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rEligiilE – idEntitAtEA
EuropEAnă
o rElAţiE contrAdictoriE (ii)
(poSiBilă Schiţă prEliminAră)

Doctrina „Monroe” n-o reflecta acelaşi
Să
lucru?
aperi, să spriDan popescu
jini, cu mijloace statale, interesele americane
dincolo de graniţele Statelor Unite?
Deci şi astfel de teze ne pot legitima
european fără nici un fel de probleme.
Şi aici – chiar dacă nu întotdeauna se
întâmplă astfel – ar trebui să

prevaleze solidaritatea, altruismul, cu
efecte benefice şi pentru patroni şi
pentru salariaţi. Un Cod al Muncii în
favoarea salariaţilor şi în defavoarea
patronatului îi descurajează pe
aceştia din urmă. Iar un Cod al Muncii
în favoarea patronatului şi defavoarea
salariaţilor îi nemulţumeşte pe aceştia
din urmă, provocând greve şi proteste
de tot felul, ceea ce înseamnă pierderi
de activitate.
continuare ^n pag. 3

BAni, timp,
riSc și
cAtEgorii în
finAnțE
În fiecare moment al vieții
noastre luăm decizii.
Conștient sau mai puțin
conștient, deciziile ne deLect. Univ. Dr.
finesc ca persoană, ne
Renate bratu, ulbs caracterizează comportamentul și ne conduc către direcții viitoare benefice
sau mai puțin benefice pentru viața cotidiană, în
toate dimensiunile ei – profesională, socială,
personală, etc. Ceea ce constatăm este că de
foarte puține ori reflectăm la impactul financiar pe
care orice decizie îl are asupra noastră și celor din
jurul nostru.
continuare in pag. 4

primul război mondial

Conf. Univ. Dr.
Cornel Jucan, ulbs

cazuri de utilizare
ale inteligenței
artificiale (Ai)
Fiecare popor are, lăsată de
Dumnezeu , o față proprie, un
chip al lui de a vedea lumea și
de a-l răsfrânge pentru alții.
mircea Vulcănescu
Dezvoltarea Inteligenței Artificiale AI, astăzi, este condusă
de giganți tehnologici care
adoptă o abordare pe mai
multe direcții.
Ei își creează propria tehnologie, investesc în companii cu
idei
promițătoare
și
achiziționează startupuri cu
produse de nișă. Iată câteva
dintre numele grele din acest
domeniu:

continuare in pag. 2

cât de competitiv este
turismul românesc? (ii)

Conf. Univ. Dr. Virgil nicula,
ulbs
În analiza competitivităţii în turism sau luat ca ţări de referinţă, pentru
comparaţie, nouă ţări din apropierea
României, care sunt considerate
concurenți, raportat la forma de turism
cheie: Austria, Bulgaria, Croaţia, Ungaria, Republica Cehă, Slovacia, Polonia, Grecia și Turcia. Analiza globală
face referire la compararea ţărilor supuse analizei, din punct de vedere al
crucea de pe caraiman

valorilor celor 14 indici. În baza viziunii de marketing a Ministerului Turismului, competitivitatea României în
domeniul turismului faţă de concurenţii
săi prezintă o serie de aspecte calitative.
Astfel, față de Austria, România este
mai competitivă în domeniul prețuri și
tarife. Austria prezintă următoarele
puncte forte: nouă situri incluse în patrimoniul UNESCO, moștenire a trecutului imperial materializată în palate,
arhitectură, artă, patrimoniu cultural
bogat; poziționare în centrul Europei,
conexiuni superioare la nivel aerian și
terestru; servicii de înaltă calitate,
infrastructură de cazare performantă,
structuri organizaționale dezvoltate,
activități de marketing extinse;
preparate culinare faimoase la nivel
internațional:
- continuare in pag. 8 -

ASE-ul, Altă dAtă
Dan popescu

„... entuziasmul este
apanajul
adolescenţilor... cunoaşterea lumii şi
experienţa înlocuiesc entuziasmul cu
simţul umorului”
Gr. c. moisil

Mai departe. După 2 ani de școală
tehnică sanitară, facultatea. Era şi o
tradiţie în familie, dar şi o necesitate. Nu
îmi repugna şi nu îmi repugnă nicicum
meseriile, munca fizică, dar simţeam că
trebuie să mă specializez în ce-mi place,
altceva nu mă mulţumea. Şi ce-mi
plăcea? Economia, în speţă „Economia
Politică”, moştenind astfel ceva şi de la
bunicul meu generalul Vrăjitoru, de la
celălalt bunic, învăţătorul Porfir Popescu,
al cărui caiet de însemnări pe care-l am
în bibliotecă, referindu-se la pământ, e un
veritabil curs de efort/efecte, de la tatăl
- continuare in pag. 5 meu ş.a.

Conf. Univ. Dr. Paul lucian, ulbs

StrAtEgiA dE
dEzvoltArE
rurAlă A româniEi
2014-2020
Strategia de dezvoltare rurală a
României pentru următorii ani se
înscrie în contextul de reformă şi
dezvoltare pe care UE şi-l propune
prin strategia „Europa 2020”. ,,Europa 2020” reprezintă strategia de
creştere a Uniunii Europene pentru
perioada 2010-2020. Urmărind
obiectivele strategiei Europa 2020
pentru o economie inteligentă,
sustenabilă şi favorabilă incluziunii, strategia stabileşte ţinte
ambiţioase pentru statele membre
în domeniul educaţiei, inovării, energiei/mediului, ocupării forţei de
muncă şi incluziunii sociale şi
îmbunătăţirea competitivităţii în
general. Pe baza acestui document, fiecare stat membru îşi
stabileşte ţinte şi planuri de acţiune
la nivel naţional sub forma unui
Plan Naţional de Reformă, care
este monitorizat în mod periodic.
- continuare in pag. 7 -

inteligența artificială
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Conf. Univ. Dr.
Cornel Jucan, ulbs
urmare din pagina 1
IBM. Supracomputerul IBM
Watson - care se bazează pe
algoritmi de procesare a limbajului natural, de învățare
automată (machine learning) și
pe algoritmi de raționament și
poate extrage semnificații din
imagini, clipuri video, text și vorbire - a devenit unul dintre cele
mai vizibile și mai cunoscute
exemple de AI când a bătut doi
dintre cei mai buni jucători de
"Jeopardy!" la un show de televiziune din anul 2011. De
atunci, IBM a creat aproximativ
100 de produse, aplicații și servicii comercializate, construite
pe Watson.
În anul 2015, IBM și-a creat divizia de soluții de afaceri cognitive
(Cognitive
Business
Solutions Unit), o organizație
internă de consultanță care
lucrează pentru a adapta datele
companiei și tehnologiile cognitive la o gamă largă de industrii
și nevoi de afaceri. De exemplu, Watson a fost utilizat în
domeniul medical pentru a
ajuta furnizorii de asistență
medicală să diagnosticheze
pacienții și să folosească
aplicații de comerț electronic.
Potrivit IBM Parekh, soluțiile
sunt construite, utilizate și
desfășurate în mai mult de 45
de țări și în 20 de industrii
diferite.
Google. Cu unitatea DeepMind,
a devenit una dintre cele mai
mari din AI. Începând cu anul
2015, compania a încorporat
tehnologia
de
învățare
profundă numită RankBrain în
motorul său de căutare pentru
a-l ajuta să înțeleagă și să
răspundă mai eficient la unele
întrebări. Învățarea automată
se bazează pe tehnologia
mașinilor fără șofer și la începutul anului 2016, aplicația
AlphaGo l-a bătut pe campionul
mondial de Go, Lee Sudol,
jocul de Go fiind foarte complex
și strategic. Google oferă, de
asemenea, o versiune proprie a
unui asistent virtual automatizat, Google Now, o aplicație de
chat (Allo), un dispozitiv de tip
similar vorbitor numit Google
Home și TensorFlow, o
bibliotecă de software pentru
învățarea automată open
source.
"Învățarea automată/mecanică
este un mod fundamental,
transformator,
prin
care
regândim modul în care facem
totul", a declarat directorul executiv al Google, Sundar
Pichai. "Aplicăm cu grijă acest
lucru în toate produsele noastre, fie căutarea, anunțurile,
YouTube sau Play. "
Apple. Cea mai cunoscută
inițiativă AI la Apple este Siri,
asistentul inteligent personal
care rulează pe iPhones, iPads
și la cea mai recentă versiune a
sistemului său de operare
desktop. Dar compania are și
alte inițiative care ajută produsele și serviciile sale să recomande
conținut,
să
recunoască
chipurile,
să
prezică alegerile de cuvinte, să
recunoască modelele de utilizare și să îmbunătățească durata de viață a bateriei
dispozitivului. La conferința
anuală a dezvoltatorilor din
iunie 2016, Apple a anunțat că
noile sale sisteme de operare

