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pandemiei la premiul
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"Mulþumirea este singura bogãþie realã."
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Din 2007, România este membrã a Uniunii
Europene, cea mai de succes organizaþie
politicã internaþionalã din istorie, alãturi de
alte 26 de þãri europene în prezent.
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continuare în pag. 6,7,8

continuare în pag. 2

Absorbþia fondurilor
europene de cãtre România
în perioada 2014-2020 (I)
Conf. univ. dr.
Paul LUCIAN,
ULBS

Semnul timpului: Rigor Mortis

Dan POPESCU

Din portofoliul
(9 secole) politicilor
de sãnãtate publicã

- o experienþã cu bãtaie în viitor Pentru perioada 2014-2020 a fost stabilit un Cadru Financiar
Multianual, prin care România, în urma negocierilor cu UE,
a obţinut finanţare europeană prin intermediul a
5 fonduri, care fac parte din Fondurile Europene
Structurale de Investiţii (FESI) şi care au fost utilizate prin
intermediul a 6 Programe Operaţionale, din care cel mai
mare este Programul Operaţional Infrastructura Mare.
Fondurile Structurale şi de Coeziune sunt
instrumentele financiare, prin care Uniunea Europeană
acţionează, pentru eliminarea disparităţilor economice şi
sociale dintre state şi regiuni, pentru realizarea
coeziunii economice şi sociale.
continuare în pag. 3
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Pandemiile în actualitate
"Toate au importanþa pe care le-o dãm noi înºine". Victor Eftimiu
continuare în pag. 4,5
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Ca profesori, traineri, participanţi la
evenimente şi conferinţe, ne dorim
mereu ca prezentările pe care le facem
să capteze atenţia şi să fie adevărate
instrumente de transmitere a informaţiei
către audienţa pe care o avem. Desigur,
PowerPoint-ul, instrumentul pe care îl
folosim cel mai des, s-a îmbunătăţit
semnificativ în ultimii ani, sugerând

aplicaþia prin
intermediul cãreia
graficele prind viaþã
modalităţi de prezentare a informaţiei pe
grafice, de exemplu. Cu toate acestea,
există şi alte aplicaţii care merg mai
departe de facilităţile oferite de
PowerPoint şi oferă utilizatorilor
machete prestabilite, pe care aceştia le
pot adapta propriilor nevoi.
continuare în pag. 8,9
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https://infosibiu.eu/economie/

Paula COTARCEA

„Rar se întâmplã ca
oamenii rãi sã fie
fericiþi. Se otrãvesc cu
propria lor rãutate.”
Maurice Chevalier
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EUROSTAT

Lucian BELAŞCU
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Ca membră a acestei organizaţii,
ţara noastră furnizează date cu privire
la activităţile economice, sociale,
politice, din domeniul sănătăţii, al
ştiinţei şi tehnologiei, etc., care sunt
colectate la nivel naţional şi apoi
transmise către Comisia Europeană, care este "guvernul" Uniunii
Europene. În lumea complexă în
care trăim, necesitatea disponibilităţii unor date corecte şi comparabile între ţări, regiuni, oraşe şi,
în general, între entităţi diferite, este
extraordinară, deoarece aceste date
se află la baza formulării politicilor
publice, a priorităţilor şi strategiilor
promovate atât la nivel regional şi
naţional, cât şi, în cadrul Uniunii
Europene, la nivel supranaţional.
Eurostat
este oficiul statistic oficial al Uniunii
Europene, iar misiunea sa este
aceea de a oferi date şi statistici de
calitate ridicată referitoare la ţările
europene. Acestea sunt produse în
strânsă colaborare cu institutele
naţionale de statistică şi cu alte
autorităţi ale ţărilor care furnizează
date către Eurostat, acest parteneriat
fiind cunoscut sub numele de Sistem
Statistic European (SSE). Din acest
sistem fac parte, pe lângă autorităţile
statistice din Uniunea Europeană, şi
cele din ţările Zonei Economice
Europene şi Elveţia.
Din perspectiva predării şi cercetării, Eurostat este, însă, o nepreţuită
resursă de date referitoare la ţările
care contribuie cu informaţii, aici
găsindu-se statistici la nivel de ţară
şi de regiune, dar şi la nivelul Uniunii
Europene în ansamblul său. Baza
de date oferită de Eurostat poate fi
accesată gratuit la adresa https://
ec.europa.eu/eurostat/web/main/
data/database, fiind disponibilă în
engleză, franceză şi germană. În cele
ce urmează voi face o scurtă
prezentare a principalelor categorii
de date care sunt disponibile, a
modalităţilor în care ele pot fi
accesate, descărcate şi integrate în
diverse tipuri de documente, ca şi a
unor categorii specifice de date, utile
pentru anumite domenii.
În Figura 1 am prezentat principalele teme în funcţie de care este
organizată baza de date Eurostat. În
interiorul lor, datele sunt asociate
unor teme secundare, care fac
căutarea mai uşoară în baza de date.
De asemenea, dacă se doreşte
căutarea anumitor date specifice,
Eurostat oferă funcţionalitatea
căutării în funcţie de denumire sau,
dacă se cunoaşte, de codul bazei
de date.
Pe lângă datele colectate de la
oficiile naţionale statistice ale ţărilor
care participă la Eurostat, sunt oferite
date obţinute prin intermediul a
câtorva anchete derulate la nivel
european, care ajută la mai buna
acoperire informaţională şi, ulterior,
analiză a unor domenii de interes.
Astfel, regăsim în Eurostat date din
următoarele anchete:
- LUCAS - Land Use and Coverage Area frame Survey - anchetă
realizată o dată la 3 ani, care
identifică modificările înregistrate din
perspectiva utilizării terenurilor
(utilizarea socio-economică a
terenurilor) şi a acoperirii acestora
(cu culturi, iarbă, păduri, zone de
construcţii); ultima anchetă disponibilă este din 2018
- EU-LFS - EU Labor Force Survey
- este cel mai mare sondaj european
privind gospodăriile, având drept
obiectiv clasificarea populaţiei de
vârstă activă (15 ani şi peste) în trei
grupuri reciproc exclusive şi
exhaustive: salariaţi, şomeri (ambele
împreună alcătuiesc aşa-numita
"forţă de muncă") şi populaţia din
afara forţei de muncă (studenţi,
pensionari şi persoane casnice)
- HETUS - Harmonised European

Time Use Surveys (HETUS) rezultate ale sondajelor naţionale
pentru a determina cât timp petrec
oamenii pentru diverse activităţi,
inclusiv munca remunerată, treburile
casnice şi îngrijirea familiei, îngrijirea
personală, munca voluntară, viaţa
socială, călătoriile şi timpul liber.
În afară de temele principale,
Eurostat oferă 5 mari categorii de
date referitoare la politicile Uniunii
Europene, accesibile la https://
ec.europa.eu/eurostat/web/main/
data/browse-statistics-by-theme, şi
organizate astfel:
- Indicatori ai zonei euro - date
generale despre zona euro, Uniunea
Europeană şi statele membre
- Dezvoltare durabilă - date despre
cele 17 obiective de dezvoltare
durabilă şi cele 169 de obiective
aferente acestora, care se află în
centrul Agendei 2030 pentru
dezvoltare durabilă a ONU
- European Pillar of Social Rights
- date referitoare la oportunităţi egale,
condiţii de muncă echitabile şi
protecţie şi incluziune socială în
statele membre
- Economie circulară - date referitoare la producţie şi consum,
managementul deşeurilor, materii
prime secundare, competiţie şi
inovare
- Macroeconomic Imbalance Procedure (Procedura de dezechilibru
macroeconomic) - indicatori folosiţi
în acest mecanism de supraveghere
care urmăreşte să identifice din timp
potenţialele riscuri macroeconomice, să prevină apariţia unor dezechilibre macroeconomice dăunătoare şi să corecteze dezechilibrele
care sunt deja în vigoare.

Datele privitoare la
politicile Uniunii
Europene sunt foarte
utile cercetãtorilor
din domeniul
economic ºi al
ºþiinþelor sociale,
în general, dar ºi
celor din domeniul
ingineriei
economice,
mediului, sãnãtãþii
º.a.m.d. Este de
remarcat ºi faptul
cã sunt permise
comparaþii ale
indicatorilor dintr-o
þarã cu cei din alte
þãri, analize ale
evoluþiei ºi
progresului
indicatorilor, ca
ºi broºuri ºi
documente mai
ample de analizã
a acestor indicatori,
ce pot fi
descãrcate liber.
Pentru a sprijini cercetarea şi
formularea de politici publice şi ale
mediului privat în perioada pandemică, dar şi post-pandemică,
Eurostat a dezvoltat o componentă
nouă, denumită European Statistical
Recovery Dashboard - disponibilă la
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/
recovery-dashboard/. Această componentă permite vizualizarea rapidă
a evoluţiei principalilor indicatori din
trei domenii - Economie şi preţuri,
Afaceri şi comerţ şi Oameni şi piaţa
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muncii - începând cu al doilea
trimestru al anului 2019 şi până în
prezent. Indicatorii sunt disponibili la
nivelul Uniunii Europene şi la nivel
de ţară. Pentru a ilustra folosirea
acestui Dashboard, am selectat
România şi Economie şi preţuri, iar
indicatorii sunt cei din Figura 2.
Dacă se selectează un anumit indicator, se deschide o nouă fereastră
care permite ajustarea graficului în
funcţie de modalitatea de prezentare
a indicatorului, dar şi comparaţii cu
Uniunea Europeană şi alte ţări
membre. Pentru ilustrare, în Figura 3
am selectat Quarterly GDP growth
(creşterea trimestrială a PIB) sub
forma modificării procentuale faţă de
perioada anterioară şi am comparat
România cu Uniunea Europeană şi
Bulgaria. De asemenea, am folosit
bara de jos pentru a genera o
perioadă mai mare de date (este
posibil până la trimestrul 1 din 2007).

Pentru cea mai mare parte a
categoriilor de date, Eurostat oferă
utilizatorilor trei posibilităţi de
obţinere a datelor: prin browser de
date, prin explorarea datelor sau prin
descărcarea tuturor datelor
disponibile în format TSV (engl. tabseparated values - un format simplu
de tip text pentru stocarea datelor întro structură tabelară). Astfel, dacă
utilizatorul este interesat numai de
anumite date asociate respectivului
indicator (de exemplu, doreşte datele
numai pentru anumite ţări, anumite
perioade, anumite modalităţi de prezentare a indicatorului, etc.), atunci
poate apela la primele două opţiuni,
în timp ce formatul TSV furnizează
toate datele disponibile în Eurostat
pentru respectivul indicator. Figura 4
ilustrează modul în care sunt vizibile
utilizatorilor aceste trei formate
pentru indicatorii din categoria
"Lifelong learning" (Învăţare pe tot
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parcursul vieţii). În partea dreaptă
sunt prezente două iconiţe: prima
dintre ele conduce la texte de
explicare a indicatorului (modul în
care este construit, modul în care e
colectat, structura lui, etc.) - aceste
texte sunt foarte utile mai ales atunci
când se lucrează prima dată cu un
indicator -; a doua conţine informaţii
de bază referitoare la cele mai vechi
şi cele mai noi date acoperite, ţările
pentru care sunt disponibile datele
şi numărul total de date disponibile.
Diferenţa între datele colectate prin
browserul de date şi cele obţinute
prin explorarea datelor constă în
faptul că browserul de date permite
realizarea de grafice cu datele
selectate (de tip liniar, coloane şi
hartă), care pot fi imprimate sau
descărcate în format PNG, JPEG sau
SVG. De asemenea, se poate crea
un link de partajare a graficelor pe
reţelele sociale.

