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CIRCUITE INTEGRATE NUMERICE CMOS
„Solutie viabila la cererile tot mai crescande sau este nevoie de o revolutie
tehnologica? „
Aldulescu Razvan*
Racoci Dorin†
In this study we try to describe the limits which the curent informational tehnology
reached.First part presents the CMOS tehnology and its limits, then some alternative
tehnologies which are meant to give a huge step forward regarding performance and a much
cheaper manufacturing process.Our study wants to express the need of more powerful and
more affordable informational machines.
The main component-the CPU is the most mediated subject and the scientists are trying
disperatly to find new solutions.Nobody knows if they will succeed, but new tehnologies like the
ones based on foton, quantum dots, S.O.I(Silicon on Insulation) are already coming.
I.Circuite CMOS
„Familia de circuite integrate CMOS este dezvoltata rapid avand o extindere mai redusa
datorita timpilor de propagare mai mari si implicit a frecventei de operare mai reduse (cuprinsa
tipic între 1 si 10 MHz). La realizarea acestor circuite sunt folosite tranzistoare MOS cu canal n
si canal p, evitându-se utilizarea rezistentelor.
Familia CMOS ofera o serie de avantaje :
• cresterea densitatii de integrare de circa zece ori, permitând astfel integrarea unor functii
suplimentare;
• rezistenta de intrare este foarte mare, curentii de intrare sunt foarte mici, ceea ce corespunde la
un factor de bransament mare ;
• tehnologia este simpla, deci si ieftina;
• puterea consumata în regim static este foarte mica, neglijabila;
• este posibila folosirea unei plaje largite de tensiune de alimentare (pentru seria 4000, 3÷18 V);
• au o margine de zgomot mare ;”
Insa toate cele prezentate mai sus erau valabile in acea perioada pe cand astazi, un procesor
cu frecvente mari este scump, disipa o mare cantitate de caldura si de asemenea, solutiile de
racire performante sunt si ele scumpe, silentiozitatea fiind la mare pret.

De aceea marii producatori de procesoare se orienteaza spre alte tehnologii, mult mai ieftine
si mai performante, menite sa depaseasca limitele de care tehnologia actuala se apropie cu pasi
repezi.
Un adevăr incontestabil este că evoluţia tehnologiilor de calcul a avut o acceleraţie greu de
imaginat. Timp de cel puţin 40 de ani, de la inventarea circuitelor integrate, rata de creştere a
performanţei a fost exponenţială, dublînd puterea de calcul la fiecare 18 luni. Această evoluţie a
fost atît de inexorabilă încît a fost denumită "lege'': aceasta este celebra lege a lui Moore
Anticipînd sfîrşitul acestei ere prodigioase din istoria calculatoarelor, grupul de cercetare din
care fac şi eu parte a început să investigheze modele alternative de calcul. În acest proiect voi
prezenta pe scurt următoarea generaţie arhitecturală, care substituie în locul circuitelor integrate
în tehnologie CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor) circuite construite folosind
nanotehnologie electronică.
Dupa cum aminteam mai devreme, marile companii sunt in cautare de noi tehnologii si pot
spune ca nu sunt departe de acestea deoarece mai multi cercetatori au anuntat noi alternative la
tehnologia curenta precum :
- tehnologia pe diamante;
- mecanica cuantica ;
- platforme fotonice CMOS ;
- o alta solutie, sa spunem temporara, o reprezinta overclocking-ul insa are nevoie de o racire
seriosa si costisitoare.Insa sunt multi producatori de sisteme de racire care ofera solutii
performante de racire care sunt silentioase in acelasi timp, iar pretul acestora tinde sa scada odata
cu ieftinirea costurilor de fabricatie si a concurentei tot mai crescande.De aceea acestia nu prea
sunt incantati de trecerea la o noua tehnologie care n-ar mai avea nevoie de solutiile de racire
oferite de acestia.
II.Inca un pas spre viitor
Un nou tip de computere bazat pe mecanica cuantica se afla acuma cu un pas mai aproape
de realitate,afirma cercetatorii de la Universitatea Purdue.
Cercetatorii au interconectat o pereche de “gramezi”alcatuite dein cativa electroni in interiorul
unui semiconductor,reusind sa faca din acest asamblu de doua asa-numite “Quantum Dots”o
parte integranta a unui transistor, componenta vitala a chipurilor din computere
Computerele viitorului ce vor utiliza aceste “Quantum Dots”pentru a stoca si procesa informatia
digitala vor depasii circuitele din calculatoarele conventionale datorita atat dimensiunilor
reduse,cat si potentialului acestora de rezolva probleme ce ar dura secole pentru a fi solutionate
utilizand echipamentele actuale.
Fizicienii aveau nevoie de un nou set de cuvinte si concepte pentru a descrie comportarea
unor obiecte capabile de actiuni ,imprevizibile.Un astfel de concept este “invartirea“unui
electron,asemanatoare invartiri Pamantului in jurul axei sale.Dar conceptual descrie si o ordine

pe care electroni trebuie sa o respecte in prezenta altora:cand doi electroni ocupa acelas spatiu,ei
trebuie sa se cupleze conform “invartiri “lor,unul in sus, iar celalalt in jos.
Dupa colectarea a 40-60 electroni grupati cate doi intr-o „balta”din interiorul unui
semiconductor de arseniura de galiu si arseniura de galiu si aluminiu,echipa a adaugat un singur
electron acestui mixaj.Aceasta a dat nastere fenomenului de „invartire”in intreaga”balta”,ceea ce
ei au numit”Quantum Dot”.Echipa a construit un al doilea astfel de Quantum Dot in apropiere cu
aceasi directie de invartire.

In ciuda faptului ca au aceasi directie de „invartire”fizicieni detin metode prin care sa realizeze
interactiunea celor doi electroni fara pereche.
Combinatia este propietatea cheie ce va da computerului Quantic putere,deoarece fiecare sistem
exista in configuratie mixta,sus-jos,cea ce permite crearea de switch-uri care sunt atat „ON”,cat
si „OFF”in acelas timp,lucrul imposibil la switch-urile computerelor actuale
III.Platforma fotonica CMOS
Specialistii Luxtera au observat ca, desi opac pentru lumina alba, siliciul este complet
transparent pentru lumina infrarosie. Aceasta, la randul ei poate fi folosita fara probleme pentru
transmisii de date prin fibra optica. O alta problema, generarea luminii in pastila de siliciu a fost
rezolvata simplu prin integrarea unei diode laser. In alta ordine de idei, tocmai dimensiunile
extrem de mici ale circuitelor CMOS ( un tranzistor nu depaseste 0.1 microni ) au permis crearea
unor nanostructuri care proceseaza o raza de lumina cu o viteza de 10 Gigabiti pe secunda.
Abordand diferit problema, cercetatorii de la Intel s-au concentrat pe gasirea unor metode
de generare a unei raze laser in chipurile de siliciu. La inceputul anului, acestia au anuntat
primele rezultate privind „laserul siliconic”, folosind efectul Raman. Enuntat inca din 1928,
acesta se refera la cresterea intensitatii luminii intr-un material prin amplificarea oscilatiei
fotonilor intre doua oglinzi. Potrivit specialistilor de la Intel, acest efect este de 10000 de ori mai
puternic in silicon decat in fibra de sticla. Singurul impediment il constituie dislocarea
electronilor sub efectul bombardarii cu fotoni si formarea unui nor de electroni care absoarbe
lumina, anuland efectul Raman. Pentru rezolvarea acestei probleme, Intel a aplicat un camp
electric care duce la izolarea electronilor intr-o regiune laterala a pastilei de siliciu, permitand
formarea razei laser.

