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Așa cum arătam într-un
articol anterior,
inteligența artificială (AI)
se referă la tehnologii
care încearcă să
reproducă funcțiile funda-
mentale ale omului. Peet
van Biljon, unul dintre cei
mai importanți specialiști
în domeniul inovației,
care se ocupă de acest
subiect, prezintă sintetc
că:- "Este vorba despre
computere care fac lu-
cruri mai inteligente
decât ne-am  aștepta de
la mașini și tot mai
aproape de ceea ce cre-
deam că doar oamenii ar
putea face." 

Conf. Univ Dr. 
Cornel jucan, ulbs

inteligența
artificială poate fi

transformată 
într-o forță a

binelui (i)

- continuare in pag. 2 -

Pentru pe-
rioada de
programare
2014-2020,
C o m i s i a
Europeană
și-a propus
“ a s i s t a r e a

funcționării tu-
turor prob-
lemelor legate

de finanțare”. Pentru a maximiza
contribuția fondurilor europene la re-
alizarea obiectivelor strategiei Europa
2020 s-a creat Fondul European
Structural și de Investiții (FESI) regle-
mentat de Regulamentul Dispozițiilor
Comune nr. 1303/2013.

Fondul ESI este format din 5 fon-

duri: Fondul European de Dezvoltare
Regională (FEDR), Fondul European
Social (FES), Fondul de Coeziune
(FC), Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Rurală (FEADR), Fondul
European pentru Pescuit și Afaceri
Maritime (FEPAM).

Pentru această perioadă exista o
nouă politică de utilizare a fondurilor
europene diferită de cea din perioada
anterioară, dar care continuă politica
de coeziune economică, socială și
teritorială. 
Noul regulament al dispozitiilor co-
mune se deosebește de regula-
mentele anterioare, deoarece conține
două reglementări distincte și anume
reglementări comune fondurilor, dar și
reglementări specifice fiecărui fond. 

accesarea fonDUrilor 
eUropene în perioaDa 

2014 -2020

Conf. Univ. Dr.  
Paul lucian

În prefața la
cartea” 444
de fragmente
memorab i le
ale lui Neagu
Djuvara “,
Gabriel Li-
i c e a n u
afirma că ”nu
e ușor să

faci ca
adevărul să

intre în lume...el trebuie să pătrundă
nu numai în mințile, ci și în sufletele
oamenilor, iar ca să ajungă acolo el
trebuie îmbrăcat în haine ușoare,
colorate, atrăgătoare, trebuie să fie
seducător...În balta stătută și

mincinoasă a ceea ce se numise is-
torie vreme de decenii apărea dintr-
odată, poate mai sfătos, mai
ingenuu, mai cabotin decât la Lu-
cian Boia, patosul adevărului și al
inteligenței… Djuvara aparține
acelei categorii de oameni care au
traversat viața păstrându-și
curățenia sufletului chiar și în
păcat". Legat de patrimonial cul-
tural, pierderea identității naționale
este,  poate, cel mai mare pericol
care ne pândește la tot pasul.
Prețuindu-ne patrimoniul cultural ne
putem descoperi diversitatea și
putem iniția un dialog intercultural
despre lucrurile pe care le avem în
comun. - continuare in pag. 7,8 -

2018: anUl eUropean al 
patrimoniUlUi cUltUral

- continuare în pag. 6 -7 -

PUNCTUL PE 
EUROPA

Conf. Univ. Dr.Virgil
nicula, ulbs

5. U n
alt flagel
cumplit care a
lovit şi loveşte
încă lumea
este lepra.

„Science et vie6”  ne
relevă următoarele elemente: agent
patogen – Mycobacterium leprae şi
Mycobacterium lepromatesis. Se
transmite prin căile respiratorii şi, de-
seori, contact cutanat. Cel mai vechi
caz cunoscut de lepră datează de
4000 de ani, un schelet exhumat la
Rafasthan, din India. Oamenii lui
Alexandru cel Mare au adus-o din

Asia în Europa. Şi s-a tot extins…
Lepra „roade” faţa, membrele, or-
ganele, totul. „Nu este nimeni pe care
vederea mea (bolnav de lepră, n.n.)
să nu-l dezguste, în vreme ce corpul
meu se prăbuşeşte în putreziciune”,
scria prin secolul XIII un poet francez,
Baude Fastoul. De multe ori bolnavii
au fost şi sunt reuniţi în comunităţi izo-
late unde, ca o fatalitate, îşi aşteaptă
sfârşitul îngrozitor… Literatura abundă
în descrierea unor astfel de drame.
Papillon, eroul lui Henri Charrière din
romanul verité cu acelaşi nume,
întâlneşte în evadările sale o comuni-
tate de leproşi care îl va ajuta…

Uitarea Ucigaşă
- enDemiile, epiDemiile şi
panDemiile: Un pericol 

iminent – (ii)

- continuare în pag. 4-5 -

Dan popescu

În cele ce urmează, vom face
câteva precizări referitoare la
economia comportamentală,
relevanța acesteia și premisa pe
care o utilizează pentru a face
inteligibile fenomenele econom-
ice.
Economia comortamentală este
un construct științific care a luat

naștere, potrivit lui Richard Thaler, între anii 1970 –
1978. După anul 1978, Thaler întreprinde o serie
intreagă de acțiuni cu scopul de a scoate în evidență
relevanța acesteia. În acest sens, cea mai mare parte
a demersurilor sale sunt orientate cu precădere spre
testarea teoriilor economice, pentru a atrage atenția
că premisele acestora nu sunt justificate de multe din-
tre fapte. - continuare în pag. 3 -

Despre economia
comportamentală

Conf. Univ. Dr. Vasile
brătian, ulbs

universitatea din chicago
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Asemănarea cu inteligența
umană nu este doar o simplă
coincidență, deoarece "pro-
gresele recente implică un fel
de rețea neuronală, modelată
pe modul în care credem că
funcționează creierul uman".
În centrul entuziasmului față
de AI este conceptul de
învățare automată (machine
learning): computerele
lucrează pentru ele însele fără
a fi programate în mod explicit
să facă acest lucru. În schimb,
ele progresează prin prelu-
crarea și analizarea unor
cantități uriașe de date, identi-
ficând modele și îmbunătățind
performanța lor în acest sens.
Exemplul clasic este sistemul
AlphaGo, dezvoltat de Deep-
Mind proprietate Google, care
în anul 2017 a bătut campi-
onul mondial (omul) la jocul
Go. Impresionant în sine,
acest lucru a devenit mai
spectaculos atunci când o a
doua mașină, AlphaGo Zero,

care fusese doar programată
cu regulile jocului, s-a antrenat
să joace fără nici un alt fel de
intervenție umană, și în șase
săptămâni a reușit să bată Al-
phaGo - cu 100 de jocuri la
zero. Inteligența artificială(AI)
i-a permis să devină cel mai
bun jucător Go din lume. Cu
mult peste nivelul
performanței umane, iar acest
lucru a implicat necesitatea
îmbunătățirii a peste 2.500 de
ani de istorie a jocului. O altă
versiune AlphaGo îi învață
astăzi pe oamenii de rând cum
să joace cel  mai bine Go. 
Și nu sunt doar jocuri în care
AI aduce avantaje oamenilor.
DeepMind's CaseCruncher
Alpha a bătut o echipă de
avocați din Marea Britanie
într-o competiție pentru a
prezice rezultatele finale în
cadrul unor procese foarte
complicate . De asemenea
mașinile cu tehnologie AI
încep să depășească
performanțele specialiștilor în
radiologie în detectarea sem-
nelor precoce de cancer.
Pentru industria tech,
inteligența artificială (AI) este

viitorul. După cum a comentat
CEO-ul Google, Sundar
Pichai, încă din anul 2016:
"Învățarea automată (machine
learning) este un mod funda-
mental, transformator prin
care regândim tot ce se face
sau trebuie făcut". Este o
abordare comună a Ginni
Rometty, CEO și IBM, care au
spus că AI va forma baza pen-
tru strategia viitoare a com-
paniei.
În mod strict vorbind, nu
numai AI provoacă astfel de
răsturnări seismice, ci mai
degrabă impactul acesteia în
combinație cu evoluția rapidă
a altor tehnologii. Acest lucru,
spunea PwC, nu înseamnă
nimic altceva decât  "a patra
revoluție industrială" (4IR), și
trebuie interpretată drept "ex-
plozia actuală a inovațiilor
tehnologice caracterizate prin
conectivitate, viteză, amploare
și profunzime a transformării
...
Progresele rapide în AI,
împreună cu internetul lu-
crurilor, roboții, autovehiculele
autonome, cloud-ul și datele
mari, transformă rapid indus-

triile și societățile din întreaga
lume. "Capacitatea industriei
tehnologice de a captura și de
a stoca cantitățile masive de
date sunt esențiale pentru
succesul AI. Se hrănește cu
date și cu cât trebuie să lu-
creze mai mult, cu atât
funcționează mai bine.
Deci este bine că viața
noastră, din ce în ce mai mult
conectată, generează o
mulțime de date, de la
încărcări video și înregistrări
GPS, până la vastele
actualizări social media pe
care le lăsăm în urmă. Mai
mult de 90% din datele care
plutesc în cloud au fost gener-
ate numai în ultimii doi ani. Și,
așa cum observă Societatea
Regală,  legat de învățarea
automată (machine learning):
puterea și promisiunea com-
puterelor care învață prin ex-
emplu necesită datele, care
sunt "noul combustibil, se
bucură de un potențial eco-
nomic incredibil, chiar dacă
necesită mult rafinament pen-
tru a realiza acest lucru. "O
mare parte din acesta este
disponibil sub formă brută

pentru uz comercial
(mulțumită parțial tuturor celor
care dau click pe " Sunt de
acord " fără a se gândi când
descarcă o aplicație nouă). Și
începe să fie aplicată.
Știți aceste recomandări per-

sonalizate?!... Acele
recomandări să  cumperi
acest lucru, sau un altul de-
pind de locul unde ești și de
ceea ce ai cumpărat ieri...

