,
stationary or confrontation area, but in everything and everything related to
the ship’s operational and vitality, for the proper functioning of the equipment
and the actual fulfillment of the missions, in the information space, command control and combat platforms. The cyber security of a ship must be continuous,
sufficient, complete, flexible, consistent with the cyber security of all the actors
in the theater, active, imaginative, omnidirectional and continually adaptable
to any situation, but especially capable of overtaking, pre-emption and
prediction. Cyber security is not only a security component between others, is
integrate, network based, fast and defining one. That is why its configuration,
planning and assurance are related to the cyber vitality of all combat units,
to the continuous cooperation, to the rapid action and reaction of all systems,
to the multiplication of the unpredictable variables and the fluid risk. In the
following, we will highlight our concerns in this regard.

Keywords: cyber security, battle ships, equipment, platforms, threats, cyber
vulnerabilities, naval cyber risk, hybrid war.
<?>

Statul Major al Forțelor Navale
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Introducere

Î

n ultimele decenii, a avut loc o deplasare masivă și substanțială, chiar
esențială, a conflictualității endogene (și exogene) a acestei lumi spre o
nouă dimensiune, cea predominant cognitivă. E drept, oamenii n-au renunțat la
armele lor dintotdeauna în favoarea noilor mijloace ale cunoașterii, ci au transformat
însăși procesualitate cunoașterii într-o redutabilă armă, a cărei folosire ar putea să
aducă fie pacea eternă, fie ultimul mare război al lumii. Desigur, cogniția a fost
dintotdeauna un summum, o valoare intrinsecă, implicită, precum și cauza și efectul,
paradigma și fenomenologia oricărei conflictualități și, cu atât mai mult, a celei care
a generat și generează în continuare crize și războaie. Astăzi însă, cogniția și toate
componentele ei identifică, localizează, extind, cuantifică și amplifică un adevărat
areal, un areal n-dimensional, un areal al cogniției, cea care creează, în spațiul tactic
și în cel strategic, deopotrivă, un nou modus vivendi și un nou modus operandi, întrun spațiu integrat, numit cognospațiu. Fără a intra în detalii și fără a dezvolta acest
subiect, trebuie să spunem că, în viziunea noastră și a celor care definesc această
noțiune2, cognospațiul este spațiul modelat de cunoaștere, spațiul intrat în patrimoniul
cunoașterii, dar și în cel al acțiunii umane, inclusiv al acțiunii militare. El a fost (și
este în continuare) extins și extensibil pe seama spațiului necunoscut. Cognospațiul
este un spațiu al oamenilor și, în același timp, un teatru al războiului continuu cu
spațiul necunoscut, atât cu cel cosmic, infinit, cât și cu cel spiritual, pentru continua
lui metamorfozare, pentru continua lui extindere și cunoaștere. Cyberspațiul este o
componentă virtuală a cognospațiului, organizat în rețele și areale pe care oamenii le
folosesc, deopotrivă, pentru a a-și extinde cognospațiul și chiar pentru a trece într-o
altă dimensiune, într-un al univers, dar și pentru a-și optimiza, securiza și apăra
arealul, pentru a-și asigura securitatea intrinsecă, endogenă, de sistem și de proces, și
exogenă, necesară în bătălia pentru extinderea cognospațiului și unei cognosecurități
necesare, performante și continue.
La rândul ei, și securitatea maritimă, potrivit codului ISPS, se consolidează
continuu. Organizațiile criminale, cele teroriste și alte tipuri de entități și identități
interesate de efectuarea unor atacuri cyber asupra sistemelor informaționale
îmbarcate sau portuare, ca să nu mai vorbim de cele securizate aproape sută la sută
ale navelor militare și sistemelor C4I2SR sau mai noi din forțele navale ale tuturor
țărilor care dispun de astfel de categorii de forțe, au nevoie de competențe deosebite
în acest sens. Dispozitivele de supraveghere și asigurare a securității navale, inclusiv
a securității cyber se sprijină pe arhitecturi numerice deosebite, iar costurile tehnice
sunt din ce în ce mai accesibile. Cybersecuritatea navală, în general, presupune două
tipuri de soluții: una tehnică, ce ține de high tech și IT, de aplicații corespunzătoare,
Revista Univers Strategic, nr. 29/2017, Posibile riscuri militare în cognospațiu, pp. 9-24, http://iss.ucdc.ro/revista-pdf/us29.pdf
2
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baze de date etc. și o alta care ține de managementul organizațional și uman. Ambele
sunt, cum se spune, pe val, dar, în complicata filozofie a mării, nu tot ce e val ca valul
trece. Sistemele de cybersecuritate trebuie să fie pe va și să înfrunte orice val.

1. Cybersecuritatea și cyberapărarea navală, azi
Forțele navale fac parte din forțele armate ale tuturor țărilor care au interese pe
mări. Spațiul lor strategic este oceanul planetar, fluviile, marile lacuri și cam tot ce
ține de cuvântul apă, adică mai mult de două treimi din suprafața globului. Dincolo
de forțele navale ale tuturor țărilor cu ieșire la mare, există flotele comerciale și de
altă natură care brăzdează zi și noapte oceanele lumii. Toate aceste nave se confruntă,
deopotrivă, cu dificultățile navigației, cu pericolele și amenințările generate de forțele
naturii, dar și cu cele generate de războiul continuu al omenirii contra omenirii, sub
aproape toate formele în care se manifestă acesta (politic, economic, social, societal,
informațional, mediatic, psihologic, cognitiv, militar etc.) și, desigur, și cu cel din
mediul cyber. Apariția și dezvoltarea fără precedent a rețelelor de comunicații,
comandă-control, informații etc. au deschis un nou spațiu de confruntare, dar și de
cooperare, de colaborare și de acțiune comună: cyberspațiul.
Această nouă dimensiune, pe care noi o încadrăm în cognospațiu, nu este
neapărat una amenințătoare, distrugătoare, ci una complexă, greu identificabilă și,
mai ales, greu cuantificabilă, deci, flexibilă, variabilă și, în mod special, aleatorie,
intempestivă și foarte greu de controlat. În timpul războiului din Ucraina, pe care
o parte dintre analiști îl atribuie cu preponderență Rusiei, iar NATO îl numește, la
summit-ul din Țara Galilor, război hibrid, s-au folosit, împotriva Rusiei, ca armă
complexă, presiunile și sancțiunile economice. Efectele n-au fost chiar cele scontate,
Rusia, după reanexarea Crimeii, continuând să se înarmeze și chiar să-și extindă
arealul strategic, intervenind, de o manieră rapidă, directă și categorică, în războiul
din Siria.
Această desfășurarea a evenimentelor i-a făcut pe unii dintre analiști să
afirme că mijlocul și acțiunea cea mai eficientă în carul unui război de acest gen
nu-l reprezintă presiunile și sancțiunile economice, ci cyber-armele.3 Se pare că,
în contextul dezvoltării fără precedent a mijloacelor high tech și IT, puterea cyber
(puterea cibernetică) a țărilor devine nu doar greu detectabilă și expansivă, ci și
esențială. Această putere este dată de capacitatea de a inunda lumea cu cybertehnologie, de capabilitatea de a produce cyber-arme și, mai ales, de a le folosi
pentru întreruperea serviciilor, pentru distrugerea rețelelor, a serverelor și pentru
destructurarea domeniului Internet.
Având în vedere că, în războiul modern, înalt tehnologizat (ne referim aici
La Cyber-menace, éléments de contexte pouvant favoriser la première cyber-guerre (part 3), par Julien Vimch,
https://itsocial.fr/enjeux-it/securite-dsi/cybersecurite/la-cyber-menace-elements-de-contexte-pouvant-favoriser-lapremiere-cyber-guerre-part-3/
3
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îndeosebi la așa-numitul război bazat pe rețea4), cele trei mari rețele supersecurizate
– rețeua informației (I2SR), rețeaua comandamentelor (C4) și rețeaua platformelor
de luptă – sunt esențiale nu doar în desfășurarea acțiunilor politico-militare,
strategice, operaționale și tactice, ci și în asigurarea cybersecurității de teatru,
inclusiv de teatru naval, de dispozitiv, de navă, de acțiune și, mai ales, de acoperire
strategică, operațională și tactică, și, în context a cyberapărării de teatru (strategică),
de dispozitiv (operațională), de mijloc de luptă și de acțiune directă (tactică).
Cybersecuritatea navală și cyberapărarea navală, azi, se înscriu, ca elemente
esențiale, de structură vitală, omniprezente, omnidirecționale și omnipotente,
deopotrivă, în întregul concept strategic, operațional și tactic naval și în modus-ul
vivendi al navei, armelor și unităților sale de luptă, în fiecare secundă și milisecundă
din cele douăzeci și patru de ore ale zilei. Așa cum, odinioară, se spunea, ca un
summum al credinței și valorii spirituale supreme, Nihil sine Deo, și astăzi, conceptul
nostru esențial ontologic, gnoseologic și chiar logic în planul ființării umane și
existenței pe planeta Pământ, pare a deveni: Nihil sine Cyber.

2. Amenințări și vulnerabilități cyber în spectrul naval
Cele trei mari puteri care domină cyber-spațiul sunt, bineînțeles, cele trei mari
puteri militare ale planetei: Statele Unite ale Americii și aliații lor, Rusia și China.
Nolens, volens, atât aceste superputeri militare și, implicit, în domeniul cyber, care
dispun și de strategii pe măsură, cât și restul lumii, au în vedere, îndeosebi patru axe
esențiale5:
- cantitatea și calitatea soluțiilor informatice;
- puterea de distrugerea informatică, prin utilizarea cyber-armelor de care
dispun;
- capacitatea decizională pentru a conduce națiunea în cadrul unui cyberrăzboi;
- capacitatea populației de a efectua cyber-atacuri și, evident, de a se apăra
împotriva celor declanșate de adversar.
Dar, pentru înscrierea în aceste axe, este nevoie, în primul rând, de o pregătire
temeinică a populației (care este, de altfel, în plină desfășurare, informatica se predă
în școli, aproape fiecare persoană aflată în putere deține un telefon mobil, chiar un
smartphone, o tabletă sau un calculator), dar și de identificarea, monitorizarea și
cunoașterea cât mai precisă (desigur, în măsura în care este posibil acest lucru) a
pericolelor, amenințărilor și vulnerabilităților cyber sau măcar a tipologiei lor.
ceastă exigență este valabilă și pentru forțele navale, întrucât aceste forțe, ca și cele aeriene, fiind înalt tehnologizate
și angajate zi și noapte în dimensiunea cyber a propriei lor pregătiri, dar și a acțiunilor din teatrele de operații, de
pe marile rute navale, din strâmtori, din zonele de supraveghere și din cele de conflict, trebuie să-și reducă la maxiA

Războiul bazat pe rețea în fizionomia noilor conflicte militare, https://cssas.unap.ro/ro/pdf_studii/rbr_in_fizionomia_noilor_conflicte_militare.pdf
5
Ibidem
4
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mum vulnerabilitățile – mai ales vulnerabilitățile cyber, vulnerabilități care, astăzi, sunt extrem de periculoase – și,
în același timp, să identifice, să cuantifice și să contracareze pachetele de provocări, pericole și amenințări care se
proliferează în mediul virtual, cumva asemănător radiaților cosmice și solare primejdioase, deviate de magnetosfera
terestră pe centurile Van Allen.

Provocările, pericolele și amenințările cyber vizează, în primul rând, sistemele
și rețelele I2SR. Cu alte cuvinte, toate mijloacele de cercetare cyber sunt centrate și
concentrate pe senzorii de informație, pe servere, pe nodurile și rețelele celorlalți,
urmărind să identifice, să evalueze, să monitorizeze și să cunoască în timp real
informațiile, dar și caracteristicile, structurile, softurile, aplicațiile și, bineînțeles,
vulnerabilitățile lor și să furnizeze datele necesare mijloacelor de atac cyber și de
distrugere a acestora. O navă de luptă trăiește, oriunde s-ar afla – în port, în marș,
în zona de exerciții, în teatru de operații etc. –, în fiecare secundă, această realitate
cyber. O astfel de realitate fluidă și foarte complicat trece chiar înaintea celorlalte,
clasice, cunoscute, pentru că le-a invadat și le condiționează pe toate, pentru că, în
această epocă, nava nu se mai poate întoarce la navigația cu sextantul, pentru că toate
armele ei și toate unitățile de luptă sunt arondate la cyber, pentru că nicio rachetă
nu pleacă din tub sau de pe rampă dacă nu dispune de toate coordonatele și de toate
elementele necesare ei.
Desigur un cyber-atac nu este totdeauna și în orice loc la el acasă. Vectorul
de atac cyber, pentru a duce încărcătura sau mesajul la țintă, trebuie să spargă mai
multe scuturi, să treacă prin sute de baraje de protecție. Cele trei condiții pentru a
întreprinde un cyber-atac (bani, rețele și expertiză în hacking), deși sunt totdeauna
necesare, nu sunt însă și suficiente, chiar dacă protagoniștii încurajează mafia,
hackerii și forțele din umbră. Un tablou al originii cyber-atacurilor din 2013, spre
exemplu, arată astfel: Indonezia – 38%; China – 33%; SUA – 6,9%; Taiwan – 2,5%;
Turcia – 2,4%; India – 2%; Rusia – 1,7%; Brazilia – 1,4%; România – 1%; Coreea
de Sud – 0,9% și altele – 11%.6
În războiul hibrid – un război care n-are casă n-are masă, nu are reguli, nu este
nici simetric, nici disimetric, nici asimetric, dar și înalt tehnologizat, dar și primitiv,
dar și toate acestea la un loc –, atacurile cyber pot fi la ele acasă. Sunt greu de
dovedit, de identificat, de monitorizat și, mai ales, de contracarat. Ar fi posibil ca, în
anii care vor urma, ele să genereze (dacă nu l-au generat deja) un nou tip de război –
războiul cyber, mai exact cyber-războiul – și, în acest cadru, un nou tip de risc fluid,
chiar volatil și haotic: riscul cyber, adică cyber-riscul.
Unele incidente recente petrecute în coasta Asiei, în care au fost angajate și
afectate nave de război americane au creat suspiciunea că este posibil ca unele dintre
aceste nave să fi fost victime ale unor cyber atacuri. Spre exemplu, distrugătorul
lansator de rachete USS John S. McCain a intrat în coliziune, pe 21 august 2017,
cu un petrolier în apropiere de Singapore. Mai înainte cu două luni, pe 17 iunie,
distrugătorul USS Fitzgerald a intrat în coliziune cu un cargou în largul coastelor
japoneze.
6

Ibidem
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Încă două accidente de acest tip s-au produs în Pacific. USS Antietam a eșuat,
în ianuarie 2017, în apropiere de baza sa din Japonia, iar USS Lake Champlain a
intrat în coliziune cu o navă sud-coreeană de pescuit. Comandantul Flotei Pacificului
nu exclude nici o ipoteză cu privire la cauzele acestor accidente.
Deși este greu de imaginat că eșuările și, mai ales, coliziunile pot fi produse
ca urmare a unor atacuri cyber, întrucât ar fi vorba de o penetrare a sistemelor GPS
americane, care sunt sută la sută securizate, ca de altfel toate celelalte dispozitive
care aparțin sistemelor C4I2SR și mai recente, precum și de o penetrare a sistemelor
de guvernare a navei care au o mulțime de bariere anti-cyber, de standarde și de
proceduri alternative și complementare de comandă-control, plus un antrenament la
zi și un nivel foarte înalt de calificare și de competență pentru echipaje și personalul
armelor și unităților de luptă.
Cert este că amenințările și vulnerabilitățile de tip cyber, consonante
sau rezonante cu celelalte seturi de pericole și amenințări, ca și cu seturile de
vulnerabilități la acestea generează un nou tip de risc – riscul cyber sau cyber-riscul
–, care le precedă și chiar le condiționează pe celelalte, fiind specific atât cyberrăzboiului, cât și războiului complex din zilele noastre, inclusiv războiului hibrid –
noțiune încă discutabilă, întrucât, în epoca cyber, este posibil aproape orice –, ca un
fel de fluid cu structuri și configurații interșanjabile, vizibile sau nu, cuantificabile
sau nu, cognoscibile sau nu.
În acest sens, poate fi relevantă, spre exemplu, și experiența estonienilor
care au suportat, la 27 aprilie 2007, un amplu atac informatic (efectuat de ruși) ce
a destabilizat sistemul bancar al acestei țări baltice. De unde și exercițiul de război
cibernetic –primul exercițiu de acest gen la nivel strategic –, în care au fost angrenați,
timp de o oră, și miniștrii apărării din cele 28 de țări membre ale Uniunii Europene,
în calitatea pe care o au, fiind nevoiți să ia decizii, în limitele competenței lor și
într-un timp foarte scurt, așa cum se petrec lucrurile în realitate. Așa cum bine se
știe, confruntările Est-Vest de pe falia strategică Marea Neagră – Marea Baltică,
redeschisă în urma crizei ucraineene, au o puternică dimensiune cyber.

3. Cyber-riscul naval în războiul hibrid
Cyber-riscul este, bineînțeles, tot un risc, definit, ca ortice risc, pe intersecția
dintre amenințări și vulnerabilități:

R = A ∩V ,
unde A (amenințare, provocare, sfidare, pericol etc.) poate avea valori între 0
și 1, iar V (vulnerabilitate), care, de asemenea, poate avea valori între 0 și 1, 0 (zero)
reprezentând lipsa totală a vulnerabilității, iar 1 (unu), vulnerabilitatea maximă.
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Evident, amenințările cyber� (provocările, pericolele, sfidările etc.) sunt greu
identificabile și, mai ales, greu de nominalizat. Desigur ele vizează, așa cum spuneam,
senzorii și dispozitivele de captare, prelucrare și generare a informației, toate cele trei
rețele ale spațiului luptei – rețele informaționale, îndeosebi senzorii, dispozitivele de
captare și de stocare a datelor și informațiilor și bazele de date, rețelele de comandăcontrol și rețelele platformelor de luptă (terestre, navale, aeriene, cognitive, cyber),
dar și conectorii, stilurile de conducere, conceptele, teoriile, practicile, brand-ul,
precum și cultura organizațională, tradițiile, reperele importante ale potențialului de
luptă, îndeosebi ale potențialului uman. În forțele navale, există experiențe, practici și
tradiții îndelungate, unele care definesc personalitatea navelor, echipajelor, echipelor
de luptă, relațiile cu structurile de la uscat, cultura interarme etc.
Ei, bine, amenințările cyber vizează toate aceste componente, continuu și
intens, iar calcularea riscului cyber trebuie să aibă în vedere toate elementele greu
cuantificabile și evaluabile. Pentru că astfel de amenințări nu se reduc la viruși,
troieni, viermi, programe nesigure sau răuvoitoare, ci vizează, potrivit conceptului
de război bazat pe rețea, centrele vitale, punctele importante, nodurile de rețea și,
mai ales, oamenii, operatorii vulnerabili, în momentele de epuizare, când vigilența
scade și vulnerabilitatea crește, comandanții, statele majore, comandamentele și
luptătorii de rând.
Războiul hibrid este un război deopotrivă fluid și cu geometrie imperfectă,
variabilă în mod aleatoriu, precum frecvențele cu salt, de la acțiuni economice
(atacuri, diversiuni, stratageme etc.) la acțiuni punctiforme asupra unor programe,
aplicații, date din memoria rachetelor și a altor vectori etc. etc., posibil a fi nu dor
distruse, ci și folosite pentru a crea efecte în cascadă sau în lanț, unele orientate spre
viitor, altele spre trecut.
În această nouă dimensiune a cognospațiului, denumită cyber, riscul nu se mai
evaluează doar pin formula clasică 1+1=2 (deși acesta nu va dispărea niciodată din
modus-ul nostru vivendi), ci mai ales prin apelare la elemente din teoria haosului,
dar nu cu creionul în mână, ci prin folosirea tehnologiilor ultramoderne, tehnologii
care, exploatate în mod inteligent, pot, ab initio, reduce vulnerabilitatea, diminua
sau contracara amenințarea și, în felul acesta, contribui la înarmarea comandanților
și luptătorilor cu informația, voina șți abilitatea necesare pentru a controla, în mod
substanțial, nivelul de risc.
Pentru nava de luptă, acest lucru este extrem de important, iar consonanța
inteligențelor care folosesc inteligențe artificiale poate fi – și chiar este – soluția
managementului eficient al cyber-riscului fluid și, prin urmare, asigurării în
permanență a întregului potențial de luptă al navei, grupului de nave, dispozitivului,
indiferent de situații.
Desigur, cyber-riscul este caracteristic dinamismului complex, în care, așa
cum bine se știe, nimic nu este bătut în cuie. Amenințările, ca și vulnerabilitățile,
pot să o ia razna, datorită variației complicate a condițiilor inițiale și altor cauze, dar
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capacitatea de a găsi soluții în timp scurt, de a avea pregătite din timp și actualizate,
spre exemplu, bazele de date cu amprentele electronice sau codurile potențialelor
mijloace de luptă adverse, dar și a mijloacelor proprii, pot asigura suporturi viabile
de gestionare a riscului cyber.

Concluzii
Trăim experiențe unice, specifice marilor perioade de trecere dintr-un univers
în alt univers, din cel al experienței nemijlocite și cogniției empirice în cel al
conceptului cognitiv și cogniției pure, aparent detașată de realul cognoscibil. Aceste
experiențe suprapun planuri noi, cum sunt cele generate de cognospațiu și de cyberspațiu, peste planuri vechi, specifice spațiului fizic, spațiului real căruia i se atașează
sisteme de valori, brand-uri și culturi organizaționale impresionante. Astfel de
suprapuneri nu sunt lipsite de conflictualitate, de inadaptare, de vulnerabilizări noi,
de tranzit, de reuniune sau de intersecție, care remodelează, printr-o maieutică greu
previzibilă și controlabilă, riscul și cyber-riscul.
A început epoca în care mașinile se vor conduce singure, potrivit indicațiilor
și cerințelor formulate de om, când majoritatea avioanelor de luptă din generația a
șasea vor fi fără pilot, când, poate chiar și unele dintre navele de luptă vor fi fără
echipaj uman, iar acest lucru va schimba radical nu dor configurația spațiului luptei,
ci și condiția umană.
Dar, până atunci, cognospațiul și, legat de acesta, spațiul cyber-spațiul vor
impune noi coordonate de comportament omului și tehnicii în vechiul război, mereu
actualizat, mereu reînnoit și reproiectat în viitor ca o continuare a politicii prin
mijloace violente, cum scria Clausewitz, în veșnica bătălie pentru putere, influență,
piețe și resurse.
Când, în 1890, amiralul Alfred Mahan a publicat prelegerile sale de la Colegiul
Naval de Război din Road Island în volumul intitulat The Influence of Sea Power
upon History, apoi, în 1897, în The interests of America in Sea Power, concluzionând
că cine stăpânește marea stăpânește lumea, parcă în replică la teoria heartland-ului a
lui Mackinder, puțină lume se gândea că, doar peste 120 de ani, se vor crea premise
pentru o nouă paradigmă geopolitică și geostrategică: dimensiunea cyber va genera,
probabil, un cyber-război care va duce fie distrugerea lumii, fie la compromiterea
definită a oricărui tip de război.
Dar, până acolo, este încă un drum foarte lung și, mai ales, foarte greu de
înțeles, întrucât, în gena noastră, încă mai sălășluiește o întrebare tulburătoare: va
putea oare vreodată omenirea să iasă din propria sa conflictualitate și să renunțe la
războiul sinelui împotriva sinelui?
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CONSIDERAŢII PRIVIND CONCEPTUL
DE SECURITATE NAŢIONALĂ
CONSIDERANTIONS REGARDING
THE CONCEPT OF THE NATIONAL
SECURITY
Drd. Ciprian-Laurenţiu FERARU
Rezumat
În acest articol, autorul prezintă definiția securităţii naţionale şi câteva
dintre cele mai importante componente ale acesteia: securitatea politică,
securitatea socială, securitatea militară, securitatea economică şi securitatea
mediului înconjurător.
Cuvinte cheie: securitate naţională, securitate politică, securitate socială,
securitate militară, securitate economică, securitatea mediului.
Abstract
In this article, the author presents the definition of national security and
some of the most important security’s components: political security, social
security, military security, economic security and ecological security.
Key words: national security, political security, social security, military
security, economic security, ecological security.

Introducere

R

ealităţile mediului de securitate contemporan (analizat prin prisma
principalelor curente care au intervenit substanţial în cadrul acestuia,
conducând astfel la modificări esenţiale) impun cu stringență adaptarea atât a
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criteriilor clasice de analiză a securităţii internaţionale, cât şi a modalităţilor de răspuns
la noile ameninţări. Globalizarea, competiţia activă dintre puterile mondiale deja
afirmate sau emergente, fragmentarea statelor pe fondul unor revoluţii sau conflicte
locale, lipsa de capacitate a organismelor internaţionale de a gestiona şi soluţiona
cu eficienţă noile riscuri sau vulnerabilităţi regionale induc necesităţi mai mult sau
mai puțin subiective, dar absolute, de adaptare la noile conjuncturi și chiar la noile
realităţi strategice, prin adoptarea unor politici naţionale coerente şi consecvente,
capabile să se adreseze în mod corespunzător noilor tipuri de ameninţări.
Statele nu sunt însă nici identice și nici măcar la fel, chiar dacă toate trăiesc
în această epocă unică și irepetabilă. Fiecare dintre ele – ca identitate statală și chiar
civilizațional – își are propria sa realitate și propriul său orizont de așteptare. Din
acest punct de vedere – și nu numai – este foarte posibil ca realitatea interstatală
să rămână nu doar diferită și contradictorie, ci chiar conflictuală. Acesta pare a fi
adevărul. În pofida Cartei ONU și a puzderiilor de legi, tratate, convenții etc. etc prin
care statele își propun să-și armonizeze interesele, să prevină conflictele, să asigure
pacea etc. etc., lumea este zguduită în continuare de războaie, iar statele, îndeosebi
cele puternice continuă să se înarmeze. Desigur, scopul pare a fi unul preventiv, adică
de securitate. Și chiar așa și este. Într-o lume nesigură și greu previzibilă, este bine săți iei măsuri de securitate și de apărare, unele pentru a-ți asigura dominanța strategică
(dacă-ți dă mâna), altele, doar pentru supraviețuire. Ceea ce este foarte, foarte mult…
Unele grupuri de state au intrat într-o etapă post-industrială de dezvoltare,
în vreme ce altele se află într-o perioadă de tranziţie politică şi economică spre
modernitate. În anumite regiuni, a crescut numărul „societăţilor fragile” şi, implicit,
inabilitatea acestora de a controla evoluţiile de pe teritoriile naţionale proprii. Aceasta
este o realitate deja cunoscută de toată lumea, rezultată fie din incapacitatea statelor
respective de a ține pasul și de a-și rezolva problemele, fie din interesul altora de a
controla, de a subjuga, de a folosi, de a divide și a stăpâni. Nimic nou sub sore. Așa
a fost mereu și, probabil, tot așa va fi și în continuare.