In ciuda eforturilor facute de Intel, primul prototip functional al unui modulator optic
integat intr-o pastila de siliciu a fost realizat de Luxtera, folosind acelasi proces de fabricatie
(0.13 microni, SOI) pe care Freescale Semiconductor (in trecut devizia de semiconductori de la
Motorola) il foloseste pentru linia de microprocesoare Power PC. Prototipul permite schimbul de
date prin fibra optica la viteze de 10GB/s, introducerea sa in productia de masa fiind prevazuta
pentru jumatatea anului 2006.
Potrivit Luxtera, urmatorul pas va fi folosirea dispozitivelor fotonice pentru schimbul rapid
de date intre componentele computerelor (intre procesor si memorie, spre exemplu), urmand ca,
in viitor, electronica sa fie complet inlocuita cu fotonica.
IV.Overclocking-ul
1.Sistemele de racire cu schimbare de faza
Principiul de functionare al acestor sisteme este folosit si la frigidere sau combine frigorifice,
insa dimensiunile impuse de spatiul redus din carcasa necesita artificii ingineresti. In general
acestea sunt livrate impreuna cu carcasa, pretul depasind sute de $, fiind cele mai scumpe solutii
de racire alternative. Modul de functionare al acestor sisteme de racire este foarte simplu: un gaz
aflat in stare lichida la temperatura scazuta preia caldura degajata de procesor, se evapora, ajunge
la compresorul care ii scade volumul si este transmis mai departe la condensator, unde este
transformat in stare lichida la temperatura scazuta si apoi este trimis la procesor fiind reluat
ciclul.
V.Efectul Peltier
Consta in introducerea unui curent in jonctiunea dintre cele doua metale diferite; in functie de
sensul curentului apare fenomenul de absortie sau degajare de caldura. Coolerele ce folosesc
acest efect au nevoie de o ventilatie buna in carcasa pentru a putea raci elementul care se
incalzeste.
De asemenea, daca procesorul sistemului nu este folosit, temperatura scade foarte mult, extstand
pericolul formarii condensului, daunator circuitelor electrice. Din acest motiv este necesarea
coolerelor ce folosesc efectul Peltier cu unitati de control care sa varieze curentul trimis in
jonctiune in functie de ocuparea procesorului.
In 1834 Peltier a descoperit ca trecand curent electric prin jonctiunea realizata cu doua metale
diferite in functie de sensul curentului se absoarbe sau se cedeaza caldura P·q proportionala cu
cantitatea de electricitate q ce traverseaza jonctiunea, acesta fiind efectul Peltier.
Coeficientul Peltier P al jonctiunii e definit ca energie termica cedata sau absorbita reversibil la
jonctiunea dintre cele doua metale cand aceasta e traversata de cantitatea de electricitate
unitate([P]SI = J/C = V).
Explicatie microscopica.Punand impreuna cele doua metale se egaleaza nivelele lor Fermi prin
transfer de sarcini electrice. Fiindca energiile cinetice corespunzatoare electronilor aflati in jurul
nivelului Fermi (se masoara de la fundul benzii de conductie la nivelul Fermi) difera in cele doua
metale atunci cand un electron cu energie cinetica mare traverseaza jonctiunea catre metalul cu

energie cinetica mai mica surplusul sau de energie il cedeaza sub forma de energie termica
retelei cristaline a metalului. Daca inversam sensul curentului electric electronul cu energie
cinetica mai mica traversand jonctiunea in metalul cu energie cinetica mai mare corespunzatoare
nivelului Fermi va absorbi energie termica din reteaua cristalina a acestui metal ca sa isi
completeze deficitul de energie cinetica.

VI.Sistemele de racire cu apa
Deoarece solutiile enuntate mai sus au un pret ridicat, cea mai ieftina solutie de racire alternativa
o reprezinta sistemele de racire cu apa.
Cum proprietatile de racire cu apa sunt net superioare celor ale aerului, nu a trecut mult timp
pana cand cineva a construit primul sistem de racire cu apa pentru PC-uri. Un astfel de sistem
este format din pompa, radiator, blocuri de racire si furtunuri de legatura. Optional se poate
monta un rezervor cu o cantitate suplimentara de apa. Pompa este cea care circula apa prin
intregul sistem, radiatorul fiind cel care raceste apa incalzita de blocurile de racire montate pe
componentele disipatoare de caldura, iar furtunurile fac legatura intre componente.
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CONFIGURAREA UNUI SERVER IRC IN LINUX
Bica Bogdan*

In this exemple i show how to configure an irc server based on ircd dameon named
„ircu”.This is the main file name ircd.conf and the most important.Configure this file is not
easy but needs a lot of patience also doing some mistakes here we will have a bad result.
[M:line]
#
#M:Aceasta linie defineste indentitatea servarului
#M:<server name>:<virtual host>:<description>::<numeric>
#<server name> //aici punem numele serverului
#<virtual host> //Adresa de IP folosita de server pt initializarea de conexiuni exterioare:server-server;linkuri
#<descriptions> //o scurta descriere a servarului
#<numeric>
//Un numar ce va identifica serverul nostru in retea ;este folosit doar in conexiunea server-server
si trebuie sa fie unic
#Note: - <virtual host> -acest camp nu are nici o legatura cu adresa sau porturile de la care se vor accepta
conexiuni
- Modificarile facut in aceasta linie nu pot fi updatate folosid comanda /reash ci trebuie un restart la server pt
a rezolva aceasta problema.
Exemplu:
M:Bucuresti.Utm.Ro:192.168.38.10:Universtitatea Titu Maiorescu::19
#[A:line]
#Informatii administrative despre server
#A:<line 1>:<line 2>:<line 3>
#<line 1-3> -aceste 3 lini de text contin informatii administrative
# - The A: aceasta linie nu este necesara dar este recomandata.
# Exemplu:
A:Universitatea Titu Maiorescu:Administrat de <admin@utm.ro>:Visit www.utm.ro

# [Y:lines]
# Definirea claselor de conexiuni
# Y:<class>:<ping frequency>:<connect frequency>:<maximum links>:<maximum sendq>
# <class> -un numar unic ce identifica aceasta clasa
# <ping freq> -Frecventa in secunde pe care o va trimite serveru pentru a pastra activa conexiunea client-server
# <conn. freq> # <max links> -nr maxim de conexiuni aceptate de aceasta clasa

# <max sendq> -Cantitatea maxima de date in bytes care poate fi retinuta de aceasta conexiune pe server inainte
de a se inchide conexiunea.
# Exemple:
# (Leaf) O clasa pt uplink la un hub
# Nr maximum de sendq depinde de cat de mare e reteaua
Y:70:120:300:1:1000000
# (Hub) O clasa pt alte huburi
Y:90:120:300:0:1500000
# (Leaf) O clasa ce va acepta numai un numar limitat de conexiuni
Y:30:90:0:250:32768
# [I:lines]
# Autorizarea clientilor si filtrarea lor in clase
# I:<address/hostmask>:<password/limit>:<hostmask>::<class>
# <IP mask>
O adresa de IP mask
# <pass/limit> Parola sau limita de conexiuni.
# <hostmask>
Hostmask
# <class>
Clasa (definita de Y: line) pt aceasta conexiune
# Conexiuni nerezolvate - 1 client pe adresa, in clasa 10
I:*@*:1:Unresolved::10
# Resolved connections
I:Resolved::*@*::10
# Clienti care se potrivesc cu aceste lini sunt limitati doar la o conexiune pe adresa
I:Resolved:1:*@*.compuserve.com::60
I:Resolved:1:*@dial??.*::1
# Lini pt clienti privilegiati ex:noiinsine,rector,prorector,decani,asistenti etc ;)
I:Resolved::*@.Drept.Utm.Ro::30
I:Resolved::*@STI.UTM.ro::30
I:Resolved::*@.Bogdan.Utm.Ro::30
# [K:lines]
# Interzice accesul clientilor pe server
# K:<mask>:<"reason">:<username>
# <mask>
A hostname or IP mask
# <reason>
Motivul pt care clientul este interzis accesul
# <username> Useru Clientului
# Examples:
#
# Banarea tuturor clientilor de pe servaru fac de Drept
K:*.DREPT:"Va rugam folositi servaru dedicat acestei facultati":*
K:*.us:"Numai oameni din romania aici":*
# [C:lines]
# Conecteaza server principal la alte servare
# C:<host|ip>:<password>:<remote-server>:<port>:<class>
# <host|ip>
Hostname or IP address of the remote server
# <password>
Parola pt conectare
# <rem-server> Numele servarului
# <port> Portu pt conectare
# <class>
Clasa folosita pt aceasta conexiune
# Exemplu:
# (Leaf) uplink la un hub
C:DREPT.UTM.RO:gUeS5whaT!:HUB.UTM.RO:4400:70
# [H:lines]
# Defineste ce servere pot fi huburi
# H:<mask>::<server-name>
# <mask>
O maska ce defineste ce servere sunt permise pt a fi hubu-ri
# <server-name> Numele la servaru de HUB
# Exemplu:
H:*.*::HUB.UTM.RO