Inteligență artificială(AI) în
stadiu incipient. După cum
spune Oliver Rowlands, spe-
cialist în inovare de software și
Director Studio pentru Divizia
BuildIt a WIPRO, "Facebook
are atât de multe informații de-
spre mine încât probabil că
știe cine sunt chiar mai bine
decât mine". Și în aceste date
există potențiale bogății pentru
cei care le pot exploata. Și
cine nu s-a întrebat măcar o
singură dată de ce atât de
mult spațiu din internet
rămâne liber să îl folosești?...
Răspunsul este foarte simplu:
-Inteligența artificială(AI).
bibliografie
Ethical Corporation, (2018),
Artificial intelligence briefing

Conf. Univ. Dr. 
Cornel jucan, ulbs

Wildcat - robotul dezvoltat de boston dynamics
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În opinia noastră, un aspect
important pe care îl sezizăm în
demersurile lui Thaler, dar și la
alți adepți ai economiei comor-
tamentale, este faptul că au
înțeles foarte bine că o teorie
poate fi pusă la îndoială fie prin
atacarea premiselor, fie prin at-
acarea consecințelor acesteia.
Dacă dorești să critici o teorie,
două sunt modalitățile prin care
se poate obține acest deziderat
și anume: a) infirmarea directă
( atacă teza în temeiurile ei); b)
infirmarea indirectă (combate
consecințele tezei). Prima din-
tre modalități arată că teza nu
este adevărată, iar cea din
urmă arată că teza nu poate fi
adevărată. (Schopenhauer,
2012, pg. 39).
Este de remarcat faptul că
testarea teoriilor economice
normative (acele teorii care ne
spun ce trebuie făcut, caracter-
izate prin sisteme de enunțuri
axiomatice) nu se realizează
prin verificaționism, ci
falsificaționism. Din această
perspectivă, faptul că
falsificaționismul și nu
verificaționismul este consid-
erat criteriu de demarcație în
testarea teoriilor, sesizăm o re-
confirmare a ideilor lui Popper.
De altfel, practic, dacă urmărim
cu atenție dezvoltarea acestei
teorii comportamentale, vom
constata că pe parcursul anilor
care s-au succedat după anul
1970, scopul cercetătorilor,
care au aderat la această
modalitate de cunoaștere în
economie, a fost găsirea și

popularizarea acelor cazuri
factuale care falsifică teoriile
economice care au la bază sis-
teme axiomatice.  Măsura în
care aceste cazuri adunate de-
a lungul timpului au justificat
relevanța economiei comporta-
mentale este acum evidentă.
Anul 2017 este acela care
aduce fondatorului acestui tip
de economie, Richard Thaler,
Premiul Nobel în Economie
pentru contibuțiile aduse
economiei comportamentale.
Alături de cele amintite ante-
rior, referitor la relevanța
economiei comportamentale,
mai putem observa faptul că,
începând cu anul 1990, așa
cum sesizează Thaler, cei care
lucrează în cadrul acestei par-
adigme își canalizează efor-
turile asupra a două obiective
majore și anume: a) să
găsească și să descrie anom-
alii, atât în comportamentul in-
dividual și al firmelor, cât și în
prețurile pieței; b) dezvoltarea
teoriei. (Thaler, 2015, pg. 435). 
Referitor la primul aspect am-
intit, conceptul utilizat pentru
caracterizarea anomaliilor în-
tâlnite în economie este cel de
comportament inadecvat,
adică acel comportament care
nu se supune sistemelor de
enunțuri axiomatice ale teoriilor
economice, construite în jurul
lui homo economicus (numit de
Thaler, în lucrările sale, Econ).
”Este timpul să încetăm cu
scuzele. Avem nevoie de o
abordare mai amplă în cerc-
etarea economică, una care să
țină seama de existența și
relevanța oamenilor. Știți la fel
cum știu și eu că nu trăim într-
o lume de Econi. Trăim într-o
lume de oameni.” (Thaler,
2015, pg. 28-29).

Referitor la cel de-al doilea as-
pect, problematica este destul
de dificilă, deoarece adepții
acestui mod de gândire nu pot
să fie luați în serios decât dacă
reușesc să descrie comporta-
mentele prin modele formal-
izate matematic. Un lucru este
din ce în ce mai evident în
cercetarea economică, matem-
atica este indispensabilă
cercetătorilor din acest dome-
niu social. Dacă acest fapt este
benefic pentru economie sau
nu,  este dificil de răspuns aici,
dar trebuie recunoscut că
matematica crește gradul de
științificitate.
În ceea ce privește premisa
fundamentală sau ipoteza
economiei comportamentale, a
doua problematică la care
dorim să facem referire,
constatăm că aceasta este
psihologică, ține de domeniul
psihologiei. Dacă teoria
normativă pleacă de la consid-
erentul că actul economic este
justificat de raționalitatea indi-
vidului, teoria
comportamentală se bazează
pe faptul că oamenii au o
raționalitate mărginită, fiind
lipsiți de  capacitatea cognitivă
de a rezolva probleme com-
plexe, aceștia utilizând reguli
generale simple care capătă
forma unor euristici.
Rădăcinile acestei premise le
regăsim în behaviorism. În psi-
hologie, behaviorismul sau teo-
ria comportamentală,
pivotează în jurul a două mari
idei și anume: a)  comporta-
mentul are la bază relația
stimul – răspuns; b) comporta-
mentul are la bază relația
consecință – răspuns. Prima
dintre aceste idei este atribuită
lui Pavlov și este importată în

psihologie, iar cea de-a doua
este atribuită lui Skinner, care
a studiat psihologia la Harvard. 
De remarcat este faptul că
ideile de bază ale behavioris-
mului sun obținute în urma
observațiilor realizate pe ani-
male, câinele în cazul lui
Pavlov și șobolani/porumbei în
cazul lui Skinner. Tragem con-
cluzia că aceste comporta-
mente sunt cu precădere
instinctuale, deoarece ani-
malele nu au rațiune, nu sunt
capabile de cunoaștere
abstractă. Animalele învață
prin încercări repetate, nu
folosind rațiunea. Ele învață
prin încercare și eroare. 
Cu toate acestea, în economia
comportamentală, observăm
că premisa fundamentală a
acțiunii umane este puțin mai
rafinată, dar pe fond este
aceeași. Instinctul predomină
și raționalitatea este mărginită.
Ca urmare a acestui fapt,
rezultatele acțiunii economice
capătă forma unor comporta-
mente care pot fi considerate,
pe bună dreptate, neadecvate.
Dat fiind faptul că ființa umană
este caracterizată totuși de
rațiune. Dar, după cum
remarcă Thaler, ”dacă vrem să
avem teorii utile despre cum
cumpără oamenii, cum fac
economii pentru pensii, își
caută loc de muncă sau gătesc
cina, aceste teorii nu trebuie să
presupună că oamenii s-ar
purta ca și cum ar fi experți.”
(Thaler, 2015, pg. 84).
Acestea fiind spuse, mai facem
o ultimă precizare foarte
importantă. Una dintre
consecințele acestui tip de
comportament, care are la
bază raționalitatea mărginită,
este că greșelile oamenilor

sunt predictibile și ca urmare
ele pot fi corectate prin inter-
mediul unor ”ghionturi” date
acestora. ”Pentru că oamenii
sunt Oameni nu Econi, pot
face greșeli predictibile. Dacă
putem anticipa aceste greșeli
putem crea politici care să
reducă frecvența lor.” (Thaler,
2015, pg. 460). În lucrarea ”
Nudge”,  observăm că opinia
lui Thaler cu privire la imortanța
ghiontului este oarecum
justificată. Pe fondul unui com-
portament cu raționalitate
limitată, ghiontul are drept scop
de a influența alegerile în așa
fel încât cei care le fac să fie
mai mulțumiți, din punctul lor
de vedere. ”Un ghiont este
orice aspect de arhitectură a
alegerii care modifică de o
manieră previzibilă comporta-
mentul oamenilor, dar fără a in-
terzice nicio opțiune și fără a
schimba în mod semnificativ
stimulentele economice. Ca să
conteze drept simplu ghiont,
intervenția trebuie să fie ușor și
ieftin de evitat. Ghionturile nu
sunt dispoziții imperative.”
(Thaler; Sunstein, 2016, pg.
20).
... Totuși,  rămâne o întrebare.
De unde știm noi ce este ”bine”
pentru ceilalți?
bibliografie:
- Thaler, R., Comportament
inadecvat – nașterea
economiei comportamentale,
Ed. Publica, 2015;
- Thaler, R.; Sunstein, C.,
Nudge – cartea ghionturilor
pentru decizii mai bune legate
de sănătate, bogăție și fericire,
Ed. Publica, 2016; 
- Schopenhauer, A., Arta de a
avea întotdeauna dreptate,
Ed. Art, 2012.