Fonduri europene

urmare din pagina 1
O modificare la nivel european a
survenit la Cadrul Financiar Multianual, numit iniţial perspectivă financiară, conform Tratatului de Funcţionare a Uniunii Europene. Acest
cadru stabileşte valorile plafoanelor
anuale ale alocărilor pentru angajamente, pe categorii de cheltuieli şi
ale plafonului anual de credite
pentru plăţi.
Pentru rata de absorbţie scăzută a
fondurilor europene în România, în
urma analizelor întocmite, au fost
identificaţi mai multi vinovaţi:
numărul mare de actori implicaţi,
autorităţi de management prea puţin
implicate, lipsa de eficienţă şi de
coordonare a ministerelor, a societăţii civile, a mediului de afaceri
precum şi a institutelor de cercetare
dezvoltare implicate.
Alte explicaţii pentru nivelul redus
de absorbţie al fondurilor europene
se referă la creşterea practicilor de
corupţie şi lipsa de încredere a
sectorului privat în utilizarea fondurilor
structurale.
Rata de absorbţie a fondurilor UE
este reprezentată de diferenţa dintre
rata contractată a fondurilor şi rata
de plată a Comisiei Europene. Rata
de absorbţie este un indicator, care
măsoară nivelul real al eficienţei şi
eficacităţii gestionării fondurilor de
către statul beneficiar.
Cadrul Financiar Multianual este
negociat de Comisia Europeană, de
Consiliul şi Parlamentul European.
Aceste instituţii stabilesc limitele de
cheltuieli şi anume ce sume pot să
fie cheltuite de Uniunea Europeană,
într – o perioadă de programare dată,
pentru ce fel de proiecte, în ce scopuri şi modul de finanţare al acestora.
zzzzz
Tratatul de la Lisabona a introdus
cerinţa stabilirii Cadrului Financiar
Multianual prin regulament. Regulamentul ţine seama de două tipuri
de cheltuieli: angajamente şi plăţi.
Angajamentele se pot derula pe
parcursul mai multor exerciţii
financiare. Plăţile sunt sume efective,
care se achită în cursul unui exerciţiu
financiar. Cu privire la plăţi s-a
introdus regula potrivit căreia, dacă
noul cadru financiar nu a fost adoptat
la încheierea cadrului precedent,
dispoziţiile noului cadru se amână
până la adoptarea acestuia.
Perioada de programare 20142020 continuă o parte din obiectivele
primei perioade de programare
2007-2013.
Pentru perioada de programare
2014-2020, România dispune de o
sumă de 30, 88 mld. euro, fonduri
structurale şi de coeziune prin intermediul celor 6 programe operaţionale, la care se adaugă contribuţia
statului român în cuantum de
5, 86 mld.euro.
La nivel naţional, pentru a îmbunătăţi absorbţia fondurilor europene,
pentru perioada de programare
2014 - 2020, România a modificat
şi verificat conţinutul şi obiectivele
specifice Programelor Operaţionale.
Perioada de programare 20142020 a introdus un cadru legislativ
nou pentru cele cinci fonduri, care
intră în sfera politicii de coeziune, a
politicii agricole comune şi a politicii
comune în domeniul pescuitului de
la nivelul UE. Cele cinci fonduri
numite fondurile FESI sunt: Fondul
european de dezvoltare regională
(FEDR); Fondul social european
(FSE); Fondul de coeziune; Fondul
european agricol pentru dezvoltare
rurală (FEADR); Fondul european
pentru pescuit şi afaceri maritime
(FEPAM).
Finanţarea europeană pe aceste
fonduri a fost împărţită astfel: FEDR
primeşte 11,2 mld euro; Fondul de

Coeziune 8,1 mld euro; Fondul Social European 4,7 mld euro; Politica
agricolă comună primeste 8, 127
mld euro pentru pilonul dezvoltare
rurala şi 12,529 mld euro pentru
pilonul plăţi directe; Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime are alocat 0,17 mld euro, iar Fondul european pentru ajutorarea persoanelor defavorizate 0,41 mld euro.
La nivelul programelor operaţionale, alocările financiare sunt
următoarele:
Programul Operaţional Regional
-6,7 mld.euro, Programul Operaţional Competitivitate -1,33 mld.euro,
Programul Operaţional Capital
Uman -4,22 mld.euro, Programul
Operaţional Infrastructura Mare-9, 41
mld.euro, Programul Operaţional
Capacitate Administrativă – 0, 55
mld.euro, Programul Operaţional
Asistenţa Tehnică – 0,21 mld.euro,
Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală - 8 mld.euro, Programul
Operaţional Ajutorarea Persoanelor
Dezavantajate 440 mil euro, Plăţi
directe în agricultură -10 mld.euro,
Programul Operaţional Pescuit 0,17 mld. Euro, Facilitatea “Connecting Europe” - 1,23 mld.euro.
Programul cu cea mai mare
alocare pentru perioada 2014-2020
este Programul Operaţional Marea
Infrastructură, urmat de Programul
Operaţional Regional.
Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM) a fost elaborat
pentru a răspunde nevoilor de
dezvoltare ale României identificate
în Acordul de Parteneriat 2014-2020.
POIM se adresează nevoilor de
dezvoltare din patru sectoare:
infrastructura de transport, protecţia
mediului, managementul riscurilor
şi adaptarea la schimbările climatice, energie şi eficienţă
energetică, contribuind la Strategia
Uniunii pentru o creştere inteligentă,
durabilă şi favorabilă incluziunii, prin
finanţarea a 4 din cele 11 obiective
tematice din Regulamentul nr. 1303/
2013 al Parlamentului European şi
al Consiliului din 17 decembrie 2013
de stabilire a unor dispoziţii comune
privind Fondul european de
dezvoltare regională, Fondul social
european, Fondul de coeziune,
Fondul european agricol pentru
dezvoltare rurală şi Fondul european
pentru pescuit şi afaceri maritime,
precum şi de stabilire a unor
dispoziţii generale privind Fondul
european de dezvoltare regională,
Fondul social european, Fondul de
coeziune şi Fondul european pentru
pescuit şi afaceri maritime şi de
abrogare a Regulamentului (CE)
nr.1083/2006 al Consiliului.
Programul reprezintă o noutate
pentru România, deoarece finanţează investiţii în infrastructură şi
resurse mai ales în ceea ce priveşte:
infrastructura de transport, mediu,
energie şi prevenirea riscurilor la
standarde europene, consolidarea
capacităţii de gestionare a crizei
sanitare COVID-19 şi utilizarea
eficientă a resurselor naturale.
POIM beneficiază de o alocare
financiară de aprox. 10,17 mld. Euro,
din care 6,54 mld. Euro pentru Fond
de Coeziune şi 2,10 mld. Euro pentru
Fond European de Dezvoltare Regională, la care se adaugă o cofinanţare totală de cca. 1,53 mld. euro.
Investiţiile din sectorul transporturi
continuă pe cele demarate în perioada 2007-2013, având ca obiectiv
principal finalizarea coridoarelor din
reţeaua TEN-T, prin realizarea tronsoanelor lipsă, precum şi dezvoltarea
şi modernizarea reţelei naţionale de
drumuri, care asigură conectarea la
reţeaua TEN-T. Investiţiile vizează şi
modernizarea reţelei de căi ferate,
prin electrificarea sectoarelor reabilitate, contribuind astfel la dezvoltarea economică locală şi regională.

Obiectivele în acest domeniu sunt
corelate cu Master Planul General
de Transport (MPGT), iar proiectele
finanţabile sunt cele prioritizate după
testarea în cadrul Modelului Naţional
de Transport dezvoltat în MPGT.
O serie de proiecte din perioada
de programare 2007-2013, care nu
au putut să fie terminate până la
data de 31 decembrie 2015 au fost
re-etapizate cu ajutorul Comisiei
Europene, pentru a le finaliza cu
banii europeni aferenţi perioadei
2014-2020. Aceste proiecte se
numesc proiecte fazate şi reprezintă
un artificiu care, deşi legal, nu este
unul obişnuit. Lucrări în valoare de
3,2 miliarde de euro, care au rămas
neterminate din perioada 20072013 s-au putut finaliza în perioada
2014-2020.
În domeniul mediului, investiţiile
pentru perioada 2014-2020 vor
continua prin proiectele începute în
domeniul apei şi canalizării, prin
continuarea procesului de regionalizare a managementului în acest
sector. Se continuă finanţarea infrastructurii de apă şi canal nefinalizate
în prima perioadă, deoarece
proiectele au fost depuse cu foarte
mare întârziere şi cu toate acestea
au primit finanţare pentru a nu se
pierde fondurile din POIM. Termenele scurte de realizare a proiectelor
ridică mari semne de întrebare
privind finalizarea, mai ales că
România şi-a asumat obligaţia ca
la sfârşitul anului 2020 această
problemă să fie rezolvată la nivel
naţional. Ca termen de finalizare a
fost stabilit anul 2023.
zzzzz
În ceea ce priveşte managementul
deşeurilor, cele mai multe probleme
identificate sunt legate de depozitele
de gunoi neconforme. Din totalul de
250 depozite neconforme care au
fost identificate de Comisia Europeană, au fost închise 92, din care
36 prin POSM. Din cele 148 depozite
rămase şi care trebuie închise, 79 sau inchis prin POSM, 46 prin POIM şi
23 din alte surse. Necesarul de
finanţare estimat pentru închiderea
celor 46 de depozite este de
aproximativ 67,8 mil. euro, iar POIM
va contribui cu 60 mil. euro.
În ceea ce priveşte schimbările
climatice, investiţiile sunt în mare
parte în stadiul de proiect, cu toate
că România s-a obligat să aloce
20% din fondurile FESI pentru
acestă problemă, însă doar proiectul
privind eroziunea costieră se află în
derulare. Proiectele derulate în
domeniul întăririi capacităţii de
răspuns a structurilor cu rol în managementul situaţiilor de urgenţă au
fost în mare parte finanţate şi s-a
reuşit înlocuirea dotării tehnice, în
unele cazuri foarte vechi, 25% din
tehnică fiind foarte uzată. Acest
proiect, implementat în anul 2020 şi
intitulat Viziune 2020 a beneficiat de
un buget în valoare de 682 mil euro.
O problemă rămasă nerezolvată
este cea a refacerii sistemelor de
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irigaţii, o necesitate urgentă, ca
urmare a schimbărilor climatice.
La mijlocul perioadei 2014-2020
nu erau depuse la Comisia Europeană, proiecte noi şi mari din
domeniul infrastructurii de transport,
ci doar se continuau cele aflate în
perioada de implementare: segmente de autostradă, metrou.
Singurul proiect de mari dimensiuni
finanţat a fost podul de peste Dunăre
de la Brăila, cu termen de finalizare
în anul 2023.
La mijlocul perioadei 2014-2020,
Programul Operaţional Infrastructura
Mare (POIM) a avut o rată de absorbţie de 15, 97% din suma alocată
de 9, 21 mld.euro, ceea ce reprezintă
1, 47 mld.euro. În ceea ce priveşte
obiectivul principal, construcţia de
autostrăzi, ritmul de dare în folosinţă
a fost destul de redus, 58 km de
autostradă în anul 2018, iar în anul
2019 s-au realizat 43 km. În anul
2020 au fost construiţi aproximativ
26 km de autostradă. În acest
moment se află în execuţie aproximativ 290 km de autostradă, care ar
urma să fie daţi în folosinţă până în
2023-2025. La sfârşitul lui 2020
România avea aproximativ 925 km
autostradă. La sfârşitul anului 2021,
stadiul absorbţiei pentru POIM a fost
de 55, 36%.
Marele proiect început în 2020 este
autostrada Sibiu - Piteşti, alte
autostrăzi sunt la stadiul de studii de
fezabilitate.
În ceea ce priveşte calea ferată,
singurul proiect finanţat pe bucăţi
este cel care face legătura între
Curtici şi Simeria, în valoare de 2 mld
euro şi care va ajunge în final la
Constanţa.
Valoarea finanţării totale prin
Programul Operaţional Regional
POR 2014-2020 a fost de 8.250
miliarde de euro, reprezentând o
creştere de 76% faţă de bugetul
alocat programului în perioada
2007-2013. Din cele 8,25 miliarde
euro, 6,7 miliarde de euro reprezintă
sprijinul UE, prin Fondul European
pentru Dezvoltare Regională
(FEDR), iar 1,5 miliarde de euro
reprezintă contribuţia naţională.
Programul Operaţional Regional
şi-a propus pentru România o serie
de obiective ambiţioase care