#F:RELIABLE_CLOCK:FALSE
#F:BUFFERPOOL:27000000
#F:HAS_FERGUSON_FLUSHER:FALSE
#F:CLIENT_FLOOD:1024
#F:SERVER_PORT:4400
#F:NODEFAULTMOTD:TRUE
#F:MOTD_BANNER
#F:KILL_IPMISMATCH:FALSE
#F:IDLE_FROM_MSG:TRUE
#F:HUB:FALSE
#F:WALLOPS_OPER_ONLY:FALSE
#F:NODNS:FALSE
#F:RANDOM_SEED:<you should set one explicitly>
#F:DEFAULT_LIST_PARAM
#F:NICKNAMEHISTORYLENGTH:800
#F:HOST_HIDING:FALSE
#F:HIDDEN_HOST:user.utm.ro
#F:HIDDEN_IP:127.0.0.1
#F:AUTOHIDE:TRUE
#F:CONNEXIT_NOTICES:FALSE
#F:KILLCHASETIMELIMIT:30
#F:MAXCHANNELSPERUSER:10
#F:AVBANLEN:40
#F:MAXBANS:30
#F:MAXSILES:15
#F:HANGONGOODLINK:300
#F:HANGONRETRYDELAY:10
#F:CONNECTTIMEOUT:90
#F:TIMESEC:60
#F:MAXIMUM_LINKS:1
#F:PINGFREQUENCY:120
#F:CONNECTFREQUENCY:600
#F:DEFAULTMAXSENDQLENGTH:40000
#F:GLINEMAXUSERCOUNT:20
#F:MPATH:ircd.motd
#F:RPATH:remote.motd
#F:PPATH:ircd.pid
#F:VIRTUAL_HOST:FALSE
#F:TOS_SERVER:0x08
#F:TOS_CLIENT:0x08
#F:POLLS_PER_LOOP:200
#F:CRYPT_OPER_PASSWORD:TRUE
#F:OPER_NO_CHAN_LIMIT:TRUE
#F:OPER_MODE_LCHAN:TRUE
#F:OPER_WALK_THROUGH_LMODES:FALSE
#F:NO_OPER_DEOP_LCHAN:FALSE
#F:SHOW_INVISIBLE_USERS:TRUE
#F:SHOW_ALL_INVISIBLE_USERS:TRUE
#F:UNLIMIT_OPER_QUERY:FALSE
#F:LOCAL_KILL_ONLY:FALSE
#F:CONFIG_OPERCMDS:FALSE
#F:OPER_KILL:TRUE
#F:OPER_REHASH:TRUE
#F:OPER_RESTART:TRUE
#F:OPER_DIE:TRUE
#F:OPER_GLINE:TRUE
#F:OPER_LGLINE:TRUE
#F:OPER_JUPE:TRUE
#F:OPER_LJUPE:TRUE
#F:OPER_OPMODE:TRUE
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#F:OPER_LOPMODE:TRUE
#F:OPER_FORCE_OPMODE:TRUE
#F:OPER_FORCE_LOPMODE:TRUE
#F:OPER_BADCHAN:FALSE
#F:OPER_LBADCHAN:FALSE
#F:OPER_SET:FALSE
#F:OPERS_SEE_IN_SECRET_CHANNELS:TRUE
#F:OPER_WIDE_GLINE:TRUE
#F:LOCOP_KILL:TRUE
#F:LOCOP_REHASH:TRUE
#F:LOCOP_RESTART:FALSE
#F:LOCOP_DIE:FALSE
#F:LOCOP_LGLINE:TRUE
#F:LOCOP_LJUPE:TRUE
#F:LOCOP_LOPMODE:TRUE
#F:LOCOP_FORCE_LOPMODE:TRUE
#F:LOCOP_LBADCHAN:FALSE
#F:LOCOP_SET:FALSE
#F:LOCOP_SEE_IN_SECRET_CHANNELS:FALSE
#F:LOCOP_WIDE_GLINE:FALSE
#F:HIS_MAP:TRUE
#F:HIS_SNOTICES:TRUE
#F:HIS_SNOTICES_OPER_ONLY:TRUE
#F:HIS_DESYNCS:TRUE
#F:HIS_DEBUG_OPER_ONLY:TRUE
#F:HIS_WALLOPS:TRUE
#F:HIS_LINKS:TRUE
#F:HIS_TRACE:TRUE
#F:HIS_STATS_l:TRUE
#F:HIS_STATS_c:TRUE
#F:HIS_STATS_g:TRUE
#F:HIS_STATS_h:TRUE
#F:HIS_STATS_k:TRUE
#F:HIS_STATS_f:TRUE
#F:HIS_STATS_i:TRUE
#F:HIS_STATS_j:TRUE
#F:HIS_STATS_M:TRUE
#F:HIS_STATS_m:TRUE
#F:HIS_STATS_o:TRUE
#F:HIS_STATS_p:TRUE
#F:HIS_STATS_q:TRUE
#F:HIS_STATS_r:TRUE
#F:HIS_STATS_d:TRUE
#F:HIS_STATS_e:TRUE
#F:HIS_STATS_t:TRUE
#F:HIS_STATS_T:TRUE
#F:HIS_STATS_u:FALSE
#F:HIS_STATS_U:TRUE
#F:HIS_STATS_v:TRUE
#F:HIS_STATS_w:FALSE
#F:HIS_STATS_x:TRUE
#F:HIS_STATS_y:TRUE
#F:HIS_STATS_z:TRUE
#F:HIS_WHOIS_SERVERNAME:TRUE
#F:HIS_WHOIS_IDLETIME:TRUE
#F:HIS_WHOIS_LOCALCHAN:TRUE
#F:HIS_WHO_SERVERNAME:TRUE
#F:HIS_WHO_HOPCOUNT:TRUE
#F:HIS_BANWHO:TRUE
#F:HIS_KILLWHO:TRUE
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#F:HIS_REWRITE:TRUE
#F:HIS_REMOTE:1
#F:HIS_NETSPLIT:TRUE

Bibliografie:
www.coder-com.undernet.org
*

Bica Bogdan,student,Universitatea Titu Maiorescu-Bucuresti,e-mail:bogdanbamse@gmail.com

5

SISTEM ONLINE DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Crăciunică Florin*
Cristina Fierbinteanu**

Rezumat
Lucrarea prezintă principalele avantaje ale folosirii unui sistem online de învăţământ,
implementarea acestui sistem cu ajutorul lui Moodle şi modul de folosire al lui Moodle de
către profesori şi studenţi.

Summary
The paper presents the main advantages of using online learning system, the
implemtation of this system using Moodle and the usage of Moodle by teachers and students.

Capitolul 1: NEVOIA UNUI SISTEM ONLINE DE INVĂŢĂMÂNT
Fiinţa umană este făcută să comunice. În noua societate, cea de tip informaţional,
comunicarea, transferul şi schimbul de informaţii se desfăşoară prin intermediul sistemelor
informaţionale. Punerea la un loc a datelor stocate digital, textelor, suntetului şi imaginii
multimedia au condus la răspândirea utilizării sistemelor moderne de telecomunicaţii, a
computerelor personale şi serviciilor electronice de informaţii. Internetul, o reţea globală de
informaţii, s-a transformat în platforma globală de telecomunicaţii. Cetăţenii societăţii
industriale sunt în faţa necesităţii de a reconsidera modalităţile de transfer a informaţiilor,
adaptându-le noilor cerinţe şi tehnologii.
Noua societate informaţională aduce cu sine o serie de oportunităţi deosebite:
constrângerile spaţiale şi temporale (de graniţe şi timp) în materie de comunicaţii au fost mult
reduse, informaţiile pot fi prelucrate, stocate şi transferate rapid, preţurile serviciilor legate de
transferul informaţiei sunt în continuă scădere.
Există astăzi un larg consens în a se considera de către academicieni că progresul în
domeniul tehnologiilor informaţiilor şi comunicaţiilor va afecta în mod substanţial structura
societăţii umane. Societatea informaţională nu numai că va deschide noi canale de
comunicaţie între oameni ci va avea un impact important asupra modului în care trăim,
învăţăm, muncim, consumăm, interacţionăm cu administraţia şi ne distrăm. Având în vedere
impactul noilor tehnologii asupra societăţii, educaţia şi perfecţionarea vor juca un rol crucial
în familiarizarea oamenilor cu schimbarea.
Tranziţia către societatea informaţională, globalizarea, progresul ştiinţific şi viteza
foarte mare a transformărilor, toate acestea fac ca oamenii să fie confruntaţi cu o avalanşă de

informaţii. Uşurinţa în utilizarea reţelelor infomaţionale şi de comunicaţii reprezintă însuşiri
de bază pentru noi toţi.

Capitolul 2: IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM ONLINE DE ÎNVĂŢĂMÂNT
CU AJUTORUL LUI MOODLE
De ce Moodle ?
Moodle este un pachet software pentru producerea de cursuri on-line şi site-uri WEB,
în continuă dezvoltare, menit să asigure un mediu pentru eLearning.
Moodle se distribuie în mod gratuit, în regim Open Source. Acest lucru asigură celui
care implementează un site cu Moodle posibilitatea de adaptare a software-ului la nevoile
personale.
Moodle este dezvoltat în limbajul de programare PHP. De aici rezultă usurinţa
implementarii sistemului, Moodle putându-se implementa pe orice sistem de calcul ce dispune
de un server de WEB ce poate rula PHP (Linux, BSD, Windows, Sun OS, Mac OS, etc.). De
asemenea Moodle suportă mai multe tipuri de baze de date, dar în mod special MySQL, care
se distribuie tot în regim Open Source.
Moodle se administrază uşor, oferă management pentru cursurile online, userii
înregistraţi şi plug-in-uri (cu ajutorul cărora se adaugă noi funcţionabilităţi site-ului construit
cu Moodle), are support multi-language, chat şi forum.