Conf. Univ. Dr.  Vasile
brătian, ulbs

richard thaler
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Iar marele ziarist român Filip
Brunea Fox (Filip Brauner,
1898-1977) –  supranumit
„prinţul reportajului românesc”,
cu care am avut prilejul să
vorbesc în mai multe rânduri şi
care mi-a dat poveţe, în activi-
tatea mea din anii 1966-1970,
la cel mai mare cotidian al ţării
(1 milion exemplare tiraj zilnic)
– descrie într-un amplu şi dra-
matic reportaj leprozeria din
România, de la Tirchileşti7…
Astăzi, lepra este localizată cu
precădere tot în zone calde, de
unde a şi pornit: Africa, Asia,
America Latină. Nici până în
prezent nu are antidot. Cert
este că numărăm actualmente,
în lume, circa 2,8 milioane de
oameni atinşi de lepră. Sau
cum i se mai spune „salariul
păcatului”. Nu doar în opinia
mea, un mare potenţial de
infecţie.
Este interesant de arătat că,
potrivit unor supoziţii, lepra a
declinat în Evul Mediu – nu doar
european, pentru a se eclipsa
apoi, ca urmare a unei
bulversări a patogenezei
(ansamblul stărilor patologice
prezente la o populaţie
determinată într-un anumit mo-
ment) provocate de erupţia
ciumei la mijlocul secolului XIV
şi de progresul tuberculozei, al
cărei bacil pare că este antino-
mic celui al leprei. Se fac
cercetări în continuare, fără a
putea fi, totuşi, controlat
corespunzător mediul propice
izbucnirii leprei, în speţă cel al
mizeriei, al cerşetorilor şi
vagabonzilor, oricum al
ignoranţei. Segmente „în pro-
gres” relativ acum şi nu doar în
statele subdezvoltate. Sigur,
lumea a evoluat şi evoluează,
dar nu prea s-a schimbat şi se
schimbă. Nici pe departe nu

este un joc de cuvinte…
6. Holera, acum, „inam-
icul poporului”. Cunoscută şi
clamată din vremea antichităţii.
Porneşte de la o bacteria, „Vib-
rio Cholera”, cu regiune de orig-
ine Delta fluviului Gange. Omul
este singurul ei rezervos animal
cunoscut8. Grave tulburări
stomacale şi intestinale,
„scaune” cu o mare frecvenţă,
provocând, cel mai adesea,
dezhidratarea şi apoi infectarea
generală a organismului bol-
navului şi moartea sa. Zeci şi
sute de mii de morţi. Filmul e
lung. Câteva secvenţe. În Eu-
ropa, epidemii – rod al unor
pandemii anterioare –
frecvente. La Paris, în 1832,
holera va genera peste 7.000
de decese în doar câteva luni.
În final de aprilie 1833 erau
aproape 18.000 decese de
holeră în întreaga Franţă. Mize-
ria, murdăria, lipsa de igienă,
organisme debile şi vulnerabile,
condiţii de habitat insalubre şi
promiscuitate, apa alterată
„nasc” holeră la scară de masă.
Din perspectivă revoluţionară,
muncitorii francezi afirmau,
adesea, că „prin holeră
burghezia a vrut să otrăvească
muncitorimea”. Este drept, din-
tre cei bogaţi, trăind în altfel de
condiţii comparativ cu
sărăcimea, nu sunt mulţi cei
care se vor îmbolnăvi de holeră.
Lenin are în acest sens, însă, o
afirmaţie mult mai dură,
referindu-se, este drept, la tifos
(tifosul exantematic) şi nu atât
la holeră: „păduchele este in-
amicul comunismului”…
Afirmaţie, într-o bună măsură,
cu unele urmări pozitive, în vre-
mea puterii bolşevice.
… Şi în România holera, dese-
ori, a atacat dur, mai ales la ma-
hala. Era, ca mai peste tot, cam
aceeaşi mizerie şi sărăcie, apă
băltită şi murdării în care
colcăiau germenii holerei…
Chiar eu mi-aduc aminte că prin

anii 1980 se lansase un zvon că
pe litoralul românesc, „datorită
condiţiilor proaste de aici”, sunt
cazuri de holeră „adusă” din
Turcia. Din fericire n-a fost
nimic adevărat, erau doar vorbe
lansate cu un scop precis:
lovirea turismului din România,
de pe litoral, în beneficiul unor
vecini, se pare, cunoscuţi…
Oricum, potrivit datelor, nu vor-
bim astăzi de epidemii de
holeră. Sunt focare ici şi colo pe
care medicii şi instituţiile în-
driduite le sting. Dar dacă nu se
întâmplă aşa, posibil, de altfel?
Pe lângă măsuri umane să ne
lăsăm şi în paza Domnului cu
sacrosanctele cuvinte
„Ferească Dumnezeu”.
7. Au fost şi alte epidemii,
poate de mai mică
însemnătate, dar care au rebal-
ansat soarta ţărilor. De sifilis
sunt infectaţi astăzi în lume 36
de milioane de oameni, un
mare potenţial de contagiune…
Pe urmă, la Santo-Domingo,
astăzi capital statului Haiti,
„febra galbenă” era deja
endemică, populaţia locală fiind
imună la ea atunci când trupele
engleze au debarcat acolo în
1794 spre a supune Coroanei
Angliei noi teritorii. Au pierdut
însă partida, armata cu soldaţii
care sufereau prima dată de
această maladie, englezii fiind
distruşi nu de inamici, ci de
„febra galbenă”. În 1802,
marele Napoleon va trimite aici
un corp expediţionar de 35 mii
de oameni, două treimi din
această armată fiind rapid
spulberată de „febra galbenă”,
francezii abandonând Santo-
Domingo, iar Haiti devenind
primul stat independent din
Caraibe. Marinelle Mayo va de-
cela în acest fapt un gest care
a dat o altă înfăţişare unei bune
părţi din istoria lumii. Anume că
Napoleon, bazat pe nefasta
experienţă şi având în vedere
că Lousiana americană era

,deţinută de francezi,
supranumită şi capitala „febrei
galbene”, o va vinde ameri-
canilor, „accelerând” astfel isto-
ria Statelor Unite şi deschizând
yankeilor vestul continentului
american…
… Să mai amintim că, în Cam-
pania din Rusia, împăratul
francez va pierde mai mulţi oa-
meni din cauza epidemiei de
tifos care lovise trupele sale –
adânc împlântate în inima
Rusiei, dar greu şi prost
aprovizionate, rău echipate,
murdare, în zdrenţe, slăbite
sensibil de foame, de frig şi ger
– decât combatanţi… Să mai
amintim de epidemia de tifos
exantematic care a lovit greu şi
dureros trupele române în
Primul Război Mondial, în re-
tragere şi refacere în Moldova.
„Apăsau” mai mult morţii de
tifos decât cei din lupte. Doar un
eroism veritabil al corpului med-
ical român şi francez, o
încăpăţânare salutară şi
binecuvântată a soldaţilor şi
comandanţilor români de a
rezista în condiţiile atât de
mizere ale frontului, eroismul
luptătorilor au regenerat, în
bună măsură, energiile oştirii9 şi
au permis marile victorii îm-
potriva trupelor germane
năvălitoare, din „triunghiul
morţii” Mărăşti, Mărăşeşti,
Oituz. „Despăducherea”, gazul
cu care se mai spălau pe cap
să omoare păduchii (păduchii şi
purecii fiind vectori de trans-
mitere a bolii), au rămas de
atunci în armată ca o veritabilă
deviză aducătoare de satisfacţii
şi nu de necazuri. Poate oare
revigora tifosul în prezent, nu
neapărat în Vestul european, în
SUA, şi nici chiar, poate, în
România, în condiţiile în care
marea mizerie şi murdăria
persistă pe o mare parte a Ter-
rei şi chiar în condiţiile în care în
zonele dezvoltate ale lumii
există insule mai mari sau mai