continuă obietivele din perioada
anterioară: drumuri, transport în comun, eficienţa termică a clădirilor,
dezvoltarea IMM-urilor, rezolvarea
problemei cadastrale a proprietăţilor ş.a.
Programul Operaţional Regional
2014-2020 şi/a propus să abordeze
toate provocările stabilite prin Acordul
de Parteneriat elaborat pentru
România şi care sunt incluse în cele
9 din cele 11 obiective tematice
formulate în Strategia UE 2020.
Fondurile alocate pentru finanţarea
celor 12 axe prioritare pornesc de la
100 mil euro pentru îmbunătăţirea
activităţii de transfer tehnologic şi
ajung până la aproape 2,7 mld. Euro
pentru sprijinirea dezvoltării urbane,
aceasta fiind axa cu cea mai mare
finanţare. Sumele au fost negociate
prin Acordul de Parteneriat privind
contribuţia lor la dezvoltarea
României.
O noutate a perioadei o reprezintă
cadrul institutional, care permite
participarea Ministerului Dezvoltării
Regionale, Administraţiei Publice şi
Fondurilor Europene (MDRAP) la
pregătirea şi implementarea unor
proiecte în parteneriat cu autorităţile
publice locale. Proiectele au ca
obiect acţiuni de mobilitate urbană,
prin dotarea unităţilor administrative
- teritoriale cu mijloace de transport
– „tramvaie, troleibuze, autobuze
electrice, inclusiv puncte de reîncărcare şi echipamentele necesare
utilizate pentru prestarea serviciului
de transport public local şi de
autobuze şcolare, utilizate pentru
transportul elevilor din învăţământul
preuniversitar de stat”. Sunt admise
doar unităţile administrativ-teritoriale,
care îndeplinesc condiţiile de
eligibilitate specifice, acest fapt duce
la implicarea politicului în rezolvarea
problemelor autorităţilor locale.
Până la momentul modificării
cadrului instituţional, primăriile
puteau utiliza finanţările din fonduri
europene pentru dezvoltarea mobilităţii urbane şi achiziţia de vehicule
pentru transportul public, însă
trebuiau să depună singure cererile.
Un artificiu folosit de autorităţile
române a fost decontarea din
fondurile UE.
(va urma)
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"paşapoartele de sănătate", vaccinările, prevenţiile, depistarea etc.
Sunt dispozitive care şi astăzi constituie componente ale politicilor
moderne, europene şi universale
de sănătate publică. Să urmărim,
dar - fireşte, secvenţe -, din catastifele, volumele şi hârtiile colbuite,
măsuri ce se aplică şi acum. Şi
care astfel pot dobândi şi o altă
relevanţă...

3. ...De decenii bune, în
facultăţile de economie precum şi
de medicină din Vestul european
s-au format şi afirmat, se afirmă în
continuare, cercetători, specialişti
în domeniul examinării medicinei
medievale. La frontiera, mai bine
spus în teritoriile comune ale medicinei şi economiei, ale medicinei
şi atribuţiilor unor instituţiilor
centrale şi locale din Evul Mediu.
Ca, de exemplu, d-na Marilyn Nicoud, profesor la Universitatea
franceză din Avignon şi Pays de
Vaucluse. Germania, cu o tradiţională medicină medievală,
însemnată, străluceşte şi ea astfel.
La noi se studiază, la medicină,
istoria şi sociologia medicinei; dar
nicio vorbă la facultăţile de economie. Şi pierdem. Erau privite, cu
câteva decenii în urmă, ca deosebit
de interesante astfel lucrările şi
cursurile profesorului dr. Grigore
Popescu, de la Facultatea de Medicină din Bucureşti, cu care, de la
Institutul Central de Cercetări Economice, am colaborat în vreo două
rânduri. Totuşi, foarte puţin. De
asemenea, unele lucrări ale cercetătorului român Gh. Dobre, de la
Institutul Economic de Cercetări
menţionat. Teme de lucru deosebit
de actuale astăzi, atât pentru cursuri
cât şi pentru tinerii doctoranzi şi
profesori. N-ar ajunge, dar ar fi ceva
dacă ar fi. Dar nu sunt... La Congresele Mondiale de Economie şi
Istorie Economică la care am
participat, nu doar prezentând
lucrările personale, ci făcând parte
din comitetele ştiinţifice respective
şi în postura de preşedinte de
secţiune, de prin 1992 până spre
2018, relaţia economie-medicină
constituia şi constituie tema a vreo
4-5 secţiuni. Vezi, în actualitate,
Congresul Mondial de la Paris din
2023. Dar cine are vreme să se
ocupe la noi - cu foarte mici excepţii
- de profesorul dr. Grigore Popescu
şi dr. Gheorghe Dobre, de examinarea îndeaproape a astfel de
relaţii?... Dar să revin.

4. ...În 1347, când ciuma neagră
şi bubonică a reapărut în Italia,
oraşele comerciale din nordul
"cizmei" au fost primele care au
reacţionat. Încă din 1348, la Flo-

renţa şi Veneţia s-a constituit o
magistratură specifică compusă
din trei "Înţelepţi", însărcinaţi să ia
toate deciziile astfel ca sănătatea
să fie conservată. Încălzindu-şi
armele la "focurile" generate de
ciumă, măsurile dictate de aceştia
au reflectat teoriile "aeriste" dar şi
concluziile unor observaţii de pe
teren ale autorităţilor şi medicilor.
S-a observat, intuitiv, că "răul" se
transmitea ca urmare a contactelor
cu bolnavii de ciumă, cu cadavrele
lor sau cu obiectele care le
aparţinuseră. Cum scrie Marilyn
Nicoud, "nu a existat o opoziţie, în
raport cu raţionalitatea administraţiei susţinută de triumviratul
"Înţelepţilor" şi de medici relevând
transmiterea prin contagiune, o
opoziţie din partea unor conducători care să refuze o asemenea
concluzie. Noţiunea de "contagio",
de transmitere prin contact, prin
atingere sau privire, deja formulată
de Galien, se regăseşte în mai
toate tratatele medicilor redactate
atunci şi ulterior".
Ca urmare, luând în calcul şi alte
motivaţii, începând cu 1378,
autorităţile au dat dispoziţii pentru
a izola persoanele contaminate
sau bănuite astfel. La Ragusa
(actualmente Dubrovnik), aflată
atunci sub dominare veneţiană, la
Veneţia şi la Milano. La început,
"ciumaţii" au fost închişi în casele
lor împreună cu anturajul. Dar cum
aceasta a antrenat, cel mai adesea, moartea tuturor celor închişi
astfel, lucrurile au evoluat. Bolnavii
au fost contingentaţi în structuri
specifice în afara zidurilor, faimoasele lazarete, vreme de 40 de
zile, în acord cu doctrina lui Hipocrate care considera că maladiile
acute se sfârşesc la capătul acestui
termen. Casele şi efectele personale ale "ciumaţilor" erau arse.
Iar cadavrele strânse de cioclii şi
înmormântate în exteriorul oraşelor. Totodată, mobilitatea persoanelor şi a mărfurilor era limitată
de "cordoane sanitare". În porturi,
navele venind din zonele contaminate intrau în carantină. Iar la
intrarea într-un oraş, orice individ

Adam
Smith
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1. "Când Franţa strănută, Europa
este răcită". Era celebrul cancelar
austriac Metternich care spunea
aceste vorbe în septembrie 1830.
Atunci când Hexagonul, chiar după
înfrângerea lui Napoleon şi "veselul" Congres de la Viena, totuşi
reprezenta - ca şi astăzi, în bună
parte - o putere importantă a lumii.
De altfel, anul revoluţionar european 1830, pus oarecum istoric în
umbră de magistralul an 1848, din
Franţa a pornit. În ianuarie acel an
1830 era încă "linişte" pentru mai
toate naţiunile. Pentru ca, la sfârşitul său, să se fi petrecut o serie
de evenimente politice prodigioase
reflectând o veritabilă bulversare a
scenei politice şi economice
universale: Revoluţie în Franţa, cele
trei zile din iulie - "Les Trois Glorieuses", 27; 28; 29. În Belgia,
independenţa naţională, în 4 octombrie 1830. În Polonia, insurecţia patriotică din noiembrie
1830, reverberaţii etc... Un amplu
potenţial revoluţionar ce îşi afla
finalitatea...
Unele evenimente se termină,
însă, chiar acolo de unde începuseră. În debutul iernii din 1832,
în Franţa, la Paris, izbucneşte
holera. Care se extinde repede:
7000 de morţi în vreo două luni mai
ales în cartierele sărace şi insalubre, mizere, sugrumate de o
populaţie numeroasă, tasată din
greu. În aprilie 1833, aproape
13.000 de morţi. Poporul se alarmează, acuză vehement statul care
"nu a făcut şi nu face nimic". În
vreme ce bogaţii se fac că ignoră
fenomenul. Se reanimă puternic
tensiuni revoluţionare. Dar direcţionate altfel de holeră. În vreme
ce nu puţini muncitori sunt convinşi
că "burghezia vrea să-i otrăvească"...