Cât de fragil poate fi un absolut!
După încheierea Războiului Rece, odată cu dispariția antagonismului bipolar
reprezentat de cele două mari super-puteri mondiale (URSS şi SUA), au început să
apară teorii şi speranțe referitoare la o lungă şi prosperă situaţie de calm relativ şi
securitate internaţională la nivel mondial, prin dezvoltarea unui nou tip de solidaritate
internaţională, unul de tip explicat, justificat îndeosebi prin faptul că marile puteri
ale scenei internaţionale vor împărtăși interese comune în sferele lor de interes și de
activitate, precum, spre exemplu, comerţul, dar şi în domenii de interes major la nivel
regional și planetar, cum ar fi contraterorismul.
În versiunea din 2002 a Strategiei Naţionale de Securitate a Statelor Unite
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ale Americii, Administraţia George W. Bush afirma chiar că puterile mondiale vor
determina, prin activităţile desfăşurate, „un model unic şi sustenabil de succes
naţional: libertate, democrație şi liberă iniţiativă în domeniul economic1”. Și, dacă
în acest domeniu, cel economic, atât de important pentru omenire, pot fi armonizate
interesele, pe paza principiilor enunțate în celebra frază a lui Bush, adică a celei mai
mari democrații de pe această planetă, e lesne de înțeles că, pentru toate celelalte,
inclusiv pentru domeniul securității, vor exista numai porumbei ai păcii.
Cu toate acestea, lucrurile nu s-au desfăşurat întocmai conform așteptărilor.
Aceste interese mutuale nu implică faptul că toate marile puteri vor fi sau ar putea
pot fi satisfăcute cu situaţiile nou apărute sau cu ordinea existentă. Pe de altă parte,
un număr de state emergente nu sunt întotdeauna mulţumite cu statutul, influenţa,
disponibilităţile de resurse energetice sau circulaţie a bunurilor pe care le deţin,
putând încerca, la rândul lor, să le transforme în directă corelare cu propriile interese
sau năzuinţe.
Principiile indivizibilităţii securităţii, transparenţei şi angajamentului global şi
regional al comunităţii internaţionale, susţinute prin reforme instituţionale, reprezintă
o condiţie sine qua non pentru un management cooperativ al securităţii. Dar nimeni,
niciodată, n-a reușit – cel puțin până acum – să beneficieze de un trend pozitiv, în
are amenințările de securitate și vulnerabilitățile la acestea să fie eliminate sau măcar
reduse până la limita de siguranță, în pofida tuturor demersurilor lăudabile și, evident,
a bunelor intenții (acolo unde acestea au existat cu adevărat).
La nivel mondial, cele mai importante organisme internaţionale generatoare
de securitate sunt Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) şi Uniunea
Europeană (EU). Dar tot ele sunt și cele au fost create pentru a combate alte organizații
și organisme de același tip, dar de sens contrar, cum au fost, spre exemplu, blocul
statelor socialiste și Tratatul de la Varșovia. De aici nu rezultă că NATO și UE n-ar fi
organizații de securitate, ci doar că ele au fost create tocmai pentru a cumula putere
și securitate în spațiul euroatlantic și îndeosebi în cel european.
Un aport semnificativ este asigurat şi de către organizaţiile cu responsabilităţi
în domeniul securităţii şi al managementului situaţiilor de criză (ONU; OSCE), la
care se adaugă, la nivel regional, diverse forme de cooperare interstatale.
Toate aceste organizații și organisme internaționale au fost create tocmai
pentru a ajuta statele să soluționeze pe care pașnică nu doar diferendele dintre ele, ci
și problemele economice, politice și de securitate cu care se confruntă efectiv. Aceste
organizații și organisme par a reprezenta acel absolut strategic, acel Dumnezeu al
securității planatei de la care se așteaptă totdeauna minuni. Desigur, de la Einstein
încoace, până și minunile sunt relative.
Pentru că orizontul atât de frumos și de plin de speranțe descris și prefigurat
prin miile de pagini ale documentelor elaborate și impuse de aceste organizații și
organisme create de state pentru propria lor securitate, prosperitate și modernitate,
1

U.S. National Security Strategy, 2002
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este tot atât de relativ precum este cel al vieții oamenilor. Există, dar nimeni nu poate
ști ce se va întâmpla în ograda ei mâine.

Securitatea – o noțiune totdeauna incertă
În lumea contemporană, există diverse noţiuni şi concepte referitoare
la securitate. Reputatul sociolog Abraham Maslow, în celebra sa „piramidă a
nevoilor”, a considerat şi plasat imediat după nevoile biologice nevoia de securitate
a individului, alte importante nevoi fiind libertatea de a face orice fără a deranja
spaţiul vital al celui de lângă tine, libertatea de a se exprima, libertatea de informare.
Definiţia primară a „securităţii” este „faptul de a fi la adăpost de orice
pericol; sentiment de încredere şi de liniște pe care îl dă cuiva absenţa oricărui
pericol. Protecţie, apărare”.2
La modul general, securitatea, ca noțiune şi concept, se poate identifica ca
fiind atât transpunerea în plan socio-statal a conceptului de securitate individuală
corelat cu un anumit tip de comportament, cât şi o condiţie esenţială şi universală
pentru armonia internă şi externă a ființei umane. Conceptul securităţii acoperă atât
o dinamică a conflictului, cât şi a armoniei.
Dat fiind faptul că există un număr semnificativ de diferenţe, prezentăm doar
câteva dintre ele, considerate ca fiind printre cele mai semnificative:
- Giacomo Luciani, „Securitatea naţională reprezintă capacitatea de a rezista
oricărei agresiuni străine”;
- Franck N. Trager şi F.N Simonie, „Securitatea naţională este acea parte a
politicii guvernamentale care are ca obiectiv central crearea condiţiilor naţionale şi
internaţionale favorabile protejării şi extinderii valorilor vitale naţionale împotriva
adversarilor existenţi sau potenţiali”;
- Barry Buzan, „Securitatea naţională este capacitatea unei naţiuni de a-şi
urmări cu succes interesele naţionale, aşa cum le concepe ea, oriunde în lume”;
- Arnold Wolfers „Într-un sens obiectiv, securitatea măsoară absenţa
amenințărilor la adresa valorilor proprii; într-un sens subiectiv, ea desemnează
absenţa temerilor că acestea ar fi amenințate”.
O analiză mai atentă a celei din urmă definiţii scoate la iveală faptul că ea pare
să prezinte mai puţine probleme structurale şi deci este mai uşor cuantificabilă decât
celelalte. De fapt, această delimitare conceptuală necesită două clarificări: prima
dintre ele ar fi elementul de destinaţie a securităţii ca termen de referinţă (individ,
stat, regiune, etc.), iar cea de-a doua implică specificarea sectorului de referinţă
(economic, politic, social, etc.).
Fără îndoială, conceptul se raportează la binomul ameniţare-vulnerabilitate.
Strategia de securitate naţională a unui stat răspunde în mare măsură la evaluarea
2

Dictionarul explicativ al limbii romane, Bucuresti, 2009.
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acestui binom, care condiţionează, în ultimă instanță, eficacitatea sa. Chestiunea
care se pune este că, în vreme ce este relativ facil să evaluezi vulnerabilitățile,
ameninţările sunt mult mai dificil de evaluat, având valențe complexe, variabile,
greu de cuantificat. Totuși, amenințare, în calitatea ei de pericol orientat, de pericol
cu vector, de pericol cu destinație, presupune identificarea unei vulnerabilități, iar în
situația când o astfel de vulnerabilitate nu există, amenințarea este fie lipsită de sens,
fie condiționată de crearea unei vulnerabilități pentru ea.
Dar și definița date de Barry Buzan are… vectorul ei și, deci limitele ei, adică
raționalitatea ei suficientă și, desigur, relativă. Ea este legată de „capacitatea unei
națiuni de a-și urmări cu succes interesele naționale, așa cum le concepe ea, oriunde
în lume.” Spre exemplu, transformarea Orientului Mijlociu într-o democrație de tip
occidental. Iar acest proces, dacă se va produce, nu va trece prin renunțarea de bună
voie și nesiliți de nimeni a musulmanilor la modul lor de viață, ci, așa cum se vede,
printr-un uriaș război care poate avea drept consecință, fie împărțirea lumii în două
tabere – cea musulmană și cea non-musulmană – și la deschiderea războiului dintre
ele, fie la invazii reciproce care vor continua acel război nelimitat cum îl numesc
chinezii sau hibrid, cum îl numește NATO.
Volatilitatea percepţiei, care evoluează pe o gamă largă între percepţia subiectivă
şi cea obiectivă, determină imposibilitatea cunoașterii de o manieră absolută dacă o
entitate este cu adevărat ameninţată. Pe de altă parte, inclinaţia actorilor de pe scena
politică de a exagera sau minimaliza adevărata portanță a amenințărilor, în funcţie
de interesul politic de moment, poate crea false impresii de validitate sau invaliditate
a unei situaţii de reală ameninţare. Mai mult, percepţia ameninţării, atunci când
amenințarea devine din ce în ce mai certă, poate afecta capacitatea de raționament a
actorilor economici şi sociali, putând astfel conduce la măsuri de răspuns inadecvate
sau chiar la lipsa acestora.
Securitatea este o stare a procesualității sistemelor și chiar a proceselor, care
asigură funcționarea acestora în parametri normali. Ea este strâns legată de starea
de insecuritate, echilibrul dintre cele două fiind atât de fragil, încât este aproape
imposibil să-l vezi și să-l înțelegi mai mult de o clipă. Iar această percepție este ea
însăși la limita dintre certitudine și incertitudine. Mai mult, ceea ce pentru unii este
securitate, pentru alții este insecuritate, mai ales dacă ne referim la definiția dată de
Buzan.
Pe cale de consecinţă, pentru o abordare coerentă, reală şi raţională a binomului
vulnerabilitate-ameninţare la nivel statal, triluiesc găsite şi folosite instrumente
potrivite de măsură ale bivalenţei prezentate şi se impune disocierea provocărilor
aşa-zis „normale” ale sistemului internaţional anarhic de cele care vizează un anumit
stat în genere.
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Securitatea și sectoarele sale
Securitatea la care ne referim noi aici (ca stare de normalitate și se siguranță
a sistemelor și proceselor de orice tip) are în vedere absolut tot ce există. Noi vom
aborda însă doar statul și comunitatea, adică entatea de bază a existenței omenirii pe
pământ – statul – și, evident, societatea, adică oamenii. Pentru a ne referi la securitatea
naţională, trebuie să ne referim la sectoarele prioritare ale statului, distincte la modul
abstract, dar interdependente în realitate: sectorul economic, politic, militar, social
şi al mediului înconjurător, care reprezintă în fapt şi vectorii de vulnerabilitate
accentuată ai acestuia.
Securitatea politică se raportează la stabilitatea ideologică, instituţională şi
fizică a statului.
Securitatea socială acoperă menţinerea, în cadrul condiţiilor acceptabile de
progres, a culturii, limbii tradiţionale, a religiei şi a identităţii naţionale precum şi a
obiceiurilor tradiţionale ale unei ţări.
Binomul „securitate militară” semnifică starea generală de încredere şi linişte
a unei naţiuni, stare generată de stabilirea şi de menţinerea unor măsuri militare de
protecţie care asigură inviolabilitatea naţională în faţa actelor ostile, de agresiune
militară3.
Securitatea economică este determinată de capacitatea unui stat de a accede la
resursele strategice necesare funcţionării acestuia precum şi accesul facil la piețele
necesare menţinerii şi dezvoltării puterii sale economice. Totdeauna însă acst acces
nu se oferă, ci se obține. Aceasta înseamnă, piață, competiție, concurență, deci luptă,
uneori, chiar război.
Securitatea mediului înconjurător se referă la calitatea biosferei ca şi condiţie
necesară asigurării unei vieţi sănătoase a populaţiei.
Abordarea sectorială a fost una dintre primele metode folosite în dezvoltarea
analizei securităţii. Fiecare sector abordat contribuie substanțial, atât în mod general,
cât şi particular la securitatea de ansamblu, iar natura şi valoarea amenințărilor
afectează securitatea actorului statal într-o manieră particulară. Sectoarele nu sunt
subsisteme, ci reprezintă mai degrabă un fel de lentile analitice prin care cercetătorul
ştiinţific priveşte şi analizează starea întregului sistem prin intermediul referinței
respective. Mai mult, abordarea sectorială permite vederea unei imagini aprofundate
prin intermediul lentilei menţionate. În definitiv, abordarea sectorială permite, într-o
mare măsură, stăpânirea în profunzime a cât mai multor variabile.
Totuşi, trebuie evidenţiat faptul că pentru a se ajunge la rezultate obiective,
toate sectoarele relevante se impun a fi analizate: o abordare a securităţii naţionale
de natură reducționistă, la un singur nivel sau doar printr-o singură prismă nu este
suficientă, măsura inter-relaționărilor sectoriale, indisociabile de fapt, conducând ca
JP 1-02, Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms, Washington, DC, 8 November
2010, as amended through 15 January 2016.
3
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necesitate absolută spre abordarea tuturor sectoarelor relevante pentru a se ajunge
la ansamblul final, sectoarele şi nivelurile de analiză nefiind nimic altceva decât
„sinapse” analitice.
În concluzie, pentru o analiză eficientă a securităţii, analiza trebuie organizată
într-un sistem „spaţial”, adică împărţită în mai multe componente: vertical (nivelul
de analiză), orizontal (sectorul analizat) şi temporal (perioada de timp analizată, cu
efect asupra dinamicii de evoluţie). Dat fiind faptul că nivelul nu prezintă probleme
sau „capcane” de abordare, vom detalia în cele ce urmează sectoarele menţionate
anterior.
Sectorul politic. Sectorul politic poate fi descompus în două dimensiuni:
una superioară şi una inferioară. Prima dimensiune se referă la sistemul politic
internaţional (unitate-interacţiune-structură) în vreme ce, cel de-al doilea se referă
la dimensiunea internă, statală. Limitele securităţii naţionale sunt determinate prin
raport cu structura anarhică 4 a sistemului internaţional. Fiecare stat evoluează în
cadrul sistemului internaţional, fiind la rândul lor structurate în corelaţie cu acest
sistem. Statele interacționează în mediul internaţional, fiind astfel influențate de
competiţie. Anarhia internaţională este susținută de idei diverse care guvernează
viziunile de stat, aceste idei având scopul de a organiza într-un mod adecvat viaţa şi
sistemul politic intern, pe o scală largă de variante, de la democratic la dictatorial, cu
diferite grade de influențe religioase. Contrariile se pot chiar percepe unul pe celălalt
ca pe o ameninţare contra propriei sale existențe5.
Stabilitatea organizaţională a sistemului de guvernare şi a ideologiei pe care
acesta se bazează sunt factorii determinanți ai securităţii politice.
Sectorul social. Securitatea socială este strâns legată de securitatea politică.
Colectivitatea, care în general acoperă toată națiunea unui stat este de fapt adevăratul
obiect al securităţii naţionale. Cele două ameninţări clasice la adresa securităţii
sociale sunt imigrația sau naționalismul extrem, priviți ca şi factori de dezintegrare
socială. De exemplu, situaţia din prezent referitoare la criza refugiaților ce se
îndreaptă spre Europa Este una cu totul specială. Această migrație masivă poate
genera probleme grave, în timp, pentru societățile şi valorile europene, dacă nu se iau
măsuri adecvate de găsire a soluţiilor cauzatoare ale acestei migraţii masive şi dacă
imigranţii deja ajunşi pe teritoriul european nu vor fi integraţi, în cazul rămânerii
acestora pe teritoriul Uniunii Europene. Fluxurile migratoare, al căror număr devine
tot mai semnificativ, dacă nu sunt stopate, riscă să fie destabilizatoare pentru piaţa
muncii şi pentru identităţile europene comune.
Naționalismul extrem poate avea consecinţe chiar mai grave decât migrația,
putând fi folosit de către ideologiile de extremă-dreaptă în legătură cu imigrația şi
potenţialele probleme la adresa securităţii cetăţenilor unui stat, chiar dacă se omite
în mod deliberat faptul că unele state moderne au fost formate chiar prin intermediul
Dezambiguizare: anarhic reprezintă lipsa unei autorităţi mondiale care sa dicteze cu adevărat tuturor statelor.
Un exemplu este reprezentat de Iran şi SUA, care cristalizează conceptul de stat democratic-liberal contra unui
stat autoritar-teologic. Un alt exemplu: Coreea de Sud versus Coreea de Nord, capitalism / comunism.
4
5
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unei imigrații masive6. Nu trebuie omisă din vedere, spre deosebire, complicata
situaţie din Kosovo, când problema securităţii sociale a degenerat până la nivelul
securităţii regionale.
Sectorul militar. În mod evident, o capacitate ridicată de apărare conduce,
implicit, la realizarea dezideratului de securitate militară, dar trebuie subliniat faptul
că securitatea militară poate fi şi trebuie să fie realizată doar într-un cadru sistemic,
interdependent, împreună nu doar cu elementele secundare ale securităţii naţionale, ci
şi cu cele de natură economică, socială, politică, tehnologică şi de mediu.7 Apreciem
că şi componentele esenţiale ale statutului, adică cele de putere a unui stat, ca fiind
cele de natură politică, informaţională, economică şi militară. Deşi fiecare dintre ele
are o pondere diferită în ecuația totală, este fundamental ca manifestarea acestora să
se realizeze integrat, deoarece realizarea respectivului statut se poate efectua numai
prin acționarea conjugată şi echilibrată a acestor elemente.
Puterea militară a unui stat, atât cea convențională, cât și, îndeosebi, cea
nucleară, constituie un indicator de bază al puterii acelui stat şi reprezintă un atu
extrem de important împotriva unei palete largi de posibile ameninţări sau agresiuni,
dar trebuie notat faptul că „securitatea militară nu reprezintă doar asigurarea
inviolabilității şi integrităţii teritoriale a unui stat, ci şi protejarea cetăţenilor
împotriva violenţei militare, a traiului şi condiţiilor de viaţă”8.
Principalele elemente care afectează mediul de securitate internaţional –
globalizarea, competiția activă dintre puterile mondiale deja afirmate sau emergente,
fragmentarea statelor pe fondul unor revoluții sau conflicte locale, lipsa de capacitate
a organismelor internaţionale de a exercita un control total sau o influenţă eficientă
asupra problemelor importante – determină necesităţi absolute, stringente, de
adaptare la noile realităţi strategice prin adoptarea unor politici naţionale coerente
şi consecvente, capabile să se adreseze în mod corespunzător la noile tipuri de
ameninţări.
Fenomenul actual de creştere graduală a riscurilor de securitate este generat
în principal de interferența unor interese de securitate şi economice regionale, de
acutizarea şi intensificarea unor derapaje extremiste, fundamentaliste sau radicale,
precum şi de eventualele modificări ale arhitecturii energetice sau de dependența
unor state de aceste resursele de energie necesare dezvoltării.
Sectorul economic. Securitatea economică reprezintă situaţia în care riscurile
şi ameninţările nu reduc nivelul şi eficienţa economiei naţionale (de acces la resurse,
la pieţe şi capital etc.). Trebuie subliniat, de asemenea, faptul că statutul economic al
unui stat reprezintă o condiţie esenţială a securităţii militare şi politice.
Nu există un real consens referitor la ceea ce reprezintă cu adevărat „securitatea
economică”. Piața, aşa cum este ea știută, funcţionează pe principal riscului. În niciun
alt domeniu, existenţa nu este atât de brutală, riscantă, agresivă şi incertă, ca în piață.
6
7
8

Vezi SUA si Canada.
Strategia nationala de aparare a tarii pentru perioada 2015-2019, Bucuresti, 2015.
Mihail Ionescu, „După hegemonie”, Editura Scripta, Bucureşti, 1993.
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Cu alte cuvinte, pentru a funcționa eficient, actorii scenei economice sunt supuși
presiunii competiţiei şi temerii de a pierde ritmul vieţii economice. Competiția şi
lipsa de securitate sunt însuşi esenţă pieţei capitaliste. Dacă insecuritatea face parte
din starea normală a lucrurilor, ce ameninţări pot fi considerate ca fiind „factori
ai insecurității economice naţionale”. De fapt, se impune cu necesitate aici, că
înţelegerea obiectivă a ce şi cine joacă pe scena economică naţională permite a releva
complexitatea stabilirii criteriilor de securitate economică. De asemenea, este dificil
de evaluat gradul în care societățile internaţionale afectează sau pot afecta economia
naţională, precum şi gradul în care diversele taxe de import/export sau cotații ale
principalelor valute de pe piaţă pot afecta economia internă a unui stat. Chiar dacă
factorii prezentați mai sus pot fi extrem de nocivi pentru sănătatea economiei unui
stat, putând conduce la dezechilibre serioase în balanța de plăţi sau situaţia șomajului,
ele nu sunt decât riscuri relative „normale” ale jocurilor ce se derulează la un mod
cotidian pe piața economică internă, de regulă agresivă, a statelor.
Fără îndoială, aşa cum economia reprezintă una dintre componentele cele mai
importante ale puterii unui stat, slăbirea ei constituie, la rândul ei, o ameninţare la fel
de importantă la adresa securităţii statului respectiv. Tăierile sau restricțiile bugetare
impuse anumitor domenii precum apărarea naţională, sănătate sau învățământ poate
conduce, de regulă, în timp, la o influenţă scăzută pe scena politică sau economică
internaţională. Previziunile economice sunt de multe ori de conjunctură şi nimic mai
mult. Pretențiile de securizare a viitorului unui stat conform unor previziuni aşazis corecte sunt lăudabile, dar nu sunt şi nu pot rămâne decât nişte previziuni, deci
posibile subiecte ale erorilor şi schimbărilor.
Sectorul mediului înconjurător. Ameninţările principale pe care le distingem
asupra mediului înconjurător se pot împărți, în funcţie de natura lor, în două mari
categorii: ameninţări naturale şi ameninţări artificiale.
Ameninţările din motive naturale sunt riscurile inerente „biologiei” planetei
noastre (astfel ca alunecări de teren, cutremure, inundații etc.). Estimăm că doar
cele încadrate în categoria „dezastrelor naturale” şi acestea doar în anumite situaţii
conjuncturale potenţial agravante, adică evenimente de o amploare deosebită, pot
cu adevărat afecta securitatea naţională. Posibilităţile de contracarare a producerii
acestor ameninţări sunt relativ limitate în multe situaţii, dar pot fi luate măsuri de
reducere a consecinţelor acestora.
Ameninţările din motive artificiale sunt acele ameninţări create din şi prin
influenţa nemijlocită, vizibilă a activităţilor umane intensive (gazele de seră,
degradarea stratului de ozon, creşterea nivelului mărilor şi oceanelor datorită încălzirii
globale ş.a.). Acest tip de ameninţări afectează securitatea mondială, dar pot avea şi o
influenţă directă asupra securităţii naţionale, în următoarele cazuri particulare:
- în cazul în care un stat dezvoltă capacitățile tehnologice necesare manipulării
efectelor în folosul propriu, cei care ar putea fi afectaţi negativ s-ar putea simți
amenințați;
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- în cazul unui război nuclear, ecosistemul planetei va fi atins de o iarnă
prelungită;
- dacă un stat va avea nevoie de raționalizarea resurselor de apă, ar putea folosi
mijloace militare pentru protecţia acestora.
Deşi analiza sectorială a securităţii naţionale este un instrument util pentru
determinarea problemelor referitoare la aceasta, instrumentul în cauză nu ne
furnizează şi ponderea elementelor analizate în cadrul general. Pentru o analiză
obiectivă, cercetătorul trebuie să se aplece cu atenţie asupra tuturor elementelor
fiecărui sector analizat în parte, stabilirea centrelor de greutate şi a importanţei
acestora în ecuația finală fiind elemente-cheie pentru un rezultat cât mai apropiat
de realitate. Pentru aceasta, considerăm utilă folosirea definiţiei date de Wolfers9.
Dintr-un punct de vedere obiectiv, definiția desemnează absenţa amenințărilor pentru
valorile menţionate; în schimb, dintr-un punct de vedere subiectiv, ea consideră
minimalizarea pericolului care afectează aceste valori. Cu alte cuvinte, securitatea
este într-o strânsă interdependenţă cu acţiunile actorilor asupra lumii fizice. Altfel
spus, ontologia relaţiilor internaţionale este îndeosebi o construcție subiectivă.
De asemenea, fără nici o îndoială, epistemologia acestei sfere de reflecție (asupra
relaţiilor internaţionale) este constituită din practici sociale, ceea ce conduce la
concluzia că există şi o legătură substanțială între epistemologie şi politică.
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C
„Într-un sens obiectiv, securitatea măsoară absenţa amenințărilor la adresa valorilor proprii; într-un sens subiectiv, ea desemnează absenţa temerilor că acestea ar fi amenințate”
9