mici în care condiţiile de viaţă
sunt amplu degradate (de ex-
emplu, zone din sudul Italiei,
cartiere dezafectate din New-
York, New-Mexico, Rio de
Janeiro, ce să mai vorbim de
Bucureşti unde, de la Puişor în
sus, parcă este o altă lume
etc)? Eu cred că da, suntem în
continuare supuşi la riscuri
mari. Ceea ce, de altfel, se
vede şi se simte. Mult prea
puţin, însă, în acţiunile
guvernanţilor, pregătiţi mai
degrabă să globalizeze profitul
decât lupta împotriva bolilor
globale…
Un flagel care a lovit şi loveşte
lumea tot de mii de ani – şi care
o va mai lovi şi de aici înainte –
a fost şi este gripa, în toate
formele ei de manifestare. Este
un virus care o transmite – Mor-
billi virus. Maladia are – se pare
– o vechime greu de definit,
fiind transmisă – după unele
opinii şi în formă iniţială – prin
porci, păsări, în cursul domesti-
cirii lor de către oameni. Nu
intru în prea multe detalii. Ele
au fost şi sunt amplu cercetate,
dezbătute. S-au aflat, în timp,
terapii medicamentoase efi-
ciente, vaccinuri care, în cea
mai mare parte a lor,
imunizează... Dar formele de
gripă au reacţionat la rândul lor,
tulpinile de viruşi s-au diversifi-
cat şi, din păcate, s-au aflat,
aproape mereu, cu un pas
înaintea eforturilor profesionale
umane... Gripa numită spaniolă,
după Primul Război Mondial a
curmat mai multe vieţi – zeci şi
zeci de milioane de oameni –,
în toate continentele, fiind vorba
de o pandemie, decât războiul
ca atare. Astfel, între ianuarie
1918 şi decembrie 1920,
această pandemie a afectat o
treime din populaţia Planetei.
Iar lucrurile au continuat, apoi,
poate mai molcom... 

Dan popescu

- continuare în pagina
următoare -
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Problemele au ţinut şi ţin, în
primele lor etape şi în pofida
unor măsuri instituţionale de
amploare, de aceleaşi organ-
isme umane vulnerabilizate, de
foamete, mizerie, ignoranţă etc.
Deopotrivă, sau mai bine spus
în acelaşi timp, au ţinut şi ţin de
o anume cultură a igienei, a
vieţii, a civilizaţiei. Eram în
Franţa, predând la Rennes,
când a izbucnit „boala vacii
nebune”. Citind detaşat, la rece,
mai multe studii şi articole în
acest sens, chiar la faţa locului,
i-am aflat acestei maladii şi o
componentă economică,
comercială, în speţă bararea
importului de carne de bovină în
Franţa. Dar nu m-am putut
abţine să constat că colegii mei
francezi cu care am luat şi de-
junul şi cina de nenumărate ori,
dacă nu zilnic, solicitau – solic-
itarea fiindu-le rapid rezolvată –
documentele oficiale privind
„părinţii” vacii sau boului din
carnea cărora ne era, după caz,
servită friptura sau carnea
respectivă gătită. Să ne
înţelegem, nu erau restaurante
de lux ci simple bistrouri. Am
sesizat, astfel, în opinia mea,
un maximum de cultură

gastronomică, să-i spunem, ca
atare. Dar cum le poţi cere unor
oameni lipsiţi de resurse, partea
cea mai mare a populaţiei lumii,
măcar să înţeleagă sau să facă
acest lucru, în condiţiile în care
ocupaţia, a nu puţini dintre ei,
este scormonitul în mormanul
de gunoaie, spre a-şi afla hrana
zilnică. „Părinţii” boului de unde
s-a luat carnea? Aiureli. Să fim
rezonabili! Aici este marea,
greu solubila problemă a lumii
de astăzi. Am văzut cu ochii
asemenea secvenţe în Ar-
gentina, la Buenos Aires, dar şi
în Africa de Sud, la Capetown
chiar într-o regiune bogată a
acestei ţări, la Stellenbosch.
Dar numai acolo? Am văzut-o –
şi o văd – repetată de multe ori
şi în România… Iată, de ce, in-
sist că avem de-a-face cu o
chestiune globală şi care im-
pune, în primul rând, soluţii eco-
nomice globale. Altminteri, în
pofida unor eforturi, a unor de-
mersuri notabile, milioane de
oameni vor continua să moară
de gripă, inclusiv de gripă
aviară care la noi a fost
abordată şi tratată cu o
incredibilă uşurinţă.
9.     Am lăsat la urmă flagelul
care cunoaşte acum, din
păcate, o atât de nedorită
recrudescenţă: tuberculoza.
Generată şi transmisă prin bac-
terie: Mycrobacterium tubercu-

losis. Provine din Africa de Est,
în condiţiile în care bacteriile
ancestrale s-au diversificat şi au
migrat apoi spre Africa de Vest
şi Europa. Migraţia s-a petrecut
odată cu cea a oamenilor, prin
căile respiratorii. De zeci de mii
de ani – şi chiar mai mult, în
Siria încă din Neoliticul Vechi –
n-a putut fi rezolvată, ceea ce
întunecă oarecum şansele per-
spectivei. Mult mai îngrijorător
este, însă, faptul că, în prezent,
cam o treime – 2,4 miliarde de
oameni – din populaţia lumii
suferă de tuberculoză, sunt
infectaţi de bacilul tuberculozei,
spun statisticile10. Este imens,
este o bombă cu explozie în
desfăşurare. Potrivit unor sta-
tistici11, peste 80% din cazuri
sunt localizate în Asia şi Africa,
dar aceasta nu scuteşte cu
nimic expunerea Europei –
vezi, de exemplu,
recrudescenţa actuală a tuber-
culozei în România, boală, de
regulă, ca peste tot, tot a miz-
eriei şi a unor condiţii de habitat
insalubre, a alcoolismului, a
sifilisului, a ignoranţei, a
murdăriei etc. Din păcate, în-
trunim astfel de elemente. Este
drept, tratamentele, acolo unde
sunt făcute, sunt eficace, la fel
vaccinurile tip BGC, dar eficac-
itatea respectivă ţine, peste tot
în lume, în măsură hotărâtoare,
de modificarea în bine a unor

condiţii de viaţă. Putem re-
zolva? Răspunsurile diferă de
la caz la caz, ceea ce nu este,
cred, o soluţie de fond într-o
lume globală şi cu receptivitate
la contaminare. Trebuie elimi-
nate cauzele, chiar dacă
atacăm, deseori foarte bine,
efectele. 
Să mai amintim de epidemiile şi
pandemiile de HIV, în Africa –
mai multe state cu o mare parte
din populaţie seropozitivă –, în
Asia, dar nu în ultimul rând în
SUA? O altă gravă ameninţare,
cu remedii paleative şi extrem
de costisitoare şi care, din
păcate, s-a extins şi la noi.
*                       *                      *
O direcţie de acţiune: contu-
rarea unei filozofii, a unui con-
cept mult mai bine structurat,
ale evoluţiei şi dezvoltării glob-
ale, cu un progres economic
prin strădaniile tuturor, în ben-
eficiul celor merituoşi, dar şi cu
o componentă socială şi
solidară esenţială, centrată pe
individ. Şi încă. Sănătatea,
medicina, bolile sunt priorităţi
fundamentale ale lumii şi nu el-
emente ce trebuie lăsate în plan
secund. Cât costă? Mult, dar
trebuie gândit în cheia
externalităţilor pozitive, ceea ce
duce la o altă interpretare a
costurilor: sănătatea aproape
că nu costă. În lumea de astăzi
– ca şi în trecut, de altfel, dar

mai puţin vizibil –, totul se leagă
cu totul. Supraîncălzirea Terrei,
ca şi alte asemenea, provin de
la toţi şi se răsfrâng asupra tu-
turor. Discutăm de securitate,
cel mai adesea, într-un sens re-
strâns, neglijând că securitatea
umană înseamnă, în fapt, secu-
ritate energetică, securitate
alimentară, securitatea sănătăţii
etc., categorii pe paliere umane
vitale. Privite şi la nivel naţional,
la nivel comunitar dar şi la nivel
global12.  Boala îi aduce la un
loc şi pe cei săraci şi pe cei
bogaţi, vădindu-se necesitatea
a mai multă înţelepciune din
partea tuturor, decidenţi sau
care sunt decişi de alţii. 
referințe:
6 „Dosier Science et Vie”
loc.cit., pp. 42-43 
7 F. Brunea Fox, „Reportajele
mele, 1927-1938”, vezi „Cinci
zile printre leproşi”, Edit. Emi-
nescu, Bucureşti, 1974
8 „Dosier Science et Vie”
loc.cit., Marinelle Mayo „Tabel:
Apparition et evolution de nos
principausc microbes” ş.a.
9 Vezi Contele de Saint Anlaire
şi Marcel Fontaine, loc.cit
10 „Dosier Science et Vie”
loc.cit
11 Idem
12 Dan Popescu, Amenințări
pentru sec. XXI, editura Conti-
nent, Sibiu - București, 2014
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Acest regulament clasifică fon-
durile europene astfel: fonduri
structurale (Fondul European de
Dezvoltare Regională și Fondul
Social European), fondurile
politicii de coeziune ( Fondul Eu-
ropean de Dezvoltare
Regională, Fondul Social Euro-
pean și Fondul de Coeziune),
fonduri pentru pilonul II al politicii
agricole comune(Fondul Euro-
pean Agricol pentru Dezvoltare
Rurală), fonduri pentru politica
comună în domeniul pescuitului
și afacerilor maritime.