2. Sunt doar câteva secvenţe care
readuc în actualitate - atunci şi pe
urmă - gravele probleme, nenorocitele reverberaţii generate de
epidemiile şi pandemiile care au
străbătut lumea - câtă era de
fiecare dată - aproape de la un
capăt al ei la altul. Dereglând
sensibil, întrerupând chiar mersul
firesc al lucrurilor. Este un detaliu

Verificarea imigranţilor în SUA

trebuia să prezinte un "paşaport de
sănătate", cu istoricul deplasărilor
sale şi acţionându-se în consecinţă.
Mai departe, încă din 1399, la
Milano se instaurează "politică de
depistare", Ducele recrutând
medici şi autorităţile de cartier
pentru a identifica bolnavii. Tot cam
pe atunci erau stabilite şi raportate
"listele de morţi" de către "Oficiul
de sănătate", menţionându-se
cauza fiecărui deces pe baza unui
aviz medical... "Aproape un secol a
trecut, scrie M. Nicoud, până ca
reglementări similare să fie
aplicate în Europa".

5. Deşi în Franţa, cum arăta în
urmă cu 4 ani revista "Science et
Vie", regele Jean II le Bon promulga în 1348 un edict care se
referea la curăţarea drumurilor din
Regat în caz de epidemie, primele
"Bureaux de Santé" (Birouri de
Sănătate) au apărut doar în secolul
al XVI-lea. Şi în Franţa se înţelesese
acum orientarea Italiei încă din
secolul XIV potrivit căreia "oraşele
trebuie să fie conştiente că sănătatea publică a devenit indisociabilă unei bune gestiuni a oraşului. Un oraş trebuie să fie tot atât
de frumos precum sănătos". Cam
din acest timp - mai devreme în
Italia, însă - medicii comunali au
fost însărcinaţi să asigure un serviciu medical minimal populaţiilor
sărace. Nu doar ciuma, ci şi alte
pandemii sau epidemii au accelerat astfel experienţe inovatoare
dar şi conştiinţa necesităţii gestiunii
sociale a igienei şi sănătăţii. Vorbim
deja, cu înţeles clar, de "sănătate

Hipocrate
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dintr-o scenă teribil de complexă,
de încărcată, de dinamică în sens
negativ. Au fost, aproape de fiecare
dată, "la modă, în lipsă de altceva",
cuvintele spuse de mulţime încă
din antichitate: "Cito, longe tarde".
Să fugi de molimă repede, cât mai
departe şi să te înapoiezi cât mai
târziu posibil. Marele Hipocrate
spusese întâi aceste vorbe şi iatăle, de multe ori, acum, aproape
mereu, pe buzele tuturor. Un sfat
de urmat şi urmat intens. Un mare
medic, tot cam pe atunci, Aelius
Galien, precum discipolii şi urmaşii
săi, relevă că bolile se transmit prin
aer, "via" miasmele care le corup.
Pentru a se păzi, pentru cei care
puteau, era recomandat să se refugieze la ţară, unde aerul se presupunea că era mai curat... În secolul
XIX, această holeră de care
aminteam a împins populaţiile din
Franţa, dar, treptat, şi din Europa,
pe toate drumurile. Un veritabil
exod. Erau oameni înfricoşaţi,
familii cu copii, cu animale, cu biete
bunuri, nu puţini în pragul maladiei.
De unde expresia de "peur bleu"
("frica albastră") - după cum arătau
feţele deja cianozate ale multor
oameni. Cei care nu plecau erau
chemaţi să urmeze un alt sfat al lui
Hipocrate: "Oriunde şi în toate
timpurile, încă de la primele semne
de epidemie, trebuie realizată
purificarea aerului, cu fumigări şi
focuri mari în care să se arunce
parfumuri, ierburi aromatice şi alte
substanţe presupuse că îndepărtează miasmele otrăvitoare, groase
şi urâte ale morţii (sulf, mosc, răşini,
mirt etc)..." Şi cum miasmele pot
proveni din cadavre, trebuie
organizată devreme, ni se spunea,
strângerea acestora pentru a le
îngropa strict înveşmântate şi cât
mai departe de locurile locuite.
Oamenii se apărau cât puteau şi
cât ştiau de molime. Totodată,
multă vreme neputincioase în faţa
bolilor epidemice şi pandemice,
societăţile ca atare au căutat de la
început să le contenească cum am
arătat înainte, punând apoi puţin câte
puţin în operă - împinse de marile
flame de ciumă şi holeră, dar şi
altele, toate din vechime, lepră,
sifilis, febră galbenă, pe urmă tifos,
variolă, gripă, mai la vale tuberculoză, paralizie infantilă -, primele
măsuri de intervenţie socială.
Anume, carantinările, lazaretele,
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începutul secolului al XVIII-lea, deja
Regent Philip d'Orleans, acesta,
putere centrală, renforsează protecţia a numeroase porturi franceze
împotriva navelor ce veneau din
Provence atinsă de marea ciumă
precum şi din Marsilia căreia i-a
fost impus un blocus. Maladia nu
s-a răspândit. Un "zid al ciumei",
cum scrie O. Faure, parţial vizibil şi
astăzi, a fost ridicat izolând regiunea contaminată, zid păzit de zeci
şi zeci de mii de soldaţi. Măsuri
similare - cordoane sanitare severe, păzite de militari - au fost
întreprinse şi pentru a conteni
epidemia de febră galbenă ce se
vădea în Catalonia... Se mai modifică însă registrul antiepidemic şi
antipandemic, spre finele secolului
al XVIII-lea. "Sănătatea publică"
este mai mult controlată profesional de către stat. Intendenţii de
regiune, în deciziile lor, vor fi secondaţi, fiecare, de către un medic
cu o anume specializare potrivit
specificului epidemiei, bolilor.
"Atunci când va trimite un medic la
faţa locului pentru a stabili un
diagnostic şi a prescrie un
tratament adaptat. În plus, cei
săraci vor fi preluaţi în sarcina
statului în mod gratuit" - scrie tot O.
Faure. Să mai notăm că în secolul
XVIII, în Franţa, în Anglia - în China
şi în alte regiuni ale Extremului
Orient mai devreme etc. - se
descoperă chiar vaccin-ul - am
spune astăzi - împotriva variolei.
"Un mare pas înainte în domeniul
sănătăţii publice era făcut: se
născuse primul vaccin din istorie"...

7. ...Desigur, lucrurile merg înainte. Secolul XIX va fi, cu precădere
în a doua parte a sa, cel al liberalismului. Adam Smith, David Ricardo, Jean Baptiste Say, Thomas
Robert Malthus chiar, dar şi alţii,
sunt nume de gânditori liberali ce
vor constitui o doctrină economică
- şi politică - solidă, atrăgătoare,
bine argumentată ce continuă şi
astăzi şi va continua multă vreme
de aici înainte. Fireşte, cu idei dezVaccinul împotriva variolei
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publică". Degeaba sunt bogat, frumos şi realizat, am un confort maxim de viaţă, dacă mi se transmite
o boală gravă de la cei mizeri, punându-mi viaţa în pericol. Desigur,
fug, mă refugiez, dar unde, deoarece maladia mă agaţă, mă prinde
peste tot... O altfel de globalizare...
Mai era ceva. Nu doar cordoanele sanitare nu erau etanşe,
dar nu puţine familii ascundeau
bolile contractate de membrii lor,
ascundeau morţii lor, pentru a evita
excluderi şi confiscări de bunuri
sau pentru a evita lazaretul de
multe ori sinonim cu moartea. Iar
municipalităţile erau grevate de
costurile financiare şi umane
generate de măsurile antipandemice şi antiepidemice: trebuiau
magistraţi, funcţionari, soldaţi,
personal medical competent. Dar
trebuiau şi cantităţi impresionante
de bunuri alimentare pentru nutriţia unei populaţii privată de resurse
ca urmare a opririi comerţului şi
trebuia luarea în sarcină publică a
cetăţenilor atinşi astfel de boli. Şi
este vorba de vremuri cu peste 500600 de ani în urmă. Iar soluţii se
aflau. În mai toate cazurile, prin
diverse mijloace fiind stimulată
economia... Într-o manieră mai
primitivă, uneori mult mai primitivă,
se petreceau - totuşi, se petreceau
- lucrurile acestea şi în Europa
răsăriteană, în Balcani, în România. Mai puţin legi, ci deseori doar
intuiţie, bun simţ. Cât erau.
În secolul XVII, lupta împotriva
epidemiilor îşi modifică scara. În
Franţa, dar şi în alte ţări. Ea va spori
în eficacitate prin amplificarea
puterii centrale de decizie şi acţiune
a statului regal disipată în teritoriu.
În Franţa, gestiunea "afacerilor
sanitare" va avea "intendenţii", acei
ce reprezentau puterea în fiecare
provincie şi depindeau direct de
Controlorul General al Finanţelor era vremea absolutismului lui
Ludovic al XIV-lea - celebrul Jean
Baptiste Colbert. Olivier Faure,
cercetător şi profesor în istoria
socială a medicinei la Universitatea Lyon III - Jean Moulin, menţionează astfel o dispoziţie a lui
Colbert: "În caz de epidemie pe
teritoriul în care aceştia (intendenţii,
n.n.) sunt însărcinaţi, le revine
coordonarea acţiunilor desfăşurate
pe teren de către medici, chirurgi,
preoţi... şi de a le pune efectiv în
operă. Când, în 1667-1669, ciuma
venită de la Amsterdam va bate la
porţile nordului francez, Colbert va
ridica un "cordon sanitar" între
Caen şi Reims, cordon "prin care
indivizii şi mărfurile vor fi controlaţi,
respectiv controlate strict de către
trupele regale şi, în caz de nevoie,
puşi, puse în carantină în pofida
presiunii negustorilor". Celebrul
"L'État c'est Moi" nu glumea. Prin
plasa deasă a soldaţilor săi regali
nu trecea nimic. Desigur, erau
costuri, pierderi, dar, de conivenţă
cu Regele său, Colbert judeca că
altminteri pierderile şi nenorocirea
ar fi fost cu mult, cu mult mai mari.