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(32)/2017

267

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI

OFENSIVA SPIOAJULUI MAGHIAR
ÎN TRANSILVANIA
SPYING MAGYAR OFFENSIVE
IN TRANSYLVANIA
		

Conf. univ. dr. Gabriel I. NĂSTASE

Rezumat
Pentru a obţine autonomia Transilvaniei, agenţii spionajului ungar şi
unii membri ai UDMR acţionează împreună împotriva integrităţii Statului
Român şi a limbii române, pe mai multe planuri. UDMR, prin o parte din
parlamentarii săi, prin unii primari, consilieri judeţeni şi locali, acţionează
în plan politic şi administrativ. Spionii vecinilor de dincolo de Tisa, însă,
acţionează prin anumite agenţii nonguvernamentale şi îi dirijează pe alţi
udemerişti să dezvolte ideea constituirii Consiliului Naţional al Maghiarilor
din Transilvania şi Consiliului Naţional al Secuilor.
Cuvinte cheie: Transilvania-România, revizionism,, spionajul maghiar,
partide politice
Summary
To achieve the autonomy of Transylvania, Magyar agents of espionage
and some UDMR members act together against the integrity of the Romanian
State and the Romanian language, on several levels. UDMR, through some
of its lawmakers, through some mayors, county and local councilors, are
acting politically and administrative. The spies of the neighbors beyond
Tisa, however, act through some nongovernmental agencies and directs
others UDMR members to develop the idea of establishing the National Council
of the Magyars of Transylvania and the National Council of the Szecklers.
Keywords: Transylvania-Romania, revisionism, Magyar spy, political parties
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Introducere

P

rofitând de preocupările S.I.E. şi S.R.I., respectiv, de avantajele oferite în
baza protocoalelor anuale dintre partidele politice aflate la guvernare în
cei 27 de ani şi UDMR, precum şi de avantajele participării la guvernare a Uniunii
Democrate a Maghiarilor din România, serviciile secrete ungare (AVO) au acţionat şi
acţionează, sub coordonarea guvernului de la Budapesta, împotriva statului naţional
unitar român şi a limbii române.
De partea cealaltă, deşi a fost întotdeauna cunoscut faptul că UDMR nu este
partid politic şi, ca atare, Uniunea nu este înregistrată în Registrul Partidelor Politice
la Tribunalul Municipiului Bucureşti, fiind şi finanţată ani buni de guvernul ungar,
i s-a acceptat totuşi de către preşedinţii Ion Iliescu, Emil Constantinescu şi Traian
Băsescu, şi de către toate guvernele de până acum, să activeze ca formațiune politică.
Adică, să beneficieze de finanţare de la bugetul de stat al României…, ca orice partid
(deşi nu este)! Visurile revizioniştilor maghiari sunt alimentate, din toate punctele de
vedere, de către Budapesta. Nu sunt primul, dar sper să nu fiu nici ultimul, deoarece
românii trebuie să-şi înveţe adevărata istorie, aşa cum ea s-a scris…
În plus, chiar dacă aruncă în faţă „aberațiile” radicalilor lui Laszlo Tokes,
„moderații” udemeriști, conduși cu câțiva ani în urmă de Marko Bela, ridică
aceleaşi pretenții revizioniste, dar mai diplomatic şi mai pervers – formarea unui
ţinut secuiesc de dezvoltare economică. În spatele acestui plan aparent nevinovat, se
ascunde intenţia de acaparare economică a unei zone bogate şi frumoase, locuite de
băştinaşi români şi secui, din timpuri imemoriale. Lașitatea îi face pe udemeriști să se
ascundă după secui, pe care îi consideră, in corpore, maghiari, în baza limbii pe care
le-au impus-o pe timpul dominației austro-ungare. În realitate, secuii sunt de origine
europidă, fapt binecunoscut de istoricii maghiari şi liderii UDMR, deci n-au cum să
se tragă din triburile venite din Urali, în fapt originile maghiare ale celor care s-au
stabilit ulterior în Câmpia Pannoniei și în Transilvania.
Revenind, pentru a obţine autonomia Transilvaniei, agenţii spionajului ungar
şi unii membri ai UDMR acţionează împreună împotriva integrităţii Statului Român
şi a limbii române, pe mai multe planuri. UDMR, prin o parte din parlamentarii
săi, prin unii primari, consilieri judeţeni şi locali, acţionează în plan politic şi
administrativ. Spionii vecinilor de dincolo de Tisa, însă, acţionează prin anumite
agenţii nonguvernamentale şi îi dirijează pe alţi udemerişti să dezvolte ideea
constituirii Consiliului Naţional al Maghiarilor din Transilvania şi Consiliului
Naţional al Secuilor. Urmare a acestor acţiuni revizioniste, la 17 ianuarie 2004,
la Sfântu Gheorghe, s-a reunit Consiliul Naţional Secuiesc, care a adoptat, cu
unanimitate de voturi, statutul autonomiei teritorial-administrative a „Ţinutului
Secuiesc”. Acest „ţinut”, în concepţia iredentiştilor, urmează să aibă un preşedinte,
un Parlament, un Guvern propriu, iar limba maghiară se prevede a fi limba oficială!
Totodată, Consiliul Naţional Secuiesc pretinde înființarea unei Poliţii maghiare, iar
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„RĂZBOIUL SPIONILOR” este o carte explozivă. O
carte document, o pagină fierbinte, dintr-un război fără de
sfârşit, în care uriaşe armate de soldați invizibili se pândesc
reciproc - pe frontul ocult al informaţiilor – încleștați pe viaţă
şi moarte.
„Războiul spionilor” este o carte-soldat care poartă în
raniță, nu bastonul de mareșal, ci un calup cu trotil.
„Războiul spionilor” este o carte în care dacă ai intrat, nu mai poţi evada decât cu ultima filă citită. O carte
lecturată cu sufletul la gură. Cu dinții şi pumnii strânși. O
carte captivantă. Nu doar miraculosul zgomotos captivează,
nu doar întâmplările fulminante, terifiante fascinează, ci şi
durerea tăcută şi anonimă – din lumea informaţiilor – dusă
până la sacrificiul suprem.
Lumea informaţiilor este veche de când lumea. Este umbra lumii pe pământ. Pentru că dacă umbră nu e, nici lumină
nu e, iar lumina tuturor civilizațiilor umane îşi are obârșia
în informaţie. Cine deţine cele mai multe informaţii, acela
deţine şi puterea. Puterea, ca instrument ancestral al omului,
pe drumul devenirii sale, către cunoașterea de sine. Restul nu
e decât cântecul de lebădă al învinșilor.
Şi astfel, „RĂZBOIUL SPIONILOR” continuă, cât lumea va fi lume. Şi nu va pieri decât atunci când pământul va
fi pustiu.		
Olimpian Ungherea

în şcoli învățarea istoriei şi geografiei Ungariei. În susținerea afirmațiilor mele, vine
declarația deputatului clujean Vikov Karoly: „Şi UDMR sprijină autonomia Ținutului
Secuiesc, ca şi Consiliul Naţional Secuiesc, aşa că nu văd de ce trebuie să existe
neînțelegeri între cele două“.
Altfel, trebuie subliniat faptul că, la recensământul populaţiei din 1992, în
România s-au declarat 84 de secui, iar la recensământul din 2002 s-a constatat
că, în România, nici un cetățean nu s-a declarat secui. Ca urmare, în ţara noastră,
neexistând secui, este absurdă şi nejustificată ideea înființării unui „Ţinut Secuiesc”
care să cuprindă județele Covasna, Harghita şi Mureș. De altfel, membrii Consiliului
Naţional Secuiesc nu au solicitat ca în cele trei judeţe limba oficială să fie limba
secuiască, ci limba maghiară. Ei nu pretind ca în şcoli să se înveţe istoria şi geografia
secuilor, ci istoria şi geografia Ungariei. Aceste câteva exemple dovedesc că suntem
confruntați cu o nouă stratagemă din partea liderilor UDMR şi ai Ungariei. Mai
trebuie reţinut că, atât Consiliul Naţional al Maghiarilor din Transilvania, cât şi
Consiliul Naţional al Secuilor sunt formate din membri ai UMDR. De aceea, UDMR
tace şi nu se delimitează de nici una dintre acţiunile celor două consilii. În plus, PSD,
aliatul „udemereilor”, a susţinut în ianuarie 2001 – când a fost convocat în şedinţă
extraordinară Parlamentul României, pentru a modifica Legea Administraţiei Publice
Locale – introducerea limbii maghiare ca limbă oficială şi maghiarizarea a peste
1000 de localități din Transilvania. De asemenea, în luna octombrie 2003, la cererea
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UDMR, a fost revizuită, de către acelaşi PSD, Constituția României, cu scopul de a
introduce limba maghiară, ca limbă oficială, în administraţie şi justiţie.
Cu alte cuvinte, pe zi ce trece asistăm la cel mai furibund atac, din partea
forţelor iredentist- şovine şi revizionist-revanşarde, a cercurilor antiromânești,
împotriva suveranităţii şi integrităţii teritoriale a României. Puţini ştiu, însă, că o
contribuție esenţială la tensionarea relaţiilor interetnice din Ardeal o are atitudinea
Consulatului General al Ungariei din Cluj-Napoca. Pentru neavizați, conform
serviciilor secrete ale României, personalul acesteia se află în permanent contact cu
liderii acestor instituţii ilegale – Consiliul Naţional al Secuilor şi Consiliul Naţional
al Maghiarilor din Transilvania – semnalându-se chiar participarea lor directă la
întâlnirile şi reuniunile ilegale ale acestora, din ultima vreme. Mai mult, el acordă
asistenţă juridică şi „sfaturi“ privind strategiile ce trebuie abordate, inclusiv în
elaborarea proiectului de lege privind constituirea „Ținutului Secuiesc”, ca entitate
autonomă pe teritoriul României. Cine spunea că Budapesta asistă cu pasivitate la
acţiunile udemeriștilor?
De parcă nu era suficient, de câţiva ani, UDMR şi alte organizaţii ale
extremiștilor maghiari pregătesc, împreună cu cercurile iredentiste din Ungaria, cadre
pentru Guvernul şi Parlamentul unei viitoare regiuni autonome a maghiarilor din
România, precum şi pentru funcții din administraţia locală a unei asemenea regiuni
autonome, din Poliţie, Armată şi Justiţie, în aceste instituţii urmând a fi blocat accesul
românilor. În context, Csapó Jozsef, preşedintele Consiliului Naţional Secuiesc, a
avut grijă să sublinieze că ocuparea de posturi în administraţia locală şi în instituţiile
publice, de către români, va fi permisă numai acelora care cunosc limba maghiară,
devenită limbă egală cu cea română!
Anterior acestor grave afirmații, la Sfântu-Gheorghe se constituise Consiliul
Naţional Secuiesc (CNS), un forum civic al maghiarilor din judeţele Covasna,
Harghita şi Mureş, care are drept scop declarat programatic obţinerea autonomiei
teritoriale a „Ținutului Secuiesc”, compus din cele trei județe. În susținerea acestui
demers, CNS invocă o serie de legi şi practici europene, dar şi documente datând
din anii 1200, care vorbesc despre autonomia de odinioară a „Ținutului Secuiesc”.
Consiliul, în fruntea căruia a fost ales fostul senator UDMR Csapo Jozsef, consideră
necesară înfăptuirea autonomiei teritoriale pentru protejarea identităţii naţionale a
maghiarilor, dar şi pentru dezvoltarea şi întărirea stabilităţii zonei, arătând că această
formă de autonomie „este aplicată, cu succes, în statele de drept din Europa şi poate
duce la o integrare mai eficientă a ţării noastre în structurile europene”. CNS a
lansat şi un apel-proclamație, către Parlamentele şi Guvernele României şi Ungariei
şi către statele Uniunii Europene, precum şi către societatea civilă românească,
partidele politice şi reprezentanţii bisericilor istorice, prin care cere sprijin pentru
acest demers.
În paralel, Consiliul Naţional Secuiesc a elaborat şi un proiect de lege
pentru declararea autonomiei teritoriale a „Ținutului Secuiesc”, pe care l-a înaintat
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spre aprobare Parlamentului român, susținând că autonomia solicitată nu lezează
integritatea teritorială şi suveranitatea naţională a României. „Autonomia este
o cerinţă legitimă a maghiarilor din Ținutul Secuiesc şi înțelegem că aceasta se
bazează pe dreptul la autodeterminare internă a comunităților din cadrul unui stat, pe
principiul subsidiarității şi autoadministrării. Cerem statului român recunoașterea
competențelor specifice, menite să asigure protecţia identităţii naţionale maghiare
a comunităţii din regiunea autonomă, transferarea acestor competențe şi atribuţii
regiunii autonome şi autorităţilor acestora”, a declarat Csapo Jozsef, care consideră
că autonomia reprezintă „garanția egalității depline şi efective dintre cetăţenii
acestei ţări”. Inițiatorii înființării Consiliului au mai susținut că acesta (CNS- n.a.)
nu are scopuri politice şi nu se doreşte a fi o replică la UDMR. În realitate, conform
unor surse din cadrul serviciilor secrete de la Bucureşti, UDMR este „creierul” din
spatele întregii afaceri a aşa-numitului „ţinut secuiesc”!
Cu toate acestea, secuii sunt divizați în tabere cu păreri contrarii. Unii simt
chemarea majorității, a românilor, alții o simt pe cea a sângelui german. O alta, mai
puţin numeroasă, dar extrem de gălăgioasă, manipulată de revizionişti şi reformaţi,
încearcă cu disperare o autoizolare. Aceştia sunt oamenii fideli UDMR, iar aici exista
un substrat clar al politicii liderilor udemerişti. Unii, aparent sub masca diplomaţiei,
cer autoritaţilor române autonomie administrativă şi folosirea limbii maghiare în
administraţie. Cei din „umbră” spun direct că vor autonomie pe criterii etnice şi
impunerea limbii maghiare românilor care trăiesc şi muncesc în aşa- zisul „Ţinut
Secuiesc”.
Un rol important în acest plan revine preoţilor reformaţi, conduşi de Laszlo
Tokes. Aceştia susţin, în faţa enoriaşilor, dezbinarea pe criterii etnice – în fapt o
politică revizionistă, izolaţionistă şi dezbinatorie făţişă –, ca o cerinţă „a lui
Dumnezeu”, or nu religia iubirii, înţelegerii şi conviețuirii paşnice. Aşa s-a ajuns la
marile acţiuni revizioniste din anul 1990 şi din anii imediat următori. Dacă atunci
nu s-ar fi acţionat cu diplomaţie şi fermitate (aici se cuvine a se sublinia meritul
incontestabil al contraspionajului român), o parte a Ardealului ar fi căzut pradă
revizioniștilor. Foştii ofiţeri secui şi maghiari din structurile secrete ale României au
avut un rol extrem de important în menţinerea unităţii noastre statale!
Revizioniștii au acționat diabolic. Au compromis Securitatea şi au timorat SRIul, în special cu jurnaliști plătiţi sau manipulați, deja celebrii „idioţi utili”. Totodată,
au atras în afaceri necurate politicieni români, ca să-i poată lovi în momentul ales de
ei.
Revizioniștii vor să impună ținutul secuiesc, în fapt, maghiarofon, în momentul
când majoritatea conducătorilor români sunt prinși în procese şi scandaluri. Ca o
confirmare, faptele liderilor pătați erau cunoscute de multă vreme. Le-au aruncat în
presă exact în plin proces de revendicare a autonomiei teritoriale a județelor Mureș
- Harghita - Covasna, special ca să zăpăcească românii, să nu se opună formării unui
stat maghiar în inima României. În plus, eșecul de la ultimul referendum, cel pentru
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Constituţie, dovedește că românii nu mai cred în liderii lor.
Altfel, revizioniștii au acționat concentric. L-au compromis pe mitropolitul
de Covasna, prin jurământul strâmb, la ultima mineriadă (1999). Au compromis
lideri din partidele de guvernământ, prin afaceri comune ilegale. Au impus, pas cu
pas, adoptarea unor legi care să le favorizeze ultima pretenție, independenţa aproape
totală faţă de guvernul de la Bucureşti. Au finanțat organizaţii antiromânești, sub
nasul serviciilor secrete. Au profitat de părerea unor români ardeleni care cred că ar
trăi mai bine fără românii din alte provincii.
Preşedintele Ungariei de acum câțiva ani, Ferenc Madl, nu-şi mai ascundea
ideile revizioniste. S-a plimbat cât a vrut, cum a vrut și pe unde a vrut, fără aprobarea
conducătorilor români, prin judeţele cu populaţie maghiarofonă. A instigat la
separatism etnico-teritorial şi la refuzul folosirii limbii române în mod public. Chiar
şi jurnaliştilor români le-a fost refuzată traducerea în limba naţională, pe teritoriul
naţional, a convorbirilor avute de Madl cu liderii UDMR. Actualul președinte, Ader
Janos, continuă drumețiile prin Ardeal, sub diferite pretexte.
Motivul pentru care revizioniştii forţau lucrurile la acea vreme era aderarea
ţării noastre la NATO şi Uniunea Europeană, atunci când astfel de cerinţe separatiste
n-ar fi tolerate, drept pentru care au apăsat serios pe pedala de acceleraţie a acţiunilor
prin care să obţină recunoaşterea oficială a autonomiei etnico- teritoriale a ţinutului
secuiesc, pe cale paşnică sau prin vărsare de sânge, urmată de o intervenţie străină.
Lucru mai puţin probabil în actuala conjunctură internaţională, însă deloc de neglijat.
Mai ales că vor să dea un exemplu pe care să-l extindă în Serbia, Slovacia, Ucraina…
În acelaşi timp, revizioniştii sunt instigaţi din interior de către adepţii
maghiarimii şi agenţii Budapestei. Pericolul este că, de felul lor, secuii sunt oameni
de bună calitate, foarte buni gospodari şi paşnici. Dar, instigaţi, devin violenţi, fapt
ce ar putea conduce la evenimente reprobabile, la răzmeriţă. Firesc, nu pot trece peste
faptul că „idioţii utili” din rândul jurnaliştilor, aflaţi în solda vreunei puteri inamice
Bucureştilor, or cei ce vor dori să iasă cu orice preţ în evidenţă, vor cataloga termenul
(de răzmeriţă n.a.) ca panicard, socotind că nesupunerea civică ar fi o expresie mai
potrivită.
Din punct de vedere informativ şi juridic, faptele infracţionale pregătite de
revizioniști au caracterul unei rebeliuni împotriva ordinii de drept, a democraţiei
şi siguranţei naţionale. Şi asta, de mult timp… Or, în rândurile ce urmează, vom
prezenta un exemplu concret.
Organizaţia clandestină iredentistă „Mâna Neagră”, înființată în 1953 şi
lichidată de Securitate trei ani mai târziu, a renăscut după Decembrie 1989 şi are
numeroşi aderenţi, fiind susţinută logistic de către AVO (serviciul secret al Ungariei).
Întorcându-ne în timp, numele lui Arpad Szilagy apare pentru prima oară într-un
dosar întocmit de către ofițerii români de contrainformaţii la jumătatea anilor ’50.
În notele informative provenite din teritoriu, se semnala prezenţa unei organizaţii
iredentiste secrete, ale cărei baze au fost puse de către un grup de studenți de
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naționalitate maghiară. Intitulată „Mâna Neagră”, gruparea clandestină a luat fiinţă
în 1953 la iniţiativa lui Arpad Szilágyi, student la acea vreme în anul III la Facultatea
de Geologie şi Geografie a Universității clujene.
„Mâna Neagră” acţiona în principal prin tipărirea şi difuzarea de manifeste
cu caracter anticomunist şi antiromânesc, pregătind în paralel un puci militar care
să conducă în final la alipirea Transilvaniei la „Ungaria Mare”! Intrată în vizorul
serviciilor secrete naţionale, „Mâna Neagră” s-a trezit fără conducător, Szilágyi fiind
arestat ulterior protestelor studențești din 1956. Cu toate acestea, organizaţia a reuşit
să supraviețuiască sub conducerea lui Czimbalmos Blaziu, care a şi decis mutarea
sediului clandestin în comuna Lăzarea. În 1960, gruparea a fuzionat cu o organizaţie
similară din Tg. Mureş, plănuind asasinarea mai multor membri de partid cu ocazia
manifestărilor dedicate zilei de tristă amintire - 23 august, respectiv a conducerii
Partidului Comunist Român din Tg. Mureş, a preşedintelui Sfatului Popular din
Tulgheş, precum şi a altor personalităţi locale ale vremii, totul fiind coroborat cu
acţiuni de sabotaj. Erau deja suficiente dovezi pentru ca Tribunalul Militar Cluj să
preia cazul, cei vizaţi fiind arestaţi şi condamnaţi.
Cu toate acestea, surprinzător, „Mâna Neagră” nu a murit, ideile revizioniste
ale grupului lui Szilagy fiind reluate imediat după Revoluţia din Decembrie 1989.
Surse din cadrul serviciilor secrete ne-au informat că o parte dintre persoanele care
au provocat tragicele evenimente de la Târgu Mureş, din martie 1990, fac parte din
„Noua generaţie” a „Mâinii Negre”, fiind documentate ca fiind „extrem de periculoase
la adresa siguranţei naţionale”. În paralel, politica organizaţiei s-a reorientat,
aceasta acţionând cu predilecţie în direcţia dezvoltării sentimentelor antiromâneşti
în sânul populaţiei de naţionalitate maghiară din Transilvania, în special a celei din
aşa-zisa „Microregiune Secuiască”. Aici, cei peste 40 de membri au făcut ca „Mâna
Neagră” să fie foarte activă în cele 50 de oraşe, 333 de comune şi 1025 de sate ale
microregiunii, fiind infiltrați în organismele zonale de conducere. Aşa se explică şi
accentul pus de „Regiunea de Dezvoltare a Secuimii” (SZFFR), respectiv de către
subordonatele sale „Agenţia de Dezvoltare Regională” şi „Institutul de Dezvoltare
Secuiască” (SZFFI), pe obţinerea unei autonomii totale şi reorientarea politicii locale
către un „ţinut autonom, locuitorii acestuia urmând a fi beneficiarii Legii statutului”.
De reţinut, activitatea „Mâinii negre” din secuime este finanţată de principalul
serviciu secret al Ungariei, AVO, prin intermediul factorilor locali ai microregiunii
Csomad – Balvanyos, precum şi prin cunoscuta societate „CORVINUS”, cea care
s-a remarcat prin implicarea în uriaşul scandal legat de privatizarea staţiunii Sovata.
Cum de s-a ajuns aici?