Din art. 37, cu denumirea
marginală Instrumente finan-
ciare, art.38 cu denumirea Im-
plementarea instrumentelor
financiare și art.39 Contribuții
FEDR și FEADR la instru-
mentele financiare comune de
garantare și titlurizare
neplafonată, destinate IMM-
urilor și implementate de Banca
Europeană de Investiții (BEI),
dar și din alte articole din Regu-
lamentul nr. 1303/2013, rezultă
responsabilitatea crescută a
Comisiei Europene, asistarea
pentru evaluarea ex ante a pro-
gramelor, implementarea și ges-
tionarea fondurilor.

Precizăm că în noul regula-
ment în art. 96 alin 10, anumite
elemente ale programelor
rămân în responsabilitatea
exclusivă a statelor membre,
adică pot fi modificate fără apro-
barea  Comisiei Europene,
prevedere care nu exista în pe-
rioada anterioară. 

Ca stat membru cu drepturi
depline, România beneficiază
de sprijin financiar prin inter-
mediul fondurilor europene.
Acestea gestionează banii
bugetului comun, buget al
solidarității, deoarece susține
finanțarea unei părți din dez-
voltarea economică, socială și
teritorială a tuturor statelor mem-
bre. Din buget sunt susținute
politicile comunitare, îndeosebi
politica de coeziune.

În perioada 2007- 2013 polit-
ica de coeziune a fost corelată
cu strategia de la Lisabona, pen-
tru creșterea competitivității eco-
nomice și crearea de locuri de
muncă. Pentru a îmbunătăți ac-
cesul la sprijinul financiar oferit
de UE pentru perioada 2014-
2020 s-a efectuat o adevărată
reformă a accesării fondurilor
europene. Această perioadă
este legată de o altă strategie și
anume  Strategia Europa 2020,
ale cărei obiective sunt creștere
durabilă, creștere inteligentă și
creștere favorabilă incluziunii,
obiective transpuse în 11 obiec-
tive tematice. În urma reformei,
Regulamentul (CE)
nr.1083/2006 al Consiliului a fost
înlocuit de Regulamentul nr.
1303/2013, care stabilește
dispoziții comune pentru 5 fon-
duri europene, în scopul
accesării sprijinului financiar.

Reforma este susținută de
cadrul strategic comun, care
continuă orientările strategice
comunitare privind politica de
coeziune, dar și realizarea
obiectivelor Strategiei „ Europa
2020”. Ca elemente de noutate
ale noii politici de accesare a
fondurilor europene sunt urma-
toarele documente, Acordul de
Parteneriat și Programele Tem-
atice, care înlocuiesc Cadrul
Strategic Național de Referință
și Planul Strategic Național din
perioada anterioară. Programele
Operaționale Sectoriale din pe-
rioada 2007-2013 cuprindeau

domenii prioritare de intervenție
numite axe. 

La nivel european, obiec-
tivele Strategiei de la Lisabona
au fost realizate numai parțial.
România în perioada 2007-2013
nu a utilizat la maxim fondurile
europene din mai multe motive:
incompetență în administrarea
fondurilor, lansarea cu întârziere
a programelor operaționale și a
Autorității de Management, lipsei
de comunicare cu autoritățile de
la Bruxelles, lipsei de informare
a beneficiarilor, proiecte ne-
sustenabile etc.

În perioada de programare
2014-2020, Acordul de Partene-
riat are rolul de document strate-
gic general, oferind o prezentare
de ansamblu a modurilor în care
se vor utiliza fondurile europene
structurale și de investiții (FESI).
Acesta a fost introdus pentru a
reflecta noul sistem de
guvernanță al Strategiei Europa
2020, precum și reforma politicii
de coeziune menită să crească
eficiența și eficacitatea fondului
ESI. Un alt element nou al pe-
rioadei de programare 2014-
2020 este acela că anumite
elemente ale programelor speci-
fice fondurilor au rămas în re-
sponsabilitatea exclusivă a
statelor membre.

În perioada 2014-2020
statele membre UE , inclusiv
România, și-au propus să spri-
jine „Strategia Europa 2020”,
care reprezintă o continuare a
Strategiei de la Lisabona, dar și
coeziunea economică, socială și
teritorială. Obiectivele Strategiei
Europa 2020 sunt: creștere
durabilă, creștere inteligentă și
creștere favorabilă incluziunii.
Pentru perioada actuală, re-
forma politicii de coeziune a
reținut numai 2 obiecte cheie:

- investiții pentru creștere
economică și creare de locuri de
muncă, obiectiv comun celor 3
categorii de regiuni sprijinite prin
FEDR, FSE, FC

- cooperare teritorială
europeană, sprijinită din FEDR

Pentru realizarea Strategiei
Europa 2020 s-a instituit Fondul
Structural și de Investiții Euro-
pean.(FESI) Principiile de
intervenție sunt cele din pe-
rioada 2007-2013, la care se
adaugă eficacitatea, buna
gestiune financiară și reducerea
sarcinii administrative. În acest
context, apare întrebarea va
putea UE împreuncă cu statele
membre, cunoscând neajun-
surile Strategiei de la Lisabona,
să realizeze integral obiectivele
Strategiei Europa 2020?

Încă din anul 2013 Comisia
Europeană a propus un docu-
ment nou, numit Cadrul Strate-
gic Comun(CSC), cu scopul de
a îmbunătăți coordonarea între
fondurile europene și anume
„asistarea tuturor problemelor
legate de finanțare.” De exemplu
sprijinul financiar pentru politica
de dezvoltare rurală nu este
susținut numai de FEADR, ci și
de FEDR, FSE, FC, FEPAM.
Apreciem că această măsură
din cadrul reformei va contribui
la maximizarea eforturilor celor 5
fonduri europene pentru re-
alizarea obiectivelor strategiei „
Europa 2020”, creștere durabilă,
creștere inteligentă și creștere
favorabilă incluziunii, obiective
obligatorii și comune pentru
toate statele membre.

În exercițiul financiar anterior
fondurile europene cuprindeau
informații privind complementar-
itatea lor, pe când în actuala
perioadă de programare cu aju-
torul Acordului de Parteneriat
este prevăzută strategia care
acoperă toate cele 5 fonduri eu-

ropene. Obiectivul FESI este re-
alizat cu Regulamentul UE
nr.1303/2013 numit Regulamen-
tul Dispozițiilor Comune, diferit
de Regulamentul CE
nr.1083/2006 al Consiliului.

Noul regulament confirmă că
există o nouă politică de uti-
lizare, care conține 2
reglementări diferite, începând
cu obiectivele, implementarea,
gestiunea financiară a pro-
gramelor etc.

Acest  regulament sus-
tine în continuare politica de co-
eziune economică, socială și
teritorială, pentru care Comisia
Europeană implică 3 fonduri,
FEDR, FSE și FC, deoarece
urmărește ca Uniunea
Europeană să devină în viitor o
Europă socială, pentru a înlătura
nemulțumirile tuturor cetățenilor
europeni.Revenind la noul regu-
lament, cele două prevederi
crează nelămuriri care sunt clar-
ificate în art.66 „fondurile ESI
sunt utilizate pentru a furniza
sprijin sub formă de granturi,
premii, asistență rambursabilă,
instrumente financiare sau o
combinație între acestea”.
Aceste fonduri, teoretic sunt
corecte, dar implementarea
devine complexă, datorită
normelor de aplicare.
Constatăm că la nivel național s-
a creat a infrastructură
administrativă, prin Programele
Specifice și Acordul de Partene-
riat, în concordanță cu cerințele
europene.

Un element nou al regula-
mentului este evaluarea ex ante
a programelor aprobate de
Comisie.Astfel, în art 37 alin 2 se
arată că “sprijinul instrumentelor
financiare se face pe baza unei
evaluări ex ante, prin care s-au
stabilit probe privind deficiențele
pieței sau situațiile de investiții,
sub nivel optim, precum și
nivelul estimat și proporțiile
necesităților de investiții publice,
inclusive tipurile de instrumente
financiare, care urmează a fi
sprijinite.”

Evaluarea ex ante se
efectuează pe etape, poate fi
revizuită, actualizată, după cum
este necesar înainte ca Autori-
tatea de Management să aducă
contribuții din program la un in-
strument financiar.Complexi-
tatea acestei măsuri de evaluare
impune o probabilitate, ca
aceste programe să fie accep-
tate sau nu pentru finanțare. 