6. Într-o altă situaţie acută, la
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Holera
voltate, cu alte şi alte nume, printre
acestea la loc de frunte în rezonanţa
mondială aflându-se englezul
John Maynard Keynes sau economistul român Mihail Manoilescu. Şi
am putea continua. Politicile de
sănătate publică rămân oare aceleaşi precum în vremea monarhiilor absolute?
Pe de o parte, medicina, păstrând tradiţiile valoroase, va merge
înainte. Pe de altă parte, omul,
individul, are deja aspiraţii clare de
libertate şi mişcare. Aşadar, aplicarea astfel a unui arsenal defensiv,
moştenit din secolele precedente,
concevabile în cadrul monarhiei
absolute - nu doar în Franţa - nu
prea mai pot face casă bună, fără
fisuri, cu şi pe fondul promovării
liberalismului. Carantinele, cordoanele sanitare etc., etc., vor
reprezenta acum cam tot atâtea
obstacole în raport cu schimburile
comerciale de un fel sau altul şi cu
afirmarea libertăţilor individuale.
De exemplu, tot cercetătorul O.
Faure ne-o subliniază, se dezvoltă
o anume dezbatere dintre "contagionişti" şi "necontagionişti".
Pentru primii, măsurile împotriva
contagiunii trebuiau menţinute, în
speţă controlul mobilităţii oamenilor şi al mărfurilor, pericolul rezidând cu precădere în deplasarea
bolnavilor, a contaminărilor de un
fel sau altul, ce propagau molima.
Pentru ceilalţi, "necontagioniştii"
amintiţi, asemenea măsuri nu
serveau la nimic - spuneau ei deoarece era insalubritatea me-

diului cea care "servea" răspândirea maladiilor. Nu atingeau oare
maladiile, în mod esenţial, desigur,
nu exclusiv - afirmau tot aceştia clasele cele mai defavorizate, cu o
rea igienă a vieţii, care trăiau mizer
şi în locuinţe insalubre, mulţi de aici
lipsiţi de venituri sau cu venituri
infime? Era dar mai bine să atacăm
epidemia în locul său de emergenţă, în inima săracă a oraşelor,
privilegiind principiile promovate de
igieniştii epocii şi chiar din secolele
precedente - asanarea apelor
băltite, curăţarea străzilor, strângerea gunoaielor, construirea de
locuinţe aerisite, ocuparea muncii.
Sunt elemente ce ar fi permis ca
atare menţinerea schimburilor
comerciale, pacea socială, relevă
astfel Olivier Faure.
Iată, dar, cum sănătatea publică
şi politica au devenit, practic,
indisociabile. În Franţa, dar şi în
Anglia, în Italia, şi, uşor-uşor, în
ţările din Europa de Est, în
România etc. Anglia liberală va fi
prima ţară care, după 1840, va
înlocui carantina din porturi prin
examene medicale individuale ale
pasagerilor şi echipajelor precum
şi spitalizarea obligatorie a
bolnavilor sau suspecţilor astfel.
Cei care refuzau erau pasibili de
puşcărie având în vedere riscurile
la care îi supuneau pe ceilalţi.
Statele Unite, de asemenea. Erau
paşi importanţi pe calea creării în
Anglia, în America, dar şi în alte ţări,
a unei medicine publice cu un
organism central - Instituţia gene-

rală de sănătate, cu competenţe şi
atribuţii severe larg recunoscute şi politici serioase, bine fundamentate, corespunzătoare. În Franţa, de
care vorbeam, sistemul astfel a
început să funcţioneze din 1847.

8. Oricum, lupta împotriva
insalubrităţii şi chiar mizeriei devine
esenţială. O susţin, chiar dacă,
uneori, nu foarte convinşi, şi cei
bogaţi, conştienţi de posibilitatea
emergenţei bolilor din locurile
nenorocite. Cam peste tot se
înmulţeşte numărul Comitetelor de
Salubritate Publică compuse din
medici, chimişti, administratori,
manageri, studenţi în medicină
(vezi şi volume ale lui Cronin)...
Medicina merge şi ea pe repede
înainte. În nu mulţi ani apoi vor fi
descoperiţi agenţii patogeni ai
marilor îmbolnăviri. În 1882, tuberculoza; holera, în 1884; ciuma,
în 1894 etc. Igiena corporală este
şi ea promovată masiv. Recunoaşterea rolului contagiunii directe în
transmiterea bolilor amintite
marchează - spun medicii - debutul
depistării bacteriologice. "Dreptul
la sănătate începe să fie recunoscut ca un drept esenţial al omului,
în îndeplinirea căruia societatea instituţiile publice, mai ales pe
cheltuiala statului - trebuie să se
conformeze”. Politicile sociale pentru o mai bună hrănire a bolnavilor,
a defavorizaţilor, devin şi ele "a la
une". Economia de tip "social şi
solidar" formulată în Franţa de
Leon Bourgeois şi Charles Gide,
în Germania de F. W. Reiffeisen,
de mulţi, mulţi alţii, face paşi
înainte. Desigur, în toate variantele,
producţia, productivitatea, competiţia, calificarea, competenţa rămân
esenţiale...
...Sunt toate acestea motive de
reflecţie în disputele privind
nenorocita pandemie care a lovit
şi - iată - loveşte acum lumea. Am
dat frânturi, secvenţe, problemele
sunt mai complexe. Să poposim şi
asupra lor. Lumea nu a mers şi nu
merge înainte prin pandemii şi
groază, ignoranţă şi precipitare, ci
prin raţiune, eforturi, calm, cunoaştere, prin diminuarea, eradicarea
pandemiilor. Prin, cum spuneam,
ştiinţă, producţie, productivitate,
competiţie, inteligenţă, ingeniozitate, înţelegere, cooperare. S-au
făcut paşi înainte în direcţia
politicilor de sănătate publică. Iată,
solidaritate, ONU, OMS-ul, ministere, Direcţii de Sănătate Pucontinuare în pag. 6
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blică, comisii, Societatea Civilă,
fundaţii, Crucea Roşie, integrarea,
terapii, medicaţii mai eficiente ş.a.
Fireşte că mai sunt încă multe,
multe şi grele de făcut. Pe toate
planurile, pe linia medicinei, a
igienei sociale, a diminuării
sărăciei în lume ş.a.

P.S. România - şi nu doar ea - se
află în confruntarea cu trei mari
crize importante: crize energetică,
criza economică, de producţie,
criza de sănătate. Amplificarea lor
le potentează reciproc. Ne referim
cu precădere, acum, la criza energetică. De mai multe ori ne-am oprit
la faptul că nu faci liberalizarea
preţurilor la energie, în criză, în
situaţii neclare, indiferent cine şi
cum ţi-o cere. Altminteri preţurile în
general - şi toate altele - o iau
razna. Iar oamenii - cei pentru care
Virgil NICULA
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Val după val, am ajuns, la an după
an, de când convieţuim împreună cu
Covid 19. Suntem la începutul
noului an, 2022, şi una dintre cele
mai importante întrebări este cum
va evolua economia, pentru că
aceasta nu se poate izola de
problemele inflaţiei, blocajele
lanţului de aprovizionare, sau
creşterea preţurilor la energie care
ne afectează pe toţi. Evident, un factor
important în evoluţia economiei şi în
acest an este modul în care
pandemia de CoViD-19 ne va afecta,
la doi ani după izbucnirea acesteia.
Orice măsură de închidere a unei
activităţi economice înseamnă o
economie mai slabă, venituri mai
mici la buget şi încetinirea mediului
de afaceri. Cu toate aceste dificultăţi,
Produsul Intern Brut a crescut cu
3,9% în Uniunea Europeană şi cu
3,7% în zona euro, în trimestrul al
treilea din 2021, comparativ cu
perioada similară din 2020, ţările
membre cu cea mai mare creştere
economică fiind România (7 %),
Ungaria (6,1%) şi Lituania (6%),
arată datele preliminare publicate de
Oficiul European de Statistică
(Eurostat). În trimestrul al treilea din
2021, comparativ cu precedentele
trei luni, economia SUA a urcat cu
0,5% (după un avans de 1,6% în
trimestrul al doilea din 2021), iar
comparativ cu perioada similară din
2020, PIB-ul SUA a înregistrat o
expansiune de 4,9%. Potrivit datelor
Institutului Naţional de Statistică în
primele nouă luni ale acestui an,
creşterea economiei româneşti a
încetinit la 0,3% în trimestrul al treilea
al anului 2021 faţă de trimestrul
anterior, în timp ce avansul PIB a fost
de 7,2% pe serie brută şi 8% pe serie
ajustată, comparativ cu aceeaşi
perioadă a anului precedent.
Comisia Europeană a revizuit recent
în scădere la 7% estimările privind
creşterea economică a României în
anul trecut, după ce în luna iulie
preconiza un avans de 7,4%. În acest
context, Banca Mondială estimează
că rata inflaţiei se va situa la 3% în
2021, urmând să crească la 3,2% în
2022 şi să se reducă la 2,9% în 2023.
De asemenea, deficitul de cont
curent ar urma să se adâncească la

faci de fapt dezvoltarea, au foarte
grav, grav de tot de suferit,
economia şi ei, se afirmă deseori,
fiind în curs de falimentare. Nu
plătesc alţii, ci plăteşti tu. Oamenii,
deseori, s-au încălţat atunci când
veniturile lor au devenit ceva mai
mari iar pantofii mai ieftini. Era,
desigur, civilizaţia, dar cam între
aceşti parametri. O economie nu
poate fi condusă doar de producători de energie şi intermediari ce
se îmbogăţesc... De altfel, "scrie la
carte", liberalizările de un fel sau
altul, intervenind "benefica concurenţă", trebuie să se facă cu reduceri de preţ şi nu cu creşterea lor.
Pe urmă, ne-am grăbit cu cărbunele, când, încă, acum, în lume
o mare parte din energia îndreptată
spre economie (circa 40%) provine
din cărbune. Am închis, precipitat

Reflecþii

Valurile pandemiei ºi economia

Mintia, greu de redeschis. Avem de
suferit şi în acest sens. Cauzele,
însă, mai vechi, de zeci de ani, ţin
de transformarea noastră majoră
din producători în importatori de tot
felul - industrie, agricultură, mijloace
de transport rutier, feroviar, naval,
produse alimentare etc. Faptul a
generat dereglări fundamentale în
balanţa comercială şi în balanţa de
plăţi ale ţării, obligând la
împrumuturi externe imense şi ale
căror efecte presupus pozitive nu se
văd. Împrumuturi ce vor greva însă
de atunci şi pe urmă, de aici înainte,
multe generaţii de români.
Producţie românească mult prea
puţină. Şi mai sunt şi altele...
Paradoxal este că nu a răspuns şi
nu răspunde, practic, astfel, nimeni.
Ceea ce dă de gândit cu privire la
un anume sens în dezvoltare...
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5,4% din PIB în 2021, la 5,7% din
PIB în 2022 şi la 6,3% din PIB în 2023.
Pe termen scurt, provocarea majoră
o reprezintă ţinerea sub control a
crizei. La fel de importantă este şi
limitarea consecinţelor sale în
domeniul social, al sănătăţii şi al
economiei. După un declin de 3,9%
în 2020, economia României a
început o redresare solidă, condusă
în principal de cererea internă. Până
în toamna lui 2021, ridicarea restricţiilor în toate sectoarelor a sprijinit
majorarea cererii, în special în
domeniul serviciilor alimentare,
industriei turistice, în cultură etc. În
plus, activitatea în construcţii,
investiţiile, au fost în creştere, în
special pe segmentul echipamentelor digitale şi în domeniul
public. Deşi încrederea pe segmentul de retail şi servicii a rămas
solidă în trimestrul al treilea din
2021, în pofida valului de infecţii,
restricţiile de mobilitate ar urma să
atenueze oarecum consumul, în
plus faţă de scăderea puterii de
cumpărare a gospodăriilor din
cauza majorării preţului energiei.
Preţuri în creştere, dobânzi mai mari,
facturi mai mari la energie, toate se
traduc în scăderea venitului disponibil al consumatorului. O consecinţă va fi presiunea pe salarii, atât în
mediul privat cât şi în cel public.
Deficitul bugetar pe care este
construit bugetul este de 5,84% din
PIB, destul de curajos în condiţiile
creşterii cheltuielilor cu pensiile,
alocaţiile şi salariile. Este important
însă ca guvernul să reuşească să
împrumute banii pentru finanţarea
deficitului bugetar. În aceste condiţii,
datoria publică poate depăşi 51,8%
în anul curent şi 53,2% în 2023, în
creştere faţă de 49,3 % în 2021, în
principal din cauza deficitelor
primare ridicate, dar evoluţia sa e în
funcţie de banii din PNRR, mai exact
de modul cum vor fi folosiţi. Pentru
acest an, Comisia Europeană
previzionează o rată a şomajului de
5%, urmând să se reducă la 4,8% în
2022 şi la 4,5% în 2023. Deficitul
public ar urma să scadă la
aproximativ 8% din PIB în 2021, de
la 9,4% din PIB în 2020. Deşi
redresarea solidă a economiei
sprijină veniturile guvernamentale pe
parcursul anului, aceste câştiguri
sunt compensate de derapajele în