Istoria nu iartă!
Totul a plecat de la faptul că UDMR nu este o simplă formaţiune plurivalentă
autointitulată culturală, ci o adevarată instituţie de propagandă hungaristă, extrem
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de complexă şi nocivă în acelaşi timp, care urmăreşte cu orice preţ dezmembrarea
României.
Pentru cei neavizaţi sau mai puţin interesaţi, data oficială de înființare a UDMR,
25 decembrie 1989 (!), nu spune prea multe, dar trezeşte totuşi anumite semne de
întrebare. Dacă n-ar fi aşa, cum se explică publicarea încă din ziua de 21 decembrie
a aceluiași an, în „Scânteia Poporului”, fostă „Scânteia””, a chemării adresate de
Uniunea Democratică a Maghiarilor din România, semnată de Domokos Geza, adică
cu… 4 zile înainte de constituirea ei oficială! Această grăbită apariţie, prima pe
scena politică a României, va fi pusă de unii pe seama spiritului de punctualitate a
maghiarului. (!?)
Nimic mai eronat. Este de la sine înţeles că, aici, avem de-a face cu o problemă
de substanţă bazată pe o experienţă ce vine din adâncul istoriei, pe filiera unei politici
globale şi întotdeauna ostile a unui stat vecin faţă de naţiunea română. Dacă am fi
întrebaţi de unde spiritul de azi al UDMR, vom răspunde astfel: de la Árpad (889)
şi Ştefan cel Sfânt al Ungariei (1000), de la Kossuth (1848) şi Appony (1876), de
la Trianon (1920), de la Diktatul de la Viena (1940), de la Conferinţa de pace de la
Paris (1946) etc.
Pe maghiari, teritoriile româneşti i-au fascinat încă de la descălecatul în
Câmpia Panoniei în 889. Cu gena moștenită de la asiaticii mongoli, ungurii n-au
putut sta locului. La scurt timp de la așezarea lor pe un teritoriu care nu le aparținea
şi nu era pustiu, au făcut incursiuni pe la toţi vecinii, când în vest, când în est, când
în nord sau sud, alipind teritorii fie de la cehi şi ucraineni, fie de la sârbi şi români.
Însă, marea şi eterna lor slăbiciune a fost Transilvania, pe care, până la urmă,
au cucerit-o, Menumorut fiind ultimul voievod român de la începutul mileniului
trecut (secolele IX –X), înfrânt de unguri după lupte grele, acesta fiind şi primul lor
pas spre dominație în Ardeal.
De altfel, visul ungurilor de a pătrunde şi a supune teritoriile româneşti nu s-a
oprit aici. El a fost continuat şi prin încercarea regelui Carol Robert de Anjou, de a
pătrunde în Ţara Românească (a fost înfrânt la Posada în 1330 de către Basarab I),
cât şi a lui Matei Corvin, rege al Ungariei, un strălucit conducător de origine română,
învins în lupte doar de ai lui, adică de Ştefan cel Mare şi Sfânt, la Baia, lângă Suceava
(1467).
Faptul că ungurii n-au reuşit să realizeze decât o dominație limitată asupra
Transilvaniei (se ştie că întotdeauna şi până în 1867 ea a avut statutul de principat
autonom), a constituit un alt mare coşmar al lor, la umbra căruia au brodat nenumărate
scenarii de eliminare a elementului românesc din acest areal. Înființarea coaliției dintre
unguri, saşi şi secui sub denumirea de „Unio Trium Nationum”, după răscoala de la
Bobâlna din (1437), prin care românilor li s-a retras dreptul la existență ca națiune, cu
toate consecinţele economice, politice, culturale şi sociale dezastruoase, a constituit
începutul unui îndelungat calvar de oprimare sub toate aspectele. În final, după câteva
secole de cruntă apăsare, coșmarul şi-a găsit expresia în răscoala lui Horea, Cloşca şi
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Crişan de la 1784. Cumplitul supliciu al lui Horea şi Cloşca, schingiuiți şi apoi traşi
pe roată, constituie un alt exemplu grăitor de atitudine comportamentală a nobilimii
maghiare faţă de români.
Un moment istoric deosebit de important în care a fost exacerbat puternic
antiromânismul ungurilor este revoluția de la 1848, prin tentativa, evident eșuată, a
lui Kossuth Lajos de a încorpora Transilvania în teritoriul Ungariei (or, acum acest
revanșard maghiar este comemorat fără jenă în Transilvania). Este bine cunoscută
replica românilor de la Adunarea de la Blaj, din acelaşi an, sub conducerea lui Simion
Barnuţiu şi a altor fruntaşi, când din cele 40.000 de piepturi a răsunat puternic pentru
prima dată dorinţa fierbinte a ardelenilor de a se uni cu ceilalţi români. „Noi vrem să
ne unim cu ţara!”
De partea cealaltă, se ştie că, în decursul existenţei sale şi în ciuda nenumăratelor
încercări, Transilvania a fost alipită la Ungaria, doar o singură dată, abia în 1867, în
cadrul imperiului austro-ungar, până la Marea Unire de la 1918. Cei 51 de ani de
subjugare, au fost extrem de grei pentru românii ardeleni, interval în care ungurii,
prin întreaga lor politică şi îndeosebi prin legea Appony, au încercat tot ce imaginaţia
lor bolnavă le-a pus la dispoziţie: de la suprimarea fizică la asimilarea prin forţă, la
dislocări de populaţii prin infiltrarea elementului unguresc în marea masă de români.
În felul acesta s-a reuşit formarea unui larg culoar pentru secuime, de la Oradea
la Miercurea Ciuc, prin Tg. Mureş şi Sovata etc., teritoriu românesc care a şi fost
revendicat prioritar în timpul Diktatului de la Viena din 30 august 1940.
Toate aceste succese multiseculare care au culminat cu participarea la
constituirea imperiului austro- ungar ca națiune dominantă, i-au făcut pe proprii
exegeți să caracterizeze astfel maghiarimea: „Naţiunea ungară este cea mai splendidă
realizare a rasei dominante mongole, care nu cunoaşte decât victoria. În noi fierbe
sângele lui Attila, al lui Árpad şi al lui Gingis Han”!?!
Ascensiunii multiseculare şi acestei infatuări şi aroganţe, cultivate de-a lungul
secolelor, i s-a pus capăt la finele Primului Război Mondial prin destrămarea acelei
„închisori a popoarelor” care a fost imperiul austro-ungar. Dintr-un imens spaţiu
geografic care se întindea de la Marea Adriatică la Munţii Alpi şi de aici la Munţii
Carpaţi, a rămas o Ungarie de numai 93.000 kmp, atât cât de fapt i se cuvenea.
Tratatul de la Trianon din 1920, a făcut în sfârşit dreptate, consfințind dreptul legitim
la alipirea la Patria Mamă a tuturor pământurilor asuprite secole de-a rândul de către
Ungaria.
Stupefiată de ceea ce a rămas faţă de ceea ce a fost, Ungaria a început chiar a
doua zi după Tratatul de la Trianon, lupta sa oarbă şi tenace de recuperare a „fostelor”
teritorii: o propagandă uriaşă şi extrem de costisitoare, folosind sume ce uneori i-au
depăşit propriul buget, în toată Europa şi pe celelalte continente.
Direcţia principală de concentrare a politicii sale iredentiste şi şovine era
România, ţara care în urma actului istoric de la 1 Decembrie 1918 a ajuns să se
dubleze teritorial şi demografic. Lupta pentru Transilvania era cuvântul de ordine al
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fiecărui maghiar, statul ungar acordând un rol deosebit în această direcţie propriei
sale minorități. Iată ce spuneau ei: „Totul înapoi! Nu! Nu! Niciodată nu poate
rămâne aşa!” Era strigătul pe care îl repetau în cele patru colţuri ale lumii agenţii
propagandei hungariste, strigăt care echivala cu o declaraţie de război împotriva
României, Cehoslovaciei şi Iugoslaviei, ca şi a celorlalte aşezări de pace stabilite
după Primul Război Mondial.
Intenţiile revizioniste cu privire la statele vecine, dar mai ales la România, s-au
materializat din păcate, cu concursul puterilor fasciste, la 30 august 1940, în urma
Diktatului de la Viena, când o bună parte a Transilvaniei de nord-vest a trecut prin
rapt în administraţia Ungariei. Cei patru ani de ocupație horthistă au constituit una
dintre cele mai negre pagini din istoria poporului român, din viaţa Transilvaniei, cele
mai cunoscute atrocități antiromânești fiind genocidele de la Ip şi Trăsnea din 1940
şi mai apoi Moisei şi Sărmaş din 1944. Tot în 1944 au fost lichidați, in corpore, circa
160.000 de evrei din nord-vestul României, sacrificaţi în timp record de autoritatea
de stat ungară. S-a aplicat şi metoda „purificării etnice” prin alungarea unei părţi
a populaţiei românesti (ţărani, intelectuali, funcţionari publici) în afara teritoriului
ocupat.
Pentru a oferi cititorului o dovadă a „bunelor sentimente” faţă de români, să
vedem împreună opiniile scriitorului Dücsõ Csaba din lucrarea „Nincs kegyelem”
(Fără îndurare) apărută la Budapesta în 1939, cuprinse în capitolul „Mărturia
leventului”: „Eu nu aştept să vină răzbunarea. Nu aştept ! Voi suprima orice valah
ce-mi iese în cale ! Pe fiecare îl voi suprima ! Nu va fi îndurare. Voi aprinde noaptea
satele valahe ! Voi trage în sabie toată populaţia, voi otrăvi toate fântânile şi voi
ucide până şi copiii din leagăn ! În germene voi distruge acest neam ticălos şi hoţ !
Nu va fi nici o milă, nici pentru copiii din leagăn, nici pentru mama care va naşte un
copil ! Voi suprima fiecare valah şi atunci nu va fi în Transilvania decât o singură
naţionalitate, cea maghiară, naţia mea, sângele meu. Voi face inofensivi pe viitorii
Horea şi Cloşca. Nu va fi milă.”
După 23 august 1944, elita politică maghiară s-a declarat de stânga, încercând
să menţină Transilvania de Nord-Vest în componenţa Ungariei. Luând în considerare
şi jertfa militară română de pe frontul de vest antigerman, antimaghiar şi antifascist,
Conferinţa de Pace de la Paris (1946) a hotărât ca Transilvania de Nord să revină
de drept României. Transformându-se peste noapte din oameni de extrema dreaptă
în democrați şi comuniști, şovinii şi iredentiştii unguri reuşesc să ocupe funcţii de
decizie politică la nivel central, dar şi în administraţia şi organele locale ale puterii,
reprimându-i pe români, de câte ori au putut (cazul martelării studenţilor români
din Cluj – 1944, eliminarea lui Lucian Blaga de la Universitatea din Cluj, luptele cu
partizanii din munţi etc.). Organizaţii ca MADOSZ, democratice în declarații, au dus
o politică ungurească agresivă, ostilă României.
Instaurarea regimului comunist în 1945 a pus în termeni noi lupta
revizionismului şi şovinsmului din România. Ideologia comunistă a reuşit pentru
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moment să-i „păcălească”, oarecum, prin frăţietatea declarată cu toate minorităţile,
în special cu cea maghiară, şi a luat „goarna” din gura iredentiştilor, oferindu-le în
schimb un apreciabil teritoriu pentru a-şi făuri în inima României o mică Ungarie.
Aşa a fost înfiinţată în 1952, după modelul stalinist, Regiunea Autonomă Maghiară,
teritoriu amendat apoi în 1963 prin Regiunea Mureş Autonomă Maghiară, desfiinţată
ulterior în 1968, odată cu înfiinţarea judeţelor în urma reformei administrative.
Încercarea României comuniste de a se desprinde de Moscova, în anii ‚60, are
ca rezultat încurajarea de către aceasta a revizionismului unguresc antitrianonic, la
care comuniştii unguri nu au renunţat niciodată. Din păcate, cu toate încercările de a
diminua puternica forţă a șuvoiului iredentist maghiar, în 1972, Nicolae Ceauşescu
a fost obligat să înființeze consiliile oamenilor muncii pe naționalități, dintre care
consiliul oamenilor muncii de naționalitate maghiară era cel mai pregnant. Cu un
Fazekás János la timonă, cu un Király Károly şi Domokos Geza, prieteni de studenţie
moscovită cu preşedintele provizoriu al României (1990 - 1991), Ion Iliescu, şi cu
alţi iredentişti notorii în umbră, Consiliul oamenilor muncii de naţionalitate maghiară
a devenit în scurt timp o şcoală a educaţiei şovine, un centru conspirativ împotriva
intereselor fundamentale ale României. Aici şi în acest mod, s-au călit şi format
actualii membri şi lideri ai UDMR, aici au fost puse bazele unei noi tragedii care
urma, în concepţia acestora, să se întâmple după decembrie 1989: dezmembrarea
României!
După 1980, s-a văzut că Budapesta socialistă pregătise o campanie
revizionistă care viza un stat socialist „prieten”, România. Sub egida Academiei
Ungare, a apărut în 1982 la Budapesta o Istorie a Transilvaniei în 3 volume, care
relua tot arsenalul propagandistic antiromânesc folosit de istoriografia maghiară, de
statul totalitar horthyst, românii fiind trataţi ca popor inferior, iar ungurii ca popor
superior cu drepturi incontestabile asupra Transilvaniei. O polemică de articole,
dar şi de cărţi are loc (1982-1983) între istorici şi literaţi din România şi Ungaria.
Volumul lui Ion Lăncrănjan – „Cuvânt despre Transilvania” (1982), care dezvăluia
atitudinile revizioniste ale autorităţilor ungare ca şi romanul lui Romulus Zaharia –
„Ademenirea” (1983), despre demonstrațiile studențești de la Cluj (1946) reprimate
de comuniștii unguri, au fost interzise de P.C.R., la presiuni interne şi externe. Însă,
lucrurile nu s-au oprit aici!
Aşa cum îmi declara eminentul specialist pentru activitatea de promovare
a inovării şi transferului tehnologic şi doctorand în domeniul securităţii şi apărării
naţionale la Universitatea Naţională de Apărare din Bucureşti, evenimentele din
decembrie 1989 şi cele din 1990 au scos în evidenţă rolul mass-media în promovarea
şi gestionarea de „imagini” cu impact psihologic asupra opiniei publice. Concret,
mass-media a conferit valoare circulantă unor anumite „tipuri de imagine” despre
fapte şi procese din zona Transilvaniei, fiind folosite ca mecanisme de substituire a
realitaţii sociale prin realitatea comunicaţională.
Cu alte cuvinte, începută cu mult timp înaintea evenimentelor din decembrie
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1989, agresiunea psihologică prin mass-media, vizând îndeosebi opinia publică
internaţională, a debutat prin sublinierea/exacerbarea diferențelor de natură etnică
şi mai ales confesională – cu trimiteri directe dar şi conotaţii în spaţiul culturii şi
civilizaţiei – dintre popoarele român şi ungar (sunt primele elemente ale teoriei
instrumentate de către S. P. Huntington sub denumirea de „ciocnire a civilizaţiilor”).
Sunt de notorietate imaginile şocante difuzate de mass-media audiovizuală din
Ungaria şi preluate de confraţii din presa internaţională despre masacrele şi atrocităţile
comise de autorităţile române la Timişoara (1989) şi Târgu Mureş (1990). Ziaristul
Peter Brock afirma: „mediile de informare în masă s-au aliniat într-o campanie de
acuzaţii unilaterale, comentatorii nesinchisindu-se măcar să-şi creeze o imagine
cât de cât imparţială. Ştirile parveneau în ambalaj belicos, cu titluri bubuitoare,
cu fotografii din care <picura> sângele şi cu casete video de adevărat horror.
Toate acestea ascundeau intenţia clară de a constrânge guvernele occidentale la o
intervenţie militară în România”.
În concluzie, modul capitulard al politicii româneşti în relaţiile cu Ungaria şi
minoritatea maghiară din România îşi are rădăcinile în regimul comunist. De reţinut,
mulţi cetăţeni români au fugit din România în Ungaria la sfârşitul anilor ‚80 pentru a
merge în Occident. La un moment dat, aceştia au fost blocaţi în Ungaria şi introduşi
în centre de selecţie, cerându-li-se să renunţe la religia ortodoxă şi să participe la
un program de pregătire împotriva statului român, sub pretextul lichidării dictaturii
personale a lui Ceauşescu. Apoi au fost trimişi la adrese precise în România pentru
a participa la o insurecţie care ulterior s-a transformat în „Revoluţia Română”.
Unii dintre ei, prinşi la graniţă, sau alţii care s-au predat singuri, au făcut declaraţii
complete, nefiind de acord să participe la acest scenariu împotriva statului român.
Declaraţia de la Budapesta din 16 iulie 1989, iniţiată de şovinii unguri din exil,
împreună cu câţiva români din diaspora, în derivă, capabili să-şi pună semnătura pe
un document revizionist unguresc, cât şi o emisiune a regelui Mihai la televiziunea
budapestană, i-a arătat pe politicienii şi propagandiștii unguri într-o campanie din ce
în ce mai agresivă privind revendicarea Transilvaniei. La 8 iulie 1989, la Bucureşti,
cu prilejul unei întâlniri la nivel înalt a membrilor Tratatului de la Varşovia, a avut loc
şi o întâlnire tensionată între Nicolae Ceauşescu şi Nyeres Rezsõ, Nemeth Miklos şi
Gyula Horn, mijlocită de Mihail Gorbaciov, pe tema cui aparţine Transilvania, fără a
se face vreun compromis de vreo parte sau alta.
Ulterior, intrarea în forţă a UDMR-ului pe scena politică a ţării, încă din primele
momente ale evenimentelor din decembrie 1989, dovedește nivelul organizatoric şi
gradul de pregătire al iredentismului maghiar puternic susținut de Budapesta şi de
întreaga diaspora mondială a ungurilor. Evident, anticeaușismul lor nu era decât o
formă deghizată, o mască de acoperire a intențiilor lor, care, în fond, vizau nu atât un
om, cât o ţară, România. În concepţia revizioniștilor, Transilvania trebuia desprinsă
cu orice preţ de România şi dacă nu putea fi alipită la Ungaria, să rămână „măcar” un
principat autonom, o Elveţie a cantoanelor. Care, ulterior, fiind autonomă, îşi alegea
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„singură” destinul de a reveni la „patria mamă” ungară!
Din nefericire, isprăvile membrilor UDMR încă din primele zile ale Revoluției
din 1989 au lăsat puternice amprente prin crimele şi distrugerile materiale săvârşite
în județele Harghita şi Covasna şi la Sovata în judeţul Mureş. Constituirea unui
guvern la Tg. Mureş a fost unul din obiectivele lor imediate, motiv pentru care aici
a fost mutat şi centrul de greutate al acţiunilor lor iredentiste. Teroarea, persecuţia,
epurarea etnică a românilor din aceste judeţe au fost principalele mijloace utilizate în
lupta lor contra elementului românesc. Populaţia românească din județele amintite a
suferit enorm din cauza dezinteresului manifestat de către autoritățile statului român.
Altfel, oprită în ascensiunea ei de poziţia fermă a românilor, U.D.M.R. a fost
obligată să-şi scoată la bătaie întregul său arsenal propagandistic şi de diversiune,
căruia i s-a făcut foarte greu faţă. Anii 1990 - 1993 îndeosebi, au fost foarte grei
pentru românii ardeleni. Lupta pentru supremaţie în Transilvania a atins apogeul în
martie 1990, când UDMR a organizat la Tg. Mureş o adevărată minilovitură de stat,
ocupând Prefectura judeţului Mureş şi Primăria municipiului. Tristele evenimente
din Piaţa Trandafirilor a municipiului Tg. Mureş care au antrenat circa 30.000 de
maghiari şi secui şi aproximativ 12.000 de români, din 20 martie 1990, s-au soldat
cu 6 morţi şi 263 de răniţi, în marea lor majoritate români. A fost cea mai elocventă
dovadă că spionajul maghiar nu-şi selectează mijloacele pentru a-şi atinge scopul.
Mai mult, instituirea legitimaţiei de maghiar, echivalentă cu acordarea dublei
cetăţenii, plasează lupta Ungariei pentru redobândirea Transilvaniei într-o nouă fază,
mai complexă, mai dificilă. Este o dovadă că minorităţii maghiare, prin intermediul
UDMR, i s-a transmis o nouă misiune. Misiune care a debutat, practic, încă din
decembrie 1989…

AVO încearcă destabilizarea Ardealului
Primele acţiuni făţişe de agresiune informativă ale serviciilor secrete
ungare îndreptate împotriva României, aici fac referire directă asupra planurilor
elaborate de Budapesta în 1988, au loc la 25 decembrie 1989. La acea dată, în
județele Harghita şi Covasna, demonstrațiile violente ale maghiarilor s-au desfăşurat
împotriva sediilor miliţiei şi securităţii şi a simbolurilor naţionale ale statului român,
cu sloganuri ca: „Horthy, Horthy!”, „Trăiască Ungaria!”, „Ardealul la Ungaria!”,
„Acum ori niciodată!”, „Afară cu românii împuţiţi!”. Manifestanţii, manipulaţi abil
de agenţii serviciilor secrete ungare, au atacat predilect sediile de miliţie, 38 dintre ele
fiind ocupate şi devastate (cu această ocazie au fost sustrase numeroase documente
oficiale, cu caracter strict secret).
Ofiţeri şi subofiţeri în uniforma statului român au fost batjocoriți, maltratați,
şase dintre ei fiind ucişi în mod barbar. Îmi fac datoria de a reaminti lista acestor
nevinovaţi, căzuţi la datorie pentru ţara lor, ţară care nici măcar n-a catadicsit să-i
pedepsească exemplar pe asasini (Rușine domnilor guvernanți!): colonelul Dumitru

280

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(32)/2017

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI
Coman (Odorheiu Secuiesc), plutonierul major Liviu Teofil Cheuchişan (com. Dealu
- Harghita), maiorul Aurel Agache (Târgu Secuiesc), plutonierul Gabi Dănilă (Zetea
- Harghita). Deşi n-au folosit armele de foc şi s-au purtat pașnic, au fost uciși public
cu sălbăticie! Trist, o soartă similară au avut-o şi Ferencz Emeric (Cristuru Secuiesc)
şi Szekely Gavril (Odorhei) şi ei ofiţeri de miliţie, asasinaţi pentru că s-au opus la
maltratarea şi uciderea colegilor lor români. Tuturor, din partea celor care nu-i vor
uita niciodată, un pios Omagiu!
Revenind, asasinatele s-au dovedit a avea un caracter ritual, de intimidare a
românilor. Maiorul Aurel Agache a fost ucis demonstrativ în centrul orașului Tg.
Secuiesc, fiind lovit şi scuipat ore întregi de toţi maghiarii prezenți la crimă. Într-un
ochi i s-a implantat o monedă cu simbolurile româneşti, în celălalt emblema (simbol
de stat) de la cascheta uniformei. În gură i s-a pus un şobolan, iar încercarea de
a-i da foc s-a soldat doar cu arderea uniformei, întrucât hainele îi erau îmbibate cu
sânge. Să ne spună cei care au preluat puterea după 1989 ce au făcut pentru a trage la
răspundere bestiile amintite? Subliniez, o faptă similară asupra unui reprezentant al
autorităţilor în Statele Unite sau Occident ar fi atras automat condamnarea la moarte
a celor în cauză.
În comuna Dealu a fost linșat de unguri Liviu Teofil Cheuchişan, pe care au
încercat să-l jupoaie folosind o furculiță, sub ochii familiei, mamă şi copii, dar şi în
prezenţa întregii comunităţi maghiare, care era de faţă. Şi în acest caz, ce măsuri aţi
luat domnilor guvernanți? Mai mult, sute de ofiţeri şi subofiţeri români din Harghita
şi Covasna au fost crunt maltratați şi traumatizați, mulţi fiind spitalizați după aceea
luni de zile. S-au furat circa 400 de arme automate, cu muniție, dintre care 72 nu s-au
mai recuperat, şi nici 3832 de cartușe.
Milițienii de origine maghiară, cu cele două excepții amintite, au fost scutiţi
de acest tratament, ceea ce indică ostilitatea faţă de Statul Român şi simbolurile sale
şi faţă de reprezentanţii români ai autorităţii de stat. Au fost profanate, vandalizate
şi distruse monumente dedicate Armatei Române, eroilor români, personalităților
istorice româneşti de seamă.
Bisericile ortodoxe au fost atacate, profanate, geamurile sparte, preoții şi
credincioșii acestor biserici fiind insultați, amenințați şi loviți, aşa cum s-a întâmplat
la Baraolt (Covasna) unde s-a profanat până şi cimitirul ortodox. Preotul Ciprian
Manea a fost amenințat în repetate rânduri cu moartea la Gheorghieni şi la Praid.
Biserica ortodoxă din Tg. Secuiesc a fost asediată de manifestanți maghiari, printre
care se infiltraseră agenţii unguri, iar preotul parohiei, Ioan Bercu, amenințat cu
moartea luni în șir cu vorbele: „Unde-i preotul român să-i tăiem gâtul?”. De teamă,
preotul Ioan Bercu s-a refugiat în comuna Zăbala, iar alt preot, Dumitru Merluşcă
(Ciceu), în urma atacării casei cu bolovani şi ameninţărilor cu cuţitul s-a refugiat
în Moldova. Alţi preoţi: Dumitru Apostol (Vlăhiţa), Eugen Micu (Praid), Traian
Fântânaru (Gheorghieni), protopopul Dumitru Gherman (Miercurea Ciuc) şi alţii
au fost obligaţi să fugă din localităţile lor, sub presiunea unor localnici maghiari,
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organizaţi şi instigaţi de spionii Budapestei şi de… UDMR.
În timpul manifestațiilor maghiare din Harghita şi Covasna s-au arborat
steaguri ale Ungariei Mari şi s-au strigat lozinci antiromânești, șovine. Așa cum se
întâmlî, de altfel, și acum, la peste un sfert de veac de la acele evenimente sângeroase.
S-au ţinut discursuri revizioniste vizând schimbarea hotarelor dintre Ungaria
şi România. Sub deviza „epurarea comuniştilor”, de fapt o purificare etnică mascată,
au fost înlăturaţi din funcţiile de conducere ale organelor locale şi ale administraţiei
de stat, ca şi a unităţilor economice, numeroşi români, în timp ce vechii comunişti
maghiari, stalinişti, au fost menţinuţi în funcţii. Românii au fost înlăturaţi şi alungaţi
din funcţiile publice sau din localităţi doar pentru că erau români.
În Harghita, sub îndrumarea UDMR, s-a vorbit despre un judeţ secuiesc,
sustras autorităţii de stat a României. La Sovata, în zilele de 22 şi 23 decembrie 1989
au fost devastate locuințele a 5 cetăţeni: a fostului primar, a 3 miliţieni, iar casei
fostei secretare cu propaganda i s-a dat foc şi a ars. De asemenea, s-au produs mari
stricăciuni sediului Primăriei. Proprietarii acestor imobile au scăpat cu viaţă datorită
acţiunii unor oameni de bine, români şi maghiari din localitate. Prin amploarea lor,
aceste acte au provocat panică în rândul populaţiei române din întreg judeţul Mureş.
Era doar începutul! Serviciile secrete ungare îşi făceau „datoria patriotică”…
Afirmațiile noastre nu sunt simple supoziții. Iată ce spunea generalul maior
Macri Emil la 23 februarie 1991, vizavi de episodul Timişoara: „Trebuie să spunem
deschis că organele de stat competente deţineau informaţii certe că Laszlo Tokes
era agent al serviciului de spionaj maghiar, că acţiunile destabilizatoare fuseseră
minuţios pregătite, după un scenariu pus la cale în ţara vecină, cu ştiinţa ori cu
sprijinul şi al altor puteri străine, şi al cărui scop de necontestat, declarat, era
dezmembrarea României, respectiv alipirea la Ungaria a Banatului şi Ardealului .”
Mai departe, Macri spune : „Pentru procurarea de armament şi muniţii de război,
o parte a grupurilor a trecut la atacarea directă a unităţilor militare. Prima şi cel
mai serios agresată a fost unitatea din compunerea Diviziei Mecanizate, cu sediul în
Piaţa Libertăţii.”
În completare, domnul Ion Brătianu, preşedintele Uniunii Liberale, spunea
următoarele, la 21 iunie 1990: „Cred că toate măsurile care se vor lua trebuie să ţină
seama de o realitate. Am mai spus-o şi acum o repet. Sunt cercuri, în afara graniţelor
ţării, în legătură cu grupări din interiorul României, care au interes în menţinerea
dezordinii, tocmai pentru a-şi vedea mai uşor de afaceri. Repet, vorbesc în deplină
cunoştinţă de cauză şi ceea ce spun nu o fac de dragul senzaționalului, ci pentru a
atrage atenţia asupra a ceea ce confirmă ce s-a spus şi în mod oficial, respectiv că,
în jurul ţării noastre, s-a creat o reţea de oameni cu mari interese politice, unele
dezvăluite, altele încă nu, iar, pentru stabilirea filierelor, este nevoie de paravanul
dezordinii sociale, al paralizării factorilor principali de menţinere a ordinii: Poliţia
şi Justiţia.”
De partea cealaltă, în declaraţia olografă a lui Cornel Pacoste, în „Procesul
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Timişoara”, reţinută în Concluzia de fond a dosarului nr. 6/ 1990 a Curţii Supreme
de Justiţie – secţia militară, se spune negru pe alb că „Nicolae Ceauşescu a cerut
utilizarea armamentului la Timişoara, întrucât, acolo, se petrecea un complot din
afară împotriva socialismului dinlăuntru.” În declaraţia martorului (fost procuror
general al României) Gheorghe Diaconescu, găsim următoarea depoziţie: „Mai arăt
că, în dimineaţa de 19 decembrie, la Judeţeana de Partid, a sosit generalul Ilie
Ceauşescu, cu două documente din care rezulta că diplomaţii cehi şi sârbi i-ar fi
avizat pe omologii lor români că în Ungaria sunt pregătiri pentru a se interveni în
Ardeal în scopul dezlipirii lui de România.”
Într-o altă secţiune, extrasă absolut întâmplător din enorma cantitate de
dosare ale procesului de la Timişoara, găsim alte însemnări esenţiale: „Avocat –
Nu întâmplător, posturile de radio de la Budapesta şi din alte ţări au declanşat,
încă în cursul acestor acţiuni antinaţionale şi teroriste, o campanie deşănţată
de ponegrire, de minciuni împotriva ţării noastre.” Similar, un ofiţer pe nume
„inculpatul Corpodeanu” susţine că, după cum a rezultat din minuţioasa cercetare
judecătorească, „evenimentele care au avut loc în Timişoara au fost pregătite din
exterior. În acele zile, au fost în stradă şi oameni mulţi, oameni cinstiţi, oameni
oneşti, care s-au ridicat, pentru că nu mai puteau suporta. Dar, totodată, au fost
şi elemente huliganice care, în data de 16, 17, 18 decembrie, au devastat oraşul,
producând pagube de 4 miliarde lei. În acest sens, noi am afirmat că pregătirea e
dinafară. Eu, am relatat că, în nopţile de 14 spre 15 decembrie, 15 spre 16, în zona
Sânnicolaul Mare s-au înregistrat treceri masive de frontieră dinspre Ungaria înspre
noi. La fel au afirmat şi generalii Stănculescu, Guşe, viceamiralul Dinu. Mai mult,
fostul ministru de externe al Ungariei, Gyula Horn, a dat un interviu ziarului <Der
Spiegel>, şi acolo a arătat că, în perioada revoluţiei din decembrie 1989, Ungaria a
sprijinit cu arme, muniţie şi logistică de transmisiuni pe români. În plus, am aflat că,
în Ungaria, s-a constituit un Guvern al Transilvaniei în exil!”
Vizavi de unele acţiuni desfăşurate de spionii unguri în decembrie 1989,
reproduc din caseta 0225, faţa A, şi caseta 0280, faţa A (din Arhiva Centrului de
arhivare şi cercetare a revoluţiei din cadrul Fundaţiei „Memorialul Revoluţiei –
Timişoara”), extrase din rechizitoriul procurorului militar Romeo Bălan: „Rănitul
Ciofu Mihai declară că a fost împuşcat de <securişti> infiltraţi într-un cordon.
Răniţii Muscă, Luca şi Bucovineanu declară că, din cordoanele de militari, s-a
executat foc de avertisment în aer, dar că ei au fost împuşcaţi de alte persoane, din
alte direcţii. Lăzureanu Sergiu, rănit la intersecţia cu strada Lidia, declară că, deşi
a văzut un cordon militar, el a fost împuşcat de doi civili înarmaţi, care au intrat
şi au deschis focul pe casa scărilor. Coca Ilie, rănit lângă Florăria de pe Calea
Girocului, declară că împotriva sa s-a deschis focul dinspre un cordon de militari
<mai în vârstă>. Cândea Angelica, rănită lângă Complexul Comercial, declară că
a observat un cordon de militari care executau foc de avertisment în aer, dar a văzut
un civil care trăgea din curtea unei case. Declaraţie confirmată şi de martorul Paul
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Vasile, audiat în instanţă. Martorul Lungu Doru, audiat la termenul din 2 octombrie
1990, declară că fiica sa Lungu Cristina, în vârstă de trei ani, pe care o ţinea în
braţe a fost împuşcată de pe clădirea Institutului de Cercetări (de vizavi cu Casa
Tineretului).”
Cu sprijin din interiorul politicii autohtone, timp de peste 25 de ani agenţii
Budapestei au penetrat structurile locale ale administraţiei de stat. Efectele acestei
penetrări au devenit vizibile în spaţiul public.
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RĂZBOIUL DE AZI,
LA MINTEA COCOȘULUI
LA GUERRE D’AUJOURD’HUI,
À LA PENSÉE DU COQ
Gheorghe VĂDUVA1
Rezumat
Lumea se află într-un soi de război complicat, cu geometrie flexibilă
și milioane de fațete. Nu știi niciodată în care tabără te afli, al cui soldat
ești – chiar dacă nu primești soldă – și în ce tip de război ești implicat.
Multă lume nu crede că există un astfel de război al oamenilor împotriva
oamenilor. Ne apropiem din ce în ce mai mult de o civilizație de tip cognitiv,
de cognocivilizație, știm sau vom ști tot mai multe lucruri despre noi și despre
Univers, beneficiem de cele mai noi rezultate ale cercetării științifice, în
curând vom zbura în Cosmos la discreție, cu mulți bani și fără pașaport, avem
adică de toate (desigur, cei care avem, ceilalți nu), iar noi ne tot plângem că
ne aflăm într-un război continuu.
Cum vine asta?
Cuvinte-cheie: civilizație, război continuu, terorism, cogniție
Résumé
Le monde se trouve dans une sorte de guerre compliqué à géométrie
flexible et avec des millions de facettes. On ne sait jamais dans laquelle camp
se trouve, à qui tu appartiendrais comme soldat – même si tu ne reçois une
solde – et en quelle type de guerre es-tu impliqué. Beaucoup de monde ne croit
pas en existence d’une telle guerre des hommes contre les gens. On avance
de plus en plus vers une civilisation de type cognitive, de cognosivilisation,
1