În art.37 alin 1 se arată că:”
fondurile ESI pot fi utilzate, pen-
tru a sprijini instrumentele finan-
ciare din cadrul unui program,
inclusiv atunci când sunt organi-
zate prin fonduri ale fondurilor,
pentru a contribui la îndeplinirea

obiectivelor specifice prevăzute
în cadrul unei priorități”

În conformitate cu normele
specifice fondurilor, rezultatele
evaluării ex ante sunt transmise
Comitetului de Monitorizare.

În alin. 4, art 37 este prevăzut
sprijinul financiar al tuturor
formelor de IMM-uri, cu pre-
cizarea să nu aducă atingere
normelor UE, aplicabile în
domeniul ajutoarelor de stat și în
conformitate cu normele speci-
fice fondurilor europene. Acest
tip de investiții sprijinite prin in-
strumente din fondurile struc-
turale crează locuri de muncă în
conformitate cu obiectivele
Strategiei Europa 2020.

În alin. 6 din același articol se
arată că instrumentele financiare
oferă sprijin investițiilor în
infrastructură, pentru dez-
voltarea urbană sau reabilitarea
urbană sau pentru diversificarea
activităților rurale, în limitele unui
plafon de maximum 20% din
cuantumul total al contribuției la
program.

Următorul alineat aduce
precizări cu privire la Regula-
mentul Dispozițiilor Comune,
care cuprinde două
reglementări, în sensul că in-
strumentele financiare pot fi
combinate cu granturi, subventii
ale dobânzii și contribuții la
comisioanele de garantare.
Granturile nu pot fi utilizate, pen-
tru a rambursa sprijinul primit de
la instrumentele financiare, dar
nici acestea nu pot prefinanța
granturile. Atunci când sprijinul
din FESI este furnizat prin in-
strumentele financiare și este
combinat cu alte forme de spri-
jin, acestea se păstrează în
evidențe contabile separate.
Aceste modalități concrete de
sprijin financiar nu au fost apli-
cate în perioada de programare
2007-2013, fapt care a creat
multiple suspiciuni de fraudă.
În alin.9 al aceluiași articol se
face precizarea cu privire la
combinarea formelor de sprijin,
granturi și instrumente finan-
ciare, cu condiția ca suma tu-
turor formelor de sprijin
combimate să nu depășească
suma totală a cheltuielilor din
program.
În concluzie, în acest articol

sunt prezentate în detaliu
formele de sprijin financiar a pro-
gramelor.
În art. 38 din Regulamentul
Dispozițiilor Comune, intitulat
Implementarea „instrumentelor
financiare” este pus în evidență
rolul decisiv al Comisiei Eu-
ropene în sprijinul financiar,
oferit de FESI.
În actuala perioadă, gestionarea
FESI se face cu ajutorul

Autorității de Management, care
a dobândit experiență în ges-
tionarea fondurilor alocate
României, în perioada
anterioară. Alin 1 din art.38
stipulează că Autoritatea de
Management oferă sprijin finan-
ciar pentru următoarele instru-
mente financiare în 2 situații:
a). instrumente financiare insti-
tuite al nivelul UE, gestionate di-
rect sau indirect de Comisie
b) instrumente financiare institu-
ite la nivel național,
transnațional, regional sau
transfrontalier, gestionate de Au-
toritatea de Management sau
sub responsabilitatea acesteia
In prima situație, contribuția
FESI la instrumentele financiare
este gestionată, prin conturi sep-
arate în acord cu obiectivele fon-
durilor ESI
În cea de-a doua situație, Au-
toritatea de Management poate
oferi o contribuție financiară,
pentru instrumentele financiare
care respectă clauzele și
condițiile standard, stabilite de
Comisie sau instrumentele deja
existente sau nou create, care
sunt concepute special în ved-
erea atingerii obiectivelor speci-
fice. Pentru aceste situații,
Comisia poate adopta acte de
punere în aplicare privind
clauzele și condițiile standard,
confom art. 150 alin 3 din Regu-
lamentul Dispozițiilor Comune,
dacă Comitetul de Coordonare
emite aviz favorabil.
Pentru fondurile ESI, Comisia
Europeană este asistată de un
Comitet de Coordonare.
Constatăm că noul regulament
aduce noi metode de accesare
a fondurilor europene, tocmai
pentru a înlătura suspiciunile de
fraudă, dar în același timp
îngrădește inițiativa statelor
membre, chiar în etapa de im-
plementare. 
În a doua situație, Autoritatea de
Management poate să
încredințeze sarcinile de imple-
mentare Băncii Europene de
Investiții sau instituțiilor finan-
ciare internațioanle, la care
statul membru este acționar sau
unui organism reglementat de
dreptul public sau privat.
De asemenea, Comisia este
împuternicită să adopte în con-
formitate cu art. 149 numit  „ex-
ercitarea delegării”, acte
delegate de stabilire a normelor
specifice suplimentare, privind
răspunderea și responsabilitățile
organismelor, care
implementează instrumentele fi-
nanciare. 
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Remarcăm că la alin 5 din art. 38, o
parte din sarcinile de impementare
pot fi îndeplinite de intermediarii fi-
annciari, aceștia fiind selectați pe
baza unor proceduri deschise,
transparente, proporționale și
nediscriminatorii.
Pentru ambele situații de la alin 4 a
și b, sub rezerva structurii de imple-
mentare a instrumentului financiar,
clauzele și condițiile pentru
contribuțiile din programe la instru-
mentele financiare se stabilesc în
Acordurile de finanțare. 
În conformitate cu art.150 alin 3,
Comisia adoptă acte de punere în
aplicare, care stabilesc condiții uni-
forme, privind modalitățile detaliate
de transfer și gestionare a
contribuțiilor din programe către
entități juridice existente sau nou
create, dedicate implementării in-
strumentelor financiare.
În art. 39 ‘contribuția FEDR și
FEADR la instrumentele financiare
comune, de garantare și titlurizare,
neplafonate destinate IMM-urilor și
implementate de BEI, se stipulează
sprijinul financiar oferit de anumite
fonduri europene, pentru IMM –uri
în scopul creării de locuri de muncă.
În alin 2 se stipulează că statele
membre pot recurge la FEDR și la
FEADR, pentru a realiza o
contribuție la instrumentele finan-
ciare, care sunt instituite la nivelul

UE, gestionate direct sau indirect de
Comisie. Se precizează că
finanțarea prin îndatorare înseamnă
împrumuturi, leasing sau garanții.
Contribuțiile pot fi garanții nepla-
fonate, prin care se asigură, o
asistență de capital intermediarilor
financiari, pentru noile portofolii de
finanțare, prin îndatorare a IMM-
urilor eligibile și operațiuni de ti-
tlurizare.
Din această contribuție, intermedi-
arul financiar reține o cotă suficientă
pentru a acoperi riscul legat de ges-
tionarea acestor portofolii. Fiecare
stat membru, care recurge la astfel
de instrumente financiare contribuie
cu o sumă proporțională cu
necesitățile de finanțare a IMM-
urilor și cu cererea estimată de
finanțare prin îndatorare, ținând
seama de evaluarea ex ante, sumă
care nu poate fi mai mare de 7% din
suma alocată din FEDR și FEADR.
Plafonul global al FEADR și FEDR
este de 8.500.000.000 euro pentru
toate statele membre. Și în acest
caz se face o evaluare ex ante la
nivelul UE de către BEI și Comisia
Europeană. Evaluarea ex ante este
o analiză amănunțită a nevoilor de
finanțare a IMM-urilor, o indicație
privind decalajul de finanțare a
IMM-urilor din fiecare stat membru,
un profil al situației economice și fi-
nanciare a sectorului IMM-urilor la
nivel de stat membru, masa critică
minimă a contribuțiilor, un interval
pentru volumul total estimat al cred-
itelor.
La nivelul Uniunii Europene sprijinul

financiar acordat IMM-urilor prin
fondurile care susțin dezvoltarea
regională și dezvoltarea rurală au
drept scop crearea de locuri de
muncă, în conformitate cu strategia
europeană.
Crearea de locuri de  muncă, în
conformitate cu art. 39 este foarte
importantă pentru fiecare stat mem-
bru, numai că evaluarea ex ante
pentru toate obiectivele de investiții
conține condiții greu de îndeplinit,
datorită nivelurilor diferite de dez-
voltare economică. În aceste
condiții nu-i suficientă numai voința
politică a statelor membre, sunt
necesare și resurse financiare pro-
prii. Considerăm că împrumutul
este o modalitate avantajoasă pen-
tru țările mai putin dezvoltate, dar în
condiții accesibile. Implicarea
Comisiei Europene este necesară
pentru a înlătura fraudele legate de
accesarea fondurilor europene.

In concluzie ,la nivel european,
realizările Strategiei de la Lisabona
au fost considerate un eșec,
deoarece economia europeană nu
a devenit nici cea mai competitivă
din lume și nici nu a creat cele mai
multe locuri de muncă.