privinţa cheltuielilor, în special legate
de măsurile de criza COVID-19.
Recent adoptatele măsuri pentru
atenuarea şocului preţurilor energiei
ar urma să coste în total aproximativ
0,2% din PIB în 2021 şi 2022.
Deficitul ar urma să scadă la aproximativ 6,9% din PIB în 2022, înainte
de a ajunge la 6,3% în 2023. Între
timp, cercetătorii, la nivel mondial,
îşi văd de ale lor şi descoperă noi
tărâmuri ale ştiinţei. Cei mai mulţi
laureaţi ai premiului Nobel pentru
Economie provin din SUA, situânduse în mod tradiţional, printre favoriţii
pentru decernarea râvnitei distincţii
la categoria Economie. Până în
prezent, printre laureaţii Premiului
Nobel pentru Economie s-a numărat
un singur german. În 1994,
cercetătorul Reinhard Selten, de la
Bonn, a fost recompensat, alături de
John Nash şi John Harsanyi, pentru
contribuţiile lor vizionare la teoria
jocurilor necooperative. Acordat de
la sfârşitul anilor 60, Premiul Nobel
pentru Economie este singurul care
nu se regăseşte în testamentul
donatorului premiului Alfred Nobel
(1833-1896), inventatorul dinamitei.
Fiindcă distincţia este acordată de
Banca Centrală Suedeză, ea nu este
considerată neapărat un premiu

Nobel clasic. Cu toate acestea,
premiul este decernat, alături de
celelalte premii, la data de 10
decembrie, la aniversarea morţii lui
Nobel. Premiul are o valoare de zece
milioane de coroane suedeze
(aproximativ 980.000 de euro),
laureaţii mai primind o medalie şi
un certificat înmânat personal de
regele Carl XVI Gustaf al Suediei. În
cazul în care premiul este acordat
mai multor persoane, câştigătorii
împart suma. În 1968 a fost instituit
Premiul Băncii Naţionale a Suediei
(premiul Riksbank Sveriges) pentru
Economie în memoria lui Alfred
Nobel, laureaţii fiind selectaţi de
Academia Suedeză Regală pentru
Ştiinţe. Pentru selectarea candidaţilor şi nominalizarea câştigătorilor,
Academia a constituit Comitetul
pentru atribuirea premiilor în ştiinţe
economice. Membrii acestui comitet
sunt aleşi periodic, odată la trei ani,
din rândul membrilor Academiei
Suedeze Regale pentru Ştiinţe.
Conform informaţiilor publicate pe
site-ul oficial al Premiului pentru
ştiinţe economice, distincţia a fost
acordată, din 1969, în total, de 52 de
ori, fiind premiate 86 de persoane,
dintre care două femei. Dintre
premii, 23 au fost acordate unui

singur câştigător, 20 au fost împărţite
între doi câştigători, iar şapte au fost
împărţite de trei câştigători. Până în
prezent, cea mai tânără laureată în
domeniul ştiinţelor economice este
Esther Duflo, care avea 46 de ani
când a fost premiată, în 2019. Elinor
Ostrom a fost prima femeie laureată
în domeniul ştiinţelor economice, în
2009. Cea mai în vârstă persoană
premiată, Leonid Hurwicz, avea 90
de ani în 2007, când i-a fost atribuită
distincţia. Premiul Nobel a fost
câştigat în ani diferiţi de doi fraţi Jan
Tinbergen (Ştiinţe Economice, în
1969) şi Nikolaas Tinbergen
(Medicină, în 1973), precum şi de
cuplul Gunnar Myrdal (Ştiinţe
Economice, în 1974) şi Alva Myrdal
(Pace, în 1982). Printre laureaţii Premiului Nobel pentru Economie s-au
numărat: 1969 - Ragnar Anton Kittil
Frisch şi Jan Tinbergen (pentru
descoperirea şi utilizarea modelelor
dinamice); 1970 - Paul A. Samuelson
(pentru lucrări ştiinţifice prin care a
dezvoltat o teorie economică statică
şi dinamică şi pentru participarea
activă la ridicarea nivelului analizei
în ştiinţele economice); 1976 - Milton
Friedman (pentru contribuţia la
analiza consumului, la istoria banilor
şi teoria banilor, cât şi pentru o
clarificare a complexităţii politicii de
stabilizare); 1978 - Herbert Simon
(pentru studiul deschizător de
drumuri al proceselor de decizie în
organizaţiile economice); 2000 James Heckman (pentru dezvoltarea teoriilor şi metodelor analizei
pe eşantioane selective) şi Daniel
McFadden (pentru dezvoltarea teoriilor şi metodelor analizei opţiunilor
alegerii discrete).Între laureaţii
secolului al XXI- lea se află: 2004 Finn E. Kydland şi Edward C. Prescott
continuare în pag.7
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(pentru contribuţiile acestora la macroeconomia dinamică: consistenţa
temporală a politicii economice şi
puterea impulsionantă a ciclurilor
conjuncturale); 2005 - Thomas
Schelling şi Robert Aumann (pentru
teoria "deciziei interactive", care
permite explicarea conflictelor
economice); 2007 - Leonid Hurwicz,
Eric Maskin şi Roger Myerson (pentru
lucrările lor privind teoria numită
"concepţia mecanismelor"); 2008 Paul Krugman (pentru analizele sale
privind modelele de comerţ şi
contextul activităţilor economice);
2010 - americanii Peter Diamond,
Dale Mortensen şi britanicul
Christopher Pissarides (pentru o
metodă de analiză a pieţelor, vizând
dificultatea de a armoniza cererea şi
oferta, îndeosebi în privinţa locurilor
de muncă); 2011 - americanii Thomas J. Sargent şi Christopher A.
Sims (pentru "cercetările lor empirice
asupra cauzei şi efectului în
macroeconomie"); 2012 - americanii Alvin Roth şi Lloyd Shapley
(pentru teoria alocărilor stabile şi
designul pieţei); 2016 - americanulbritanic Oliver Hart şi finlandezul
Bengt Holmstrom ("cercetarea lor a
pus bazele pentru conceperea de
politici şi instituţii în multe domenii,
de la legislaţia falimentului la politici
constituţionale"), 2018 - americanii
William Nordhaus (Universitatea
Yale) şi Paul Romer (NYU Stern
School of Business, New York), ("au
proiectat metode de rezolvare a
unora din cele mai fundamentale şi
mai presante probleme ale
timpurilor noastre: creşterea sustenabilă pe termen lung a economiei
globale şi bunăstarea populaţiei
lumii"), Premiul Nobel pentru
Economie acordat, în anul 2020, a
fost atribuit economiştilor americani
Paul R. Milgrom şi Robert B. Wilson
pentru "îmbunătăţirile aduse teoriei
licitaţiei şi invenţiilor referitoare la
noile formate ale licitaţiei", iar în anul
2021 a fost atribuit economiştilor
David Card, Joshua D. Angrist şi
Guido Imbens. Premiul este împărţit
de David Card (Canada), pe de o
parte, şi de Joshua D. Angrist (SUA)
şi Guido W. Imbens (Olanda-SUA),
pe de altă parte.Laureaţii din acest
an au demonstrat că pot exista
răspunsuri la multe din marile
întrebări ale societăţii. Soluţiile lor
susţin utilizarea experimentelor
naturale, situaţii care decurg din viaţa
reală care seamănă cu experimentele aleatorii. Folosind experimentele
naturale, David Card a analizat
efectele pieţei muncii asupra salariului minim, imigraţiei şi educaţiei.
Rezultatele au arătat că majorarea
salariului minim nu duce neapărat
la mai puţine locuri de muncă.
Joshua D. Angrist şi Guido W. Imbens
au fost recompensaţi "pentru
contribuţiile lor metodologice la
analiza relaţiilor cauzale". Munca
laureaţilor din 2021 a revoluţionat
cercetările empirice în ştiinţele
sociale şi a îmbunătăţit semnificativ
capacitatea comunităţii de cercetători de a răspunde la întrebări de
mare importanţă pentru noi toţi. Cei
trei "au oferit noi perspective privind
piaţa muncii şi au arătat ce concluzii
privind cu relaţia cauză - efect pot fi
trase în urma experimentelor
naturale", se arată în comunicatul
Academiei regale de ştiinţe din
Suedia.Aceleaşi cercetări indică
modul în care imigraţia afectează
nivelul salariilor şi al ocupării forţei
de muncă. Numeroase întrebări
necesită răspunsuri mai dificile,
deoarece nu există comparaţii. "Nu
ştim ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi fost
mai puţină imigraţie", admite Academia. Cu toate acestea, laureaţii din
acest an au demonstrat că este
posibil să se răspundă la astfel de
întrebări şi la altele similare prin
experimente naturale. Abordarea lor
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s-a răspândit în alte domenii şi a
revoluţionat cercetarea empirică, a
transmis Academia Regală Suedeză
de ştiinţe.
Toţi trei îşi desfăşoară cercetările
în Statele Unite: Card la Universitatea
Berkeley din California, Angrist la
Massachusetts Institute of Technology (MIT), iar Imbens la Standford.
Întrebat, la telefon, ce intenţionează să facă cu premiul în bani,
Guido Imbens nu a ştiu ce să răspundă: "O să mă mai gândesc", a
răspuns omul de ştiinţă. Preşedintele
Institutului de Cercetare Economică
Ifo, Clemens Fuest, a calificat decizia
băncii suedeze Reichsbank drept o
"alegere foarte bună". Cercetările
celor trei oameni de ştiinţă, a precizat
directorul Ifo, au o "mare utilitate
practică", deoarece au dezvoltat
metode pentru a determina cauza şi
efectul. Acest lucru este important
pentru a afla "cum funcţionează
măsurile politico-economice", a
precizat Fuest. Profesorul de
economie Jens Südekum de la
Universitatea Heinrich Heine din
Düsseldorf a exprimat o părere
similară. "Sunt deosebit de încântat
de selecţie şi nu mă pot gândi la alţi
laureaţi mai merituoşi decât cei trei
colegi aleşi anul acesta, care au
schimbat domeniul economic", a
scris Südekum pe Twitter. Şi dacă
tot nu avem un laureat, cercetătorii
români explorează şi ei domenii ale
economiei naţionale. Anul 2021 a
fost unul bogat în apariţii editoriale
de profil. Recent a fost publicată
cartea "Starea de sănătate a
managementului din România în
2020" la Editura ProUniversitaria,
realizată sub auspiciile Societăţii
Academice de Management din
România (SAMRO), care are ca
membri peste 260 de profesori şi
conferenţiari universitari specializaţi
în domeniul managementului din 28
de universităţi şi un grup de elită al
managerilor de top din România.
Volumul, realizează următoarele
obiective principale: evaluarea
nivelului de dezvoltare al teoriei şi
practicii manageriale din România
la nivelul anului 2020; identificarea
principalelor puncte forte şi slabe ale
managementului practicat în România la nivelul celor patru paliere
analizate - management naţional,
managementul administraţiei publice centrale şi locale, managementul agenţilor economici şi training-ul şi consultanţa managerială
- în contextul crizei generate de
pandemia de Covid-19; evaluarea
evoluţiei în dinamică a managementului din România în perioada
2009-2020; formularea de concluzii,
priorităţi şi modalităţi privind ieşirea
din criza economică actuală şi
dezvoltarea managementului şi
economiei în următorii ani, în
vederea relansării sustenabile a
economiei în toate componentele
sale majore şi a modernizării
societăţii, valorificând oportunităţile
oferite de "smart economy" şi
digitalizare. Întreaga lucrare este
concepută într-o viziune de dezvoltare strategică sustenabilă a
României pe termen lung, ţinând
cont de manifestările crizei generate
de coronavirus, de trecerea la economia bazată pe cunoştinţe şi de
transformările digitale. Tot recent a
apărut şi lucrarea "Modelul economic românesc în Uniunea Europeană România - Orizont 2040",
elaborată de Asociaţia pentru Studii
şi Prognoze Economico - Sociale
(ASPES). Exprimând esenţa modului de abordare Să gândim dincolo
de azi, lucrarea reprezintă o viziune
de ansamblu care îşi dezvoltă prin
conţinut fundamentarea şi îşi susţine
utilitatea prin argumente. Lucrarea
beneficiază de coordonarea asigurată de dr. ec. Constantin Boştină preşedinte al ASPES, de prof. univ.
dr. Nicolae Istudor - rector al
Academiei de Studii Economice şi
de regretatul profesor Gheorghe