Membru de onoare, Academia Oamenilor de Știință din România
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on sait et saura de plus en plus de choses nouvelles de nous et de l’Univers,
on profite et profitera de nouveaux résultats de la recherche scientifique, en
court temps on volera à discrétion en Cosmos, avec beaucoup d’argent et sans
passeport, on a, c’est-à-dire, toutes (surement ceux qui ont, pas les autre),
mais nous nous plaignons qu’on se trouve dans une guerre continu.
Comment ça ?
Mots-clefs: civilisation, guerre perpétuelle, terrorisme, cognition

U

nități ale Statului Islamic (SI) au atacat, în septembrie 2017, unele puncte
de pe autostrada Palmyre-Deir Ezzor, principala linie de aprovizionare de
către forțele guvernamentale siriene a orașului Deir Ezzor. Atacurile s-a desfășurat
prin surprindere. Forțele SI au reușit astfel să intre în localitățile Ash-Sulla și BhirGhabaghib și să taie astfel autostrada. Acest lucru a fost posibil, întrucât, în zona
irakiană a frontului ofensiv contra SI, au survenit tensiuni arabo-kurde care au oprit,
pentru o vreme, acțiunile de luptă împotriva SI în apropierea frontierei siriene. La
25 septembrie, guvernarea din Kurdistanul irakian a organizat un referendum pentru
independența acestei zone, în care au fost incluse și areale care n-au făcut niciodată
parte din regiunea autonomă kurdă. Această situație ar putea declanșa un nou război
în Irak, încă un nou tip de război, precum și o serioasă criză diplomatică în toată
regiunea.
Pe 29 septembrie 2017, armata siriană și aliații săi s-au regrupat în vederea
declanșării unui contra-atac și recuperării punctelor pierdute. Era posibil ca localitățile
respective să fie cucerite, dar timpul pierdut nu mai poate fi recuperat.
În această situație, forțele democratice siriene (FDS), sprijinite de americani,
au anunțat că au preluat controlul localității al-Suwar situată la Nord-Est de Deir Ezzor
și că vor continua acțiunile pentru a prelua orașul Markada de la sud de Hasakan. FDS se
folosesc de oportunitatea creată de faptul că SI își concentrează acțiunile asupra forțelor
guvernamentale din centrul Siriei.
Situația este, în continuare, complexă, iar în cei aproape șapte ani, câți s-au scurs
din 2011, de când pământurile siriene sunt însângerate, n-au adus nimic altceva decât
escaladarea continuă a conflictului, intervenția Rusiei și distrugerea în continuare a
acestei țări.
Totuși, războiul din Siria se continuă. Și, probabil, se va continua încă multă vreme,
arătând care este, de fapt, realitatea epocii în care trăim și, mai ales, cam cum se prezintă
situația din Orientul Mijlociu și din Orientul Apropiat, la ora actuală. Iranul și Arabia
Saudită se înarmează. Israelul continuă să dețină una dintre cele mai puternice armate
din Orientul Apropiat, precum și focoase nucleare. Deși programul nuclear al Iranului
a fost cumva oprit, nu încape nicio îndoială că țările foarte bogate din regiune, mai ales
Arabia Saudită, Emiratele, dar și altele, inclusiv Iranul, își pot procura relativ ușor arme
de distrugere în masă – respectiv, arme nucleare, dar și sisteme de arme de mare precizie
–, când doresc. Este foarte posibil ca și conducerile altor state să aibă în vedere fabricarea
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sau procurarea de armament ultramodern, inclusiv nuclear, oricât de multe restricții și
embargouri s-ar pune asupra acestor arme. Nimeni nu va accepta la infinit ca unii să
dispună de astfel de arme, iar alții nu, pentru simplul fapt că marea majoritate a statelor
au semnat niște tratate de interzicere a acestor arme sau de neproliferare. Exemplul Coreii
de Nord este edificator, mai ales datorită faptului că, fiind țară socialistă, ea se află sub
titrul întregii lumi. Acest tir nu vizează însă și China. Iar China – care deține numeroase
focoase nucleare și poate produce relativ ușor câte altele dorește – și-a modernizat între
timp întreaga armată, ajungând pe locul trei în lume, după Statele Unite și Rusia.
Deși s-au semnat numeroase documente de neproliferare, de control al
armamentelor, de interdicție a unora dintre ele, cum ar fi, spre exemplu, arma chimică
sau minele antipersonal, de asistență mutuală și încredere reciprocă etc. etc., istoria
omenirii – cea care ne este accesibilă – arată că, atunci când se trage primul foc de armă
care afectează interesele marilor puteri, al corporațiilor, al marii finanțe etc., totul se
prăbușește ca un castel de nisip.
Războiul din Siria, dincolo de faptul că este o tragedie de mari proporții pentru
această țară, reprezintă și un indicator de degradabilitate rapidă a mediului regional și
strategic de securitate, cu efecte greu previzibile, sau, în orice caz, greu controlabile.
Mai mult, războiul din Siria a adus, în același teatru, cele două superputeri rivale
din timpul Războiului Rece: Rusia și Statele Unite ale Americii. Desigur angajamentul
lor în Siria este diferit. Statele Unite nu acționează în mod direct, ci sprijină forțele
anti-Assad, forțele rebele, forțele considerate democratice, în sensul în care au sprijinit
cam toate forțele implicate în Primăvara Arabă. Angajamentul SUA în Siria este limitat,
mediat și controlat foarte atent de Președinte și de Congres.
Inițial, SUA a sprijinit (și sprijină și în continuare), cu arme, cu bani și cu asistență
militară concretă – antrenare –, forțele care se opuneau și se opun regimului Assad. Între
timp, mai ales după apariția SI și intervenția în forță a Rusiei, obiectivele americane
au suportat unele schimbări. Obiectivul politic american actual privind războiul din
Siria nu mai este neapărat lichidarea regimului tiranic al lui Bashar Al-Assad, așa cum
numesc campionii absoluți ai democrației aproape toate intervențiile lor în susținerea sau
reprimarea unor conflicte din lumea de azi și de ieri, ci lichidarea cât mai rapidă a Statului
Islamic. De aceea, sprijinul pe care-l acordă americanii Armatei Siriene de Eliberare
(ASE) condusă de FDS și care constă în armament, antrenament și finanțare, nu mai este
chiar atât de substanțial. Sau, oricum, prioritatea americană nu o mai constituie înlăturarea
lui Assad, ci distrugerea Statului Islamic, obiectiv la care participă – și încă foarte activ și
foarte eficient – și Rusia, cea care, așa cum afirma Vladimir Putin, a intrat în acest război
împotriva terorismului, la cererea și în sprijinul guvernului legitim de la Damasc. Dar și
ca un mod de a acționa preemptiv împotriva Statului Islamic, a extremiștilor musulmani,
pe care Rusia îi cunoaște foarte bine, atât din timpul războiului din Cecenia, cât și în
urma atacurilor teroriste de la Moscova, de la Beslan și din multe alte localități. Și chiar
dacă politica occidentală principială nu s-a schimbat vizavi de Orientul Mijlociu, de
Orientul Apropiat și, prin urmare, față de liderul de la Damasc, ea a devenit mai nuanțată,
tocmai datorită apariției pericolului pe care-l prezintă Statul Islamicși intervențiai în
forță a Rusiei. Donald Trump, mai mult decât Obama, ar dori mai degrabă dezangajarea
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Statelor Unite din acest conflict (deși americanii nu participă direct cu forțe împotriva
regimului Assad), decât înlăturarea cu orice preț a lui Assad. Este foarte posibil ca
nuanțarea poziției americane privind conflictul din Siria – unul dintre cele mai lungi
și mai distrugătoare războaie din aceasta parte de lume, cu efecte extrem de grave în
geopolitica vremii – să țină și de un anumit realism american în geopolitica acestui
început de veac. La urma urmei, pentru realizarea unui obiectiv politic și strategic de
o asemenea anvergură – distrugerea Statului Islamic –, din perspectivă occidentală,
se merită ieșirea din acel slogan potrivit căruia Rusia reprezintă o amenințare pentru
toată lumea și, în consecință, sprijinirea ei mai mult sau mai puțin directă, mai mult
sau mai puțin tacită, în efortul pe care-l face pentru scoaterea din luptă a celor care
doresc instaurarea unui nou califat, din nordul Africii și până în China, ar fi nu numai
posibilă, ci și foarte utilă, chiar necesară…
Efectele Primăverii Arabe, ale politicii occidentale de destabilizare a
Orientului Mijlociu și a celui Apropiat sunt foarte greu de gestionat. Mai întâi,
pentru că războaiele din Orientul Mijlociu și din Orientul Apropiat (războiul de un
deceniu dintre Irak și Iran, cele două războaie din Irak din 1991 și, respectiv, din
2003 –, războaiele Israelului cu vecinii săi arabi, din anii 1967 și 1973, războiul
din Liban, războiul din Libia și, în general cam toate războaiele din Nordul Africii,
din Afganistan, din Balcani, din Ucraina etc. n-au făcut altceva decât să creeze o
situație politico-militară și strategică extrem de tensionată și de gravă cu efecte foarte
complicate pentru anii care vin.
Aceste confruntări, ale căror obiective – explicite sau implicite – sunt lesne de
înțeles, au generat crize umanitare cum rareori s-au petrecut pe planeta Pământ, dar,
mai ales, au determinat o migrație masivă a populațiilor arabo-musulmane în Vestul
European, ceea ce este pe cale de a modifica radical arealul civilizației occidentale
– o civilizație etalon în progresul omenirii –, a musulmaniza marile metropole ale
Occidentului sau o parte dintre acestea, a institui radicalismul și extremismul ca
alternative la externalizarea războiului din spațiul occidental și de implementare în
acest colț de rai de pe Terra a noului război – războiul hibrid cum îi zice NATO,
războiul fără limite, cum îl numesc unii teoreticieni chinezi, războiul continuu, cum
îl numim noi de câțiva ani buni.
Atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001 din Statele Unite au demonstrat,
între altele, că nici un lider (și nici un stat, grup de interese etc.), oricât de puternic
ar fi, și nici un loc de pe pământ, oricât ar fi de bine apărare și de fortificat, nu sunt
invulnerabile. Lovirea complexului World Trade Center, a clădirii monumentale a
Pentagonului și, dacă nu s-ar fi luat imediat măsurile necesare, chiar și a Casei Albe
a fost mai mult decât un fel de nou ou (de data aceasta, politic și strategic) al lui
Columb. A fost unul dintre semnalele cele mai umilitoare și mai dure ale drumului
greșit pe care-l urmează, de când se știe, omenirea. Aceasta nu înseamnă că atacurile
respective au fost bine-venite – Doamne ferește! –, ci doar că ele au reprezentat
acel duș de foc planetar, care ar fi trebuit să ne trezească pe toți la realitate. Cauzele
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acestei situații nu se află în petele din Soare sau în cercurile planetei Saturn, ci în
interiorul omenirii, în decalajele uriașe dintre bogați și săraci, dintre cei care pot și
cei care nu pot, dintre cei care cred că au dreptul să fie stăpâni, pentru că așa i-a uns
Dumnezeu sau cine i-o fi uns, și cei care nu acceptă să fie sclavi, între corporații și
restul lumii etc. etc.
În urma acestor atacuri, omenirea, prin piscurile sale de putere, n-a înțeles
că trebuie schimbat sistemul, nerânduiala sau proasta rânduială, ci doar că prilejul
acesta tragic trebuia folosit (și a fost efectiv folosit) pentru declanșarea unu nou
război împotriva celor care au produs, la rândul lor, un abject război, denumit de
George Bush război terorist, împotriva civilizației banului, a rânduielilor care există
la ora actuală pe planetă și, evident, împotriva marilor puteri strategice dominante,
sfidându-se pur și simplu puterea acestora. Și, după logica Stagiritului în care trăim
cu toții, este la mintea cocoșului pentru oricine că, dacă teroriștii lumii au declanșat
un război terorist împotriva lumii, și lumea, oricât ar fi ea de civilizată și de pacifistă,
trebuie să declanșeze un război mondial împotriva terorismului.
Și, bineînțeles, așa cum bine se știe, în aplauzele tuturor, s-a declanșat foarte
rapid un astfel de război.
Așadar, dacă ne aflăm în plin război cu teroriștii, pare normal ca ei să atace
prin mijloacele lor (oricât ar fi ele de criminale și de abjecte) punctele noastre tari
sau vulnerabile, iar noi, ceilalți, care nu suntem teroriști (cel puțin, așa ne place să
credem), să ripostăm prin mijloacele noastre, să acționăm preemptiv și chiar preventiv
și să facem tot ce credem noi că este bine să facem. A la guerre comme à la guerre…
Dacă ar fi numai atât, tot ar fi cât de cât logic și cât de cât bine. Ar însemna
că lumea întreagă se coalizează pentru a anihila acțiunile unor extremiști, unor
descreierați sau ale unora care nu sunt ca noi, în numele vieții, al păcii și al liniștii.
Dar marea majoritate a statelor de pe planeta Pământ nu se înarmează pentru a
combate terorismul, ci pentru a se apăra împotriva altor state, a oricărui agresor sau,
în cadrul marilor puteri strategice, pentru a impune lumii sau altor mari puteri un tip
de comportament pe care-l doresc ele.
În confruntarea dintre Iran și Arabia Saudită, pare normal ca Statele Unite să
sprijine Arabia Saudită, căreia i-a vândut armament modern și de la care importă
uriașe cantități de petrol. Dar Iranul și Arabia Saudită se întâlnesc și se confruntă,
într-un fel, și în războiul din Siria. Ce vor face americanii? Vor sprijini, în continuare,
Arabia Saudită, sau îi vor lăsa pe iranieni să se implementeze în Siria?
În anumite zone din Siria, deja s-a decis încetarea focului. Americanii și rușii
par a se înțelege în multe probleme care țin de acest război. Acordul lor este esențial
în ceea ce privește destinul și efectele acestui război. Este, totuși, greu de pacificat
zona și, mai ales, de a obliga grupările de forțe și de interese care se află aici de atâția
ani în război, să coopereze, sau măcar să se așeze la masa tratativelor.
Un rol foarte important în soluționarea (sau nu) a problemelor de aici îl va avea

290

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(32)/2017

EVENIMENT STRATEGIC CONTINUU
aici și Turcia. Turcia este de departe una dintre cele mai puternice țări din regiune,
cu o armată care, după unele date, se situează pe locul cinci în lume, și care nu va
accepta nicio formulă prin care să-i fie afectate grav interesele. Așa cum bine se știe,
kurzii aspiră la un stat al lor, la Kurdistanul de odinioară. Populația kurdă din Turcia,
Siria, Irak, Iran și Caucaz este numeroasă, după unele date fiind de peste douăzeci de
milioane, iar după altele chiar mai mult. Ei au reușit deja să obțină o autonomie reală
în Irak, se luptă pentru o astfel de autonomie și în zona siriană pe care o locuiesc, la
fel și în Iran și în zona vecină Turciei din Caucaz. Kurzii sunt printre cei mai eficienți
luptători în combaterea Statului Islamic, iar acest lucru nu poate fi trecut cu vederea
nici de americani, nici de ruși, nici de sirieni. Dar cea mai numeroasă populație kurdă
se află în Turcia, iar Turcia, în formula actuală, nu va permite niciodată constituirea
unui stat al kurzilor pe seama a o parte a teritoriului ei. Mai degrabă, Turcia ar
sprijini formarea unui nou Califat, dacă avem în vedere că ultimul mare Califat a fost
reprezentat de Imperiul otoman. Sunt multe argumente care pot conduce la o astfel de
ipoteză. Turcia este deja o putere regională însemnată, are o economie în plin avânt,
are o populație de peste 85 de milioane de locuitori, o armată foarte puternică, iar
orientările actualei conduceri în frunte cu Erdogan, mai ales după înăbușirea ultimei
tentative de lovitură de stat a o parte dintre generalii turci, se pare că este îndreptat
spre tradiționalism, chiar spre reînvierea otomanismului, ceea ce nu este prea departe
de filosofia noului Califat. Se pare că spiritul kemalist – cel generat și pus în operă
de Mustafa Kemal zis Atatürk (Părintele Turciei) care a salvat Turcia, după Primul
Război Mondial, de la o prăbușire implacabilă, nu mai este chiar de actualitate.
Desigur, întru voința Rusiei și a Statelor Unite de distrugere a Statului Islamic,
la care se alătură aproape întreaga civilizație de pe planetă, exceptând extremismul
musulman, s-ar putea ca, într-un timp relativ scurt, coaliția ruso-americană și ceilalți
să reușească să distrugă, cel puțin pe termen scurt, acest Stat Islamic de tip extremist,
terorist – cum în numesc americanii și ceilalți –, dar de aici nu rezultă că o parte
din lumea musulmană nu va aspira, în continuare, la un nou Califat. Germenul a
fost deja aruncat. Cu timpul, el va reîncolți. Iar falia geopolitică redeschisă între
civilizația musulmană și cea creștină și nu numai va alimenta, în continuare, acest tip
de polarizare, acest tip de ruptură existențială, ontologică, gnoseologică și strategică.
Și chiar dacă, în final, poate se va reuși distrugerea actualei încercări de
constituire a unui nou Califat, ce se va întâmpla cu conceptul Stat Islamic? Oricât de
extremist și de ticălos ar părea un astfel de concept, în raport cu viziunea occidentală
și chiar cu viziunea rusă asupra a ceea ce înseamnă ordine mondială sau pace utilă
în această lume, este greu de presupus că încercarea de a constitui un nou centru de
putere al lumii musulmane nu va avea urmări. Primele efecte ale acestei realități
extrem de dinamice și de complexe se simt deja foarte puternic și foarte dureros în
actuala stare a Europei și îndeosebi a Europei Occidentale.
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CONSONANȚE ȘI REZONANȚE
ALE ROMÂNISMULUI
ÎN GÂNDIREA CANTENIREANĂ
CONSONANCES ET REZONANCES
DU ROUMAINISME DANS LA PENSEE
CANTEMIRIENNE
Conf. univ. dr. Agata-Mihaela POPESCU1
Abstract
Deși gândirea cantemireană și opera lui Dimitrie Cantemir poartă
amprenta universalității, iluminismului vremii și enciclopedismului, în
spiritualitatea ei și, prin urmare, în esența ei, se înscrie și o dimensiune
endogenă, necuantificabilă, cu totul și cu totul specială, un fel de structură de
rezistență, o spiritualitate ancestrală care se numește românism. În aproape
tot ce a scris, Cantemir a păstrat nu doar amprenta limbii și culturii spațiului
românesc, chiar dacă pe atunci nu se numea așa, ci și acel fior identitar pe
care noi, azi, îl numim românism. Acest românism, înțeles ca un spirit peste
timp al populațiilor de aici, al populațiilor vorbitoare de limbă română, ca o
definiție a ființării neamului și oamenilor care au locuit și însuflețit de mii de
ani aceste pământuri, își găsește consonanțe și rezonanțe speciale în opera lui
Cantemir. Este vorba de o spiritualitate ancestrală, de un fior care însoțește
aproape toate operele românilor geniali, oriunde s-ar afla or s-ar fi aflat
ei. Dar, la Dimitrie Cantemir, acest fior se prezintă ca un fel de sinapsă a
spațiului plin, a spațiului care ființează în oameni și a oamenilor care ființează
în cumințenia, iubirea și neliniștea pământului.

Cuvinte-cheie: românism, ființare, timp, perenitate, fior.
Résumé
Bien que l’œuvre de Dimitrie Cantemir contient empreinte de
l’universalité, de l’illuminisme de ce temps et de l’encyclopédisme, on inscrit
1
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dans sa spiritualité et, par suite, dans son essence, une dimensionne endogène,
non-quantifiable, une dimensionne tout à fait spéciale, un sort de structure de
résistance, une spiritualité ancestrale qui s’appelle roumanisme. Cantemir,
en presque tout ce qu’il a écrit, a conservé non seulement l’empreinte de
la langue et de la culture de l’espace roumaine, même si à ce temps-là on
ne le nommait comme ça, mais aussi ce frisson identitaire qu’on l’appelle
aujourd’hui, roumanisme. Ce roumanisme, compris comme l’esprit au-delà le
temps des populations d’ici, des populations qui parlent le roumain, comme
une définition de l’Etre en soi du peuple et des gens qui ont habité et animé
ces endroits depuis de millénaires trouve des consonances et des résonances
spéciales dans l’œuvre de Cantemir. Il s’agit d’une spiritualité ancestrale,
d’un frisson qui accompagne presque toutes les ouvres de roumains géniales,
n’importe où ils se trouvaient. Mais, pour Cantemir, ce frisson est comme un
sort de synapse de l’espace plein, de l’espace qui vivre dans les hommes est les
gens qui vivent dans la sagesse, l’amour et non-silence de la terre.