Fig.1: Site-ul http://moodle.org, creat cu chiar cu Moodle

Folosirea lui Moodle
Utilizatorii Moodle se împart în trei categorii: administratori, profesori şi studenţi.
Vom prezenta mai detaliat modul de folosire al lui Moodle din punctual de vedere al
profesorilor şi câteva cuvinte despre studenţi:

Fig.2: Autentificarea utilizatorilor în Moodle
1. Modul de folosire al lui Moodle de catre profesori:
Profesorii dispun de un modul de administrare cu ajutorul căruia pot crea şi administra
cursurile care vor apare pe site. Acest modul nu este disponibil pentru studenţi. Pentru a crea
un curs, profesorul trebuie sa stabileasca anumiti parametrii ai acestuia, printre care numele
cursului, ziua în care va începe cursul, formatul în care va apare pe site. Apoi, să pună la
dispoziţia studenţilor materialul didactic. Acesta este reprezentat de fisiere de orice tip, pe
care oricând le poate redenumi, muta, edita sau şterge.
Pentru un anumit curs se pot adăuga activităţi pe care studenţi le pot utiliza. Aceste
activităţi sunt:
Atribuire – în cadrul acestei activităţi profesorul stabileşte o temă pentru studenţi,
aceştia având posibilitatea să trimită un fişier pe site până la o dată limită, fişier care va
conţine rezolvarea temei.

Alegere – aceasta reprezintă o activitate foarte simplă: profesorul pune o întrebare, cu
mai multe variante de răspuns, iar studenţii pot alege una din aceste variante. Profesorul
dispunde de un ecran unde poate vedea rezultatele alegerilor studenţilor.
Forum – aceasta este una dintre cele mai importante activitaţi. Aici vor avea loc
discuţiile legate de temă.
Resurse – acesta este cursul propriu zis, materialul didactic pe care îl au la dispoziţie
studenţii. Resursele unei teme pot fi fişiere sau link-uri către pagini internet.
Quiz – reprezintă implemetarea electronică a testelor grilă.
Supreaveghere – acest modul oferă profesorului o serie de instrumente cu ajutorul
cărora poate evalua studenţii.

Fig.3: Administrarea unui curs online
2. Modul de folosire al lui Moodle de către studenţi:
Studenţii pot participa la un curs creat de către profesor pe baza unui cont şi a unei
parole. Dacă un student nu deţine un cont, acesta îl poate crea online, cont care va trebui
activat de către profesor sau administrator. De asemenea studenţii pot participa la curs în
calitate de Guest. Studenţii “Guest” nu pot participa la activitaţile stabilite de către profesor

pentru acel curs. Moodle dispunde e o interfaţă intuitiva, ceea ce îl face foarte uşor de folosit
pentru orice student care are cunostinţe minime de navigare pe Internet.

Fig.4: Moodle, atunci când este autentificat un student
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Abstract
Re-denomination represents the action of decreasing the monetary value of cash ensigns, action
implemented during the last 85 years by approximately 50 countries (Romania included), as part of a
complex strategy of economic reform. The re-denomination does not change the substance of national
currency, but it is important due to its psychological impact, both nationally and internationally. The
other countries experience shows that the re-denomination of the domestic currency must be done only
when the following circumstances are being met:
 The decrease trend of inflation is consolidated. A low inflation rate, joined by zero-dropping
operation will improve credibility of the national currency;
 Other significant positive results are obtained, proving the success of economic reforms and
restructuring (e.g. the real terms increase of the GDP).
If the above success factors are not in place, the re-denomination becomes a useless and
expensive “cosmetic surgery” performed on the national currency.
In Romania, the National Bank treated the re-denomination as a part of the process of EURO
implementation. The biggest part of the costs is paid by the National Bank. The commercial banks will
pay the costs for the ATM and POS adjustments (between 800 and 1,000 Euro per machine) and also for
the re-configuration of their core systems. In addition, appropriate storage places for the two separate
types of banknotes must be in place. The Retailers are also subject to spending in order to adjust their
systems, cash machines etc. The biggest impact is however in all areas that relates to accounting. The
long-term benefits of the re-denomination are as follows: public confidence towards the national
currency is re-established, savings in national currency increase, the money saved outside the financial
system is brought into the market, as it has to be changed.
În ultimii 85 de ani, aproximativ 50 de ţări1 care s-au confruntat cu fenomene inflaţioniste
puternice au apelat la un procedeu/demers tehnic numit denominare a monedei naţionale (eng. redenomination of the domestic currency)2. Acesta constă în reducerea valorii nominale a însemnelor
monetare şi este o operaţiune realizată, de regulă, în contextul unei strategii complexe de reformă
economică. Prima ţară care şi-a denominat moneda naţională a fost Germania în anul 1923, în plină
perioadă de inflaţie galopantă, prin tăierea a 12 zerouri3. Cronologic vorbind, cea mai recentă operaţiune
de acest gen a fost demarată în ţara noastră la 1 iulie 2005, moneda naţională a României, leul, fiind
denominată într-un raport de 1/10.000. Vechea codificare a monedei naţionale „ROL” (Romanian Leu) a
fost înlocuită din data de 1 iulie 2005 cu „RON” (Romanian New Leu- leul nou). Denumirea, în sine a
monedei naţionale – leu - a fost păstrată întrucât era împământenită; după câţiva ani atributul „nou” –
„new” va fi abandonat, iar RON va redeveni ROL.

1

actualizare a datelor din MRI Bankers’ Guide to Foreign Currency, 2005
Nu în toate ţările cu inflaţie ridicată şi moneda puternic afectată denominarea a fost o soluţie. In Italia s-a propus în anii ’90
o astfel de operaţiune, în condiţiile deprecierii accentuate a lirei, însă populaţia, consultată în cadrul unui referendum naţional
s-a opus, preferând să aştepte trecerea la euro.
3
MRI Bankers’ Guide to Foreign Currency ,46th Edition, Houston, 2003
2
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Deoarece practica în diferite ţări a demonstrat că un număr de 6 sau 7 cupiuri este optim pentru
circulaţia monetară, altfel denominarea devină inutilă4, în România, de la 1 iulie 2005, au intrat în
circulaţie şase bancnote şi patru monede noi:
Structura noilor cupiuri RON

Bancnotele au fost simţitor îmbunătăţite pentru cei cu deficienţe vizuale (printare în relief, culori
puternic contrastante şi dimensiuni diferite pentru cupiuri succesive) şi au dimensiuni identice cu
bancnotele euro.
În majoritatea ţărilor, denominarea a fost implementată după demararea unui program coerent
de stabilizare macroeconomică, atunci când tendinţa de dezinflaţie era evidentă şi într-un context intern
şi internaţional favorabil, pentru a obţine maximum de efecte pozitive.
Banca Naţională a României a abordat problema trecerii la leul greu în contextul pregătirilor
pentru intrarea în zona euro la orizontul anilor 2012-2014, când se vor îndeplini criteriile de convergenţă
de la Maastricht şi va exista o participare de cel puţin 2 ani la mecanismul ERM II (Exchange Rate
Mechanism)5. În această perspectivă, se apreciază că „tăierea” zerourilor reprezintă un exerciţiu util, iar
introducerea monedei unice se va putea realiza cu mai multă uşurinţă6. În plus, costurile modificării
bancomatelor pentru a recunoaşte bancnotele noi reprezintă o devansare a cheltuielilor ce vor fi făcute la
introducerea monedei unice. În această situaţie, România este mai avantajată decât celelalte ţări care au
„tăiat” zerouri, dar nu au emis bancnote de dimensiunea euro.
Alegerea momentului denominării monedei naţionale a ţinut cont în primul rând de revenirea la
normalitate în ceea ce priveşte evoluţia parametrilor macroeconomici, deoarece începând din anul 2000,
România a intrat intr-un "cerc virtuos": proces de dezinflaţie consistent şi susţinut, care oferă premisele
atingerii ţintei de inflaţie de 8% pentru anul 2005 şi creştere economică reală semnificativă. Calendarul
politic a impus anumite restricţii asupra datei posibile a denominării7. Operaţiunea nu putea să afecteze
sau să fie afectată de alegerile parlamentare şi prezidenţiale din noiembrie 2004, deci nu se putea realiza
la 1 ianuarie 2005. A fost luată în calcul de asemenea posibilitatea României de a deveni membră a
Uniunii Europene în 2007. Mai exista şi o constrângere tehnică, pentru că denominarea impune o
perioadă de pregătiri de minimum 12 luni. În final, iulie 2005 s-a dovedit a fi cel mai potrivit moment,
chiar dacă era mijloc de an calendaristic şi financiar, întrucât s-a apreciat că la 1 ianuarie 2006 ar fi fost
prea târziu. Aşadar leul greu va avea o durată de viaţă de 7 până la 9 ani8, perfect justificată economic.
În ceea ce priveşte temerea că denominarea ar accentua presiunile inflaţioniste, aceasta s-a
exprimat în aproape toate ţările care au „tăiat zerouri” în ultimii ani. Ea este justificată şi de precedentul
existent la începutul anului 2002 când, odată cu adoptarea monedei unice de către statele membre UE, sa produs o uşoară creştere a preţurilor – 0,2% rata inflaţiei în primele 6 luni după introducerea euro9. În
4