Zaman (1942-2021), membru corespondent al Academiei Române.
Parteneri la elaborarea lucrării au
fost Asociaţia Generală a Economiştilor din România (AGER),
Asociaţia Facultăţilor de Economie
din România (AFER), Academia de
Studii Economice (ASE), Institutul
Naţional de Cercetări Economice
"Costin C. Kiriţescu" (INCE) al
Academiei Române, Academia de
ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe
Ionescu şişeşti" (ASAS), România
Durabilă, Societatea Academică de
Management
din
România
(SAMRO), Asociaţia Confederaţiilor
Patronale din România (ACPR),
Camera de Comerţ şi Industrie a
României (CCIR), Alianţa Naţională
a Organizaţiilor Studenţeşti din
România (ANOSR). În lucrare se
regăsesc rezultate de cercetare, idei,
reflecţii, experienţe practice
sintetizate din mediul academic,
universitar şi de cercetare, din mediul
de afaceri şi din cel financiar-bancar,
din societatea civilă, din lumea
tinerilor întreprinzători, studenţi şi
elevi. Conţinutul lucrării oglindeşte
esenţa a 22 de dezbateri la care au
participat cu intervenţii zece membri
ai Academiei Române, 120 de
profesori din învăţământul superior,
cercetători din institute şi profesori
din învăţământul preuniversitar, 300
de antreprenori, patroni din mediul
de afaceri, conducători şi alţi specialişti din domeniul financiar-bancar, tineri în plin proces de formare.
Reliefându-i actualitatea şi, totodată,
deschiderile, dr. ec. Constantin
Boştină caracterizează lucrarea ca
un demers "de o importanţă cu totul
deosebită prin aceea că la cei peste
30 de ani de la renunţarea la
economia planificată şi la 14 ani de
la intrarea în Uniunea Europeană,
constatându-se un proces periculos
de destructurare a economiei
naţionale, lansează nevoia unui
model economic românesc în UE,
prin restructurarea şi reconstrucţia
economiei naţionale din perspectiva
anilor 2040. Construcţia unui astfel
de model trebuie să debuteze prin
conceperea şi punerea în practică a
Planului Naţional de Redresare şi
Rezilienţă, cu toate avantajele ce pot
rezulta din integrarea în UE. În
"Cuvânt înainte", academicianul
Mugur Isărescu reafirmă susţinerea
de către Academia Română a
demersului ştiinţific iniţiat de ASPES,
pe care-l apreciază prin obiectivul
asumat: "Surprinderea tendinţelor
pe un orizont de timp oarecare
constituie o provocare enormă, la
care experţii nu au încetat să
îndrăznească. Să dai contur unei
stări a economiei peste mai mult de
un deceniu, pe lângă temeiurile
previziunii, se prezumă existenţa
unei imagini clare asupra impactului
unor proiecte de schimbare asumate
în deceniile anterioare şi că tabloul
realităţii recente are tuşe receptate
în termeni raţionali. Trebuie să

subliniez din nou că suntem exact în
momentul în care ceea ce gândim
azi trebuie mâine reconsiderat,
putem vorbi nu doar de o viteză a
schimbărilor realităţii, ci şi a cadrului
în care ne validăm ideile. Ca
intelectuali trebuie să ţinem seama
de această formulă de înţelegere a
misiunii noastre, evident fără să
aruncăm la deşeuri ceea ce am
gândit că este necesar pentru
reluarea efortului de reconsiderare
a ideilor în noua realitate ce ne
cuprinde". În ansamblul ei, lucrarea
Modelul economic românesc în
Uniunea Europeană România Orizont 2040 propune ca abordare
şi premise cunoaştere obiectivă,
informaţie, studiu, cercetare, condiţii
pentru transpunere în realitate,
stăpânire a unor domenii datorată
ştiinţei de carte şi exercitării practice.
Este utilă ca resursă documentară
şi de idei, adresată profesioniştilor
într-o diversitate de domenii, ca şi
publicului interesat de analiză şi
argumentaţie sub semnul relevanţei
echilibrate.Dincolo de toate, Modelul
economic românesc în Uniunea
Europeană România - Orizont 2040
propus de ASPES este oferit ca reper
decidenţilor asupra drumului pe
care-l deschid generaţiilor care vin.
Aproape doi ani de pandemie, o
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mulţime de restricţii şi măsuri de
distanţare socială, dar şi numeroase
planuri şi soluţii de adaptare la
contextul actual: aşa a arătat scenariul din ultimele luni pentru multe
industrii din România. Consumatorul actual şi-a consolidat o nouă
concepţie despre viaţă, dar şi noi
gusturi şi obiceiuri, schimbându-şi
drastic viziunea asupra a ceea ce ar
trebui să i se ofere din partea
prestatorilor de servicii. Pandemia
de Covid - 19 a schimbat totul şi, în
primul rând oamenii, care vor căuta
"să se conecteze din nou" cu lumea
în 2022. Acest lucru este verificat în
realitatea zilnică. Dar când vor
încerca să revină la viaţa de dinainte
de pandemie se vor izbi probabil de
un nou obstacol şi anume "efectele
schimbărilor climatice" şi vor începe
o nouă luptă cu restricţiile, de data
aceasta de altă natură, dar care şi
ele ii vor afecta în mare măsură. Asta
pentru că omul tocmai s-a obişnuit
să fie un bun supus, din timpul
pandemiei, fiind mai uşor de
controlat în noul context. Şi nimic nu
va mai fi ca odată, aşa cum nici
zăpezile nu mai sunt ca cele din anii
copilăriei, când făceam cazemate
prin curte sau grădină şi peisajul era
de poveste.
Sursa foto: nobelprize.org, istock

Fair play
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mediul extern, ele fiind, practic,
indivizii care ar putea transmite bolile
în interiorul cuibului. Atunci când se
îmbolnăvesc nu intră în colonia furnicilor. Din contră, se autoizolează şi,
în cazuri extreme, chiar părăsesc
cuibul. Furnicile sănătoase protejează tineretul, larvele şi regina, împingându-le către interiorul camerelor. Cercetătorii francezi au
descoperit că furnicile trăiesc în
grupuri specializate (furnici care
aduc mâncare, furnici-doică, furniciconstructori) care nu se amestecă
între ele. O astfel de organizare ajută
la prevenirea unei eventuale epidemii. Oarecum asemănător cu
situaţia noastră actuală. În cazul unei
îmbolnăviri a unui membru al familiei
ceilalţi rămân izolaţi la domiciliu (aşa
ar fi normal) şi nu mai intră în contact
cu alte familii. Da, dar în ce condiţii?
În urma măsurilor luate de cei care
ne conduc, în urma unor interdicţii şi
nu din proprie iniţiativă. Nu generalizez fiindcă există şi oameni corecţi
şi cu principii. Şi, chiar şi aşa, unii
dintre noi consideră că legile sunt
făcute ca să fie încălcate. Urmările
se resimt în numărul deceselor înregistrate în anii acestei pandemii.
Dar noi nu suntem furnici, suntem

oameni. La noi, spiritul de sacrificiu,
empatia, iubirea pentru cei de lângă
noi parcă nici nu mai există.
„... unde nu e moral, acolo e corupţie, şi o societate fără prinţipuri,
va să zică că nu le are!”
(O scrisoare pierdută, I. L. Caragiale)
Invidia şi ura ne urmăresc la tot
pasul, răutatea, egoismul, lăcomia
sunt la ele acasă. Potrivit unui studiu
sociologic efectuat de GfK, 80%
dintre români trăiesc un sentiment
negativ atunci când este adusă în
discuţie propria situaţie profesională
sau chiar cea familială. Succesele
şi eşecurile lor sunt raportate la comparaţii şi aici vorbim despre cele sociale. Tânjesc după statut social, trăiesc pentru a acumula bunuri materiale iar dacă realizările şi posesiunile altei persoane le depăşesc
pe ale lor intervine invidia. Fiecare
dintre noi cerem respect, să fim
acceptaţi de societate, ne dorim
stabilitate şi siguranţă. Dar ce facem
în această privinţă? Vrem respect, dar
noi, la rândul nostru, îl oferim? Trăind
sub auspiciile acestor sentimente
care ne aduc mult[ frustrare, nu
facem decât să anulăm bucuria, evoluţia noastră, ne consumăm energia
pe lucruri nesemnificative, ne blocăm