Mots-clefs: roumanisme, être, temps, pérennité, frisson

Introducere

P

are dificil și chiar incorect să folosești, pentru epoca în care a trăit, a trudit
și a creat uriașa sa operă marele nostru cărturar Dimitrie Cantemir, ceva
ce nu exista pe atunci: cuvântul românism. Nici Moldova, nici Țara Românească,
nici Transilvania nu se numeau România, iar românismul, ca identitate culturală
și civilizațională străveche, milenară, puternică și distinctă, înscrisă pe steag sau
pe frontispiciile palatelor și cetăților ar părea un concept fără consacrare și chiar
fără măsură, o noțiune forțată, dacă nu chiar nepotrivită, ca, de altfel, și aprecierea
potrivit cărei opera lui Cantemir ar reprezenta fundamentul statului național unitar
român. Desigur, nu fundamentul, ci unul dintre fundamente. Maghiarii contestă și
azi, prin toate mijloacele posibile, calitatea statului român de a fi național și unitar,
sau măcar pe aceea de a fi național. În cel mai bun caz, câteodată, o acceptă pe cea de
stat unitar. De aici nu rezultă că au dreptate, nici că adevărul s-ar situa pe undeva pe
la mijloc, ci doar că unitatea, ca și naționalitatea statului român, nu numai că nu sunt
pe placul celor care au râvnit și încă râvnesc la aceste meleaguri, deși unii trăiesc aici
de sute de ani, ci doar că nici adevărul adevărat și nici spiritul lui nu sunt acceptate de
toată lumea. Iar aceste realități, la rândul lor, deși se cunosc foarte bine în esența lor,
nu sunt doar jocuri de cuvinte sau bătălii revolute, de vreme ce procesele globalizării
le trec din ce în ce mai mult în desuet, ci esențe. Totuși bătăliile globalizării, cel puțin
în această fază, nu le exclud pe cele ale divizării, fragmentării și agresiunii de orice
fel împotriva statelor naționale unitare.
Prima dintre ele – și, poate, cea mai importantă – este aceea că, în pofida
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vremurilor foarte grele, a migrațiilor masive și continue ale populațiilor războinice
din foaierul perturbator, cum numește Gérard Chaliand2 spațiul arid situat între nordul
Mării Caspice și Extremul Orient, a bătăliilor aproape necontenite care s-au dat pentru
Carpați și pentru Dunărea inferioară, adică pentru arealul carpato-danubiano-pontic,
populația de aici și-a păstrat, aproape neîntinată și, în mod sigur neschimbată, limba
și cultura. Este, desigur, un miracol. Limba română nu seamănă cu niciuna dintre
limbile vecinilor și, cu toate presiunile exercitate de cuvintele călătoare și de limbile
de mare circulație, nu se deformează și nu-și pierde esența. Limba română – cea care
se vorbește în actualul areal al identității lingvistice și culturale românești, adică
pe teritoriul de azi al României, nu are dialecte, ci doar graiuri. Este, adică o limbă
unitară, viguroasă și forte bine calibrată pe vectorii de supraviețuire a poporului
român în arealul în care s-a format și în care există de milenii, chiar dacă, în toată
această existență, a trebuit să treacă prin experiențe dramatice.

1. Esența unui spirit ancestral
Opera lui Cantemir este concepută și realizată pe aceste consonanțe culturale
ale unui spirit care, într-un fel, reprezintă temeiul și modus-ul vivendi al unei
populații numeroase și sănătoase dintr-un areal situat la răscruce de vânturi, dar pe
care vânturile nu-au distrus-o, chiar dacă au agresat-o de atâtea ori, ci, dimpotrivă,
au strâns-o și mai tare în Carpați, în jurul Carpaților, în munte, pe dealuri, în câmpia
marelui fluviu și de-a timpul marilor ape care brăzdează spațiul românesc.
Așa cum se știe de când lumea, oamenii nu sunt ținuți împreună doar de interese,
chiar dacă, totdeauna, interesele se constituie în imboldul, motivul și mobilul acțiunii
umane. Dacă se bazează doar pe interese, acțiunea umană va fi doar aridă, seacă,
adesea, fără vlagă și, mai ales, fără substanță, fără valoare. Adică fără suporturi
puternice care să-i asigure și să-i garanteze temeliile și durata. Acțiunea umană are
nevoie nu numai de o foarte puternică motivație, ci și de un suport identitar, de o
bază pe care să se sprijine, de o temelie. Iar această temelie, acest suport, fără de care
nu există și nu pot exista comunități umane, este constituită din sistemele de valori
ale individului și comunității, din marea cultură, din ceea ce rămâne după ce totul a
trecut. Limba, cultura, obiceiurile, reprezentările și rădăcinile constituie acel suport
pe care oamenii își pot face proiecte, își dezvoltă și operaționalizează vocația, își
pot pune în operă idealurile, interesele. Adevărata spiritualitate a poporului român
nu se află în opera unor războinici care au uimit lumea (poporul român nu este un
popor de războinici, el este un popor sedentar, pașnic, un popor al spațiului plin, al
conceptului de casă și de acasă), ci în spiritualitatea sa pământeană, într-un fel de
suflet al pământului. De aici nu rezultă că poporul român nu este în stare să se apere
Gérard Chaliand, Anthologie mondiale de la stratégie d’origines jusqu’au nucléaire, Ed. Laffont, Paris, 1991, pp.
XIX
2
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împotriva dușmanilor săi, ci doar că apărarea, mai exact, războiul, deși este o sarcină
grea și permanentă, nu ține de esența sa, de spiritualitatea sa, ci doar de nevoia sa,
de trebuința sa de supraviețuire, ca ultimă soluție, de o trebuință exogenă, impusă.
În opera lui Cantemir, nu războiul este filonul și structura de rezistență
a neamului, ci relevarea unui mod de viață pământean, potrivit unor rânduieli
străvechi, apropierii de natură, contopirii cu ea și supraviețuirii prin ea. În „Descrierea
Moldovei”, Cantemir prezintă, ca nimeni altul, chiar mai temeinic decât cronicarii,
tulburător de frumos, viața locuitorilor de aici, cu reverberații încă de la legenda lui
Dragoș. Locuitorii Moldovei – scrie Cantemir – sunt sănătoși, deși rareori ajung la
70 de ani și aproape deloc la 80. Pe tot parcursul vieții, chiar dacă acesta este scurt,
ei sunt sănătoși și puternici. Țăranii trăiesc mai mult decât boierii de la oraș și decât
cei care își duc viața în desfătări și fără necazuri.
Descriind cu lux de amănunte localitățile, terenul, apele, munții, oamenii și
hotarele Moldovei, Cantemir relevă, de fapt, detaliile unui spirit ancestral, ale unui
mod de viață pe care îl întâlnim în tot arealul românesc, chiar și în perioada în care
cele trei țări surori – Valahia, Moldova și Ardealul – erau, deseori, rivale, în funcție
de ce doreau, atunci ca și acum, mai marii vremii. „Voievodul Ștefan, zis cel Mare,
a pus-o (este vorba de Moldova) în hotarele pe care le avem astăzi”, scrie Cantemir.
Hotarele ei, ca, de altfel, ale întregului areal românesc, au fost dependente de „de
starea de înălțare sau de decădere a țării”. Așa a fost mereu. Și tot așa este și acum.
Fiecare popor depinde, în primul rând, de propria-i vocație și de puterea pe care i-o
dau creierul, inima, rațiunea și sufletul.
Descrierea ținutului Moldovei este nu numai detaliată și nuanțată frumos, ci și
personalizată puternic, adusă în spiritul unui modus vivendi, cu trimiteri complicate
în stufărișul și hățișurile vremurilor și vremurilor. Acest soi de scriere seamănă destul
de mult cu modul de a povesti, tânguitor, răbdător, calm, dar inteligent și sugestiv, cu
detalii și cu tâlc, al bătrânilor. Judecata este înțeleaptă și prudentă, cuvintele poartă
aura dedemultului și a misterului, vin de unde nu se știe, dar au trecut în mod sigur
pe la Decebal.
„Mai curând s-ar putea zice că aceste cetăţi au fost ridicate de dacii cei vechi
pe când erau încă în înflorire, pe vremea domniei lui Decebal, iar după aceea, ocupate
de către romani, ele au ajuns locuri de așezare pentru coloniile acestora. Acestei
păreri nu cutezăm să ne împotrivim.” (Descrierea Moldovei)
Cantemir nu este însă un povestitor, nu este un cronicar, ci un cărturar care
știe, mai mult ca oricine în epocă, valoarea cuvintelor și, de aceea, el le folosește
totdeauna cu talent și măsură. „Descrierea Moldovei” (Descriptio Moldaviae) este
o capodoperă a genului, atât în detaliile sale – descrieri amănunțite, cumpătate și
înțelepte, unice până acum în literatura noastră –, cât și în esența sa prin care se
relevă trăsăturile deosebite ale unui popor ce trăiește ca sarea pământului. Această
lucrare a prezentat Europei un colț de rai, așa cum, „Creșterea și descreșterea
Porții Otomane” a fost prima fereastră care s-a deschis asupra unui spațiu ermetic
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și ostil spre Europa și spre lume, spațiul musulmanismului, al marelui imperiu ostil
civilizației europene, dar, într-un fel, partener și contemporan cu ea.
Vremurile acelea erau foarte dinamice. Campaniile militare susținute aduceau
nu numai neliniște și nesiguranță în rândul locuitorilor Europei acelor vremuri, ci
și o medie de vârstă extrem de fragedă în rândul populației masculine decimată de
războaie.
Presărarea localităților pe arealul locuit de când se știe, numărul foarte mare
al localităților, denumirile identice cu cele de azi, obiceiurile pământului, robustețea
oamenilor și, îndeosebi, rădăcinile, limba vie, nuanțată, bisericile din fiecare
așezare, credința și, mai ales, vigoarea neamului sunt caracteristici permanente ale
românismului, sunt efectiv românism. Astăzi, ca și atunci, în vremea lui Cantemir,
locuitorii sedentari ai acestor meleaguri așa erau și, desigur, așa sunt. Vremurile
nu i-au dezrădăcinat, vremuirile nu i-au schimbat. Faptul că Dimitrie Cantemir a
dedicat locuitorilor Moldovei o capodoperă, scrisă în cea mai modernă limbă literară,
artistică și științifică a vremii – latina – arată cât de ancorat era marele cărturar în
pământul românesc, în casa de acasă, cât de mult a iubit el acest pământ. Și chiar
dacă nu i-a fost dat să trăiască toată viața în țara lui, ci departe de ea, spiritul, sufletul,
verbul și iubirea de neam, eterna lui iubire pentru neamul său, pentru esența acestui
neam, numită, fără îndoială, românism, l-au însoțit toată viața, pretutindeni. Și pe el
și, în aceeași măsură, opera lui.

2. Românismul – un pământenism al sufletului
Cantemir a scris, de fapt, ce a trăit, ce a simțit, ce a crezut, ce a imaginat,
folosind toate stilurile vremii, dar mai ales alegoria, stiluri care dau operei sale, chiar
și azi, la peste trei secole, vigoare, prospețime și o neasemuită frumusețe. Istoria
ieroglifică rămâne și azi, în pofida trecerii anilor, o capodoperă literară. Întâlnirea
dintre Monarhia Vulturului (Țara Românească) și Monarhia Leului (Moldova) pentru
a-l confirma pe noul domn al Moldovei este tulburător de frumoasă. Și chiar dacă
tema subdusă a acestei alegorii este conflictul dintre Cantemiriști și Brâncoveniști,
marele cărturar se folosește de ea nu pentru a lua partea Cantemiriștilor, ci pentru
a pune în dezbatere marile teme ale vremii, într-un mod democratic, cum el însuși
o spune, după obiceiurile pământului celor două monarhii. Cei care participau,
epitropii, cum le zice el, erau doar sfătuitori. Ei își dădeau doar cu părerea. Decizia
aparține monarhului. El trebuie să-i asculte însă pe toți, cu răbdare, să judece apoi cu
propria-i minte, dar să respecte legea pământului, spiritul neamului, tradiția.
Unii dintre participanții la acea adunare din vara anului 1703 de la Arnăut-chioi,
de lângă Adrianopol, nu aparțineau nici răpitoarelor zburătoare, nici răpitoarelor
patrupede, ci apei, adică Imperiului Otoman. Este vorba de Vidră (Constantin
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Duca), cel care după mamă, era moldovean, iar după tată grec, adică aparținător
apei. Comportamentul fiecărui participant este conform cu interesele celor pe care-i
reprezintă sau cu ale sale. Cantemir arată, de fapt, cum erau românii în acea vreme,
cum se străduiau să împace și capra și varza, cum să făceau frate cu dracu pentru a
trece puntea, cu alte cuvinte, cum supraviețuiau, cum reușeau să se strecoare printre
atâtea și atâtea rele, care veneau și de la ei, dar mai ales de la alții.
Toate virtuțile, calitățile, metehnele neamului, la acea dată, separat de niște
hotare care treceau chiar prin inima sa sunt surprinse magistral de marele cărturar. În
comunicarea noastră anterioară3, am relevat pământenitatea operei marelui cărturar,
forța lui uriașă de a rămâne pământean, adică român pe vecie, așa cum sunt mai toți
românii care au văzut lumina zilei în România, dar viața i-a dus pe alte meleaguri.
Această alegorie relevă, de fapt, condiția umană și condiția statului în acea
epocă, stăruințele și străduințele oamenilor de a-și organiza și a-și controla viața în
determinările de atunci. Între Descriptio Moldaviae și Istoria ieroglifică, există mii
de punți. Se poate chiar spune că Descriptio Moldaviae este o secvență descriere
a pământului Monarhiei Leului, cealaltă, pământul Monarhiaei Vulturului, chiar
dacă nu a făcut obiectul unei descrieri amănunțite, nu este departe de descrierea
patrupedelor din tagma Leului. Dacă cele două identități s-au așezat față în față, nu
pentru a se lupta, ci pentru a rezolva, în temeiul dreptului, al cutumei o problemă –
indiferent care ar fi aceea – înseamnă că ele, comunitățile, trăiau într-un fel în același
areal, în aceeași spiritualitate. Desigur, lui Cantemir îi era cunoscută încercarea lui
Mihai Viteazul de a uni cele trei țări în una singură, ca la începuturi, și, chiar dacă
el nu vorbește explicit despre un astfel de proiect, nu încape îndoială că mintea unui
savant de talia lui nu putea să-l ocolească. Probabil că, pe măsură ce se va pătrunde
mai adânc în cercetarea operei acestui cărturar de prim rang din spațiul european, se
vor descoperi noi consonanțe și noi rezonanțe ale românismului în opera și ale operei
sale în românitatea milenară a spațiului în care trăim.
Nu întâmplător, desigur, Cantemir a scris despre prima bătălie cu turcii a
lui Mihai Viteazu, pe baza unor notițe pe care le-a găsit într-o cameră secretă din
arhivele turcești, în timp ce se documenta, din porunca și cu îngăduința Înaltei Porți,
pentru a scrie o istorie a Imperiului Otoman. Dacă Poarta i-a încredințat lui Dimitrie
Cantemir o astfel de sarcină, este lesne de înțeles care era rangul acestui cărturar
chiar în inima imperiului semilunii.
De aceea, este foarte interesantă, pentru înțelegerea spiritului românismului
în opera cantemireană, și analizarea primei scrieri a lui Dimitrie Cantemir despre
faptele de arme ale românilor, în apărarea pământului românesc. Pe baza notițelor
disparate și a altor documente (probabil, hărți, rapoarte etc.) găsite de Cantemir
acolo, , marele cărturar, în 1704, a scris, în limba turcă, o carte, intitulată „Cel dintâi
război al Imperiului Otoman contra lui Mihai al Românilor”.4
Agata Mihaela Popescu, Ontologia (înțelepciunea) pământului, construct esențial în spiritualitatea cantemireană, Revista Univers Strategic, nr. 4(28)/2016, pp. 76-84, http://iss.ucdc.ro/revista-pdf/us28.pdf
4
Dimitrie Cantemir, Cel dintâi război al Imperiului Otoman contra lui Mihai al românilor, traducere din limba
3

UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 4(32)/2017

297

PUNCTE DE VEDERE
Cantemir descrie cu lux de amănunte prima campanie a lui Mihai Viteazul
împotriva turcilor, în cel mai autentic spirit românesc. Pe vremea aceea, domnitor în
Țara Românească, pus de Turci, era Alexandru. Alexandru cel Rău, scrie Cantemir,
având în vedere comportamentul acestui domn care le-a permis turcilor ca, în loc de
haraciul obișnuit de 300 de galbeni, să umble prin țară și să ia tot ce vor, pentru că în
vistierie nu există bani. Și turcii au luat cât au crezut și ce au crezut ei: vite, obiecte
de tot felul, fete și flăcăi. Stambulul nu era într-o epocă de strălucire și avea nevoie
de astfel de expediții de jecmănire.
Mihai Viteazul a obținut informațiile necesare de la doi turci credincioși lui,
a alcătuit o armată, a instruit-o rapid, a trecut la sud de Dunăre, a luat înapoi tot ce
jecmăniseră turcii și, după un marș tactic iscusit și o noapte în bivuac, se dă bătălia
cu armata lui Omar Pașa, trimit de sultan să-l pedepsească pe răzvrătit. În timpul
luptei, calul lui Mihai este rănit grav, iar Mihai reușește să-l rănească foarte grav
pe Cara Omer Pașa. Lupta se sfârșește cu victoria lui Mihai, dar faimosul steag
verde al turcilor a dispărut în timpul încăierării. Omer Pașa moare, iar satul respectiv
primește mai târziu, numele de Cara Omer (Negru Vodă).
Cantemir scrie acest episod în 1704, despre o luptă care se petrecuse pe 22
iulie 1593 (după calendarul otoman 1013). Pe baza acestei scrieri (tradusă în 1926
de imamul Abdulamit Seit Omer, învățător la școala turcă din satul Tekederesi), doi
locuitori din zonă au făcut săpături și au descoperit rămășițele drapelului sfânt al
oștii turcești distrusă în timpul luptei.
Ca și celelalte scrieri ale lui Dimitrie Cantemir (din păcate, niciuna originală
nu se află pe teritoriul României), și aceasta poartă, dincolo de respectul amănuntului,
al grijii pentru detaliu, caracteristica principală a populației românești, aceea de a
lupta pentru pământul ei sfânt, dar nu oricum, ci atunci când în fruntea ei se află un
conducător viteaz, un trimis de la Dumnezeu care, cu bravura lui, este în stare să
cumuleze în același torent, în același șivoi, bravura unui popor puternic și sănătos,
viguros și tenace, răbdător și dârz.
De unde și respectul lui uriaș față de monarh, față de domnitor. Domnitorul
este cel care, după ce i-a ascultat cu răbdare pe toți, trebuie să ia o decizie înțeleaptă.
În toată mitologia poporului român, ca și a altor popoare, cel mai important om este
conducătorul providențial, trimisul lui Dumnezeu, cel care întrunește toate calitățile
pentru a conduce, pentru a duce poporul la izbândă, atât în timp de pace, cât mai ales
în vreme de război.
Este clar că o astfel de viziune intră în contradicție cu principala caracteristică
a populațiilor sedentare, aceea de a nu asculta de nimeni, ci doar de Cel de Sus.
Pentru că, dintotdeauna, sedentarul nu trăiește într-un spațiu gol, într-un spațiu arid,
ci într-un spațiu plin într-un spațiu bogat, care-i asigură tot ce are nevoie pentru a
trăi. De aceea, sedentarul se roagă la Dumnezeu să-i dea soare, ploaie și sănătate și la
turcă de imanul Abdulamit Eit OMER din satul Valea Ţapului (Tekeresi), jud. Constanţa, în revista Univers Strategic
Nr. 3/2010, pp. 45-53, http://iss.ucdc.ro/revista-pdf/us3.pdf
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pământ să-i dea roade. Sedentarul nu are nevoie de războaie, ci doar de uneltele strict
necesare cu care să-și lucreze pământul. Dar și sedentarul este nevoit să învețe să
lupte, pentru a-și apăra pământul, casa și familia împotriva migratorului războinic și
nu a celui care vine din patru-vânturile lumii și se aşează lângă el, pentru a-și câștiga,
prin munca pământului sau prin alte îndeletniciri pământene, un colț de pâine.

Concluzie
Aici, în acest conflict între vocație și realitate, între dihotomia cutumelor
sedentariștilor nevoiți, totuși, să se lupte cu migratorii războinici, și cutumele
migratorilor războinici, nevoiți să caute pradă sau un loc mai bun sub soare pe care
să-l cucerească și să-l păstreze prin luptă se află marea dramă a omenirii și, mai
ales, marea dramă a poporului român. Acest popor, harnic, ospitalier, inteligent și
nerăzboinic, a fost totuși nevoit, de-a lungul multimilenarei sale istorii, să-și apere cu
arma în mână și cu preț de sânge, dar și cu diplomație și înțelepciune, casa, ogorul,
familia și viața.
Aceasta este, de fapt, marea vocație și, în același timp, marea dramă a
românismului. Iar Dimitrie Cantemir a înțeles perfect acest adevăr pe care-l găsim
în opera sa.
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O SUTĂ DE ANI DE CREATIVITATE
ŞI PROGRES A ELITEI OAMENILOR
DE ŞTIINŢĂ ŞI CULTURĂ ROMÂNI
(1 dec. 1918 - 1 dec. 2018)
ONE HUNDRED YEARS
OF CREATIVITY AND PROGRESS
OF ELITE ROMANIAN SCIENTISTS
AND CULTURE
(1 dec. 1918 - 1 dec. 2018)
				

Conf. univ. dr. Gabriel I. NĂSTASE1

Rezumat
Cunoașterea a devenit principalul obiectiv al existenţei umane, iar progresele în acest
domeniu au stimulat activitatea creatorilor de ştiinţă, tehnică şi tehnologie. Astăzi, este un
adevăr accesibil tuturor, faptul că soluţii pentru problemele cu care se confruntă omenirea sunt
așteptate din sectorul creației.
Cuvinte cheie: creativitate, progres, elită, cultură, ştiinţă, oameni de ştiinţă
români.
Summary
Knowledge has become the main objective of human existence, and progress in this
area have stimulated activity of creators of science, engineering and technology. Today, it is
a truth accessible to all, that solutions to the problems faced by mankind are expected in the
creative sector.
Keywords: creativity, progress, elite, culture, science, Romanian scientists.
1
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C

unoaşterea a devenit principalul obiectiv al existenţei
umane, iar progresele în acest domeniu au stimulat
activitatea creatorilor de ştiinţă, tehnică şi tehnologie. Astăzi, este un
adevăr accesibil tuturor, faptul că soluţii pentru problemele cu care se
confruntă omenirea sunt aşteptate din sectorul creaţiei.
Cunoaşterea şi inovarea sunt standarde pentru definirea unei
societăţi, a locului pe care acestea îl ocupă în sistemul mondial al
valorilor.
Privindu-l pe „Gânditorul de la Hamangia”, vom observa
expresia plastică de excepţie a celui care parcurge un proces de
creaţie! „Gânditorul” ne spune că actul de creaţie este individual; în
mintea lui frământată de întrebări şi plină de fantezie în realizarea
conexiunilor, se va naşte necunoscuta celor mulţi.
Soluţiile inovative sunt răspunsuri la momentele de criză ale
gândirii; asemenea rezolvări produc salturi cantitative şi calitative care
generează progres şi dezvoltare.
Odată cu 1 decembrie 2017, începe numărătoarea inversă spre
aniversarea celor 100 de ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie
2018.
Sărbătorirea acestui eveniment remarcabil ar trebui să
evidenţieze şi rolul pe care l-au avut oamenii de ştiinţă şi cultură
Români. Creatori de excepţie, aceştia au trudit pentru dezvoltarea
României, a celor mai diverse domenii de activitate, dar şi pentru
integrarea României în Universul marilor valori ale Omenirii. Prin ei,
România va trăi veşnicia recunoştinţei semenilor săi, dar şi a celorlalţi
cetăţeni ai planetei care se bucură de rezultatele creaţiei lor.
Plecând de la însuşirea caracteristică a omului – creativitatea,
capacitatea de a crea –, realizăm că, fără acest potenţial, omul nu s-ar
fi desprins de celelalte animale, nu ar fi putut deveni pe scara evoluţiei
sale homo sapiens sau homo faber.
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De aceea, ne-am propus ca începând cu anul 2018 şi până la
sfârşitul lui, să-i prezentăm, în fiecare număr al revistei „UNIVERS
STRATEGIC”2, pe cei mai mari şi reprezentativi creatori români care
au contribuit timp de 100 de ani (1 decembrie 1917 - 1 decembrie
2018) la realizări de răsunet mondial. Inventatori şi creatori români,
care au oferit omenirii invenţii şi creaţii, utilizate în toate ţările lumii
şi fără de care aceasta nu ar fi cunoscut prosperitatea şi progresul.
În perioada 1 decembrie 1918 – 1 decembrie 2017, poporul
român a trecut prin momente istorice grele şi care, din păcate, nu
se vor opri aici. Cu toate acestea, poporul român s-a aflat în fruntea
creaţiei umane, contribuind determinant, în cele mai multe domenii,
la creşterea nivelului de dezvoltare materială şi spirituală a societăţii
omeneşti. În cei 100 de ani (şi nu numai) inventatorii şi creatorii
români s-au remarcat prin invenţiile şi prin creaţiile lor, uimind
lumea prin originalitate şi eficienţă economică şi socială, ca urmare a
valorificării lor.
Contribuţia lor – a inventatorilor şi creatorilor români – a
reprezentat o cotă aparte la participarea acestora la progresul ştiinţei
şi tehnicii mondiale.
În paginile revistei „UNIVERS STRATEGIC” îi vom evidenţia
pe acei inventatori şi creatori români ale căror rezultate, cu totul şi
cu totul originale, au revoluţionat numeroase şi diverse domenii de
activitate: sonicitatea, aviaţia, telefonia multiplă, unele medicamente
(insulina, benzedrina, gerovitalul, aslavitalul), bacteriologia,
endocrinologia, extracţia şi rafinarea petrolului, introducerea
betonului armat în construcţii, chimia coloizilor, puterea electrică
deformantă, chimia organică, rachete etc.34*
9 decembrie 2017
O variantă asemănătoare, dar personalizată a fost publicată şi în revista „CRONICA TIMPULUI”, anul III, nr. 35,
decembrie, 2017, p. 9
3
Inventatori români. Editura OSIM şi editura AGIR, Bucureşti, 1999, p. 9
2
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Centenar UNIRE

ÎNFĂPTUIREA ȘI APĂRAREA
ROMÂNIEI MARI
REALISATION ET LA DEFENSE
DE LA GRANDE ROUMANIE
Fidelă scopurilor sale
cultural-istorice şi educative,
Asociaţia Forum Art supune
atenţiei publice o culegere
de texte menite să marcheze
semnificația,
anvergura
şi
importanţa evenimentelor din
1917, evenimente care aveau să
prefațeze înfăptuirea Marii Uniri
din 1918. Toate materialele care
constituie sumarul volumului de
faţă au fost prezentate în cadrul
unui Seminar care s-a desfăşurat
în data de 6 octombrie a.c. la
Buzău. Autorii, personalităţi
istorice recunoscute, au abordat
această temă dintr-o perspectivă
acordată sufletește cu valoarea
emoțională a momentului. De
aici tonul eseistic al lucrărilor.
Au răspuns invitației noastre
membrii
ai
Academiei
Oamenilor de Ştiinţă din
România, generali ai Armatei
noastre, profesori universitari,
personalităţi consacrate din
domenii de specialitate conexe subiectului abordat de seminar. Deşi structura
tematică are în vedere bătăliile glorioase de la Mărăști, Mărășești şi Oituz,
de la a căror desfăşurate am marcat recent o sută de ani, am intitulat acest
volum „Înfăptuirea și apărarea României Mari”, pentru a sublinia ideea de
continuitate, de crez istoric potrivit căruia orice victorie este o treaptă spre
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alte noi înfăptuiri naţionale.
Echipa Forum Art, care şi-a asumat şi a realizat acest proiect, a fost
reprezentată de Stefan Iovan, Eduard Schlecht, Cosmin lovan, Dana Sandu.
Întreaga activitate de concepţie a ordonată şi supervizată de istoricul dr.
Marius Adrian Nicoară.
Seminarul dedicat împlinirii unui secol de la glorioasele momente din vara
anului 1917 s-a desfăşurat în cele mai bune condiţii beneficiind de sprijinul
Consiliului Județean Buzău, care a fost partener şi gazdă a lucrărilor acestei
întâlniri omagiale. Ne-au fost alături în acest demers, ca şi în alte împrejurări
asemănătoare, Vae Apcarom, precum şi TVSUD Buzău. Tuturor le mulțumim!
Prof. Ștefan IOVAN
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AMINTIREA TATĂLUI MEU

(Cuvânt către cititor la ediţia întâi)

LE SOUVENIR DE MON PERE

(Mot vers le lecteur a premiere edition)
Doru-Laurian BĂDULESCU, senator
Résumé
Par l’effort d’un historiciste d’exception – Aurel Pentelescu1 – ce
volume a vu la lumière des lettres. C’est un livre spécial sur la vie d’un pilot
de guerre, d’un héros de Deuxième Guerre Mondiale, et d’un brave citoyen
roumain. Chevalier de l’Ordre Mihai Viteazul et de l’Ordre Vertu Aéronautique,
combattant de l’air sur le ciel de Stalingrad, en IIème Guerre Mondial, il a fini
sa vie, plus tard, dans un accident. Une école gymnasiale porte, aujourd’hui le
nom de ce pilot de guerre.