încorporează mai multe funcții
AI cu capabilități de predicție
cum ar fi scanarea și organizarea fotografiilor utilizând
recunoașterea facială și gruparea acestora în funcție de
locație.
Apple a deschis Siri și alte
aplicații bazate pe AI unor dezvoltatori terți, oferindu-le acces
la tehnologia rețelei neuronale.
Apple "face cât mai ușor pentru
oameni să adauge plase neuronale la aplicațiile lor", a spus
Chris Nicholson, CEO și fondator al programului de învățare
profundă a învățării Skymind, în
luna iunie a anului 2016.
Achizițiile recente ale Apple includ Emotient, al cărui software
poate măsura complexitatea de
expresii faciale și să analizeze
răspunsurile emoționale, precum și Turi, care ajută dezvoltatorii
să
încorporeze
învățarea automată în aplicații
și proiecte de cercetare.
Facebook. În comparație cu
IBM și Google, Facebook a preluat cu oarecare întârziere AI.
Dar, de atunci, a lucrat agresiv
pentru a-și construi capacitățile
proprii de învățare automată și
Inteligență
Artificială.
În
concordanță cu misiunea sa de
a conecta oamenii între ei și cu
lumea digitală, compania a
folosit algoritmi bazați pe AI
pentru a recunoaște și eticheta
fețe în fotografii, pentru a curăța
fluxurile de știri și pentru a gestiona destinațiile de plasare a
anunțurilor. În iunie 2016, Facebook a anunțat DeepText, un
motor de înțelegere a textului
bazat pe învățarea profundă,
care spune că poate înțelege
contextul textului a mii de
postări, pe secundă, în mai
mult de 20 de limbi diferite.
"DeepText are potențialul de a
îmbunătăți
în
continuare
experiențele
Facebook,
înțelegând mai bine posturile
pentru a extrage intenții, sentimente și entități (de exemplu,
oameni, locuri și evenimente),
utilizând semnale de conținut
mixt, precum text și imagini, realizând concomitent și automatizarea eliminării conținutului
neplăcut." Așa a
declarat
Facebook într-o postare pe
blog.
Agentul inteligent al companiei,
M, parte din Facebook Messenger și acum în testări beta,
poate comunica prin intermediul unui text cu utilizatorii și
poate efectua o serie de funcții
de servicii pentru clienți, cum ar
fi rezervarea aranjamentelor de
călătorie și comandarea de
flori. Se așteaptă ca proiectele
viitoare
să
includă
recunoașterea persoanelor prin
vocile lor din videoclipuri.
Microsoft. Compania a experimentat cu rețele neuronale și
de învățare profundă de mai
multă vreme și a făcut o serie
de achiziții, inclusiv SwiftKey, o
aplicație de tastatură care
analizează istoricul tastării utilizatorilor și învață modelele de
utilizare a acestora.
Cu câțiva ani în urmă, Microsoft
a produs unul dintre cele mai
importante descoperiri ale sale,
Translator
Skype,
care
utilizează recunoașterea vocii
pentru a traduce discursul și
textul în timp real. Compania
pune acum tehnologia în uz în
celelalte aplicații, inclusiv în
motorul de căutare Bing, și traduce documentele din vasta

sa bază de cunoștințe.
Microsoft oferă de asemenea
Cortana Intelligence Suite,
bazată pe asistența personală
digitală, Cortana; Microsoft
Cognitive Services, care ajută
dezvoltatorii
să
utilizeze
tehnologia AI în aplicațiile lor
prin adăugarea unui simplu
cod; platforma sa cloud computing Azure și seturile de instrumente pentru învățarea
automată și pentru a ajuta dezvoltatorii să creeze roboți
inteligenți pe baza capacităților
de comunicare text, voce, video
și 3-D ale Skype. "Ca industrie,
suntem la vârful unei noi frontiere, care împerechează puterea limbajului uman natural cu
inteligența
avansată
a
mașinilor", a afirmat CEO-ul
Satya Nadella într-un comunicat de presă din martie 2016.
Compania "pariază viitorul
său pe AI", potrivit unui articol
din iulie 2016 din The Verge.
Samsung. Compania a anunțat
că a fost "în căutare activă" să
achiziționeze dezvoltatori de AI
și alte programe software, conform unui articol din Bloomberg
din martie 2016.
Ca parte a inițiativei Samsung
smart devices, cel de-al patrulea cel mai mare investitor
din companiile globale de AI
dorește să împingă în continuare afacerea cu software-ul și
să combine tehnologia AI cu
hardware-ul pe care îl face deja
pentru telefoane, electronice de
consum, aparate și mașini. În
luna august 2015, a făcut o
investiție strategică de milioane
de dolari în programul Vicarious, un proces de învățare
automată axat pe integrarea
software-ului și hardware-ului
AI. "Vom lăsa software-ul să
conducă și să conducă afacerile noastre mai degrabă decât
să asiste hardware-ul," a declarat vicepreședintele executiv
al companiei, Rhee In Jong,
pentru Bloomberg. "Nu ne
uităm doar la o anumită
tehnologie sau zonă. Dar
inteligența artificială este în
mod clar o cale de urmat. "
Salesforce. Cea de-a patra
companie de software pentru
întreprinderi din lume s-a aflat
pe parcursul ultimilor doi ani
într-o fervoare de achiziție AI.
Cea mai recentă achiziție, MetaMind, dezvoltă instrumente de
prelucrare a limbajului natural,
viziune pe calculator și instrumente de analiză predictivă.
Compania a introdus Sales-
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force Einstein, o nouă platformă
AI, încă din luna septembrie
2016. Einstein integrează AI în
platforma de vânzări, servicii și
marketing a companiei și le
permite
clienților
să
construiască aplicații bazate pe
Inteligență Artificială. "Dacă nu
este următorul lucru important,
nu știu ce este", a declarat directorul Salesforce, Marc Benioff, pentru Forbes în luna
august 2016.
Amazon. De-a lungul ultimilor
ani, gigantul de comerț electronic și-a consolidat echipa de
AI, accelerând activitatea la un
număr de proiecte care susțin
afacerea sa de bază de retail,
ajutându-și astfel clienții să-și
stimuleze propriile afaceri.
În timp ce compania a folosit
de mult AI pentru funcția de
căutare și motorul de recomandare, experții de date lucrează
la modele sofisticate de prognozare a cererii, care prevăd
probabilitatea clienților să facă
clic pe produsele afișate în
interogările de căutare. În
același timp există și probabilitatea să facă clic pe link-uri
conexe și să facă cumpărături.
În anul 2015 compania și-a
lansat serviciul de învățare
automată Amazon ca un concurent pentru produsele cloud
de la Microsoft și Google, iar în
2016 a pus la dispoziția dezvoltatorilor programul său de
învățare
profundă,
numit
DSSTNE. Sistemul de difuzoare home Amazon Echo al
companiei vine cu un asistent
virtual AI, Alexa, care poate
recunoaște
discursul
și
răspunde la întrebări generale
de cunoștințe; citește cărți, articole și alte conținuturi; redă
muzică la cerere; controlează
dispozitivele smart-home; și,
bineînțeles, comandă produse.
Alibaba. Încă din anul 2015, Alibaba s-a alăturat IBM, Microsoft și Amazon în lansarea
unui serviciu-cheie de învățare
pe bază de tehnologie cloud.
Platforma, numită Aliyun,
încorporează algoritmi de
învățare automată și de
învățare profundă, care îi pot
ajuta pe dezvoltatori să prezică
comportamentul utilizatorilor și
să construiască aplicații mai repede. În august 2016, ramura
de cloud computing a companiei a lansat o nouă suită de
soluții AI, inclusiv tehnologii de
recunoaștere video, imagine și
vorbire, care pot fi utilizate întro varietate de industrii pentru a
crește eficiența, a reduce cos-

turile și a monitoriza riscurile.
Deși Compania se confruntă cu
o concurență solidă, mai ales în
SUA, speră să-și găsească o
nișă, în companiile din China,
care
vor
să-și
extindă
capacitățile de AI, în întreaga
lume.
Baidu. Prin intermediul laboratorului său de inteligență
artificială din Silicon Valley și al
laboratorului
de
învățare
profundă din China, gigantul de
căutare a dezvoltat o varietate
de inițiative bazate pe AI, pe
care le integrează în ofertele
sale principale de căutare și
servicii web. Exemplele includ
recunoașterea imaginii, analiza
video, tehnologia realității augmentate și recunoașterea imaginii medicale. De asemenea,
utilizează tehnologii de dezvoltare pentru autoturisme și
utilizează rețele neuronale pentru a găsi programe malware în
rețeaua sa și pentru a urmări
anunțuri
În august washinGton
2016, China Money
Network a raportat că întreprinderea a redus finanțarea
pentru un proiect mai obscur de
livrare a produselor alimentare
prin drone pentru a-și concentra resursele asupra AI. Compania intenționează să facă
publice mai multe proiecte AI în
lunile următoare.
"Pentru Baidu, AI este prioritatea de top", a declarat fondatorul
Robin
Li
pentru
Advertising Age încă din luna
septembrie 2016.
*
*
*
Întreprinderile din toate industriile fac alegeri privind modul în
care vor achiziționa tehnologii
AI. De exemplu, un sondaj din
ianuarie 2016 al directorilor
globali din industria financiară
de către Euromoney Institutional Investor Thought Leadership a constatat că 42% dintre
respondenți au declarat că
organizația lor utilizează cercetarea și dezvoltarea internă
(R&D) pentru a-și dezvolta
capacitățile de AI / învățare
automată. Alte modalități includ
angajarea consultanților și a
firmelor de cercetare, participarea la hub-uri și incubatoare
de inovare, parteneriate cu alte
întreprinderi și / sau mediul academic, agenții crowdsourcing
și joint-venture, fuziuni și
achiziții.
bibliografie
IBM, eMarketer, 2017, Artificial
Intelligence:
What’s
now,
what’s new and what’s next
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Dan popescu
urmare din pagina 1
O linie de echilibru este cea mai
utilă social. Revenind, fireşte,
libertate, dar în cadrul stabilit de
legi. Fireşte, egalitate, dar egalitate de şanse, unii reuşesc mai
mult, alţii mai puţin, oamenii
sunt diferiţi. Fraternitate, desigur, dar cu precădere în
cadrul
solidarităţii,
al
generozităţii, al altruismului. În
limbaj economic strict, şi solidaritatea, şi generozitatea, şi altruismul
sunt,
de
fapt,
externalităţi care internalizate
se reîntorc cu avantaje, chiar,
dacă, uneori, indirecte, pentru
cei care le-au promovat.
9. La noi în România s-a furat
imens şi din toate părţile. Au
suferit şi suferă cei cu valoare
şi fără recompense sociale pe
măsura acestei valori. Se tot fac
cercetări, deseori serioase, în
ce
privește
verificarea
tranzacțiilor, a achizițiilor dubioase. În problemele comisioanelor din contracte, a unor
nume fictive și sume reale din
paradisurile fiscale. În ce