IMF - Working Paper, Martie 1995
ERM II presupune definirea unei parităţi oficiale a monedei naţionale în raport cu euro şi respectarea unei benzi de
fluctuaţie de maximum +/-15%, în mod obligatoriu, cel puţin 2 ani înainte de trecerea la euro. Pentru unele ţări candidate,
cum este şi România, se recomandă şi asigurarea un interval de 2-4 ani între momentul aderării la UE şi momentul intrării în
ERM II, interval care să fie folosit pentru definitivarea reformelor economice.
6
Isărescu, M. (2004) – Denominarea monedei naţionale – 1 iulie 2005, Bucureşti, disponibil la www.denominare.ro
7
Isărescu, M alocuţiune la Simpozionul Ziua leului nou, 11 aprilie 2005
8
www.denominare.ro
9
epp.eurostat.cec.eu.int
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mod normal, denominarea monedei naţionale nu ar trebui să aibă un impact asupra inflaţiei, deoarece nu
reprezintă decât un simplu procedeu tehnic. Experienţa ţarilor care au realizat această operaţiune arată
însă că este absolut necesar ca economia să poată susţine noua monedă, altfel efectele sunt imprevizibile.
Un efect nedorit, dar inevitabil este rotunjirea în plus a preţurilor şi tarifelor de către retaileri
după denominare. Afişarea duală a acestora cu mai multe luni înaintea punerii în circulaţie a noilor
însemne monetare precum şi după, creează însă posibilitatea familiarizării publicului cu noua formă şi
valoare şi facilitează comparaţiile la faţa locului. Rotunjirea în plus a preţurilor este o constantă a
mediilor cu inflaţie ridicată, caracterizate de utilizarea redusă a monezilor de valori mici. Creşterea
preţurilor ca urmare a denominării este însă un fenomen temporar, pe termen mediu acestea stabilizânduse10.
Denominarea nu trebuie să aibă efecte nici asupra cursurilor de schimb ori asupra nivelului
general al ratelor dobânzii, ci numai un efect pozitiv asupra aşteptărilor populaţiei. Factorii determinanţi
ai ratelor de schimb şi ai dobânzii sunt situaţia generală a economiei şi programele de stabilizare
economică, nu tăierea zerourilor.
***
Costurile denominării leului au fost şi sunt suportate în continuare în mare parte de Banca
Naţională şi nu sunt mai mari decât cele generate de vechea emisiune de bancnote, cel puţin aşa susţin
oficialii BNR11. BNR a şi specificat că bancnota de 1 milion de lei vechi a apărut tocmai datorită
amânării operaţiunii de denominare12, aplicarea acestei măsuri acum preîntâmpinând apariţia
bancnotelor de 2 milioane şi 5 milioane de lei, care ar fi antrenat cheltuieli suplimentare. În plus,
România rămăsese singura ţară dintre candidatele la Uniunea Europeană care-şi exprima cu 5 cifre
cursul de schimb faţă de principalele valute.
În ceea ce priveşte băncile din sistem, acestea au trebuit să acopere cheltuieli substanţiale legate
de adaptarea programelor informatice de evidenţă şi de operare, recalibrarea aparatelor de numărat
bancnote şi de depistare a falsurilor, chiar introducerea de aplicaţii IT noi, la care s-au adăugat
cheltuielile de modificare a ATM-urilor şi a POS-urilor, estimate de specialiştii din mediul bancar la
aproximativ 800-1.000 euro/aparat13. Nu în ultimul rând, toate schimbările au trebuit a fi testate înainte
ca sistemele să fie operaţionale. De asemenea, pe perioada circulaţiei duble, instituţiile bancare vor
trebui să aibă spaţii de depozitare separate pentru a gestiona cele două tipuri de cupiuri.
Totodată societăţile bancare au fost nevoite să modifice contractele de împrumut şi pe cele de
creditare, atât în cazul clienţilor persoane juridice, cât şi în cazul persoanelor fizice, precum şi să
retrateze o parte din indicatorii pe baza cărora, în analizele interne, se stabileşte bonitatea/scoringul
clienţilor.
Asociaţia Română a Băncilor aprecia că băncile comerciale mari, cu infrastructură teritorială
largă (primele cinci din sistemul bancar) vor avea de suportat cheltuieli legate de denominare care vor
putea ajunge până la sfârşitul anului 2006 la 1,5 milioane euro pentru fiecare instituţie în parte. Una
dintre cele mai importante bănci comerciale din România a aproximat anul trecut la 300.000 euro
costurile proprii pe termen scurt legate de procesul de denominare14, în timp ce unii analişti independenţi
au cifrat costul imediat la nivelul întregului sector bancar (exclusiv BNR) la peste 3 milioane de euro15.
La acestea se adaugă şi costurile ascunse, greu cuantificabile, care includ timpul şi resursele umane
alocate de departamentele de IT ale băncilor.
Trebuie precizat că adaptarea ATM-urilor se va derula la marea majoritate a băncilor până la
sfârşitul anului curent, iar pentru unele instituţii acţiunea de calibrare a bancomatelor va continua şi după
1 ianuarie 2006. Pentru unele bănci a apărut şi necesitatea achiziţionării de noi automate bancare, în
special din categoria celor capabile să efectueze patru schimburi (între cele două tipuri de monede),
10

Studiu Oxford Business Group - OBG legat de denominarea leului, iulie 2005, www.oxfordbusinessgroup.com
BNR îşi estimează costurile proprii legate de procesul denominării la circa 30 milioane de euro numai pentru anul 2005
12
în anul 2002 Guvernul a respins propunerea Băncii Naţionale de a implementa denominarea în raport de 1:1.000
13
Asociaţia Română a Băncilor 2004
14
Mihai Ilie - Denominarea leului – impactul asupra activităţii băncilor comerciale româneşti, Simpozionul de istorie şi
civilizaţie bancară Cristian Popişteanu, noiembrie 2004
15
Studiu Oxford Business Group - OBG legat de denominarea leului, iulie 2005, www.oxfordbusinessgroup.com
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precum şi încasări şi plăţi. Există totuşi şi bănci care au amânat cu câteva luni, achiziţionarea de noi
ATM-uri, sau adaptarea celor existente, până în momentul când au avut certitudinea că există suficientă
monedă nouă pe piaţă pentru a le alimenta, deoarece nu doreau să expună clienţii riscului de a nu găsi
bancnote în automate, ţinând cont de faptul că orice astfel de aparat adaptat la însemnele monetare noi
nu mai poate fi alimentat cu cele vechi, pentru că acestea au alte dimensiuni. Decizia lor a fost
influenţată şi de declaraţia consilierului guvernatorului Băncii Naţionale a României, Adrian Vasilescu,
conform căreia la momentul deciziei de denominare a leului, Banca Naţională avea încă în "stoc" o mare
cantitate de bancnote din vechea emisiune într-o stare foarte bună, iar acestea nu puteau fi retrase
imediat din circulaţie. Aşadar, va mai trece o perioadă de timp până când întreaga reţea de 3.400 ATMuri din ţară va putea să elibereze bancnote RON.
Legat de beneficiile aşteptate ale denominării la nivel bancar, acestea sunt reprezentate în
principal de simplificarea evidenţelor financiare, reducerea cheltuielilor de păstrare şi manipulare a
numerarului prin restrângerea semnificativă a volumului acestuia, scăderea cheltuielilor cu
consumabilele şi creşterea veniturile rezultate din expansiunea operaţiunilor cu carduri şi a tranzacţiilor
electronice. Deocamdată însă, în economia românească persoanele fizice realizează preponderant
tranzacţii în numerar, dar este de aşteptat ca acest lucru să se schimbe în viitor16. Reintroducerea
monedelor metalice a fost însă un element care a generat probleme de infrastructură tehnică privind
crearea fişicurilor.
Referitor la implicaţiile denominării asupra pieţei de capital, începând cu data de 1 iulie 2005,
tranzacţiile la Bursa de Valori Bucureşti - BVB şi la Bursa Electronică RASDAQ - BER se realizează în
noua monedă (RON), cursurile fiind exprimate în lei noi, cu 4 zecimale17, suporturile informatice şi
platformele de tranzacţionare şi decontare ale BVB şi RASDAQ, suportând bine aceste schimbări. Pe
lângă avantajele evidente aduse de introducerea leului greu, cum ar fi uşurarea tranzacţiilor şi a
decontărilor, impactul asupra pieţei de capital putem spune că a fost unul relativ minor. Modificarea
paşilor de cotare, în mod special la acţiunile cu o valoare mică de piaţă, a generat ulterior denominării un
uşor plus de randament de câteva procente, ca rezultat al impactului psihologic pe care noile preţuri l-au
avut asupra investitorilor (prin prisma preţului de tranzacţionare exprimat în RON titlurile păreau mai
ieftine, faţă de perioada anterioară când aveau preţul exprimat în ROL). Nu s-au înregistrat însă evoluţii
spectaculoase şi nici nu putem vorbi de un fenomen generalizat18, indicii bursieri fluctuând în continuare
pe un palier relativ mic.
În ceea ce-i priveşte pe agenţii economici, costurile denominării au fost direct proporţionale cu
dimensiunea activităţii economice şi s-au materializat în cea mai mare parte pe termen scurt, în etapa
premergătoare şi imediat după 1 iulie 2005. Cele mai mari costuri au fost legate de modificarea
sistemelor informatice de gestiune folosite (contabilitate, gestiune, casă etc), a etichetelor care trebuie să
conţină ambele preţuri, a caselor de marcat, a aparatelor de numărat etc.
Astfel, în cazul în care agenţii economici au avut contracte de service pentru casele de marcat,
cheltuielile nu au fost ridicate. În caz contrar, aceştia au fost nevoiţi să suporte tarife începând de la 20
euro şi ajungând până la 60 de euro, pentru fiecare casă de marcat, conform studiului de piaţă realizat de
membrii colectivului de cercetare în perioada martie – iunie 2005 în Bucureşti, pe un eşantion de 80 de
societăţi comerciale. În cazul micilor comercianţi care au un singur aparat, costul a fost aproape
nesemnificativ. Dar în cazul magazinelor de tip supermarket sau hipermarket, care au între 10-50 de case
de marcat costurile au fost destul de importante. În ceea ce priveşte opţiunea recuperării cheltuielilor
generate de acest proces, prin creşterea preţurilor la bunurile economice şi serviciile oferite, acelaşi
studiu a arătat că poziţia agenţilor economici a fost diferită. Au existat unii care au adoptat această
variantă însă, în marea lor majoritate (85%), firmele erau conştiente că acerba competiţie de pe piaţă
sancţionează acest tip de comportament.
16