Mots-clefs : pilot, guerre, héros, aviation

A

mintirea tatălui meu îmi este uneori atât de vie înaintea ochilor, încât mă
întreb dacă, atunci când a trăit, am făcut toate cele de trebuinţă pentru a-1
cinsti. „Cu fapta şi cu cuvântul cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să-ţi vină
binecuvântare de la ei.” (Ecleziastul 3,8). Dar anii pe care i-am trăit alături de tatăl
meu au fost atât de puţini...
Tatăl meu, Mircea T. Bădulescu s-a născut la l noiembrie 1917 Ia Buzău, unde
a urmat şcoala primară şi faimosul Liceu de băieţi „B.P. Hașdeu¬ timp de opt ani, la
secția ştiinţifică, având profesori renumiți. A urmat apoi Şcoala de Ofiţeri Aviaţie,
fiind înălţat la gradul de sublocotenent aviator la 10 mai 1941, cu puţin timp
înainte de intrarea României în război. După ce a fost brevetat pilot de război, din
toamna anului 1942 s-a aflat pe front, la Stalingrad şi în Cotul Donului, în Kuban şi
în Crimeea. După 23 august 1944 a luptat pentru eliberarea Transilvaniei şi
pe frontul din Ungaria şi pe cel din Cehoslovacia, până la terminarea războiului în
Europa, la 8 mai 1945.
1

Aurel Pentelescu, Destinul unui zburător, EDITGRAPH, Buzău, 2017
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Tatăl meu a servit în cadrele active ale Armatei până în anul 1951, când a
fost înlăturat, ca şi alţi camarazi de ai săi, combatanți pe front, pe criterii politice,
la 34 de ani abia împliniți. Purta atunci gradul de căpitan aviator, ultimul grad
în activitate, primit cu calificativul „Excepţional”, imediat după război. Era un
om care nu îşi exterioriza trăirile, amintirile, sentimentele, fără să fi fost posac,
dimpotrivă; momentele de bună dispoziţie, chiar de entuziasm tineresc au existat
în viaţa sa, văzute de mine, copil, în casa părintească, împreună cu mama mea,
Polixenia Bădulescu, aflată în viaţă. Spun toate acestea pentru că mult timp, până
prin ultimele clase de liceu, nu am cunoscut nimic despre activitatea tatălui meu
pe front, în Est sau în Vest, din armată, în general.
In adevăr, lumea aviatorilor a fost şi rămâne una fascinantă pentru cine doreşte
să se apropie de ea şi să o cunoască. Tatăl meu a cunoscut-o pe deplin. I-a închinat
cei mai frumoşi ani ai săi, anii tinereţii, cu sinceritate şi devotament. Acum, când
ştiu mai multe despre tatăl meu ca aviator, sunt ferm convins că, dacă vremurile
nu ar fi fost vitrege, profesia de ofiţer aviator pilot ar fi fost unica practicată de
el. A cunoscut suprema dimensiune a profesiei de aviator pilot militar, aceea de
pilot de război, ca luptător aerian şi comandant de escadrilă de zbor pe front, cu
toate onorurile şi riscurile aferente unui zburător temerar de excepţie. Cine s-ar
fi gândit că va sfârși tragic, nedrept şi stupid, în timpul serviciului, într-un accident
de trecere peste calea ferată, lovit de tren, la volanul autoturismului fiind șoferul
instituţiei, în data de 19 iunie 1967, la Nucet, lângă Târgovişte, când mai avea doar
câteva luni până să împlinească jumătatea de secol de viaţă!
Vorbesc despre tatăl meu la timpul trecut. Putea să fie printre noi, la 85 de
ani, să îl sărbătorim cu ocazia zilei sale de naştere, un venerat veteran de război,
Cavaler al Ordinului Militar „Mihai Viteazul” cu spade şi al Ordinului „Virtutea
Aeronautică” în gradul de Comandor, cel mai înalt grad al acestui ordin. Nu a
fost să fie aşa. Rămăşiţele sale pământeşti odihnesc acum în Cimitirul Ghencea
Civil - Bucureşti, aleea principală, în stânga capelei. Dumnezeu să-l odihnească în
pace!
Amintirile mele despre tatăl meu sunt relativ puține, pentru că putini au
fost anii cât am trăit împreună, nici douăzeci. Le voi scrie, poate, cândva. Acum
spun doar atât: port în suflet, permanent, un sentiment de tristeţe, de neîmpăcare,
de neîmplinire ... În vara acelui an fatidic, 1967, urma să mergem cu toţii la mare,
după ce voi fi terminat examenele primului an de facultate. Mă simţeam de acum
bărbat şi visam să îl invit pe tatăl meu la o bere şi să-i spun bărbătește (cum nu
făcusem încă niciodată!), privindu-1 drept în ochii săi albaştri-verzui: „Măi, tată,
ia spune-mi ce grozăvii ai făcut tu în război de te-au făcut erou şi eu nu ştiu
nimic?!” Berea aceea, împreună cu tatăl meu, la mare, va rămâne veșnic nebăută...
Aveam să aflu mai târziu din cărţi şi din spusele mamei mele despre acele
„grozăvii”, aproape în exclusivitate referitoare la frontul de Vest, la bombardarea
podurilor de la Budapesta şi alte acţiuni de luptă, consemnate în lucrarea Aripi
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Româneşti sau în Istoria aviaţiei române. Este lesne de înţeles că atunci când, cu
doi ani în urmă, am iniţiat proiectul declanşat de „Revista de Istorie Militară”
şi de Comisia Română de Istorie Militară din subordinea Ministerului Apărării
Naţionale de a se alcătui o lucrare monografică consacrată tatălui meu, căpitanul
aviator Mircea T. Bădulescu, am sprijinit proiectul în totalitatea sa. De altfel,
„Revista de Istorie Militară”, inimosul ei redactor-şef, comandorul aviator (r)
Gheorghe Vartic a instituit şi un premiu anual „Căpitan aviator Mircea Bădulescu”
pentru cele mai bune lucrări de istorie militară în domeniul Aeronauticii pe care
m-am simțit onorat să îl pot susține, după posibilităţile mele, sub raport financiar.
Acum când lucrarea Destinul unui zburător. Căpitanul aviator Mircea T.
Bădulescu (1917-1967) este încheiată şi pregătită pentru tipar, nu-mi rămâne decât
să aduc mulțumirile mele istoricului militar comandor aviator prof. univ. dr.
Aurel Pentelescu pentru efortul de cercetare şi de redactare prestat, precum şi
pentru finalizarea în timp util a proiectului. Personalitatea tatălui meu, sub multiple
ipostaze – cea de pilot de război fiind, firesc, dominantă – a fost surprinsă corect,
nuanţat, fără exagerări, cu multe aspecte inedite chiar şi pentru membrii
familiei noastre.
Sper ca cititorul – fie acesta avizat sau nu – să afle în lucrarea de faţă
informaţia căutată, iar personalitatea Căpitanului aviator Mircea T. Bădulescu să
devină accesibilă cunoașterii sale, pentru ca astfel – de ce nu? – să dezvolte, curat şi
sincer, sentimentul prețuirii postume pe care acest erou al celui de al Doilea Război
Mondial – tatăl meu – o merită pe deplin.
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DESTINUL UNUI ZBURĂTOR
Căpitanul aviator Mircea T. BĂDULESCU

DESTIN D’UN PILOTE
Capitain Mircea T. RADULESCU
NOTĂ ASUPRA EDIŢIEI
Aurel PENTELESCU

P

rezenta ediţie – a doua, revizuită şi adăugită – a volumului Destinul
unui zburător. Căpitanul aviator Mircea T. Bădulescu (1917-1967),
apărut la Editura Modelism, Bucureşti, 2002, 476 pagini, format A.5, s-a impus în
acest an, 2017, date fiind mai multe comemorări: 150 de ani de existenţă a Şcolii
Gimnaziale nr. l Buzău „Căpitan aviator Mircea T. Bădulescu”; 100 ani de la
naşterea şi 50 ani de la moartea patronului spiritual al acestei şcoli gimnaziale; 15
ani de când Şcoala Gimnazială nr. l Buzău a primit oficial numele eroului Căpitan
aviator Mircea T. Bădulescu (l noiembrie 1917, Buzău-19 iunie 1967, NucetTârgoviște).
Ediția de faţă reproduce integral textul primei ediții din anul 2002, care
a fost cules din nou, cu corecturile aferente. Revizuirea a constat în eliminarea
tacită a unor erori de culegere de la prima ediţie, cât şi a unor cuvinte şi
expresii redundante, completarea diverselor note, cu precizarea Nota din 2017.
în context, s-a renunţat la Argument, la Glosar (cititorul poate accesa Internetul
pentru termenii specifici de aviaţie), precum şi la Nota autorului. La fel, s-a trecut la
formatul B.5, cu colontitlu.
Adăugirile au constat în text şi foto, sub genericul După cincisprezece
ani (2002-2017), vizând în mod expres capitolul VII al volumului, Dreptul la nemurire
şi alte argumente. Cele circa 60 foto (color) adaose sunt inedite,
Iniţiativa realizării ediției de faţă a monografiei Destinul unui zburător.
Căpitanul aviator Mircea T. Bădulescu (1917-1967) aparţine domnului ing. DoruLaurian Bădulescu, fiul eroului cărții, care a scris emoționanta prefață La
centenarul nașterii tatălui meu, a oferit informaţii suplimentare la rescrierea
unor note şi a achitat toate costurile impuse de acest proiect. Ediţia de faţă –
supranumită Ediţia CENTENAR, 1917-2017 – se înscrie în șirul amplelor acţiuni ce
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se vor desfăşura la Buzău şi la Boboc - Buzău cu prilejul celor 150 ani de existență
a Şcolii Gimnaziale nr. l Buzău „Căpitan aviator Mircea T. Bădulescu” şi a 100 ani
de la nașterea patronului ei spiritual.
Misiunea de a efectua operațiunile tehnice pregătitoare pentru tipar a
prezentei ediții a fost asumată de domnul Dorin lonescu, comandor aviator
în rezervă, licențiat în istorie, fost pilot militar şi instructor de zbor pe avioane
supersonice de luptă, în prezent preşedintele Filialei Municipiului Bucureşti a
Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Măria”.
Autorul mulțumește Bunului Dumnezeu că i-a dat puterea să vadă încheiată
aceasta a doua ediție a monografiei Destinul unui zburător. Căpitanul aviator
Mircea T. Bădulescu(1917-1967) şi tuturor celor care s-au implicat în realizarea ei.
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ÎN SAREA CUVINTELOR
Destinul scriitorului Ioan CHERECHEȘ

DANS LA SEL DES MOTS
Destin de l’ecrivain Jean Kerekesh
PREFAŢA (PREFACE)
General de Flotilă Aeriană în retragere Ştefan VOIAN
Motto:
„Istorie trăită eşti.
Enigmatic surâsul mileniului trei?
Nu e greu să te naşti. Nu e greu să mori.
E greu să trăieşti.”
BAZIL GRUIA, Din Copacul ascuns, 1994.

Résumé
Un livre sur un écrivain. Journaliste militaire, travailleur sur les mots et
un homme honnête. Il a écrit toujours sur les pilotes aux débuts de l’aviation
réactive, sur les hommes et, surtout, sur les mots.

Mots-clefs: ecrivain, la modestie, les mots

M

i se face onoarea să scriu Prefața la această carte deosebită: În
sarea cuvintelor. Destinul scriitorului Ioan Cherecheș1, semnată de
Aurel Pentelescu și Corina Cherecheş, fiica eroului cărţii. Cu ani în urmă, mi-a
fost dat să scriu un Cuvânt înainte la volumul biografic „Mareşalul” din Băneasa,
consacrat pilotului de linie aeriană Stefan Alexandrescu, eu fiind camarad de zbor
și instructorul de zbor pe aerodromul Craiova în anii când acesta era pilot militar
Aurel Pentelescu, Corina Cherecheș, În sarea cuvintelor. Destinul scriitorului Ioan Cherecheș, EDITGRAPH,
Buz[u, 2017
1
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de vânătoare-bombardament.
Sunt şapte ani de când am scris acel Cuvânt înainte la cartea „Mareșalul” din
Băneasa, semnată de Ioan Cherecheş și tipărită la Editura Lucman, în 2005.
La acea dată, palmaresul tipografic despre aviatorii militari al scriitorului Ioan
Cherecheş cuprindea doar două volume devenite în scurt timp bestseller-uri: În
căutarea eroilor (Editura Albatros, 1981) și Aerodrom și cer (Editura Militară, 2002).
Între timp, după „Mareşalul” din Băneasa, şirul scrierilor lui Ioan Cherecheş
despre aviatori a devenit impresionant: „Dracii roşii” (2006); Vulturul îşi strânge
aripile (2009); Scafandrul aerului (2009); Statuie vie (2011); Zburător de legendă
(2012); Între cer și pământ (2013); Război după război (2013); Zbor istoric (2016).
Aproape că nu îţi vine a crede că scriitorul Ioan Cherecheş, la o vârstă înaintată,
spre 90 de ani, este atât de prolific. De fapt, totalul cărţilor sale (povestiri, romane,
evocări etc.) atinge cifra 20, fapt demn de consemnat, de apreciat la superlativ.
În acest context de producții tipografice semnate de Ioan Cherecheş, un volum
aniversar la 88 de ani de viaţă, în 21 martie 2017, mi se pare nu numai strict
necesar, dar și firesc. Firescul situaţiei vine din faptul că era, chiar era timpul ca
cineva să se ocupe și de destinul acestui prolific scriitor, Ioan Cherecheș, membru
al Uniunii Scriitorilor din România. Iar cel care a iniţiat si desfăşurat acest demers
este cercetătorul istoric Aurel Pentelescu, care şi-a asociat în realizarea acţiunii
pe fiica scriitorului, Corina Cherecheș.
Remarc efortul și reușita celor doi autori pentru realizarea volumului În sarea
cuvintelor. Destinul scriitorului Ioan Chereches. În conceperea şi finalizarea acestui
volum, ei au plecat de la necesitatea ca Ioan Cherecheş, cel care a scris atâtea cărţi
despre oamenii cu braţele înaripate - aviatorii, să i se consacre şi lui un volum
aniversar pe măsură. Este volumul de faţă, solicitat să îl prefațez.
Volumul se deschide cu un Breviar biografic ce ne oferă datele esenţiale
despre viaţa și activitatea omului și scriitorului Ioan Cherecheș. Se continuă cu
o interesantă şi surprinzătoare convorbire, O viață trăită onest. Scriitorul Ioan
Chereches la 88 ani, inițiată și consemnată de Aurel Pentelescu, autorul principal
al cărții. Pentru ca apoi să ni se prezinte cronologic Bibliografia literară a lui Ioan
Cherecheș, Mesajele acestuia consemnate pe coperta a patra a tipăriturilor sale,
un amplu documentar cu Referințe critice și, în finalul primei părţi a volumului, un
emoționant text inedit Căpitanul Vlad, semnat de Ioan Cherecheş, în anul 1952, la
23 de ani, marcând, după spusele sale, debutul în ziaristică.
Convorbirea O viaţă trăită onest. Scriitorul Ioan Cherecheş la 88 ani
surprinde şi stârnește interesul cititorului prin ineditul multor informaţii din
viaţa și activitatea acestui prolific prozator, dar şi prin modul cum a fost concepută şi
realizată, pe etape importante de viaţă, cu datarea cronologică aferentă; Până la 20
ani (1929 - 1950); în uniforma militară (1950 - 1959); 30 de ani la U.M.E.B. (1959 1989); La masa de scris (1990 - 2017). Cititorul află, pagină cu pagină, drumul vieţii și
destinul, uneori destul de zbuciumat, al acestui fiu de minier în sare din Ocna Mureș,
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Ioan Cherecheş, care, în pofida vicisitudinilor vieţii, nu a renunţat vreodată la scris
şi a cunoscut bucuria creaţiei, săpând... în sarea cuvintelor! Viaţa lui se poate defini și
printr-un singur cuvânt: onest, adică cinstit, corect, incoruptibil (lat. honestus),
moştenire sacră de la părinţii săi ocnamureşeni, Ileana şi Ioan Cherecheș.
Partea a doua a volumului de faţă, consistentă ca număr de pagini, întitulată
Din articolele tipărite în publicații, întregește fericit portretul scriitorului Ioan
Cherecheş în postura sa de gazetar. Sunt selectate peste o sută de titluri din cele
publicate în „Şoimii Patriei” (1953-1956), „Apărarea Patriei” (1956 - 1959), când
a fost ziarist militar profesionist la aceste publicații, în gazeta „Dinamul” (1959
- 1965) a Uzinei de Maşini Electrice din Bucureşti, în săptămânalul „Atitudinea”
(1990 - 1991), precum și în revista „Orizont Aviatic” (2005 - 2006).
Lectura acestor articole tip reportaj literar este realmente captivantă: lumea
aviatorilor militari din anii de început ai aviaţiei reactive româneşti; oamenii din
uzina unde Ioan Cherecheş a lucrat ca muncitor timp de 30 de ani; dovada
gândirii libere, nonconformistă, din publicația „Atitudinea”, după evenimentele din
Decembrie 1989 etc. Cu alte cuvinte, un Ioan Cherecheş, ziarist de primă mărime,
aproape necunoscut nouă, celor de azi. Felicitări autorilor cărții pentru acest...
compendiu ziaristic! Iar eroului cărții de faţă: La mulţi ani cu sănătate, iubite Ioan
Cherecheș! Îţi mulţumesc în numele tuturor aviatorilor pentru cele câte ai scris
despre noi.
Bucureşti, 15 ianuarie 2017
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ZIDUL TĂCERII - INCURSIUNI
ÎN ȘTIINȚA SECRETĂ
LE MUR DU SILENCE – INCURSIONS
DANS LA SCIENCE SECRÈTE
Daniela Georgiana GOLEA
Resume
En 23.11.2017, au Marche de Livre Gaudeamus de Bucarest (Complexe
Exposition). L’Edition du Centre Technique Editorial de l’Armée, a lancé une
série d’ouvres intéressantes. Un attention spéciale a été concentre sur le livre
Le mur du silence – incursions en science secrète. Des solutions technologiques
non-conventionnelles dans l’industrie de la défense

Mots-clefs: livre, science secrete, solutions nonconventionnelles

Î

n data de 23.11.2017, la Târgul de Carte Gaudeamus din București
(Complexul Expozițional) editura Centrului Tehnic Editorial al
Armatei a lansat o serie de lucrări interesante. Dintre acestea, o atenție aparte a
fost atrasă de lucrarea publicată în septembrie 2017 sub forma a două volume
și intitulată „Zidul tăcerii - incursiuni în știința secretă. Soluții tehnologice
neconvenționale în industria de apărare”.1
Printre autorii acestei lucrări tehnice având un conținut deosebit de
atractiv, s-au remarcat Daniela Georgiana Golea (din Oradea), în calitatea
sa de doctorand în Informații și Securitate Națională (Școala Doctorală a
Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul” din București), și Lucian
Ștefan Cozma, acesta din urmă participând în lucrare cu expertiza specifică
unui doctor în Științe Militare (Universitatea Națională de Apărare „Carol I”
Daniela Georgiana Golea, Cristian R. Hideg, Lucian Șt. Cozma, Zidul tăcerii, incursiuni în știința secretă. Soluții
tehnologice neconvenționale în industria de apărare, volumul I și volumul II, Centrul Tehnic Editorial al Armatei,
București, 2017
1
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din București), dar și cu maniera de lucru și cunoștințele specifice oricărui
fizician și cercetător în domeniul științelor exacte.
Această echipă de autori reușește realizarea unei lucrări tehnice în
care putem remarca modul cum se împletește informația tehnologică cu cea
istorică și cu cea economică. Nu în ultimul rând, cele două volume conțin
informații foarte interesante privind tehnologii din domeniul aerospațial mai
puțin cunoscute de public și aproape deloc tratate în literatura de specialitate.
Important este de precizat faptul că aceste două lucrări nu reprezintă de
fapt decât primele volume din cadrul unei lungi serii de lucrări tehnice (serie
denumită „Zidul tăcerii- incursiuni în știința secretă”) ce vor fi scoase pe piață
de acum înainte de către Editura Militară din București.
Aceste cărți sunt dedicate prezentării publicului larg a unor tehnologii
mai puțin sau deloc cunoscute.
Tematicile alese cuprind o paletă largă de domenii cum ar fi: energetică,
grupuri de forță, sisteme de sustentație și propulsie, transporturile din orice
categorie, industria de apărare, medicină și sănătate publică etc., potrivit
tematicii stabilite pentru fiecare volum.
Un aspect demn de menționat este acela legat de prezentarea acestor
lucrări și calitatea lor grafică superioară: lucrări bogat ilustrate, cel mai adesea
prezentând în color și explicând pe înțelesul tuturor tehnologiile până acum
necunoscute de publicul larg.
Cele două volume ale seriei de carte menționate au prezentat, de
pildă, tehnologia vacuumpropulsiei (potrivit inventatorului Rudolf Liciar),
tehnologia sustentației și a propulsiei aerodepresive (potrivit inventatorului
Henri Coandă), tehnologia grupurilor de forță (în special motoare) bazate pe
conversia energiei magnetice (soluțiile tehnologice Moraru-Cozma) și altele.
Nu putem decât să așteptăm cu mare interes continuarea acestei serii de
lucrări de popularizare tehnico-științifică în domeniul științei și tehnologiilor
ocultate.
Recomandăm lucrările apărute în această nouă serie de carte atât
specialiștilor (ingineri, fizicieni), cât și publicului pasionat de noutățile în
domeniul științei și tehnicii.
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Î

ncepând cu acest număr, inaugurăm rubrica „Cercetare, învățare, experiment”,
prin care vom prezenta cele mai intereseante preocupări și realizări în procesualitatea compleză a învățării, azi. (Redacția)

ROLUL TEHNOLOGIILOR ASISTIVE
ÎN DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR
DE ÎNVĂŢARE LA PERSOANELE
CU DEFICIENŢĂ DE VEDERE
ASSISTANT TECHNOLOGIES ROLE
FOR IMPROVING LEARNING SKILLS
AT VISUAL DEFICIENCY PEOPLE
Lector universitar dr. Mihaela STERIAN1
Abstract
The fundamental objective of our research was to study the relationships
between the degree of development of the cognitive abilities of the person with
visual impairment and the degree of participation (capacity and performance)
to the accessibility process, using TA. The overall cognitive learning abilities
were evaluated in a sample of 90 visually impaired users of TA. We have come
to the conclusion that the subjects of the experimental group have a good level
of general learning ability, which recommends them to the use the computer –
at professional and social level - as a pre-emptive form of employment. TA has
led to new orientations and interests in the field of vocational training, with
significant results in social and professional integration.
Key words: access technologies, cognitive learning abilities, professional
interests.
Mihaela Sterian, mihaela.sterian@gmail.com, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei Universitatea Creştină
„Dimitrie Cantemir”
1
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1. Tehnologii asistive – delimitări conceptuale