Vaticanul

religiile și identidatea europeană
privește conturile secrete “ofshore”. În ce privește faultarea
impozitelor, tehnologiilor respective, etc. Sunt asemenea
teme amintite ingrediente ale
unor escrocherii patentate în
plan european. Rămânând în
Europa, cred și într-o metodă
mai simplă. Anume, să se ia operativ măsuri hotărâte comparându-se veniturile legale cu
averea acestor îmbogăţiţi
corupţi şi cinici, care trăiesc în
vile de lux în ţară şi străinătate
şi duc un trai de nababi, din
banii furaţi de la populaţie, de
regulă pe deasupra legilor.
“Noua aristocrație a României?
Nicicum. Așa zisă, în fapt
coruptă,
incultă,
penibilă,
venală, apatridă, cu o imensă
sete de furt, de îmbogățire. Trebuie văzut ce au moştenit dinainte de 1944; ce le-a luat sau
ce le-a dat sistemul comunist ca
atare; ce au pierdut şi ce au
câştigat astfel; ce au dobândit
sau ce au pierdut după
Revoluţie – cum şi de ce – în
ţară şi străinătate etc. Ne pierdem, din păcate, în fel de fel de
lucruri “mici”, inclusiv în massmedia, considerabil depăşite de

astfel de probleme reale grave.
O fi deliberat, n-o fi deliberat?
Pot fi combinate cele 2 tipuri de
cercetări. Oricum, avem de-aface cu un destin pe care nu-l
merităm. Pe când „schimbarea”, cu atât mai mult cu cât
economia are stringentă nevoie
de readucerea în circuitul economic a resurselor furate din interior sau cu sprijin din exterior,
pentru că s-a luat şi de acolo.
Avem nevoie de sesizarea clară
a vinovaţilor şi din exterior, să
ştim pe ce şi pe cine putem
conta. Reacţia astfel ar vădi
tocmai o identitate europeană
efectivă. Cea care a scos
Franţa la liman, Italia la liman.
Cea care a scos la liman Belgia, Olanda, Statele Unite,
Rusia chiar, şi nu puţine alte
ţări.
10.
Desigur, politica este
subordonată intereselor, dar
depinde cât şi cum. Şi în acest
sens este o limită. Or, am fost
şi suntem presați de fel de fel
de diplomaţi care susţin interesele unor firme străine, dar se
îmbogăţesc
şi
ei
abracadabrant. Dar şefii din regiile
publice cu rezultate atât de

slabe? Dar generalii făcuţi
peste noapte şi care habar nu
au ce este războiul? Au participat doar la bătăliile pentru
avere... Dar băncile care
transferă în afară profiturile?
Dar politicienii cu venituri uriaşe
plătite pentru vorbe lipsite de
conţinut? De ce salarii şi pensii
neapărat „speciale” (de peste
4000-5000 de euro, şi chiar mai
mult, la pensii nefiind deloc
vorba de contributivitate), care,
în opinia mea, nu sunt în
măsură să înlăture astfel de lucruri? Având în vedere toate
acestea, să nu uităm că, în perioada interbelică, mişcarea
legionară,
superreligioasă,
discriminativă,
şi,
uneori,
criminală,
exacerbând
naţionalismul – „Să faci
Căpitane o ţară/ Ca Soarele
sfânt de pe cer”, dar cum, prin
ce mijloace, care să fie motoarele creatoare de resurse,
cum să se facă integrarea întro Europă civilizată – şi-a alimentat forţa şi interesele tocmai
într-o astfel de atmosferă
economică şi politică cupidă,
coruptă, venală, stimulată de
chiar Carol al II-lea. Şi a ieşit
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ceea ce a ieşit.
Oare nu învăţăm nimic în acest
sens? Ce fac oare decidenţii
noştri în afară de cei care s-au
îmbogăţit şi se îmbogăţesc şi ei
astfel? Ce fac tinerii? Ce face
justiţia pentru a pune capăt –
chiar pe baza legilor în vigoare
sau altora noi –, unor astfel de
probleme, pentru a nu acţiona
selectiv, pentru a redobândi şi
pe această cale încrederea
populaţiei?
Iată un tablou destul de complicat, chiar urât din perspectiva
ultimelor aspecte menţionate
(desigur, sunt şi părţi bune, dar
nu ne-am referit la ele). Implozie economică şi socială cu
efecte letale? Nu cred că o
doreşte cineva normal cât de
cât la cap. Cu atât mai mult cu
cât butoaie de explozibil, unele
cu fitilul aprins, sunt răspândite
pe diferite paliere – de la
exacerbări naturale la mizerie
socială, de la catastrofe
naţionale la poluare, de la fracturi religioase la ofensiva
„controlată” a ignoranţei etc – în
întreaga lume. Respectarea
identităţii europene ne poate
ajuta...

bani, timp, risc
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Lect. Univ. Dr. Renate
bratu, ulbs
urmare din pagina 1
Chestionând persoane la întâmplare,
care nu activează în domeniul economicului, acestea caracterizează
“finanțele” ca pe un subiect sofisticat,
specific economiștilor, greu de înțeles,
care acum "nu se mai cere pe piața
muncii". Pornind de la aceste considerente, dorim să evidențiem faptul că în
secolul "vitezei", al "lipsei de răbdare",
al "supra-așteptărilor", al lecturii "pe
diagonală" dar și cel al "provocărilor", al
oportunităților generate de "elementele
neașteptate și ne-experimentate", al
aprecierilor manifestării "modelului calitativ" demult uitat, este nevoie de "oprire
a timpului" pentru reflectare și
conștientizare a faptului că ceea ce decidem acum are efect asupra bunăstării
prezente și viitoare.
În fapt, considerăm că este utilă o
apreciere mai mare a domeniului financiar ca o piesă din puzze-lul societăţii.
Dincolo de aspectele tehnice și complicate ale "ABC-ului financiar", fiecare individ, într-o anumită măsură folosește
principiile financiare. Viața reală ne
oferă diferite exemple de "experți în
finanțe" cu sau fără studii de specialitate
în domeniu. Ni se pare natural și
obișnuit ca să existe foarte buni antreprenori care au construit holdinguri fi-

nanciare sau ne-financiare aplicând și
combinând instrumente ale domeniului
financiar însuşite în cadrul studiilor de
economie urmate. După cum sunt exemple de anumiți antreprenori care au
generat valoare adăugată unor mari
companii, în calitate de manageri sau
acționari, și care au studii de bază în alte
domenii (medici, ingineri, profesori de
matematică, sociologi, etc) (Forbes,
2017) (Capital, 2016). În acest context
evidențiem o caracteristică comună a
tuturor celor care generează valoare
adăugată, și aceea că, acești antreprenori au înțeles și folosesc un principiu de bază, respectiv, rolul și funcțiile
banilor
(al
capitalului,
în
general)(Kirițescu, 1997). În fapt,
aceștia au înțeles ce este valoarea
(pentru fiecare element din activitatea
unei firme, în realizarea unui proiect, în
deciziile de alocare a capitalului, în
strategiile de economisire – investire,
etc). Amintim aici un instrument de
referință al finanțelor care constă în Procesul Descoperiri Prețului (Price Discovery Process) prin care, în
confruntarea
cumpărătorilor
și
vânzătorilor, pe anumite piețe și pe
baza unor informații, se determină valoarea (activelor). (Fabozzi, 2012). Un alt
criteriu de referință în finanțe este timpul. Literatura de specialitate ne
furnizează un instrument specific pentru abordarea financiară a deciziilor respectiv principiul Valorii în Timp a
Banilor (TVM, Time Value of Money),