trist este că unii dintre ei vin cu un
bogat bagaj de sentimente
complexe (invidie, ură, răutate, etc.)
preluate chiar din sânul familiei.
Reţelele de socializare nu fac altceva
decât să întreţină acest comportament. Asta dacă vorbim de
educaţie. Continuând în aceeaşi
ordine de idei mă opresc asupra
ştirilor din mass-media. De la începutul pandemiei, extrem de multe
persoane încearcă să „păcălească”
autorităţile (unii nu respectă carantina, alţii se vaccinează la „chiuvetă”).
Cel mai josnic lucru însă, este atunci
când nu ai nici cea mai mică urmă
de respect faţă de cei apropiaţi. Ştii
că eşti bolnav şi părăseşti, totuşi,
locuinţa, mergând în continuare la
job, la cursuri, la petreceri, etc. Oare
chiar nu există nici o urmă de umanitate în interiorul unor astfel de
indivizi? Că de empatie sau de sentimente pozitive nici măcar nu mai
merită să vorbim în cazul lor. Şi stai
şi te întrebi unde oare e educaţia, pe
ce tărâmuri s-a rătăcit? Ce exemplu
vor oferi aceştia, la rândul lor? Spirit
de sacrificiu... la acest capitol
furnicile sunt pe podium, câştigând
detaşat, chiar şi cu mai puţine celule
ale creierului. O persoană care-ţi
trădează încrederea nu face nimic
altceva decât să te facă să fii mai
prudent.
„Nenorocirea dă pe faţă caracterul, iar fericirea îl ascunde.” - Horaţiu
Sursa: PressOne, digi24, performante.ro

sursa ziarul financiar

Întreaga noastră viaţă se desfăşoară după anumite reguli, măsuri
restrictive de distanţare fizică, toate
pentru a limita pandemia de
Covid 19. Poate că nu se ajungea
aici dacă întreaga omenire ar fi
înţeles la momentul potrivit ceea ce
trebuia să facă. Ne este extrem de
greu să respectăm recomandările
şi din această cauză am plătit şi încă
mai plătim cu vieţi omeneşti. Apele
nu par a se linişti, din contră sunt tot
la fel de tulburi. După perioada sărbătorilor de iarnă, timp în care ar fi
trebuit să încercăm să limităm interacţiunile sociale fiindcă pandemia
nu s-a încheiat, iată că numărul
cazurilor de infectare cu noua tulpină
a virusului continuă să crească.
Referitor la acest aspect, la felul
oamenilor de a se comporta aş face
o paralelă. Concluziile le las la
latitudinea dumneavoastră.
Un lucru foarte interesant şi surprinzător au descoperit cercetătorii
după ce au studiat cu minuţiozitate,
urmărind îndeaproape lumea furnicilor. Şi acestea, ca şi noi (cei care
suntem în stare să înţelegem), îşi
limitează relaţiile sociale în funcţie
de condiţiile de mediu. Creierul
uman are 10 milioane de celule iar
al furnicilor doar 250.000. Şi totuşi...
De-a lungul timpului acestea au
învăţat ce pot face pentru a evita
răspândirea virusurilor. Poate nu ar
strica să luăm exemplul furnicilor
care, deşi trăiesc în colonii cu mii de
indivizi ne impresionează cu felul lor
de a se organiza, organizare pe care
cercetătorii o văd „aproape militară”.
Spre deosebire de oameni care
au nevoie de restricţii şi reguli, ele,
atunci când simt că sunt infectate,
se retrag şi se izolează de restul cuibului, rămânând în afara acestuia.
Stai şi te întrebi de unde atâta
inteligenţă, tărie şi spirit de sacrificiu
în nişte fiinţe atât de minuscule?
Dacă ne gândim că doar 10%
dintre acestea au contact direct cu

sursa eva.ro
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relaţiile frumoase pe care le putem
avea cu cei din jurul nostru, iar în
cele din urmă ajungem într-un punct
maxim de oboseală psihică şi de
aici până la depresie nu mai este
decât un pas.
Furnicile îşi protejează copiii. Şi noi
ne protejăm micuţii. De ce? Fiindcă
aici regăsim originile adultului de
mâine. Încă din copilărie se învaţă
binele şi răul, iar familia trebuie să
fie cea care oferă mediul validant al
copilului astfel încât acesta să nu
trăiască cu o viziune distorsionată a
lumii în care trăieşte. Să ne ferim
copiii de traume emoţionale, de
nefericire dar în acelaşi timp să-i
facem conştienţi de urmările faptelor
lor. Pentru o dezvoltare frumoasă şi
o socializare remarcabilă copiii au
nevoie să înţeleagă cum stau lucrurile în societate. Iar pentru aceasta
au nevoie de experienţe pe propria
lor piele, prin încercări şi erori, în
umbra lor stând, totuşi, părinţii. Nici
computerul, nici telefonul şi nici televizorul nu ţin loc de prieteni cu care
să împărtăşească bucuria, tristeţea,
succesul sau eşecul. Tehnologia a
scurtat distanţele însă a îndepărtat
oamenii transformându-i în prieteni
virtuali. Psihologii susţin că generaţia
tânără sau generaţia digitală tinde
să fie tot mai însingurată. Ce nu pot
realiza în viaţa reală încearcă să o
facă în lumea virtuală, ceea ce, din
punctul de vedere al specialiştilor,
reprezintă un real pericol. Şi cel mai
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Iar atunci când, pe lângă
PowerPoint, aceste aplicaţii sunt
integrate şi în Word sau Excel,
lucrurile devin şi mai interesante.
Power-user este o astfel de
aplicaţie (sau un add-in la
PowerPoint, Word şi Excel, mai bine
spus), care poate fi descărcată şi
folosită gratuit de către profesori şi
studenţi în versiunea Premium (1-9
utilizatori), accesând linkul https://
www.powerusersoftwares.com/
academic-version. Dacă se doreşte
achiziţionarea versiunii Premium
Enterprise (pentru mai mult de 10
utilizatori), atunci aceasta costă între
8 şi 13,2 euro pe lună pe utilizator.
Cum diferenţele între cele două
versiuni sunt foarte mici, consider că
versiunea Premium este suficientă
pentru mediul academic.
După ce Power-user este descărcat şi instalat, el apare în meniul
PowerPoint ca în Figura 1, în Excel
ca în Figura 2 şi în Word ca în Figura
3. În cele ce urmează vom vorbi
despre Power-user integrat cu
PowerPoint, deoarece aici sunt
oferite utilizatorilor cele mai multe
funcţionalităţi, iar ele sunt similare
cu ceea ce se găseşte în Word şi
Excel.
Power-user include următoarele
posibilităţi de diversificare a prezentărilor: 500 de machete (template) PowerPoint, 6.000 de iconiţe
în format vectorial, peste 1 milion de
fotografii, 250 de hărţi ajustabile la
date, hărţi avansate (Mekko,
Waterfall, Sankey şi Tornado),
diagrame Gantt, diagrame dinamice, machete pentru Excel, forme
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diverse, generator de agende,
legături între PowerPoint şi Excel,
etichete şi diverse instrumente de
îmbunătăţire a prezentărilor. Meniul
disponibil pentru Power-user este
prezentat în Figura 4. De aici, utilizatorul poate selecta instrumentele
de care are nevoie.
Atunci când se selectează acest
meniu, în partea dreaptă a ecranului
apare meniul de gestionare şi selecţie, care oferă posibilitatea selectării
categoriei dorite (Templates, Icons,
Pictures, Maps, Charts şi Tombstones) sau a căutării elementului
dorit după cuvinte cheie în bara de
jos. Figura 5 ilustrează meniurile care
apar prin selectarea celor 6 categorii.
Fiecare categorie dispune de mai
multe opţiuni de selectare. Astfel, în
categoria Templates pot fi selectate
animaţii, diagrame de reprezentare
a variantelor sau mai multor idei
legate de acelaşi concept (Boxes,
variind de la 2 la 12 variante), grafice
(Charts), scheme de prezentare a
informaţiei referitoare la o companie
(Company presentation), diagrame
(Diagrams), elemente de prezentare
asociate domeniului digital (Digital),
matrici de analiză (Frameworks - de
exemplu, matrici SWOT, SMART,
SMAQ, diagrame Venn, etc.), cadre
generale de organizare a
prezentărilor (Layouts), agende de
prezentări (Presentation agenda),
diagrame de proces (Process),
diagrame utilizate în managementul
proiectelor (Project management),
diferite formate de tabele (Tables) şi
de prezentări pentru traininguri
(Traininguri). Atunci când se
selectează oricare din aceste opţiuni,
în PowerPoint este creată o pagină
nouă. Prin urmare, veţi construi
elementul aşa cum vi-l doriţi pe
această pagină şi apoi îl puteţi muta
pe o altă pagină, dacă este nevoie.
Pentru ilustrarea utilizării diferitelor
tipuri de diagrame disponibile în
Power-user, am inclus în Figura 6 o
serie de realizări proprii.
Prin accesarea categoriei desene
în format vectorial (Icons) sunt

disponibile peste 6000 de iconiţe,
uşor de identificat prin bara de
căutare şi de ajustat în funcţie de
opţiunile oferite. După ce iconiţa este
inserată în document, culoarea şi
caracteristicile pot fi modificate de
utilizator, dacă se doreşte acest lucru.
În Figura 7 sunt prezentate o serie
de iconiţe disponibile în Power-user
în diversele categorii.
În cazul fotografiilor, Power-user
permite încărcarea lor dintr-un folder
disponibil pe calculatorul utilizatorului sau prin Bing - unde sunt disponibile fotografii din diverse domenii. De asemenea, este disponibilă opţiunea de selectare a
formatului fotografiilor. Categoria
hărţi este foarte utilă atunci când se
doreşte prezentarea unor date la
nivelul mai multor ţări, regional sau,
acolo unde sunt date disponibile, la
nivel de oraşe. Power-user oferă
posibilitatea creării de hărţi pe
continente, ţări, regiuni, oraşe pentru anumite elemente, cum ar fi
Europa, de exemplu, sunt disponibile
mai multe versiuni ale aceleiaşi
hărţi. Pentru ilustrarea utilizării
acestei opţiuni, Figura 8 prezintă o
hartă creată folosind Power-user şi
inclusă într-un articol publicat într-o
revistă academică internaţională.
Din meniul aflat în bara de sus a
PowerPoint se poate selecta
opţiunea Diagrame, care conduce
la un meniu de selecţie a multor
opţiuni disponibile (vezi Figura 9).
Ultima categorie de grafice (Charts)
oferă câteva opţiuni de realizare a
elementelor, dar graficele avansate
(Mekko, Sankey, Waterfall şi Tornado),
sunt disponibile numai în Excel
deoarece, pentru a realiza astfel de
grafice, este nevoie de accesarea unei
surse de date. Accesând linkul https://
www.powerusersoftwares.com/
advanced-charts sunt disponibile mai
multe informaţii despre aceste tipuri
de hărţi, ca şi filme pe Youtube care
prezintă utilizatorului paşii necesari
pentru realizarea lor. În Figura 10 am
ilustrat aceste tipuri de grafice.
Pentru a acorda sprijin utilizatorilor,
Power-user are şi un canal de
Youtube, disponibil la adresa https://
w w w. y o u t u b e . c o m / c h a n n e l /
UCOb7OehRODTa2Jk1zu-NUMQ.

Figura 6
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Figura 9

Figura 8

Figura 10
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