T

ermenul de tehnologii asistive se referă la serviciile şi echipamentele
utilizate de către persoanele cu deficient de vedere, pentru a compensa
limitele determinate de dizabilitate şi pentru a întări şi accentua performanţele în
învăţare, comunicare, independenţă, mobilitate şi de a avea un control mai mare
asupra mediului, (Assistive Technology Act, 1991, 2004), iar termenul de tehnologii
de acces (TA) se referă la echipamentele hardware şi aplicaţiile software, cu ajutorul
cărora o persoană cu deficienţă, în cazul nostru, deficienţă de vedere, poate utiliza
Tehnologia Informaţională şi de Comunicare (TIC), respectiv computer-ul, cu tot
ceea ce ţine de acesta, inclusiv internet-ul şi serviciile de comunicare aferente acestuia
(CATA, 2004). Termenul de TIC a evoluat de la conceptul „Tehnologie a Informaţiei”
(„Information Tehnology” (IT), care se referă la elementele de bază ale tehnologiei
computerizate: componente hardware şi software, precum şi la abilităţile solicitate
pentru utilizarea eficientă a computerului (de exemplu, producerea de documente
cu ajutorul unui procesor de text, sau în cazul nevăzătorilor – utilizarea cititoarelor
de ecran, a imprimării Braille etc.). Noul concept „TIC” aduce o nouă dimensiune
– aceea a comunicării, care, alături de informare, sunt concepute şi ca modalităţi de
dezvoltare personală. Principalele TA specifice persoanelor cu deficienţe de vedere
sunt: cititoarele de ecran (screen reader), magnificatoarele electronice şi de ecran
(Screen Magnifier), aplicaţiile de recunoaştere a textului, echipamentele Braille
(imprimantele Braille, afişajul Braille), echipamentele de producere a imaginilor
tactile, echipamentele digitale de orientare şi mobilitate, cărţi accesibile în format
DAISY (Digital Accessible Information System).
În cazul persoanelor cu deficienţe vizuale, principalele TA sunt cititoarele de
ecran (screen reader), softurile de mărit imaginea de pe ecranul computerului (screen
larger), echipamentele braille, aplicaţiile de recunoaştere a textului. În categoria TA
pentru persoanele cu deficienţe vizuale, intră atât echipamentele software (cititoare
de ecran, softuri de mărit, recunoaştere de text), cât şi echipamentele hardware
(imprimanta braille, agenda portabilă braille, echipament optic portabil de mărit).
Orice echipament din sfera celor electronice, poate fi inclus în categoria TA, dacă
acesta îndeplineşte câteva condiţii: facilitează accesul independent la informaţie, al
persoanei cu deficienţă de vedere; permite formarea unor noi abilităţi de natură să
îi faciliteze integrarea socială şi profesională; permite efectuarea de sarcini, în mod
relativ independent şi într-un ritm similar cu cel al unei persoane fără deficienţe;
oferă suport în activităţile educaţionale şi în interacţiunile sociale.
În domeniul psihopedagogiei speciale, tehnologiile de acces au permis o nouă
orientare şi abordare a problematicii persoanelor cu dezabilități, atât din punct de
vedere al intervenţiei corectiv-compensatorii, cât şi al dezvoltării unor noi abilităţi
ale acestora.
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2. Impactul TA asupra stilurilor de învăţare
La persoanele cu deficienţă de vedere, abilitatea generală de învăţare
influenţează modul de utilizare al TA, iar TA, la rândul lor, permit formarea şi
dezvoltarea unui stil de specific de asimilare şi operaționalizare a informaţiei. În
acest sens, TA au un rol formativ determinant în formarea, exersarea, dezvoltarea
schimbarea structurilor cognitive, metacognitive, afective, volitive, atitudinale;
implicit impactul lor asupra formării şi dezvoltării personalităţii este covârşitor.
O serie de autori, cum ar fi Kolb (1984), Ball (1978) şi Schmeck (1983/1988),
citaţi de Sternberg (1997), definesc stilul de învăţare ca fiind modalitatea în care
un individ preferă să înveţe; se exprimă prin predilecţia pe care acesta o manifestă
pentru utilizarea anumitor strategii, trasee, proceduri etc.
Stilul de învăţare al unui individ vizează un ansamblu de mecanisme cognitive,
volitive, motivaţionale pe care acesta le pune în acţiune în actul învățării, într-o
combinație unică şi personală.
În egală măsură, stilul de învăţare se referă la trăsăturile şi factorii de
personalitate care sunt implicaţi şi care pot influenţa eficienţa şi calitatea acesteia.
Fiecare persoană manifestă un stil specific de învăţare, constituit din structuri
psihocognitive, care determină diferenţele interindividuale.
Pentru stimularea unei învăţări optime, mediul trebuie să ofere un cadru sigur
şi să faciliteze dezvoltarea unui interes real, secondat de o stare emoţională care să
faciliteze un tip de învăţare activă şi participativă. Implicarea activă în învăţare poate
facilita procesul de învăţare accelerată.
Datorită rolului de a facilita prezentarea şi recepţionarea informaţiei într-un
format cât mai uşor, atractiv şi inteligibil, tehnologiile informaţionale au permis
creşterea interesului tuturor persoanelor, indiferent dacă prezintă sau nu, o deficienţă,
pentru diverse domenii.
În cazul persoanei cu deficienţe vizuale, stilul de învăţare reprezintă strategiile
particulare folosite cu predilecţie în prelucrarea şi procesarea informaţiei, prin
tehnologiile de acces (TA), capacitatea de utilizare a informaţiilor asimilate prin
învăţare, în situaţii concrete. Accesul la educaţie al persoanelor cu deficienţe vizuale
care utilizează TA, a dus la dezvoltarea unor noi stiluri de învăţare, care facilitează
procesele de învăţare accelerată.
Teoria învăţării enunţată de Kolb, postulează existenţa a patru stiluri distincte
de învăţare, bazate pe cicluri de învăţare în patru stadii. Cea mai eficientă cale de
învăţare şi asimilare de cunoştinţe este prin experienţă (Kolb, 1984). Învăţarea prin
experienţă presupune patru stadii ciclice. Cele patru combinaţii ale percepţiei şi
prelucrării informaţiei determină cele patru stiluri de învăţare din modelul lui Kolb:
activist – activ, reflecţie – reflectiv, teoretician – abstract, pragmatic – concret.
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Modelul său facilitează înţelegerea diferitelor stiluri individuale de învăţare
şi explică ciclul de învăţare prin experienţă. Kolb include acest ciclu al învăţării
ca pe un principiu central al teoriei sale, denumită, de obicei, ciclu de învăţare în
patru stadii, pe parcursul cărora experienţele „imediate sau concrete” asigură o bază
pentru observaţii şi reflecţii. Aceste observaţii şi reflecţii sunt asimilate şi distilate
în „concepte abstracte”, producând implicaţii noi pentru acţiuni care pot fi „testate
activ”. (Webb, 2006).
Preluând modelul învăţării ciclice lui Kolb, Webb (2006) propune un model,
compus din şase etape ciclice (figura 1). Cele şase etape sunt general valabile pentru
toate persoanele, dar în cazul persoanelor cu deficienţe vizuale, pot apărea diferenţe
atât în etapa de percepţie şi explorare a stimulului, cât şi în etapa de consolidare şi
memorare a informaţiilor conferite de stimul.

Figura 1. Modelul învăţării în şase cicluri (Webb, 2006)
Modelul dezvoltat de Webb poate fi utilizat şi personalizat în situaţii de
învăţare, la persoanele cu deficienţe vizuale care utilizează ca mijloc de acces la
informaţie, tehnologia informaţională şi TA. Situaţia de învăţare care include TA, ca
factor mediator între persoana cu deficienţe de vedere şi situaţia-stimul, are rolul de a
creste încrederea în sine, nivelul de motivatie, motivaţia sporită şi starea de securitate,
elemente ce converg spre perceperea corectă a situaţiei, a stimulului (etapa a doua).
TA interpusă, între persoana cu deficienţe de vedere şi stimul, prezintă
informaţiile într-o formă accesibilă simțurilor rămase valide în urma deficienţei.
Informaţia poate fi percepută pe cale auditivă cât şi/sau tactil-kinestezică (informaţii
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transpuse în format braille). O integrare corespunzătoare a elementelor stimulului de
perceput, determină trecerea la următoarea etapă în procesul de învăţare. Pot apărea
probleme la nivelul cognitiv de percepţie şi semnificare a informaţiilor din etapa
anterioară procesului de învăţare, luând în consideraţie diferenţele de procesare a
informaţiei, între o persoană cu deficienţe de vedere şi una fără deficienţe.
La persoanele cu deficienţe vizuale, tratarea informaţiilor se face secvenţial,
accentul fiind pus atât pe informaţiile ajunse la nivel cognitiv pe cale auditivă, cât şi
tactil-kinestezic (texte tipărite braille, hărţi în relief, planşe, mulaje). Prin intermediul
computerului şi al materialelor adaptate, TA facilitează accesul persoanei nevăzătoare
la informaţiile de care are nevoie, pentru ca acestea să poată fi structurate în memorie
pe o perioadă scurtă şi/sau mai lungă de timp, în funcţie de demersul urmărit. De
exemplu, în cazul elevului nevăzător, se recomandă ca acesta să poată avea acces
la o variantă descriptivă a graficelor şi imaginilor, în care să fie cuprinsă o descriere
detaliată. Descrierea poate fi în format audio sau text. În etapele următoare, de
reproducere şi repetiție, performanţele pot diferi uşor sau pot fi identice, în funcţie de
particularităţile individuale ale dezvoltării abilităților şi mecanismelor cognitive care
sunt angrenate, pentru a face faţă situaţiei de reactualizare a informaţiilor percepute
anterior. Un rol important îl au şi experienţele anterioare.
TA permit dezvoltarea mecanismelor de învăţare, în condiţiile în care persoana
ce utilizează computerul beneficiază de cunoştinţe şi de o bogată experienţă anterioară,
asimilată prin cursuri de instruire specifice şi exercițiu individual. Astfel, aceasta
poate face faţă solicitărilor procesului de predare-învăţare, la un nivel relativ identic
cu cel al unei persoane fără deficienţe. Relativ, deoarece aici se interpun dificultățile
impuse de deficienţa de vedere, cum ar fi: perceperea stimulilor în mişcare, a celor de
nuanţă tridimensională sau grafice complexe etc.
Viitoarele cercetări vor demonstra poate, care sunt modificările concrete
produse de TA în ceea ce priveşte performanţele în învăţare, stilul cognitiv sau stilul
de învăţare la persoanele cu deficienţe de vedere.

3. Evaluarea capacităţii generale de învăţare
Abilitatea generală de învăţare se referă la capacitatea de asimilare selectivă
de informaţii noi (ce implică concentrarea atenţiei şi rezistenţa la interferenţă), a
organizării lor în memorie (inhibiţia cognitivă) şi a operării cu toate aceste categorii
de informaţii (prin raţionament, categorizare şi transferul lor la probleme similare,
sau activate în memoria de lucru). Pentru definirea abilităţii generale de învăţare au
fost selecţionate două probe relevante pentru studiul în cauză, şi anume: transferul
analogic şi memoria de lucru.
Transferul analogic este o dimensiune esenţială pentru mediul muncii. Este
foarte important procesul de transfer eficient al cunoştinţelor asimilate într-un context
dat, în situaţii noi. Se bazează pe similaritatea dintre o problemă rezolvată, stocată în
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memorie şi o problemă actuală.
Memoria de lucru (ML) este o componentă centrală a aptitudinii generale de
învăţare, fiind un bun predictor al performanţelor academice. ML joacă un rol deosebit
în profesiile care impun învăţarea unor limbaje de programare, a unor noi modalităţi
de utilizare a soft-urilor etc. Nivelul abilităţii generale de învăţare reprezintă un
indicator semnificativ al modului de utilizare al tehnologiei de acces.
Obiectivele cercetării
1. Identificarea persoanelor cu deficienţă de vedere, utilizatoare de tehnologie
asistivă, cu vârsta cuprinsă între 18-35 de ani.
2. Evaluarea psihologică, din punct de vedere al capacităţii generale de
învăţare, a unui lot de 90 de subiecţi cu deficienţă de vedere, utilizatori de tehnologie
asistivă.
Ipoteza de bază a studiului
Se prezumă că există o corelaţie semnificativă între gradul de dezvoltare a
abilităţilor cognitive al persoanei cu deficienţă vizuală şi gradul de participare
(capacitatea şi performanţa) la procesul de accesibilizare, prin utilizarea tehnologiei
asistive.
Lotul experimental
Cercetarea s-a efectuat pe un lot experimental din populaţia de persoane cu
deficienţă vizuală utilizatoare de tehnologie asistivă, cu vârstă cuprinsă între 18-35
ani. Lotul experimental a fost constituit din 90 de subiecţi, selecţionaţi din cadrul
persoanelor cu deficienţă vizuală, utilizatori de computer, conform unor criterii de
randomizare. Subiecţii au fost selecţionaţi din următoarele localităţi: Bucureşti, ClujNapoca, Brașov, Piteşti, Piatra Neamţ, Ilfov, Râmnicu Vâlcea.
Metodele şi instrumentele utilizate în prezentul studiu, au fost condiţionate
de specificul variabilelor considerate reprezentative pentru tema abordată. Pentru
studiul dimensiunilor stabilite, s-au aplicat următoarele metode: metode de culegere
a datelor prin intermediul testului psihologic, chestionarului, interviului, studiului
de caz, observaţiei. Rezultatele au fost prelucrate şi interpretare prin platforma de
evaluare şi interpretare psihologică CAS.
Prezentarea şi descrierea instrumentelor de cercetare utilizate
Pentru evaluarea stilului de învăţare a fost aplicată bateria de teste Cognitrom
Assessment System (CAS), achiziţionată de la firma Cognitrom - Cluj-Napoca.
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Din bateria de teste CAS au fost selectate o serie de probe, considerate
semnificative pentru obiectivele studiul nostru, şi anume:testul de transfer analogic
verbal;testul memorie de lucru;
chestionarul de evaluare a intereselor (CEI).
Transferul analogic vizează acele procese care oferă posibilitatea rezolvării
de probleme noi, pe baza similitudinii cu problemele deja rezolvate (Singley &
Anderson, 1989). Transferul este un proces care presupune existenţa a două etape:
învăţarea (construirea unor scheme cognitive) şi aplicarea (reconstruirea structurilor
deja existente). Aplicarea structurilor cognitive în situaţii familiare, reprezintă o
simplă reproducere a cunoştinţelor, în timp ce valorificarea în contexte noi, reprezintă
transferul. Cu cât subiectul valorizează mai bine cunoştinţele de care dispune şi este
mai eficient în a le transfera în situaţii noi, cu atât se apreciază că are aptitudini
cognitive mai dezvoltate.
Testul propus evaluează transferul de cunoştinţe declarative, şi anume,
conţinuturile verbale. Cunoştinţele declarative sunt reprezentate de cunoştinţe uşor
de verbalizat şi uşor accesibile conştiinţei. Transferul analitic de conţinuturi verbale
este dependent de baza de cunoştinţe.
Opţiunea noastră pentru acest test a fost tocmai în scopul evaluării nivelului
de cunoştinţe ale persoanei cu deficienţă de vedere şi a modului de operaţionalizare
a acestor cunoştinţe. Scala transfer analogic verbal conţine un număr de 22 de itemi,
fiecare item fiind alcătuit din două părţi: o parte în care se specifică relaţia dintre două
elemente şi a doua parte, în care se dă un alt element şi patru posibilităţi de relaţie.
Sarcina subiectului este de a aplica relaţia descoperită în prima parte a itemului,
pentru a selecta alternativa corectă din a doua parte.
Testul memorie de lucru (ML), este o probă esenţială în procesul de evaluare a
abilităţii generale de învăţare.
Memoria de lucru se referă la capacitatea sistemului cognitiv uman de a stoca
pentru o perioadă scurtă de timp informaţii relevante din punct de vedere al sarcinii
şi de a opera în paralel cu aceste informaţii. Conform teoriei lui Baddeley & Hitch,
memoria de lucru este alcătuită din două componente, şi anume: 1. stocare pe termen
scurt, şi; 2. procesare. Scopul testului de memorie de lucru este de a evalua capacitatea
de stocare şi procesare simultană a informaţiei. Proba constă în prezentarea unui şir
de cifre şi litere, sarcina subiectului fiind de a memora acest şir şi de a reactualiza
mai întâi cifrele în ordine crescătoare, iar apoi literele în ordine alfabetică. Acest tip
de sarcină presupune stocarea în memoria de scurtă durată, a informaţiei şi simultan,
operarea cu aceste informaţii.
Chestionarul de evaluare a intereselor (CEI), evaluează interesele unei
persoane, în sensul preferinţelor cristalizate ale acesteia pentru anumite domenii de
cunoştinţe sau de activitate. Ele constituie factori motivaţionali esenţiali în alegerea
carierei şi determină gradul de satisfacţie şi performanţă ale unei persoane, în
activităţile pe care le desfăşoară.
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Cea mai simplă modalitate de a grupa şi identifica tipurile de interese este
modelul hexagonal propus de Holland. Cele 6 tipuri de interese sunt determinate în
funcţie de obiectul activităţilor preferate, astfel:
- interesele realiste (R) - se manifestă prin tendinţa spre activităţi care presupun
manipularea obiectelor, maşinilor şi instrumentelor;
- interesele investigative (I) - presupun o atracţie pentru cercetare, investigare,
sub diverse forme şi în cele mai diverse domenii (biologic, social, fizic, cultural etc.);
- interesele artistice (A) - se manifestă prin atracţie spre activităţi mai puţin
structurate, care presupun o rezolvare creativă şi oferă posibilitatea de autoexpresie
(poezia, pictura, muzica etc.);
- interesele sociale (S) - implică orientarea spre activităţi care necesită
relaţionare interpersonală (preferinţa pentru predare sau pentru a ajuta oamenii să-şi
rezolve diverse probleme);
- interesele antreprenoriale (E) - se manifestă prin preferinţa pentru activităţi
care permit iniţiativa şi posibilitatea de coordonare a propriei activităţi sau a activităţii
unui grup;
- interesele de tip convenţional (C) - presupun preferinţa pentru activităţi care
necesită manipularea sistematică şi ordonată a unor date sau obiecte, într-un cadru
bine organizat şi definit.
Chestionarul este format dintr-un număr de 60 de itemi, cu 3 variante de răspuns
pentru fiecare. Se răspunde la fiecare întrebare în ordinea în care sunt prezentate, prin
încercuirea variantei considerată adecvată pentru interesele personale.
Pentru fiecare dimensiune evaluată, subiectul poate obţine un scor maxim de
20 de puncte şi un scor minim de 0 puncte. Se consideră că pentru interesele cel mai
puternic cristalizate, persoana va obţine scorul cel mai mare. Astfel, pattern-ul este
format dintr-un tip dominant, cel pentru care persoana dovedeşte gradul cel mai înalt
de similaritate şi tipuri secundare, ordonate în funcţie de gradul de similaritate al
persoanei cu acestea. În acest fel, pentru fiecare persoană se obţine un tip dominant
de interese (cu cota cea mai mare) şi o serie de interese secundare, ordonate în ordinea
descrescătoare a punctajului obţinut.

4. Rezultatele cercetării
Rezultatele obţinute în urma aplicării probelor psihologice mai sus menţionate,
au fost prelucrate şi interpretate prin intermediul programului de evaluare CAS. Au
fost introduse rezultatele obţinute la probele aplicate în forma „creion-hârtie”, pentru
fiecare subiect, într-un program de prelucrare statistică, obţinându-se o medie pentru
fiecare dimensiune a testelor, la nivelul lotului investigat.
În urma analizei mediei statistice, se constată că rezultatul eşantionului
investigat pentru aptitudinea generală de învăţare este: 4 (bun). Subiecţii care au
participat la cercetare, au un nivel bun al abilităţii generale de învăţare, considerat
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în termenii de etalonare propuşi de CAS. Acest aspect relevă că ei au obţinut o
performanţă mai bună decât 69,1% din populaţie. Este evident faptul că, aceşti subiecţi
prezintă abilităţi cognitive bune, care îi recomandă în utilizarea computerului, ca
formă predilectă la angajare, în plan profesional şi social.
Interesele unei persoane se constituie în factori motivaţionali esenţiali în
alegerea profesiei, cu rol determinant în performanţa profesională şi în nivelul de
satisfacţie conferit de practicarea unei profesii. Centralizarea rezultatelor obţinute la
scalele chestionarului de interese:

După cum se poate observa în graficul de mai sus, interesele sociale ocupă
primul loc în ordinea preferinţelor subiecţilor analizaţi. Ei sunt preocupaţi în mod
deosebit de activităţi care implică relaţionare interpersonală, în sensul de a oferi
ajutor „celuilalt” în diverse contexte sociale. Este demn de semnalat şi scorul ridicat
(70%) obţinut la variabila „interese investigative”, care presupune abilităţi pentru
cercetare, investigare, sub diverse forme şi în cele mai diverse domenii.
De asemenea, subiecţii manifestă o anumită atracţie spre activităţi creative,
care presupun un context informal de exprimare (nivelul intereselor artistice este
65% ). Ei nu sunt atraşi de activităţile repetitive, monotone, care implică manipularea
sistematică şi ordonată a unor date sau obiecte într-un cadru foarte structurat, fapt
care explică nivelul scăzut (30%) obţinut la dimensiunea interese convenţionale.

5. Rolul tehnologiilor de acces în orientarea educaţională
şi profesională
În cazul persoanelor cu deficienţe de vedere, se pot observa valenţele formative
ale TA, în noile orientări educaţionale şi profesionale, în managementul comunicării,
informării şi activităţilor de studiu, la şcoală, facultate, acasă sau la serviciu.
Utilizarea formatului electronic şi a formatului audio, reprezintă o alternativă
mai economică la formatul braille. În contextul actual al utilizării tot mai pregnante a
computerului pentru diverse activităţi, cărţile în format braille prezintă dezavantajul
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unui cost ridicat de tipărire, spaţiu de depozitare mare, inflexibilitate în deplasare.
Cu toate acestea, formatul braille nu trebuie eliminat din sfera materialelor
informaţionale, deoarece el oferă sprijin în procesul de predare-învăţare a scrierii şi
citirii, la elevii din clasele primare.
Accesul la informaţiile disponibile oferite de internet reviste, ziare, jurnale,
biblioteci publice (în acest caz, este necesară scanarea cărţilor sau transpunerea lor
în format digital audio) sau virtuale, aria domeniilor de interese a persoanele cu
deficienţe vizuale s-a lărgit. Aceştia pot avea acces la informaţii de ultimă oră din
domenii care, până în momentul apariţiei TA, nu le erau accesibile sau necesitau
adaptări foarte anevoioase. Alături de accesul efectiv la informaţie, comunicarea
prin intermediul serviciilor oferite de internet (poştă electronică, mesagerie instant,
telefonie, forumuri şi liste de discuţii pe diverse teme) a permis dezvoltarea şi
conturarea unei relaţii mai strânse între persoanele fără deficienţă şi cele cu deficienţă
vizuală.
Informaţia în format electronic oferă avantajul unei utilizări mai rapide, mai
comode şi mai stimulative. Un text electronic sau pre-înregistrat audio este mai
practic, nu numai pentru persoanele cu deficienţe vizuale, ci şi pentru persoanele fără
deficienţă, deoarece sunt mai uşor de parcurs, oferă flexibilitate în lucru etc.
Societatea informaţională modernă, se axează pe modele grafice multimedia
rapide, atrăgătoare, uşor de folosit, interesante, dar care ignoră sau oferă prea
puţin spaţiu accesibilităţii, în ciuda legislaţiei care obligă la acest fapt. Principalul
dezavantaj al TA este, evident, în cazul informaţiei grafice (planşe, scheme, grafice
dinamice etc.). Este obligatoriu ca orice informaţie grafică să fie însoţită de o
alternativă accesibilă.
Sistemul de învăţământ, special şi integrat, este obligat să faciliteze şi să
promoveze utilizarea TA, nu numai în situaţiile recreative, informale, ci şi în acele
situaţii formale, oficiale, prin facilitarea asimilării de cunoştinţe şi formarea de
competenţe. Competenţele formate trebuie să fie la acelaşi nivel cu cel al persoanelor
fără deficienţe, iar sarcinile de lucru trebuie realizate într-un ritm şi la un nivel
aproape identic.
La fel ca în educaţie, tehnologiile informaţionale au permis atât dezvoltarea
de noi domenii de activitate, cât şi aprofundarea unor domenii deja existente. În ceea
ce priveşte problematica persoanelor cu deficienţe vizuale, computerul dotat cu TA
specifice, a determinat noi orientări în formarea educațională, respectiv profesională,
valorificarea şi dezvoltarea unor abilităţi anterioare, de exemplu în muzică,
matematică. Acest demers de reorientare către domenii moderne de activitate, a
sporit şansele de integrare şi a redus riscul unei segregării sociale. Actualmente, pot
fi identificate locuri de muncă, care anterior apariţiei tehnologiilor de acces erau
aproape inaccesibile nevăzătorilor.
TA a eliminat dependenţa faţă de un însoţitor, care avea rolul de a facilita
accesul la informaţie, al persoanei cu deficienţe vizuale, ducând la independenţa,
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autonomia acesteia. Pentru ca o persoană cu deficienţe vizuale să poată să-şi
îndeplinească sarcinile de serviciu, este necesar ca mediul în care aceasta activează,
să fie informatizat şi accesibilizat. În egală măsură, persoana nevăzătoare trebuie să
aibă cunoştinţe şi competenţe pentru acel post.
În evaluarea nivelului de performanţă al unui nevăzător, în ceea ce priveşte
sarcinile sale de lucru la serviciu, trebuie avute în vedere limitările impuse de
deficienţă, dar şi de gradul de accesibilitate al postului de muncă.
Printre noile orientări profesionale ale persoanelor cu deficienţe vizuale,
conform rezultatelor obţinute la CEI, enumerăm: profesia de avocat (în condiţiile în
care şedinţele sunt transpuse în format electronic, iar un asistent transcrie documentele
scrise de mână); asistent social; profesor; pedagog; analist programator (pentru
aplicaţiile care nu necesită grafică complexă, iar limbajul de programare utilizat este
unul accesibil); referent ştiinţific (pentru redactarea rezumatelor unor cărţi, care să nu
cuprindă elemente de grafică sau formule greu de accesibilizat); secretar/traducător
(traducerea de materiale, redactarea de scrisori, gestionarea fluxului informaţional);
ziarist; analist politic. Un alt domeniu educaţional şi profesional la care TA au permis
accesul, îl reprezintă domeniul muzical.
TA au facilitat accesul persoanelor cu deficienţe de vedere spre creație, fie ea
de nuanţă artistică sau recreativă. În domeniul muzical, utilizând computerul adaptat
corespunzător cu TA, la care se conectează un instrument muzical accesibil şi un
microfon profesional, pot fi dezvoltate creaţii artistice muzicale. Creaţia artistică,
îmbinată cu cunoştinţe de programare, au dus la interesul crescut al nevăzătorilor
către crearea şi administrarea de programe complexe integrate într-un web-site sau
chiar construcţia şi administrarea unui site în întregime.
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