conform căruia o sumă prezentă de
bani valoarează mai mult decât aceeași
sumă de bani disponibilă într-o perioadă
viitoare, și aceasta datorită puterii de
cumpărare mijlocului de schimb. De
asemenea, nu putem discuta despre
valoare și timp în finanțe fără să
precizăm și variabila risc. Prin urmare
putem reconsidera definiția finanțelor ca
fiind suma deciziilor care au impact
asupra valorii activelor în condiții de timp
și risc.
In jurul nucleului financiar al obiectivelor
și deciziilor se evidențiază elementele
componente ale economiei, respectiv:
persoanele fizice, companiile nefinanciare și financiare, autorităţile guvernamentale și piețele (piața muncii, piața
bunurilor și serviciilor și piața capitalurilor). Astfel, domeniul financiar este
abordat diferit, în funcție de specificul
decidentului, și anume: finanțe personale (individuale), finanțe corporative și
finanțe publice. Fiecare din cele trei
nivele de abordate a studiului finanțelor
presupune analiza sistematică a
tranzacțiilor financiare în condiții de valoare, timp şi risc.
Din punct de vedere a literaturii de specialitate, finanțele corporative sunt cele
mai privilegiate, beneficiind de rezultatele unor multiple studii de cercetare.
Orice decizie adoptată în cadrul unei
companii are la bază metode analiză
financiară care utilizează un "alfabet"
specific denumit contabilitate. Similar, la
nivelul structurilor și instituțiilor de stat,
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s-au constituit departamente economico-financiare prin care se evaluează și
se analizează tanzacțiile financiare generate în cadrul acestora, pe baza unui
limbaj similar denumit tot contabilitate
(cu elementele specifice domeniului
public).
Finanțele
personale
(individual)
analizează tranzacțiile financiare în
ceea ce privește economisirea, creditarea, constituirea de planuri
investiționale pe piața de capital, contribuirea la un fond de pensii private,
participarea la planuri de asigurări de
viață specifice persoanelor fizice, etc.
Domeniul de studiu al finanțelor personale este relativ nou, căruia i s-a acordat o atenței sporită mai ales după criza
financiară din perioada anilor 20072010, conțientizându-se importanța
educației financiare a indivizilor și a impactului acesteia asupra economiei, la
general.
Deocamdată,
analiza
financiară a individualilor nu beneficiază
de instrumente specifice deoarece nu
există o contabilitate a datelor financiare
personale. În cazul entităților, contabilitatea de furnizează informații prin setul
de documente denumite "Situațiile Financiare Anuale", sau "Rapoarte Financiare", la nive de individ este
necesar crearea unui cadru informativ
care să reflecte stocul de valoare
(bunăstarea individuală la un moment
dat) precum și fluxurile de valoare
evidențiate la nivel dinamic (pe mai
multe perioade de timp). Considerăm

că este importantă analiza financiară la
nivel de individ, și aceasta deoarece,
rezultatul financiar individual (care poate
fi pozitiv sau negativ) reprezintă un factor esențial în economia reală și în procesul de intermediere financiară. Pentru
evaluarea macroeconomică a finanțelor
personale s-au creat diverși indicatori
prin care se poate evalua nivelul de incluziune financiară (World Bank, Financial Inclusion, 2011) pornindu-se de la
ideea că o persoană cu cât ințelege și
folosește mai mult serviciile financiare,
cu atât va avea obiective și va adopta
decizii ce pot genera creșterea
bunăstării individuale în timp, și implicit
a economiei în care activează. Cu toate
acestea, se constată că procesul de inclusiune financiară prezintă un ritmuri
de manifestare diferite în fiecare țară.
(World Bank, 2014; Demirguc-Kunt, A.
Klapper, L., Singer, D., 2017). În cazul
României, datele din anul 2015 ne
plasează pe ultimul loc în UE în ceea ce
privește nivelul de educație financiară
individuală, și implicit în ceea ce privește
gradul de incluziune financiară. (World
Bank, Financial Inclusion Indicators,
2017).
În consecință considerăm că este necesar să conștientizăm și să atribuim un
rol semnificativ caracterului financiar al
oricărei decizii ( în termeni de valoare,
timp și risc) și ținând cont de specificul
nivelului de analiză (individual, corporativ și/sau public).
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Dan popescu
urmare din pagina 1
Vroiam să ştiu mai multe despre
„regulile” care învârt lumea, oamenii, bunăstarea şi mizeria, viaţa,
despre bani, despre rolul statului şi
al instituţiilor etc. Aşa că am dat examen de admitere – absolvind, însă
şi anul II la Şcoala Sanitară (se
făceau 3 ani) – la Institutul de Ştiinţe
Economice şi Planificare „V.I.Lenin”
(ISEP), fost „Academia de Înalte
Studii Economice şi Comerciale” şi
redevenit, ulterior, „Academia de
Studii Economice” (ASE) din
Bucureşti. Am vrut să-mi depun
dosarul la „Economie Generală”
(alias „Economie Politică”), dar cum
acolo se dădea o “notă” şi la originea socială, nu am vrut să risc.
Deci, „Finanţe, Bănci şi Contabilitate”. Examen la Matematică, parcă
la Constituţie, la Geografie ş.a. Am
intrat „în faţă”, printre primii. Şi chiar
şi la „Finanţe, Bănci şi Contabilitate”
îmi plăcea ce făceam. Coleg de
grupă cu Dan Istode, de la „Cuibul
cu barză”, şi de serie cu Stolojan,
devenit ulterior finanţist şi apoi primministru.
... Nu fac parte dintre cei care
puneau şi pun nereuşitele şi
aberaţiile sistemului pe profesorii de
la ASE – nu au fost puţini din
aceştia după 1989 – ci spun că am
avut parte de profesori excepţionali.
Este drept, se schimbase garda, în
locul marilor dascăli de tradiţie în
Academie, precum Victor Săvescu,
Suciu, imensul Nicolae Iorga,
marele Virgil Madgearu, se afirma
o generaţie mai tânără, mai ales cu
dosar bun şi cu studii în URSS –
studii cu „ parti-pris” dar foarte serioase de altfel – alături de câţiva
dintre cei vechi care nu avuseseră
vederi politice distincte şi mai ales
zgomotoase spre „dreapta”. Astfel,
„Contabilitatea” am făcut-o cu venerabilii C.Gh. Demetrescu şi
Mărculescu, Dreptul cu Marc
Onescu,
Economia
Politică
capitalistă (se făcea mai ales prin
referinţe critice, dar, deseori, depindea de profesor) cu fermecătorul
realmente Stelian (Puiu) Dumitrescu, cea socialistă cu Gh.
Staicu, câteva cursuri de istorie
economică cu rectorul Marin Lupu,
mare personalitate în economie şi
„înainte”, şi apoi cu Anica Cherciu
etc. Eram o grupă de studenţi foarte
serioasă, era competiţie între noi
pentru a şti cât mai mult, pentru a
obţine aprecieri cât mai deosebite,
eu fiind destul de sus. Alţi colegi: Virgil Pârvu, fusese director de şcoală,
Irina Meleghi, Cristi Papaiani, Gh.
Păun, contabil-şef la o mare întreprindere,
Corneliu
Hotăran,
aşişderea, Sever Frenţiu. Nu era,
însă, tot ceea ce-mi dorisem.
Vroiam, în continuare, la „Economie
Generală”, secţia de „Economie
Politică”. După ce o cerere de transfer aici mi-a fost respinsă, la sfârşitul
anului II de Contabilitate, în virtutea
notelor mari decanul Constantin
Danciu de la „Economie Generală”
mi-a aprobat cererea. Aşa că am
făcut, după 2 ani de contabilitate şi
finanţe, 3 ani de „Economie Politică”
(durata studiilor era de 5 ani).
Aici a fost un adevărat regal: Istoria
gândirii economice cu Ivanciu Nicolae-Văleanu, care m-a condus ulterior la „doctorat în economie”,
extrem de serios, nu-ţi permiteai
glume, Circulaţie bănească cu
Năstase, Finanţe cu fermecătorul
Gheorghe Bistriceanu, care, ulterior, mi-a acordat prietenia sa, coordonatorul activităților fiind prof. dr.
Iulian Văcărel. Filozofie cu incom-