Strategia Europa 2020 este o
continuare a Strategiei de la Lis-
abona, ale cărei obiecte sunt mai
puține, mai simplificate, mai impor-
tante și mai realiste. La nivel
național, Cadrul Strategic Național
de Referință, Planul Strategic Na-
tional din perioada anterioară,au
fost inlocuite in  actuala perioadă cu
Acordul de Parteneriat și Pro-

gramele Tematice  care sunt în
subordinea Comisiei Europene. Cu
privire la accesarea sprijinului finan-
ciar din fondurile europene, Comisia
Europeană și-a consolidat respon-
sabilitatea pentru a înlătura neajun-
surile strategiilor economice
europene.
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Ce altă modalitate mai bună
avem de ne îmbogăți viața
decât posibilitatea de a
interacționa cu ceva atât de
fundamental pentru identitatea
noastră?
De păstrarea și valorificarea
acestuia, de implicarea
autorităților publice la noi în
țară, va depinde viitorul
urmașilor noștri. În acest sens,
sunt lăudabile inițiativele UE în
domeniul patrimoniului cultural,
cu mențiunea că fiecare nație
este răspunzătoare de modul
de implicare și gestionare în
asemenea proiecte de
anvergură. Patrimoniul cultural
al Europei se confruntă cu
diferite provocări, de la
schimbările modului de partici-
pare a publicului la activitățile
culturale până la riscurile de
mediu și traficul ilicit de obiecte
culturale. Cum putem promova
mai bine imensul potențial al
patrimoniului cultural? Cum
putem maximiza beneficiile so-
ciale și economice ale aces-
tuia? Cum ne putem proteja și
gestiona mai bine patrimoniul
cultural, în același timp asig-
urându-ne că au acces la el
persoane din toate mediile?
Anul European al Patrimoniului
Cultural oferă o oportunitate
excelentă de a reflecta asupra
îmbunătățirii modului de abor-
dare a potențialului și
provocărilor sectorului. Patri-
moniul cultural ne modelează
personalitatea și viața de zi cu
zi. El face parte integrantă din
orașele, peisajele și siturile
arheologice ale Europei. Nu îl
întâlnim doar în literatură, în
artă sau în obiecte, ci și în
meșteșugurile pe care le-am
moștenit de la străbunii noștri,
în poveștile pe care le spunem
copiilor noștri, în mâncarea de
care ne bucurăm împreună, în
filmele pe care le vedem și în

care ne recunoaștem.
Viitorul Uniunii Europene se
bazează pe trei piloni
importanți: dezvoltare
economică, coeziune socială și
refacerea relației directe între
Bruxelles și cetățenii din UE.
Un An European dedicat
conservării și promovării patri-
moniului cultural european este
în beneficiul tuturor acestor as-
pecte. Inițiativa Anilor Europeni
a debutat în 1993 cu anul dedi-
cat IMM-urilor și industriei
meșteșugărești, de-a lungul
timpului, „anii europeni” abor-
dând teme specifice, atât cu
scopul de a încuraja dezbaterile
și dialogul la nivel național și
european, cât și pentru a spri-
jini anumite cauze sau industrii
de profil.
Anul European al Patrimoniului
Cultural are potențialul de a uni
și, în final, de a demonstra că
spațiul european în care trăiesc
cele 28 de națiuni membre ale
UE (luând în calcul și Marea
Britanie, deocamdată) este un
spațiu de civilizație unitară
rezultată dintr-o istorie comună
și beneficiind de un tezaur pat-
rimonial cu valoare mondială. În
măsura în care Uniunea
Europeană se îndreaptă către o
economie bazată pe inovație,
informație și sustenabilitate, de-
semnarea anului 2018 ca An
European al Patrimoniului Cul-
tural poate revigora sectorul in-
dustriilor creative și culturale,
care reprezintă mai mult de 3%
din PIB ul Uniunii Europene.
Ideea unui An European al Pat-
rimoniului Cultural a apărut
pentru prima dată în 2014, când
Consiliul Europei a inclus în
concluziile sale guvernanţa
participativă a patrimoniului cul-
tural. Ideea s-a bucurat de o
largă susţinere din partea Par-
lamentului European, iar
Comisia a înaintat în august
2016 propunerea pentru un An
European al Patrimoniului Cul-
tural. La 9 februarie 2017,
reprezentanţii Consiliului şi ai
Parlamentului European au

ajuns la un acord provizoriu cu
privire la o decizie de procla-
mare a unui An European al
Patrimoniului Cultural (2018).
Președintele Parlamentului Eu-
ropean, Antonio Tajani, și Min-
istrul Delegat al Președinției
Malteze a Consiliului Uniunii
Europene, Carmelo Abela, au
semnat pe 17 mai 2017, la
Strasbourg, Decizia (UE)
2017/864 a Parlamentului Eu-
ropean și a Consiliului cu privire
la desemnarea anului 2018 ca
An European al Patrimoniului
Cultural.
Lansarea europeană a Anului
European a avut loc în data de
6 decembrie 2017 la Milano, în
deschiderea Forumului Cultural
European. Institutul Național al
Patrimoniului, în parteneriat cu

Ministerul Culturii și Identității
Naționale, au prezentat Anul
European al Patrimoniului Cul-
tural 2018 publicului interesat și
potențialilor stakeholderi din
domeniu, în cadrul unui eveni-
ment de informare.
Anul European al Patrimoniului
Cultural va lua în considerare
patrimoniul cultural material,
imaterial și digital (atât cel creat
în mediul digital cât și cel digiti-
zat ulterior). Câteva exemple
de potențiali participanți/benefi-
ciari: monumente, peisaje cul-
turale, situri naturale, practici și
meserii legate de domeniul cul-
tural, diverse expresii ale
creativității umane, colecții
păstrate și administrate de
către instituții publice sau pri-

vate (precum muzee, biblioteci
sau arhive) etc.

Patrimoniul cultural in-
clude vestigii ale trecutului care
îmbracă forme şi aspecte vari-
ate. Printre acestea se numără
monumente, situri, tradiţii,
cunoştinţe şi forme de expresie
ale creativităţii umane trans-
mise de la o generaţie la alta,
precum şi colecţii păstrate şi
gestionate în muzee, biblioteci
şi arhive. În plus, patrimoniul
cultural generează creştere
economică şi creează locuri de
muncă în oraşe şi regiuni şi
este un element central al
schimburilor dintre Europa şi
restul lumii. 
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Patrimoniul cultural are o
valoare universală pentru noi ca in-
divizi, dar și pentru comunitățile și
societățile noastre. Este important
să îl păstrăm și să îl transmitem
generațiilor următoare. Putem să
ne gândim la el ca la ceva static
sau aparținând trecutului, însă în
realitate evoluează prin modul în
care ne raportăm la el, prin impli-
carea noastră. Mai mult decât atât,
patrimoniul nostru cultural joacă un
rol important în construirea viitoru-
lui Europei. Acesta este unul din
motivele pentru care ne dorim ca
pe parcursul acestui An european
să stârnim în mod special interesul
tinerilor. 

Patrimoniul cultural
îmbracă numeroase forme: tangi-
bile - clădiri,  monumente, obiecte,
articole vestimentare, opere de
artă, cărți, mașini, orașe istorice, si-
turi arheologice; intangibile - practi-
cile, reprezentările, expresiile,
cunoștințele, aptitudinile -
împreună cu instrumentele,
obiectele și spațiile culturale afer-
ente - pe care oamenii le prețuiesc.
Printre acestea se numără di-
alectele și tradițiile orale, arta spec-
tacolului, practicile sociale și
meșteșugurile tradiționale; naturale
- peisajele, flora și fauna; digitale -
resursele create în formă digitală
(de exemplu arta digitală sau
filmele de animație) sau care au
fost digitalizate pentru a putea fi
păstrate (texte, imagini, materiale
video, înregistrări etc.).

Patrimoniul cultural
reunește oamenii și contribuie la
coeziunea socială. El generează
creștere și locuri de muncă în
orașe și regiuni și stă la baza
schimburilor Europei cu restul lumii.
Aceasta reprezintă un potențial
mare pentru Europa, care însă tre-
buie să fie mai bine exploatat – iar
acest An european ne poate ajuta
în această direcție. Anul european
pune accent pe copii și tineret, care
vor proteja patrimoniul pentru
următoarele generații. Este
subliniată valoarea educativă a
patrimoniului cultural, precum și
contribuția acestuia la o dezvoltare
economică și socială sustenabilă.