Georgescu, F. (2004) – Denominarea monedei naţionale. Implicaţii asupra sistemului bancar şi operatorilor economici,
disponibil la www.bnr.ro
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Implicaţiile denominării monedei naţionale la BVB, material disponibil la www.bvb.ro
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Puls Capital, Buletin de informare şi analiză a pieţei de capital, nr.345, 2005,
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În ceea ce priveşte programele informatice de gestiune, un studiu de piaţă realizat în Bucureşti de
către membrii grupului de cercetare, în perioada iunie – iulie 2005 în rândul a 50 de producători de
aplicaţii informatice pentru contabilitate a evidenţiat că trecerea la noile însemne monetare a presupus
reconfigurări şi reproiectări ale programelor de către producători, care au antrenat facturi suplimentare
pentru firmele beneficiare. Cuantumul acestora s-a ridicat, în unele cazuri până la 50% din valoarea
iniţială a licenţei, ceea ce a însemnat sume cuprinse între 100 – 50.000 euro, în funcţie de complexitatea
programului. Denominarea a avut un impact important şi asupra aplicaţiilor şi programelor financiarcontabile dezvoltate cu resurse proprii în întreprinderile mici şi mijlocii, multe dependente de o
tehnologie de la începutul anilor '90. Imposibilitatea de a ajusta la timp pentru denominare aceste
aplicaţii (cu un efort rezonabil din partea utilizatorilor) a dus la înlocuirea lor accelerată cu noi soluţii
informatice complexe, performante şi noi19, de la producători specializaţi. Privind în ansamblu, apreciem
că un important avantaj dobândit în urma denominării este că toate aplicaţiile informatice utilizate la noi
în ţară au dimensiuni pentru câmpurile valorice la nivelul standardelor internaţionale.
Mai mult, modificarea aplicaţiilor soft menţionate anterior a impulsionat o serie de agenţi
economici să reproiecteze întregul sistem informaţional, realizând astfel o creştere a eficienţei şi
eficacităţii acestora cu efecte pozitive asupra productivităţii muncii, creşterii eficienţei şi operativităţii
procesului decizional etc. Într-un sistem informaţional eficient trebuie ca documentele să fie adaptate la
cerinţele specifice receptorului de informaţii. Ca urmare, într-o serie de societăţi comerciale cu ocazia
denominării s-au realizat analize diagnostic ale sistemelor informaţionale, realizându-se reproiectări ale
circuitelor şi fluxurilor informaţionale, a mijloacelor şi procedurilor de tratare a acestora. Bineînţeles că
toate aceste studii şi procese de reproiectare au antrenat pe termen scurt cheltuieli ridicate. Considerăm
însă că, pe termen lung, beneficiile vor fi superioare cheltuielilor făcute.
Pe lângă acest efort material, agenţii economici au trebuit să-şi instruiască personalul implicat în
activităţile financiar-contabile şi de vânzare cu privire la aplicarea noilor reglementări legale - afişarea
preţurilor în monedă nouă şi veche, întocmirea documentelor doar în moneda nouă, elementele de
siguranţă ale noilor bancnote etc.
Dacă societăţile comerciale care au fost nevoite să realizeze modificări ale sistemelor informatice
şi/sau informaţionale au înregistrat costuri, cele care au oferit aceste servicii au obţinut venituri
substanţiale în această perioadă. Trecerea la leul greu a avut un impact pozitiv asupra industriei IT,
deoarece aici s-au concentrat cele mai dinamice schimbări. Astfel, putem spune că, indirect,
denominarea a fost un sprijin important pentru reducerea utilizării ilegale de software20.
În ceea ce priveşte modificările survenite în contabilitatea financiară, acestea au fost şi sunt încă
unele dintre cele mai spinoase probleme ale implementării practice a leului greu. Legile, ordonanţele şi
normele metodologice precizează obligaţiile pe care le au agenţii economici pentru trecerea în
contabilitate de la leul vechi la leul nou. Astfel, elementul fundamental a fost denominarea balanţei de
verificare de la 30.06.2005. Raportările contabile semestriale de la 30.06.2005 s-au realizat în lei vechi la
nivel de mii lei, pe când, situaţiile financiare de la sfârşitul anului 2005 se vor întocmi în lei noi, la nivel
de leu, fără subdiviziuni. Legiuitorul a stabilit două căi de realizare a conversiei din vechea monedă în
cea nouă21, astfel:
a. prin rotunjirea sumelor la ordinul sutelor, în plus pentru valori mai mari de 50 inclusiv, respectiv în
minus pentru valori mai mici de 50, urmată de împărţirea la 10.000 (zece mii) a sumelor astfel rezultate;
b. prin împărţirea sumelor la 10.000 (zece mii), urmată de rotunjirea zecimalelor sumelor astfel
obţinute la a doua zecimală (banul), prin adaos sau lipsă, astfel: suma rezultată în urma împărţirii ce
depăşeşte 0,0050 lei noi inclusiv se rotunjeşte la 0,01 lei noi, iar suma mai mică de 0,0050 lei noi se
rotunjeşte la 0 (zero) lei noi.
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Fiecare unitate economică a trebuit să opteze pentru una dintre metodele recomandate şi să o
folosească în mod consecvent, efectuând conversiile în ordinea indicată mai sus, chiar dacă metodele par
a fi echivalente. Utilizarea inconsecventă a celor două metode, de exemplu prima pentru denominarea
soldurilor iniţiale şi finale şi a celei de a doua pentru rulaje, a produs o acumulare de erori incontrolabile.
Din cauza rotunjirilor au fost probleme legate şi de sistemul de compensări efectuat prin
Institutul de Management şi Informatică (IMI) al Ministerului Economiei şi Comerţului. Compensările
pot fi efectuate doar la 30 de zile de la data emiterii facturilor şi trebuie să aibă valori mai mari de 100
milioane ROL, cei care intră în sistemul de compensare trebuind să compenseze valori egale, sume
parţiale din facturi neputând fi supuse acestui mecanism. Pentru efectuarea compensărilor după data de
01 iulie 2005, agenţii economici au fost însă nevoiţi să cadă de comun acord asupra rotunjirii sumelor
de pe facturile emise până la 30 iunie 2005.
O problemă aparte a fost ridicată de registrul de casă. Potrivit legislaţiei în vigoare, începând cu
data de 01.07.2005, soldul casei trebuie să fie prezentat în monedă nouă, însă prezentarea componenţei
soldului se face în funcţie de structura numerarului existent, respectiv monedă nouă şi monedă veche,
după caz, utilizându-se pentru aceasta monetarele. Astfel, agenţii economici care până la acea dată, în
funcţie de natura obiectului de activitate, puteau să nu folosească aceste tipizate cu regim special, se văd
puşi în situaţia de a fi obligaţi să le utilizeze. Însă, unităţile abilitate de către Imprimeria Naţională să
distribuie aceste documente cu regim special, începând din luna iulie 2005 nu mai au voie să tipărească
monetare în ROL, ci doar în RON. Deci, agenţii economici au fost nevoiţi ca, înainte de data
denominării, să se aprovizioneze cu o cantitate însemnată de astfel de documente, care să le ajungă
până la 31.12.2006, moment în care moneda veche iese de pe piaţă.
Aşadar, deşi potrivit legii denominării monedei naţionale tăierea zerourilor este un proces
automat care nu necesită birocraţie excesivă, practic, a fost nevoie de mobilizarea de resurse umane şi
materiale importante pentru toţi agenţii economici.
Un alt aspect cu implicaţii în contabilitate este cel ce vizează capitalul social. Astfel “la data de 1
iulie 2005, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a înregistrat, din oficiu, denominarea valorii
capitalului social şi a valorii acţiunilor/părţilor sociale ale persoanelor juridice înregistrate şi a publicat
pe site-ul propriu lista acestora şi noile valori rezultate, alături de valoarea veche”22. Societăţile
comerciale au trebuit să convoace Adunarea generală extraordinară a acţionarilor/asociaţilor şi să
hotărască până la data de 30.06.2005, modificarea capitalului social astfel încât valoarea nominală a
acţiunilor/părţilor sociale să fie multiplu de 100 lei vechi23, urmând ca în baza hotărârii luate de aceştia
să se modifice prin acte adiţionale, actele constitutive ale societăţilor. Astfel, deşi legea prevede că
modificările vor fi operate fără costuri de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în practică,
societăţile au avut unele costuri legate de actele notariale. În situaţia în care firmele nu au întrunit până
la 30 iunie 2005 condiţiile menţionate mai sus, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, din proprie
iniţiativă, a modificat valoarea acţiunilor şi implicit a capitalului social. Modificările automate scriptice
de la Registrul Comerţului au trebuit a fi aprobate de Adunările generale ale societăţilor comerciale. În
situaţia în care firmele nu au fost de acord cu deciziile luate de Registrul Comerţului, au trebuit să
deschidă acţiune judecătorească.
Potrivit declaraţiilor furnizate de Registrul Comerţului24, aproape toţi cei care au depus actele
privind noul nivel al capitalului social au diminuat valoarea acţiunilor, ceea ce a adus unele câştiguri
acţionarilor/asociaţilor. Putem exemplifica aici cazul Rulmentul Braşov, societate tranzacţionată la
Bursa de Valori Bucureşti, unde acţionarii au decis diminuarea valorii acţiunilor de la 2.290 lei la 2.200
lei. În urma operaţiunii, acţionarii au încasat 13 miliarde lei vechi, reprezentând diferenţa valorică pentru
un număr de 149.000 acţiuni.
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Referitor la percepţia populaţiei vis-à-vis de leul greu au existat păreri conform cărora, oamenii
vor dori să se debaraseze de vechile monede înainte de declanşarea operaţiunii şi se vor grăbi să cumpere
terenuri, case ori bunuri de folosinţă îndelungată, ceea ce va duce la un exces de cerere pe aceste pieţe şi
la creşterea preţurilor la bunurile în cauză. Considerăm că evoluţiile acestor pieţe nu au nici o legătura cu
introducerea leului greu. Piaţa imobiliară chiar se înscrie pe un trend descendent de la începutul anului
2005, fapt ce nu poate fi asociat cu măsura denominării. O altă temere care s-a exprimat a fost aceea că
populaţia ar putea să perceapă negativ denominarea şi să se îndrepte spre monede puternice, ducând la
dezechilibre serioase pe piaţa valutară. Aprecierea constantă a monedei naţionale faţă de principalele
valute infirmă, credem noi, aceste previziuni.
Populaţia a avut însă unele dificultăţi legate de implementarea practică a leului greu. Astfel, un
sondaj realizat de Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor în perioada 5-10 mai 2005, în Bucureşti, pe
un eşantion de 150 de persoane25 a pus în evidenţă faptul că cea mai mare parte a acestora au avut
probleme la început cu transformarea leilor vechi în lei noi. 76% dintre bucureşteni preferau din acest
motiv să primească restul doar în lei noi, 32% au greşit la exprimarea în bani a sumei de 0,5 lei grei,
29% apreciau la momentul respectiv că nu este necesară denominarea, alţi 29% au greşit la conversia în
bani a sumei de 0,05 lei grei, iar 27% au greşit la calcularea unui rest de 90 de bani.
Acelaşi neajuns este pus în evidenţă şi de un alt sondaj realizat de Ghişeul Bancar26 printre 42 de
cetăţeni ai Capitalei, selectaţi aleatoriu, cu doar trei zile înainte de 1 iulie 2005. Nici un respondent al
sondajului efectuat de Ghişeul Bancar nu a reuşit să facă aceste conversii fără a greşi cel puţin o dată. De
asemenea, o mare parte dintre cei intervievaţi nu au ştiut cum se efectuează rotunjirea zecimalelor noilor
însemne monetare. Întrebaţi câţi lei noi vor obţine la un curs valutar de 36.550 de lei vechi, 78% au
răspuns 3 lei şi 655 de bani sau 3 lei şi 65 de bani, necunoscând răspunsul corect: 3 lei şi 66 de bani. Din
sondaj a rezultat şi că 25% din cei intervievaţi uitaseră că subdiviziunea leului este banul, crezând că
este centul. Aproximativ 50% din respondenţi nu diferenţiau momentul intrării în Uniunea Europeană
de cel al adoptării euro, considerând denominarea inutilă, având în vedere perioada scurtă de existenţă a
leului greu.
La nivelul economiei naţionale, denominarea leului aduce o serie de efecte benefice materializate
pe termen lung, între care menţionăm:
• se exprimă preţurile la niveluri comparabile cu cele din plan european; autorităţile mizează foarte
mult pe efectul psihologic constatat şi în experienţa altor state care au efectuat deja denominarea
- un curs de schimb faţă de valutele forte exprimat cu o singură cifră înainte de virgulă conferă
mai multă încredere27.
• se readuc în circulaţie sumele de bani de la "saltea“, datorită necesităţii preschimbării lor şi se
realizează în acest fel o „igienizare” absolut necesară a circulaţiei monetare;
• se accentuează tendinţele de economisire în lei – efectul psihologic al deţinerii unei monede cu o
valoare semnificativă economic – şi se restabileşte încrederea publicului în moneda naţională.
Denominarea ajută la eliminarea unui comportament al populaţiei reticent şi orientat către trecut,
dar şi la menţinerea unei rate a inflaţiei exprimate cu o singură cifră care, la rândul ei, va
conserva efectele denominării pentru o perioadă mai lungă. În condiţiile demarării strategiei de
ţintire directă a inflaţiei, la o lună după introducerea leului greu face ca aceste două procese să se
interfereze şi să se intercondiţioneze reciproc. Astfel, modul în care se formează anticipaţiile
populaţiei şi modul în care aceasta răspunde şocurilor din economie, influenţează viteza de
derulare a procesului dezinflaţionist. Dezinflaţia avansează cu atât mai greu cu cât anticipaţiile
sunt ancorate în trecut şi se raportează la valorile anterioare ridicate ale inflaţiei. Rolul comun al
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Obiectivele acestui sondaj au fost: cunoaşterea opiniilor şi aşteptărilor consumatorilor faţă de introducerea leului greu;
aprecierea nivelului de cunoaştere al consumatorilor privind aspectele legate de subdiviziunea leului greu, conversia dintre
leul greu şi leul vechi; reliefarea problemelor percepute de către consumatori a fi importante în corelaţie cu introducerea şi
utilizarea în paralel a ROL şi RON.
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Isărescu, M. (2005) - Leul nou: totul se simplific, Bucureşti, dezbatere organizată de CCIRB Bucureşti
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unei politici antiinflaţioniste transparente, caracteristică unui regim inflation targeting, precum şi
al leului greu este, printre altele, de a marca o referinţă credibilă pentru aşteptările populaţiei28.
se creează un curent de opinie favorabil schimbării, denominarea fiind percepută pozitiv, ca o
ieşire din perioada de tranziţie29.
***