academia de studii economice
parabilul şi delicatul Ludwig Grünberg, Tehnologie industrială cu Luigi
Dobrescu, iar Tehnologie agrară cu
Boiangiu, devenit ulterior socrul unui
coleg de promoţie (Milică Soare),
Buget cu Mihai Amuza, Statistică cu
simpaticul Stoichiţă (la o materie
ceva mai aridă) şi apoi cu briantul
Mişu Anastasescu, decedat prematur, în sfârşit Economie
mondială cu excelentul A.D. Albu şi
cu admirabilul N.S. Stănescu, care,
realmente, ne vrăjeau, „Socialismul
ştiinţific” (aşa se chema disciplina),
cu o doamnă Iovaneli, deloc rea.
Analiza activităţii economice a întreprinderii cu Protopopescu, profesor burghez până-n măduva
oaselor (venea la curs în costum şi
cu batistă albă în buzunarul de sus
al hainei), fusese dealtfel ministru,
Planificarea
şi
organizarea
industrială cu simpaticul Dumitru
Joiţa ş.a. Dintre cei amintiţi şi alţii pe
care, poate, i-am uitat, erau
cercetători importanţi ai domeniului,
destul de ponderaţi şi echilibraţi în
aprecieri. Mai făceam Planificare cu
decanul C. Danciu, căruia i-am fost
şi îi sunt recunoscător pentru aprobarea cererii mele. Am lăsat special
la urmă seminariile speciale de
„Economie Politică”, din anii IV şi V,
câte 8 ore săptămânal, cu viitorii
academicieni N.N. Constantinescu
şi Tudorel Postolache, cu profesorii
Ion Blaga şi Mihai Dulea, cu tinerii
asistenţi Dumitru Ciucur, Ghiţă
Tănase, Gh. Bărbăcioru, un
adevărat spectacol de vigoare, profunzime,
cultură
economică
românească şi universală, ştiinţă
veritabilă a dialogului. Să ne
înţelegem: dintre toţi aceştia (cu o
excepţie pe care n-o redau), nu
buchisea nimeni cursul (acum este
laptopul), toţi vorbeau liber admirabil, inteligent, cu cuvinte alese,
captivant. Este drept, însă, noi
citeam şi ne străduiam din greu.
Aveam în fiecare zi (sâmbăta liberă
nu era), de regulă 6 şi uneori chiar
8-10 ore de cursuri şi seminarii la
care erai obligat – dacă vroiai să
înveţi serios, şi eu vroiam – să
adaugi cel puţin 3-4 ore pe zi de
studiu individual. În general, lecturi
la bibliotecă sau acasă. De altfel,
pentru seminarii se afişau, cu o
săptămână înainte, „planurile de
seminar” care cuprindeau principalele puncte ale dezbaterii şi de
citit obligatoriu circa 70-100 de
pagini din lucrări esenţiale – nu doar
Marx şi Engels, dar și Strumilin precum și Novojilov și Kantorovici ,
econometrici sovietici. Pe urmă, argentinianul Raul Prebisch, dar și
Celso Furtado Schumpeter, mai
mulţi autori americani printre care
Carey, Friedman, francezi, printre
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care Jacques Marseille, Maurice Allais, Jean Fourastie, italieni, britanici
– Harod, Keynes –, suedezi – G.
Myrdal – etc. Unii „de stânga”, dar
nu doar. Şi asta nu numai la
„Economie Politică”, ci şi la „Istorie
economică”, la „Istoria gândirii economice” – făceam și românii D.
Cantemir, Nicolae Bălcescu, P.S.
Aurelian, V. Slăvescu, V.
Madgearu, M. Manoilescu ş.a. – pe
urmă și la „Buget””, „Finanţe”, la
„Economia, planificarea şi organizarea industriei”, a „Agriculturii”, la
„Analiza activităţii economice a întreprinderilor”,
la
„matematici”,”făceam” personalități
dintre cele mai importante.
În anul III am luat cele mai mari note
(am avut doar două note de nouă),
iar în anul IV şi V am fost fie al
doilea, fie al treilea din promoţie (tot
2-3 note de 9, aici se făcea
diferenţa), primul fiind Valerian Tobultoc, devenit profesor de planificare
(management). Rareori câte un 9.
Alţi colegi la „Economie Politică”?
Iată, Dinu Dragomirescu, excelent
student, apoi redactor la „Viaţa
Economică” şi pe urmă cercetătorredactor („Revista Economică”) în
cadrul Institutului Central de
Cercetări Economice, plecat după
Revoluţie în Franţa (soţia avea
rude) unde a lucrat la Paris la o
publicaţie ecologică; Ovidiu Nicolescu, devenit cercetător la Institutul
de Cercetări Economice şi apoi remarcabil profesor la ASE în domeniul Managementului; Valentin
Verzeanu şi Ion Marinaş, redactori
la radio şi televiziune; Ştefan Naciu,
redactor la radio. Pe urmă, Cornelia
Daminescu, asistentă şi lector universitar dr. de „Economie” la Politehnica din Bucureşti (a decedat
foarte timpuriu); tot aici Gh. Gorincu,
profesor dr. de „Economie”; Dănilă
Rădulea,
profesor
dr.
de
„Economie” la Universitatea de
Construcţii din Bucureşti; Ion Roşu
Hamzescu, profesor dr. de
„Economie” la Universitatea din
Craiova; Emilia Gheţe, profesor dr.
de „Economie” la Universitatea
„Dunărea de jos” din Galaţi; dr. Ioan
Georgescu, redactor la „Viaţa
Economică”, „Revista Economică”
şi, apoi, după Revoluţie, redactorşef adjunct la „Capitalul”; dr. Elena
Zaharia, cercetător I la Centrul de
Cercetări Economice al Academiei,
de la Iaşi; Radu Tufeanu, ajuns director de bancă românească la
Roma; Stelică Popescu, redactor la
„Viaţa Economică” şi pe urmă
economist la un mare institut de
proiectări (IPIU); Pârvuţoiu şi
Tomescu, ajunşi şefi prin comerţul
exterior; Marcela Ichim-Eremie,
conf.dr. de „Economie” la medicina
din

Bucureşti; Petre Baron, în turism,
ajuns subsecretar de stat după
Revoluţie etc.
Examenul de licenţă l-am trecut toţi
cu note foarte mari. De altfel, la examenul de anul V pentru
„Economie Politică” (examinatori
prof. Postolache şi prof. Blaga), am
tras biletul, îmi căzuse ceva ce îmi
plăcea – în fapt, toate subiectele îmi
plăceau – era vorba, în speţă, de
valoarea în muncă la Marx–,
confirmată, însă, de atestarea
utilităţii produsului – şi valoarea în
utilitate la austriacul Menger, eu
opiniind că în acest sens Marx şi
Menger susţin acelaşi lucru – o mai
veche teză a mea pe care o
dezbătusem la seminariile speciale.
Prof. Postolache îmi cere biletul, îmi
spune că am 10 (zece) plus şi mă
eliberează din sală. Eu îi explic că
n-am răspuns la bilet iar el îmi
spune că examinatorii sunt complet
edificaţi asupra cunoştinţelor mele
chiar şi fără răspunsul la bilet. Aş fi
vrut să răspund, totuşi, dar, trebuie
să recunosc că faptul în sine m-a
flatat, dintre colegi fiind singurul care
m-am confruntat cu o astfel de
situaţie... Împliniri frumoase. Dar nu
mai insist pe detalii despre ASE şi
profesori, am publicat cu mai mulţi
ani în urmă un amplu studiu în
„Economistul”, întins pe vreo 8 numere, „Economiştii, istoria unei veritabile profesii”, sunt acolo toate
amănuntele.
Sigur, încă un aspect. Şi aici, activitatea UTM, pentru mine, de fapt, a
fost cvasi inexistentă. Plăteam o
mică cotizaţie la secretar – vehement contestatar al comunismului,
pe urmă. Nu mă interesa în nici un
fel: aveam sportul, petrecerile mele
private, nu am frecventat aproape
deloc reuniunile studenţeşti. Dar
cum terminasem facultatea, iar cei
cu activităţi politico-obşteşti primeau
o jumătate de punct sau un punct în
plus la repartiţie, iar mie puteau nu
să îmi dea, ci să-mi ia, am acceptat
în anul IV să fac parte din Consiliul
Asociaţiei Studenţeşti pe facultate,
fiind votat în unanimitate. Aici, am
organizat o întâlnire cu câţiva membrii ai echipei de handbal masculin
a României – campioni mondiali (cu
Ioan Moser, Virgil Hnat şi Mircea
Costache II) şi am pus bazele excursiilor studenţeşti în ASE, semnând un acord cu ONT-ul, vizitând
apoi
Tuşnad-ul,
Braşov-ul,
Timişoara etc. Nu aş dori să supăr
pe nimeni, dar ASE-ul în acele vremuri, deloc uşoare, era bine organizat, funcţiona corespunzător.
Ce era cu biserica, cu slujbele de
Înviere şi de Crăciun? Cu regularitate, la datele respective se organizau reuniuni de elevi sau studenţi
cu
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dans şi tombolă, tocmai pentru a
îndepărta tineretul de credinţă. Nu
prea s-a reuşit. În ce mă priveşte,
încă de mic copil, nu am lipsit măcar
o dată de la aceste slujbe şi nu am
dat nicio socoteală, vreodată, cuiva.
Nu mergeam unde semnasem
„convocator”, ci unde doream eu.
De altfel, la biserica „Sf. Elefterie”, „a
mare”, din cartierul meu, din
Cotroceni, venea imens de multă
lume. O mare de oameni.
Mergeam doar cu familia şi nu ne
„încrucişam” cu numeni. Pot însă să
spun că nu o dată am stat la slujbe
lângă vecinii de cartier Dinu Săraru,
Oni Oroveanu (pictor evreu, dar de
Paşte şi Crăciun venea şi la
ortodocşi), toţi cei de pe strada mea,
colegii de la şcoală şi de la rugbi,
mai apoi etc...
Aşadar, absolvent de facultate,
licenţiat, cu medie mare şi cu
aprecieri superlative din partea unor
profesori (N.N. Constantinescu, Ion
Blaga, Tudorel Postolache, Ivanciu
Nicolae-Văleanu, Gh. Bistriceanu
etc) – în câţiva ani îmi vor cita articolele şi studiile în lucrările şi cărţile
lor –, încotro să mă îndrept? Era o
întrebare justificată de faptul că
după ce îmi studiaseră dosarul profesional – pe cel social – politic nu
se prea mai punea accentul, suntem deja în 1966 – mă solicitau mai
multe instituţii importante ce îşi
trimiseseră reprezentanţii lor „să mă
ceară” în Comisie, Comisia de
repartiţie. Unde se intra în ordinea
mediilor, plus punctele activităţii
politice (membru de partid etc.) sau
dacă soţul sau soţia intrau înainte
iar tu, soţ sau soţie, aveai dreptul
să-ţi alegi unde şi-a ales convivul,
indiferent de medie, chiar dacă veneai la urmă. La mine era doar
media, restul nu erau. Deci, mă
cereau: ziarul „Scânteia”, ca redactor economic (îmi publicaseră deja
„proba” pe 10 aprilie 1966, un „Dialog despre calitate”, cu ing. Emilia
Radu, directorul filaturii şi ţesătoriei
„Aurora”; practic fusese un concurs
la care participaseră vreo 6 colegi,
cu cele mai bune medii, aproape toţi
erau membrii de partid, eu nu, dar
pe care l-am câştigat eu); revista
„Viaţa Economică”, unde redactor
şef era academicianul Gh. Dolgu,
de astăzi, tot ca redactor; redactor
economic la radio şi televiziune
unde trecusem şi proba video şi de
voce în faţa unei comisii condusă
de L. Sărăţeanu (nu cred că-l
chema real aşa); Ministerul
Comerţului Exterior, ca economist
la una din întreprinderile sale; în
sfârşit, ASE Bucureşti, Facultatea
de Economie Generală, secţia de
„Economie Politică”, pentru postul
de asistent. Aveam, dar, de unde
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aniversări