De asemenea, Anul european
promovează moduri inteligente de
conservare, gestionare și reuti-
lizare a patrimoniului european.
Aproximativ 7,8 milioane de locuri
de muncă din UE sunt legate în
mod indirect de patrimoniu (de ex-
emplu, în domenii precum turismul,
serviciile de interpretariat și de se-
curitate); peste 300 000 de per-
soane lucrează în sectorul
patrimoniului cultural al UE; val-
oarea serviciilor ecosistemice
furnizate de rețeaua Natura 2000
este estimată la aproximativ 200-
300 de miliarde EUR pe an; pentru
fiecare loc de muncă direct, sec-
torul patrimoniului generează până
la 26,7 locuri de muncă indirecte,
de exemplu în construcții și în tur-
ism. Prin comparație, în industria
autovehiculelor raportul este de 6,3
locuri de muncă indirecte pentru
fiecare loc de muncă direct; 68%
dintre europeni consideră că
prezența unui sit de patrimoniu cul-
tural le poate influența decizia
privind destinația de vacanță; cu
453 de situri înscrise, Europa, ca
regiune, reunește aproape
jumătate din siturile înscrise pe
Lista patrimoniului mondial UN-
ESCO; cu 89 de elemente înscrise,
UE reunește un sfert din Lista
reprezentativă UNESCO a patri-
moniului cultural imaterial al
umanității; există 31 de itinerarii cul-
turale acreditate de Consiliul Eu-
ropei, care traversează peste 50 de
țări din Europa și din afara aces-
teia; conform publicației The Art
Newspaper, șase dintre cele mai
vizitate zece muzee din lume în
2016 se află în Europa; în total,
aceste șase muzee populare au
avut peste 35 de milioane de viz-
itatori în 2016; peste 54 de milioane
de articole din colecțiile a peste
3.700 de instituții culturale eu-
ropene sunt accesibile prin inter-
mediul platformei digitale a Europei
destinate patrimoniului cultural,
denumită Europeana; rețeaua de
27.000 de situri protejate Natura
2000 acoperă 18% din suprafața
terestră a UE și aproape 6% din
teritoriul său maritim. 
Patrimoniul cultural este una dintre
principalele inițiative sprijinite de
Europa Creativă și unul dintre cele
mai bine reprezentate sectoare în
rândul proiectelor selectate pentru
a primi finanțare până la ora
actuală. Din totalul de 426 de

acțiuni sprijinite în perioada 2014-
2016, 17% sunt în domeniul patri-
moniului cultural. Pentru 2017 au
fost selectate 81 de proiecte de co-
operare, 16% din acestea (13
proiecte) fiind în domeniul patrimo-
niului cultural. O sumă estimată la 6
miliarde EUR este disponibilă prin
Fondul de coeziune pentru sec-
toarele cultural și creativ, precum și
pentru patrimoniul cultural, pentru
perioada 2014-2020. În plus, pen-
tru perioada 2018-2019, 100 de
milioane EUR vor fi disponibili pen-
tru activități de cercetare în dome-
niul patrimoniului cultural în cadrul
Programului Orizont 2020.

În perioada 2007-2013,
UE a investit 4,4 miliarde EUR în
proiecte de patrimoniu pentru dez-
voltarea regională și rurală și
aproximativ 100 de milioane EUR
în activitățile de cercetare în dome-
niul patrimoniului cultural. 
În cadrul Anului european vor

avea loc mii de evenimente și
festivități în întreaga Europă.
Proiectele și inițiativele desfășurate
în statele membre, municipalitățile
și regiunile din UE sunt completate
de proiecte transnaționale finanțate
de către UE. În 2018, proiectele
privind patrimoniul cultural sunt
finanțate cu sprijinul Erasmus+,
Europa pentru cetățeni, Orizont
2020 și alte programe ale UE. În
cadrul programului Europa
Creativă a fost lansată o cerere
dedicată proiectelor privind patri-
moniul, care finanțează până la 25
de proiecte transnaționale. Anul
european ocupă un loc important
în următoarele activități legate de
patrimoniul cultural la nivelul UE:
zilele europene ale patrimoniului
sunt o activitate-cheie la nivel eu-
ropean, organizată anual, toamna;
în fiecare an au loc peste 70 000
de evenimente, adresându-se unui
număr de peste 30 de milioane de
persoane; 29 de situri care au jucat
un rol important în crearea Europei
de astăzi și care celebrează și
simbolizează valorile și istoria
europeană au primit Marca patri-
moniului European; în fiecare an
sunt desemnate două Capitale eu-
ropene ale culturii, cu scopul de a
scoate în evidență bogăția culturală
a Europei; în 2018, capitalele sunt
Valletta (Malta) și Leeuwarden
(Țările de Jos); premiul Uniunii Eu-
ropene pentru patrimoniul cul-
tural/Premiul Europa Nostra aduce

anual recunoaștere bunelor prac-
tici legate de conservare, ges-
tionare, cercetare, educație și
comunicare în domeniul patrimoni-
ului cultural.

Pentru a ne asigura că
eforturile depuse de actorii implicați
își lasă amprenta și după 2018,
Comisia Europeană, în colaborare
cu Consiliul Europei, UNESCO și
alți parteneri, va derula proiecte pe
termen lung în jurul a 10 teme (10
inițiative europene). Acestea includ
activități cu școlile, cercetare cu
privire la soluții inovatoare pentru
reutilizarea clădirilor de patrimoniu
sau lupta împotriva traficului ilicit de
bunuri culturale. Obiectivul este de
a genera o schimbare reală a mod-
ului de apreciere, protejare și pro-
movare a patrimoniului,
asigurându-ne că Anul european
aduce cetățenilor beneficii pe ter-
men lung. Cele 10 inițiative eu-
ropene corespund unui număr de
patru principii care definesc ceea
ce reprezintă patrimoniul cultural
european: implicare (1) - patrimo-
niul comun: patrimoniul cultural
este al nostru, al tuturor; patrimo-
niul în școli: copiii descoperă cele
mai valoroase comori și tradiții ale
Europei; tineretul și patrimoniul:
tinerii reînsuflețesc patrimoniul;
sustenabilitate (2) - patrimoniul în
tranziție: reconfigurarea siturilor și
a peisajelor industriale, religioase și
militare; turism și patrimoniu: turism
responsabil și sustenabil în ceea ce
privește patrimoniul cultural; prote-
jare (3) - prețuirea patrimoniului:
elaborarea de standarde de cali-
tate pentru intervențiile asupra pat-
rimoniului cultural; patrimoniul aflat
în pericol: lupta împotriva
comerțului ilegal cu bunuri culturale
și gestionarea riscurilor la care este
supus patrimoniul cultural; inovare
(4)- competențe în domeniul patri-
moniului cultural: o mai bună
educație și formare pentru profesi-
ile noi și tradiționale; toți pentru pat-
rimoniu: încurajarea inovării sociale
și a participării cetățenilor și
comunităților; știință pentru patri-
moniu: cercetare, inovare, știință și
tehnologie în beneficiul patrimoni-
ului.
Obiectivul Anului european al pat-
rimoniului cultural este de a încu-
raja cât mai multe persoane să
descopere și să aprecieze patri-
moniul cultural al Europei și de a
consolida sentimentul de

apartenență la un spațiu european
comun. Sloganul Anului este: Pat-
rimoniul nostru: la confluența dintre
trecut și viitor.

Anul va fi marcat de o
serie de inițiative și evenimente
care vor avea loc în toată Europa,
pentru a le permite cetățenilor să
se implice și să se apropie mai mult
de patrimoniul lor cultural. În fiecare
ţară, Anul European va fi gestionat
de către un coordonator național,
pentru România acesta fiind Insti-
tutul Național al Patrimoniului, care
va selecționa în concordanţă cu
obiectivele europene, proiecte și
evenimente culturale care să mo-
bilizeze un număr cât mai mare de
beneficiari şi să aibă un impact rel-
evant în societate. Se vor evidenția
modul în care patrimoniul cultural
contribuie la crearea unor
comunități puternice, cum creează
locuri de muncă și prosperitate,
importanța sa pentru relațiile Eu-
ropei cu lumea și modurile în care
patrimoniul cultural poate fi prote-
jat. „Patrimoniul cultural este mai
mult decât o amintire din trecut –
este cheia viitorului nostru. Un an
european al patrimoniului cultural
va fi o oportunitate de a crește
conștientizarea importanței sociale
și economice a patrimoniului cul-
tural și de a promova excelența în
acest sector”, a declarat Tibor
Navracsics, Comisar European
pentru Educație, Cultură și Sport. 

Printre evenimentele im-
portante care se vor desfăşura în
2018 la nivel comunitar se numără:
Summit-ul european pentru patri-
moniu (Berlin, 18-24 iunie 2018);
Zilele patrimoniului european (sep-
tembrie 2018), perioadă în care va
fi posibil accesul în situri rareori de-
schise şi vor fi organizate nu-
meroase evenimente la care este
estimată participarea a circa 30 de
milioane de oameni; conferinţa de
închidere va avea loc la Viena, la
11-12 decembrie 2018.
bibliografie selectivă: 
Raportul „Patrimoniul cultural
contează pentru Europa”, 2016; 
Eurobarometru „Europenii și patri-
moniul cultural”, 2017; 
Linking Natura 2000 and cultural
heritage („Legătura dintre Natura
2000 și patrimoniul cultural”), 2017. 
Surse: UNESCO, 2016; Consiliul
Europei, 2017; Comisia
Europeană, 2017; The Art News-
paper, 2016.
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