Prin urmare, operaţiunea de denominare a leului s-a realizat atunci când procesul de scădere a
ratei inflaţiei a fost consolidat şi s-au manifestat şi alte rezultate economice pozitive care atestă succesul
programelor de reformă şi restructurare (de exemplu, creşterea PIB în termeni reali, micşorarea
deficitului bugetar consolidat şi a deficitului de cont curent etc). Succesul operaţiunii de denominare a
depins totodată şi de alte aspecte cum ar fi: lansarea unei campanii de publicitate prin toate canalele
media, revizuirea legislaţiei şi adoptarea de măsuri corespunzătoare, coordonarea atentă a măsurilor de
armonizare şi transformare a sistemelor contabile, sistemelor electronice de plăţi, automatelor bancare,
conturilor bancare etc.
Măsura denominării monedei naţionale s-a adresat în special componentei psihologice a
combaterii inflaţiei30, având ca scop adăugarea unui plus de credibilitate vis-a-vis de întregul proces
dezinflaţionist din România. În al doilea rând, ea a constituit şi un important pas înainte în pregătirea
procesului de adoptare a monedei unice care va surveni la orizontul anilor 2012-2014.
Mulţi specialişti susţin însă că dacă procesul de apreciere a leului nu va continua, iar ţintele de
inflaţie vor fi compromise, denominarea nu va reprezenta decât o cosmetizare extrem de costisitoare a
monedei naţionale. Mai mult, presiunile asupra Băncii Naţionale se vor mări considerabil în cazul în
care se va majora cota de TVA la 22% începând cu ianuarie 2006. În acest caz se va impune revizuirea
ţintei de inflaţie pentru anul următor, iar impactul psihologic pozitiv al leului greu va fi mult diminuat.
Însă, chiar dacă pot apărea în viitorul apropiat tensiuni între priorităţile de politică monetară şi
cele de politică fiscală, este greu de crezut ca România să se mai confrunte în viitor cu procese
inflaţioniste dramatice.31 Continuarea procesului de dezinflaţie este totuşi dificilă, chiar şi printr-o
strategie focalizată de tip inflation targeting, întrucât scăderea inflaţiei este mult mai greu de realizat
când aceasta ajunge la un nivel exprimat cu o singură cifră32.
Conform ultimelor date furnizate de Institutul Naţional de Statistică, rata inflaţiei de la începutul
anului până în septembrie 2005 inclusiv este de 5,8%33, valoare ce se încadrează până acum în
previziunile revizuite ale Băncii Centrale.
În concluzie, procesul denominării monedei naţionale este unul necesar, dar complicat şi
solicitant, prin prisma pregătirilor necesare, a etapelor de implementare şi implicit a efectelor conexe
(costuri/beneficii). Chiar o gestionare atentă a acestui proces nu elimină în totalitate potenţialele efecte
nedorite pe termen scurt34 - experienţele tuturor statelor arată că un scenariu conţinând doar beneficii
este imposibil de realizat, iar optimul înseamnă de fapt minimizarea costurilor.
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Principiile guvernanţei corporative
Prof. univ. dr. Wagner Pavel, prof. univ. dr. Negruţiu Magdalena, prof. univ. dr. Băloiu
Liviu Mihai, lector univ. drd. Duca Ioana, lector univ. drd. Văduva Florin, asist. univ. drd.
Gherghina Rodica, asist. univ. Teodorescu Luiza
Rezumat
În accepţiunea Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - OECD,
guvernanţa corporativă reprezintă sistemul prin care companiile sunt conduse şi controlate. În anul
1999 au fost aprobate Principiile OECD privind administrarea corporaţiilor, care sunt astăzi
recunoscute ca unul dintre cei 12 piloni de bază ai stabilităţii financiare internaţionale şi care au
servit ca punct de referinţă la realizarea unei colecţii de coduri naţionale privind guvernanţa
corporativă. Ele se concentrează în primul rând asupra societăţilor tranzacţionate pe pieţele
reglementate, dar abordează de asemenea probleme referitoare la societăţile cu acţionariat mare,
dar care nu sunt listate. Aceste principii se referă la: drepturile acţionarilor şi protejarea acestora,
tratamentul echitabil al tuturor acţionarilor, inclusiv al celor minoritari şi străini, rolul şi drepturile
stakeholders, transparenţa informaţiilor şi diseminarea lor promptă, responsabilităţile Consiliului
de Administraţie şi ale conducerii executive. Printre cele mai importante beneficii ale implementării
unor standarde înalte de administrare a companiilor se numără: utilizarea eficientă a resurselor,
scăderea costului capitalului pentru firme, creşterea încrederii investitorilor datorită diminuării
sensibile a atitudinii discreţionare a managerilor şi reducerea nivelului corupţiei.
Acest studiu îşi propune să prezinte progresele făcute în ultimii ani în România pe linia
aplicării practicilor de guvernanţă corporativă şi să propună direcţii de acţiune pentru
îmbunătăţirea administrării corporaţiilor, ca premisă a consolidării şi creşterii vizibilităţii pieţei de
capital autohtone.
Abstract
According to the Organization for Economic Cooperation and Development - OECD,
corporate governance is the system by means of which companies are managed and controlled. In
1999, the OECD Principles on the Administration of Corporations were approved, these being
currently recognized as one of the 12 pillars of international financial stability. The OECD
principles served as a reference point for compiling a collection of national corporate governance
codes. They focus mainly on the companies listed on regulated markets, although they also cover
issues related to the companies that have a big number of shareholders but are not listed. These
principles refer to: the rights of shareholders and their protection, the equitable treatment of all
shareholders, including the minority and foreign shareholders, the role and rights of stakeholders,
the transparency of information and its prompt dissemination, the responsibilities of the Board of
Directors and of the executive management. Among the most important benefits of implementing
high standards in the administration of companies are the following: making efficient use of the
resources, a decrease of the cost of capital for companies, increasing the investors’ trust by means
of a significant diminishing of the managers’ discretional attitude and the decrease of corruption.
This study aims at highlighting the progress made in Romania during the last years
concerning corporate governance and at proposing measures for the improvement of the
corporations’ administration practices, as a premise for consolidating and increasing the visibility
of the domestic capital market.