29 septembrie 1902. moartea scriitorului francez emile zola
22 septembrie 1984. pe locul marii bătăli de la Verdun, din primul
război mondial, președinții franței și Germaniei, francois mitterand
și helmut kohl își dau mâna ca simbol al reconcilierii și amiciției
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Programul Naţional de Dezvoltare
Rurală aliniat la Strategia Europa
2020 contribuie la realizarea unei
creşteri inteligente, prin sprijinirea
formelor de cooperare între
instituţiile de cercetare şi lucrătorii
din agricultură, dar şi dezvoltarea
componentei
de
formare
profesională, dobândirea de
competenţe
şi
diseminarea
informaţiei.
Creşterea durabilă pune accent pe
scăderea emisiilor de carbon şi sprijinirea practicilor agricole, care să
protejeze împotriva degradării
mediului. Finanţarea investiţiilor în
infrastructura rurală duce la reducerea sărăciei şi crearea locurilor de
muncă în zonele rurale ,,contribuind
la creşterea favorabilă incluziunii.
Pentru utilizarea eficientă a fondurilor europene, România a
încheiat un Acord de Parteneriat
care să asigure convergenta cu
strategia europeană pentru creştere
inteligentă, ecologică şi favorabilă
incluziunii. În Acordul de Parteneriat
sunt incluse cinci provocări în materie de dezvoltare, din care numai
trei sunt abordate integral în Programul Naţional de Dezvoltare
Rurală şi anume: Competitivitatea,
Resursele, Oamenii şi societatea.
În conformitate cu Strategia Europa
2020 şi cu obiectivele generale
PAC, principala misiune a Politicii
de dezvoltare rurală a României
pentru perioada 2014 -2020 este
dezvoltarea zonelor rurale datorată
decalajelor faţă de zonele urbane şi
faţă de alte regiuni rurale la nivel european.
Agricultura României prezintă
deficienţe structurale mari legate de
numărul mare al populaţiei ocupate
în agricultură, aproximativ 3,8 milioane persoane şi un deficit comercial cu produse agroalimentare.
Structura exporturilor cu produse
agroalimentare arată că mai mult
de jumătate sunt mărfuri brute cu
valoare adăugată mică cum ar fi:
cereale, seminţe oleaginoase, animale vii, etc.
Existenţa numărului mare de ferme
de subzistenţă scade productivitatea şi randamentul muncii în
agricultură. Fermierii români nu au
acces la credite pentru a-şi dezvolta
spiritul antreprenorial şi pentru
investiţii în cercetare. Datorită
condiţiilor meteo favorabile, agricultura românească a contribuit în ultimii trei ani la creşterea economiei,
fără aceste condiţii, o mare parte a
populaţiei rurale este expusă riscului de sărăcie şi excluziunii sociale.
Pentru exerciţiul financiar 2007 –
2013, absorbţia banilor din fondurile
europene pentru agricultură a ajuns
la 4,9 mld.euro, aproape jumătate
din banii disponibili. Deşi, absorbţia
fondurilor este bună, rezultatele nu
sunt satisfăcătoare, deoarece
disparităţile regionale s-au accentuat.
În Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 sunt incluse trei mari provocări din cele
cinci incluse în Acordul de Parteneriat, ultimul este un document ce
descrie modul în care România
urmăreşte să utilizeze fondurile europene în vederea îndeplinirii obiectivelor Uniunii Europene. Creşterea
competitivităţii este o prioritate a
sectorului agricol şi de dezvoltare
rurală pe termen mediu şi lung.
Aceasta include necesitatea unor
acţiuni pentru îmbunătăţirea
performanţei economice şi accesul
pe piaţă al fermelor; creşterea volumului producţiei agricole de calitate;
modernizarea unităţilor de prelucrare şi comercializare, promovarea
producţiei agricole şi alimentare cu
valoare adăugată mare, etc.

Creşterea competitivităţii acestui
sector se poate realiza şi prin calificarea fermierilor şi adoptarea
cunoştinţelor de specialitate moderne pentru a îmbunătăţi informarea
şi formarea profesională a lucrărilor
din agricultură.
O altă prioritate a Strategiilor de
Dezvoltare Rurală 2014 – 2020
este gestionarea durabilă a
resurselor naturale a căror nevoi
identificate se referă la: calitatea
mediului şi biodiversităţii în zonele
cu înaltă valoare naturală; gestionarea durabilă a pădurilor;
menţinerea calităţii apei şi solului;
reducerea emisiilor de gaze cu
efect de seră şi adaptarea la
schimbările climatice. Aceste nevoi
pot fi implementate prin transfer de
cunoştiinţe, stimularea inovării şi
adaptarea cercetării la nevoile reale
ale fiecărui colţ din natură. Gestionarea durabilă a resurselor naturale este adoptată şi în Programul
operaţional Marea Infrastructură
(transport, mediu energie) care are
cea mai mare alocare financiară
pentru perioada 2014 – 2020.
Dezvoltarea locală este o altă prioritate, încurajată şi consolidată prin
programul Leader. În zonele rurale
din România trăiesc grupuri dezavantajate în ferme de subzistenţă,
care deţin terenuri fărâmiţate, lucrate manual şi fără acces la
finanţare. Reducerea sărăciei în
aceste zone se poate realiza prin
transferul persoanelor ocupate din
agricultura de subzistenţă în
activităţi nonagricole, în urma
formării profesionale specializate şi
prin atragerea tinerilor calificaţi în
activităţi de turism. Activităţile de turism devin atractive prin renovarea
satelor, îmbunătăţirea infrastructurii,
protejarea resurselor de apă, aer,
dar şi prin tratarea apelor reziduale.
Zonele rurale se confruntă şi cu alte
provocări, cum ar fi, abandonul
şcolar, sistem de învăţământ agricol învechit, lipsa unui sistem de
cadastru şi carte funciară
operaţional şi transparent, toate
acestea nu sunt prevăzute să fie
finanţate din F.E.A.D.R., ci din alte
fonduri care să conlucreze în
C.S.C, cum ar fi, Programul
Operaţional Regional. Măsurile de
finanţare din F.E.A.D.R. au condus
la crearea unor scheme de
garantare a creditelor, scheme de
garantare pentru agricultură şi
scheme de garantare pentru IMMuri. Pe lângă aceste scheme, s-a
propus crearea un ,,fond de creditare – garantare”, care să susţină
realizarea Programului Naţional de
dezvoltare rurală (2014 – 2020).
Cadrul legislativ şi organisme de
decizie la nivel naţional pentru perioada 2014-2020
Hotărârea Guvernului nr. 226/2015
privind stabilirea cadrului general de
implementare a măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare
Rurală, cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare
Rurală şi de la bugetul de stat, a fost
publicată în Monitorul Oficial al
României nr.223 din 6 aprilie 2015.
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale, denumit în continuare
MADR, exercită funcţia de gestionare a fondurilor europene şi
naţionale alocate dezvoltării rurale.
Funcţia de Autoritate de Management
specifică
Programului
Naţional de Dezvoltare Rurală, denumit în continuare PNDR, se
exercită prin Direcţia Generală Dezvoltare Rurală – Autoritate de Management
pentru
Programul
Naţional de Dezvoltare Rurală,
denumită în continuare DGDR –
AM PNDR, care este structură a
aparatului propriu al Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi
are în subordine directă compartimente de dezvoltare rurală
judeţene, potrivit prevederilor
Hotărârii Guvernului nr.1185/2014,

privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale.
În
raport
cu
responsabilităţile şi sarcinile impuse
Autorităţii de Management prin
Regulamentul (UE) nr.1305/2013 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013,
privind sprijinul pentru dezvoltare
rurală acordat din Fondul european
agricol pentru dezvoltare rurală
(FEADR) şi poate, potrivit prevederilor regulamentului mai sus
menţionat, să delege o parte din
sarcini către Agenţia pentru
Finanţarea Investiţiilor Rurale,
denumită în continuare AFI
agenţia pentru finanţarea
investiţiilor rurale (afir)
AFIR este abilitată să exercite, în
condiţiile delegării, atribuţii privind
implementarea tehnică a măsurilor
PNDR şi să asigure efectuarea
plăţilor către beneficiari, în virtutea
principalelor atribuţii, exercitate
potrivit Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.41/2014, privind
înfiinţarea,
organizarea
şi
funcţionarea Agenţiei pentru
Finanţarea Investiţiilor Rurale,
aprobată prin Legea nr.43/2015,
prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi
pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit.
La elaborarea prezentului act normativ s-au avut în vedere considerentul (60) din preambulul
Regulamentului (UE) nr.1303/2013,
prevederile art.65 alin.(2) şi alin. (9)
din acest regulament, potrivit cărora
cheltuielile, inclusiv cheltuielile
FEADR, sunt eligibile pentru o
contribuţie din partea fondurilor ESI
(Fondurile Europene Structurale şi
de Investiţii: FEDR, FC, FSE,
FEADR, EMFF) dacă au fost suportate de un beneficiar şi plătite
între data transmiterii programului
către Comisie sau data de 1 ianuarie 2014, oricare dintre aceste
date este mai apropiată şi 31 decembrie 2023”, coroborate cu
prevederile art.60 alin.(2) şi art.65
alin. (1) din Regulamentul (UE)
nr.1305/2013. În situaţia modificării
programului, cheltuielile sunt eligibile numai de la data transmiterii
către Comisie a cererii de modificare.
Regulamentul stabileşte intervalul
de timp referitor la eligibilitatea cheltuielilor finanţate din FEADR, iar
desfăşurarea tuturor activităţilor
premergătoare punerii în aplicare a
programului şi efectuării cheltuielilor
se poate realiza înainte de aprobarea oficială a acestuia. În considerarea competenţelor privind
punerea în aplicare a legislaţiei europene, partajate între Comisia
Europeană şi statele membre,
acestea din urmă, prin autorităţile lor
competente au obligaţia de a
adopta toate dispoziţiile legale, de
reglementare şi administrative, precum şi orice altă măsură necesară
pentru a asigura protecţia eficace a
intereselor financiare ale Uniunii Eu-

ropene. Prezentul act normativ propus este necesar deoarece instituie,
pentru perioada de programare
2014-2020, regulile naţionale
privind procedurile de depunere,
evaluare, selecţie, contractare,
achiziţii, plată, control şi monitorizare, aferente proiectelor depuse în
cadrul măsurilor programului, astfel
încât, să se asigure aplicarea
corespunzătoare a regulamentelor
europene şi a legislaţiei naţionale incidente. Stabilirea regulilor generale
de implementare privind: măsurile
de investiţii, măsurile de sprijin forfetar, măsurile cu caracter compensatoriu, măsurile de formare
profesională, consultanţă, cooperare şi asistenţă tehnică, dezvoltarea
locală LEADER şi Reţeaua
Naţională de Dezvoltare Rurală, cu
prevederi exprese referitoare la
condiţiile în care un solicitant poate
depune mai multe proiecte. Una din
condiţiile prevăzute este ca
proiectele depuse să nu evidenţieze
fracţionarea unui flux tehnologic, ce
ar putea face obiectul unei investiţii
realizate printr-un singur proiect.
Fluxul tehnologic este apreciat din
perspectiva circulaţiei continue a
materiei prime, a semifabricatelor,
etc., în succesiunea operaţiilor dintrun proces tehnologic. O altă
condiţie în care un solicitant poate
depune mai multe proiecte vizează
necesitatea ca solicitantul să asigure cofinanţarea privată. Un element de noutate pentru dovada
cofinanţării private, pentru măsurile
din program unde aceasta este
obligatorie, este blocarea a 50% din
valoarea cofinanţării private în contul special al proiectului, care se
foloseşte numai pentru efectuarea
plăţilor de implementare a proiectului. Această măsură se impune din
experienţa acumulată prin implementarea PNDR 2007-2013, unde
în lipsa unei prevederi similare în
actul normativ correspondent, respectiv Hotărârea Guvernului
nr.224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a
măsurilor cofinanţate din Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare
Rurală prin Programul Naţional de
Dezvoltare Rurală 2007-2013, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru noile angajamente juridice încheiate în
perioada tranzitorie până la aprobarea Programului Naţional de
Dezvoltare Rurală 2014-2020, a
constituit unul din factorii ce au condus la blocarea unor sume importante prin nefinalizarea proiectelor
din motivul neasigurării contribuţiei
private a beneficiarului, sume care
ar fi putut fi direcţionate către alte
proiecte fără problema de natura
celei menţionate.
atribuţiile afir
Avizarea de către AFIR înainte de
încheierea contractului de finanţare,
a proiectelor tehnice de execuţie
aferente proiectelor care includ
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investiţii ce prevăd construcţii-montaj. Durata de execuţie a investiţiei
şi cesionarea contractului de
finanţare numai cu acordul expres
şi prealabil al AFIR; posibilitatea
ipotecării investiţiei finanţate, cu respectarea
principiului
proporţionalităţii şi notificarea AFIR;
posibilitatea şi condiţiile solicitării
avansului necesar demarării
investiţiilor
selectate
pentru
finanţare, reglementat de dispoziţiile
art.63 din Regulamentul (UE)
nr.1305/2013, în considerarea
experienţei dobândite în implementarea PNDR 2007-2013, respectiv privind garantarea avansului
de către instituţiile nebancare înscrise în registrul special al Băncii
Naţionale a României; recuperarea
sprijinului financiar proporţional cu
gradul de neîndeplinire a obligaţiilor
contractuale; acordarea sprijinului financiar forfetar pentru sub-măsurile
din program care prevăd în fişele
tehnice acordarea acestui tip de
sprijin; elaborarea Ghidului solicitantului specific fiecărei măsuri/submăsuri din PNDR, aprobarea
acestuia prin ordin al ministrului
agriculturii şi dezvoltării rurale şi
postarea pe site-ul AFIR; stabilirea
regulilor privind măsurile de formare
profesională, consultanţă, cooperare şi asistenţă tehnică şi partajarea
competenţelor între – Autoritatea de
management pentru PNDR şi AFIR
pentru implementarea măsurilor;
stabilirea regulilor privind LEADER
şi RNDR în ceea ce priveşte partajarea competenţelor între Autoritatea de management pentru PNDR, AFIR şi Grupul de Acţiune
Locală (GAL) privind implementarea, rambursarea cheltuielilor
aferente strategiilor de dezvoltare
locală.
Prin bugetul multianual al Uniunii
Europene pentru actualul exerciţiu
financiar s-a alocat României peste
18 mld. Euro, în creştere cu 27%
faţă de alocările din exerciţiul financiar anterior, de 13,8 mild. Euro.
Suma de aproximativ 18 mld. Euro
este repartizată inegal pe cei doi piloni ai PAC ,,plăţi directe” şi ,,dezvoltare rurală’’. Deşi bugetul
comunitar alocat agriculturii a
scăzut până la 1/3 din bugetul total,
numărul obiectivelor PAC a crescut
semnificativ în urma includerii
Politicii de dezvoltare Rurală, care
sprijină diversificarea, restructurarea
şi dezvoltarea zonelor rurale la nivel
naţional şi regional în PAC.
biblografie
Strategie de Dezvoltare Rurală a
României 2014 – 2020,
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.41 din 18 iunie 2014 privind reorganizarea Agenţiei de Plăţi şi
Dezvoltare Rurală
www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-20142020/PNDR_2014_2020_01.07.20
14.PDF

bruxelles

turism

8

Conf. Univ. Dr. Virgil nicula,
ulbs
urmare din pagina 1
schitzel-ul vienez, tortul Sacher, tortul Linzer, ștrudelul cu mere; oferta
culturală diversificată: festivaluri, concerte, evenimente cu notorietate
internațională ridicată (Festivalul de
la Salzburg, Festivalul de Jazz de la
Viena, Festivalul de la Bregenz, Târgurile de Crăciun etc.).
Faţă de Bulgaria, România este mai
competitivă în domeniile siguranță și
securitate
și
deschidere
Internațională. Bulgaria prezintă
următoarele puncte forte: moștenire
culturală și naturală diversă și bogată;
nouă situri naturale și culturale incluse în patrimoniul UNESCO; calitatea relativ ridicată a infrastructurii
turistice; competitivitatea prețurilor la
destinație; destinație inclusă în oferta
turistică a marilor touroperatori europeni, chartere regulate, în special
în zona litoralului.
Faţă de Croaţia, România este mai
competitivă în domeniile Mediu de
afaceri și Preţuri competitive. Croația
prezintă următoarele puncte forte:
clima blândă, influențată de
apropierea de Marea Mediterană,
numeroase rezervații naturale, 116
plaje cu steag albastru „Blue Flag”;
infrastructură de cazare competitivă,
în special în zona costieră, peste
1200 km de autostrăzi, poziționare
de-a lungul a 4 coridoare pan-europene; proximitatea față de piețele
turistice emitente, prețuri relativ
scăzute la servicii și cazare; opt aeroporturi internaționale și aproximativ
20 de porturi la Marea Adriatică;
arhitectură
tradițională
bine
conservată, tradiții și obiceiuri,
moștenire culturală bogată.
Faţă de Ungaria, România este mai
competitivă în domeniile resurse natural, mediu de afaceri, siguranță și
securitate.
Ungaria
prezintă
următoarele puncte forte: poziționare
în zona Europei Centrale, în imediata apropiere a principalelor piețe turistice sursă; conexiuni rutiere
eficiente, plasate de-a lungul mai
multor coridoare paneuropene;
prețuri scăzute, servicii de bună calitate, resursă umană instruită; ofertă
gastronomică tradițională, arhitectură
rurală bine conservată.
Faţă de Republica Cehă, România
este mai competitivă în domeniul

resurselor natural. Republica Cehă
prezintă următoarele puncte forte: 12
situri incluse în patrimoniul UNESCO, rețea extinsă de palate și
castele, numeroase orașe medievale/istorice; festivaluri și tradiții
bine conservate, galerii de artă,
muzee, arhitectură deosebită;
experiențe gastronomice deosebite,
prețuri avantajoase, numeroase
posibilități de cazare în mediul urban
și rural; conexiuni bune la nivel aerian, feroviar, rutier.
Faţă de Slovacia, România este mai
competitivă în domeniile mediu de
afaceri, siguranță și securitate, transport aerian și resurse culturale. Slovacia prezintă următoarele puncte
forte: nouă situri incluse în patrimoniul UNESCO, peste 1200 de
izvoare termale, numeroase parcuri
naturale, peșteri accesibile, castele
medievale, arhitectură tradițională,
SPA-uri și stațiuni de ski; proximitate
față de principalele piețe sursă; raport
competitiv calitate/preț; conectivitate
aeriană performantă, în special a operatorilor low-cost, existența a două
coridoare paneuropene care leagă
Slovacia de principalele surse turistice.
Faţă de Polonia, România este mai
competitivă în domeniile servicii turistice și siguranță și securitate. Polonia prezintă următoarele puncte forte:
locul 17 mondial în clasamentul
destinațiilor turistice, inclusă de
Lonely Planet în 2016 în Top Ten
Best în Travel; 14 situri incluse în patrimoniul UNESCO; infrastructură
turistică bine dezvoltată, resursă
umană instruită; localizare în
apropierea piețelor sursă, conectivitate aeriană, rutieră și feroviară;
moștenire culturală bogată, numeroase palate și castele, situri istorice și arheologice, fortărețe,
capodopere arhitecturale, rute culturale; natură sălbatică, unicitate
naturală dată de pădurile de tisă, de
ținuturile mlăștinoase, varietatea de
specii de păsări.
Față de Grecia, România este mai
competitivă în domeniile mediu de
afaceri, siguranța și securitate. Grecia
prezintă următoarele puncte forte:
notorietate ridicată ca destinație
turistică; patrimoniu cultural bogat,
varietate geografică, 18 situri incluse
în patrimoniul UNESCO; 16000 km
de coastă, 2500 de insule (6000 în
total, luând în calcul și pe cele de mici
dimensiuni, multe nelocuite); calitate

brașoV, piața sfatului

și tradiție în industria ospitalității;
abundența de muzee, vestigii, situri
datorate celor 4000 de ani de la
apariția primelor civilizații antice
grecești; tradiții bine conservate, autenticitate culturală, spirit local bine
dezvoltat; conectivitate aeriană
eficientă, chartere numeroase,
infrastructură rutieră.
Față de Turcia, România este mai
competitivă în domeniile Siguranță și
Securitate, Sănătate și Igienă, Mediu
de afaceri. Turcia prezintă
următoarele puncte forte: a șasea
cea mai populară destinație turistică
din lume; industria ospitalității foarte
bine dezvoltată; moștenire culturală
bogată și diversă; infrastructură de
cazare și servicii de înaltă calitate;
dezvoltarea turismului balnear, a
rutelor culturale și coridoarelor tematice; 7200 km de coastă, 436 de
plaje certificate cu steag albastru
„Blue Flag”; prezență masivă a marilor lanțuri hoteliere internaționale;
conectivitate aeriană ridicată la prețuri
foarte avantajoase (chartere).
Printre punctele tari ale ofertei turistice românești se numără: natura
nealterată și aproape virgină; faună
şi floră bogate, cu specii şi ecosisteme unicate în Europa, fond cinegetic excepțional; diversitatea
resurselor turistice naturale şi antropice, armonios repartizate pe întreg
teritoriul ţării care favorizează practicarea şi dezvoltarea tuturor formelor
de turism; diversitatea geografică a
României dată de Munții Carpați,
care se întind pe o lungime de peste
800 kilometri şi se caracterizează
printr-o varietate mare de peisaje
(glaciare, carstice, structurale şi vulcanice); factorii naturali și resursele
minerale recomandate în tratament
balnear complex; o mare varietate
de ape minerale, 1/3 din apele termale ale Europei; existența unei
rețele funcționale de arii naturale protejate de interes naţional şi comunitar; clima temperat-continentală
favorabilă practicării turismului 365
zile; rezervația biosferei Deltei
Dunării, cea mai mare rezervație de
câmpii umede din Europa,
considerată cea mai spectaculoasă
Deltă de pe continent; potenţialul
speologic bogat cu cele peste 12.500
de peşteri; potenţialul natural al
domeniului schiabil; mediu cultural
unic în lume, 36 de bunuri culturale,
materiale și imateriale, precum și un
bun natural fiind înscrise pe lista Pat-
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rimoniului Mondial UNESCO; stabilitatea generală a României la nivel
economic, social; poli de atracţie
turistică deja consacraţi: Maramureş,
Bucovina, oraşele medievale din
sudul Transilvaniei (Braşov, Sibiu,
Sighişoara) şi împrejurimile acestora,
Valea Prahovei, Bucureşti, litoral,
Delta Dunării; varietatea folclorului şi
a tradiţiilor moştenite, bine păstrate şi
încă practicate în viaţa de zi cu zi a
comunităților, reflectate în diversitatea manifestărilor folclorice pe tot
parcursul anului şi în toate zonele turistice importante; diversitatea produselor agro-alimentare de tip bio, la
preţuri accesibile; gastronomie
tradiţională şi specialităţile regionale;
ospitalitatea specifică poporului
român; susţinerea de către autoritatea centrală de resort a promovării
la târgurile internaţionale de turism;
zone cu potențial turistic care au
păstrat caracterul multicultural/multietnic; investițiile în construcția, reabilitarea,
modernizarea
infrastructurii turistice hoteliere şi de
alimentaţie, realizate cu fonduri europene nerambursabile în perioada
2007
2013;
aplicarea
reglementărilor privind cota redusă
de TVA din sectorul turismului.
Dar, putem vorbi și de o serie de
puncte slabe cum ar fi: valorificarea
slabă, din punct de vedere turistic, a
potenţialului natural, istoric şi cultural;
necorelarea activităţilor factorilor
implicați la nivel central și/sau local;
expunerea insuficientă a destinaţiei
turistice România şi, implicit, a brandului de ţară pe pieţele turistice
vizate, având ca și consecință directă
cererea insuficientă din partea
turiștilor internaționali și prezența
slabă în cataloagele touroperatorilor
străini; slaba disponibilitate a
informațiilor turistice despre destinația
turistică România atât pentru planificarea călătoriei cât și pe parcursul
acesteia; lipsa implementării integrate a strategiilor de la nivel local și
judeţean (politici, planuri, acţiuni); infrastructura de drumuri și șosele
precară, număr mic de km de
autostradă construită, infrastructura
veche a căilor ferate române; starea
de degradare a patrimoniului istoric
și cultural; numărul redus de peșteri
amenajate, dat fiind potențialul speologic;transportul turistic pe Dunăre insuficient dezvoltat;centrele de
tratament balnear cu echipamente
uzate fizic și moral; niveluri de câştig

nemotivante
pentru
atragerea/reţinerea de forţă de
muncă calificată; fluctuaţii sezoniere
motivate de lipsa promovării faptului
că România este o destinație turistică
365 zile;lipsa unei oferte integrate de
turism de afaceri; personal calificat,
atestat şi brevetat, insuficient;
existența turismului “la negru”; imaginea inestetică a intrărilor în unele
orașe, a anumitor trasee și căi de
acces; existența a numeroase centre
de informare și promovare turistică în
zona rurală (finanțate prin PNDR
2007-2013), care nu funcționează.
În prezent, asistăm la schimbări ale
obiceiurilor consumatorilor: turistul
modern a evoluat înspre un consumator sofisticat, interesat în practicarea turismului de nișă, România
având avantajul de a reuni pe teritoriul său aproape toate formele de turism și ofertele complementare ale
acestora. În anul 2015, în România,
raportând numărul de sosiri (8,44
milioane de turiști înregistrați) la
bugetul total (5,82 milioane de USD)
al autorității în domeniul turismului
(Autoritatea Națională pentru Turism)
alocat de la bugetul de stat în 2014,
rezultă o sumă medie de 0,7 euro
cheltuiți/turist. În același an, acest indicator a înregistrat valori apropiate
în Polonia și Bulgaria (0,8 USD/turist) și mult mai mari în Ungaria (1,5
USD/turist), Austria (2,0 USD/turist),
Croația (2,8 USD/turist), Republica
Cehă (3,1 USD/turist), Grecia (3,7
USD/turist) și Turcia (4,6 USD/turist),
conform datelor oficiale furnizate de
Banca Mondială și Organizația
Mondială a Turismului. Analizând
comparativ aceste date, rezultă că
România (cu cel mai mic procent, de
0,7 USD/turist) a avut cel mai mic
buget alocat turismului, raportat la
numărul total de sosiri.
În cele de mai sus au fost evidențiate
avantajele competitive ale României,
care au relevat formele de turism
cheie: turismul rural, ecoturismul și
turismul de aventură, circuitele turistice sau turismul cultural, turismul de
sănătate, turismul de tip city break, a
căror dezvoltare și promovare poate
determina consolidarea poziției de
destinație turistică atractivă pe piața
turistică internațională. Crearea unor
produse/servicii de calitate este
crucială pentru alinierea la cerinţele
europene de dezvoltare, precum şi
la creşterea atractivităţii şi
competitivităţii României ca destinaţie
turistică.
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