Pe fondul crizelor financiare recente a devenit presantă reformarea arhitecturii instituţionale a
pieţelor naţionale de capital, prin adoptarea unor reglementări bursiere eficace, alături de elaborarea
şi implementarea unor măsuri de stimulare a dezvoltării sectorului corporatist, pornindu-se de la

premisa că o economie puternică, cu o piaţă financiară solidă, deschisă şi transparentă, poate face
faţă provocărilor ce derivă din mediul internaţional globalizat. Astfel, un element cheie pentru
îmbunătăţirea eficienţei economice şi stabilirea unui climat de investiţii atractiv îl reprezintă o bună
guvernanţă corporativă (corporate governance). Printre cele mai importante beneficii ale
implementării unor standarde înalte de administrare a companiilor se numără: utilizarea eficientă a
resurselor, scăderea costului capitalului pentru firme, creşterea încrederii investitorilor datorită
diminuării sensibile a atitudinii discreţionare a managerilor şi reducerea nivelului corupţiei. La polul
opus, o slabă guvernanţă corporativă distorsionează alocarea eficientă a capitalului în economie,
frânează investiţiile străine şi reduce încrederea deţinătorilor de capitaluri. James D. Wolfensohn,
fost preşedinte al Băncii Mondiale spunea la un moment dat1: guvernanţa corporativă este mai
importantă pentru creşterea economică la nivel mondial decât politicile statelor.
Conceptul de corporate governance s-a dezvoltat plecând de la teoria de agent (agent
theory), care se referă la relaţia între investitor/acţionar şi manager/administrator şi la problemele
care apar, extinzându-se însă apoi la toată gama de relaţii existente între cei implicaţi direct sau
indirect în activitatea unei companii, ducând conceptul din sfera îngustă a microeconomicului în cea
largă a macroeconomicului. Fundamentele teoriei de agent pot fi regăsite chiar şi în scrierile lui
Adam Smith2: „Nu te poţi aştepta ca cei care administrează banii altora să fie la fel de atenţi şi de
grijulii ca şi cum ar fi ai lor. Risipa şi neglijenţa sunt prezente, întotdeauna, mai mult sau mai puţin,
în administrarea afacerilor companiilor.”
În ceea ce priveşte definirea conceptului, nu există o definiţie unanim acceptată, de aceea
vom face o scurtă sinteză a celor mai importante clarificări terminologice:
• în accepţiunea Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - OECD3,
guvernanţa corporativă reprezintă sistemul prin care companiile sunt conduse şi controlate.
În detaliu, ea se referă la modul în care sunt împărţite drepturile şi responsabilităţile între
categoriile de participanţi la activitatea firmei, cum ar fi Consiliul de Administraţie,
managerii, acţionarii şi alte grupuri de interes, specificând totodată cum se iau deciziile
privind activitatea companiei, cum se definesc obiectivele strategice, care sunt mijloacele de
atingere a lor şi cum se monitorizează performanţele financiare. Astfel, conceptul este văzut
ca având două faţete4: cea comportamentală (care se referă la modul în care interacţionează
managerii unei companii, acţionarii, angajaţii, creditorii, clienţii şi furnizorii, statul şi alte
grupuri de interes în cadrul strategiei generale a companiei) şi cea normativă (care se referă
la setul de reglementări în care se încadrează aceste relaţii şi comportamente descrise mai
sus - legea societăţilor comerciale, legea valorilor mobiliare şi a pieţelor de capital, legea
falimentului, legea concurenţei, cerinţe ale cotării la bursă etc).
• Banca Mondială5 defineşte conducerea corporativă ca fiind un set de legi, norme,
regulamente şi coduri de conduită adoptate în mod voluntar, care permit unei firme să
atragă resursele umane şi materiale necesare activităţii sale şi-i oferă totodată posibilitatea
de a desfăşura o activitate eficientă, care să genereze plusvaloare pe termen lung pentru
acţionari, grupuri de interes şi pentru societate în ansamblu.
• O definiţie foarte cunoscută este cea dată de A. Shleifer and R. Vishny: conducerea
corporativă se referă la modul în care furnizorii de fonduri ai unei companii se asigură căşi vor primi beneficiile cuvenite de pe urma investiţiei făcute6.
• Definiţia dată de International Federation of Accountants - IFAC7 sună astfel:
guvernanţa corporativă este un ansamblu de practici ale Consiliului de Administraţie şi ale
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managementului executiv, exercitate cu scopul de a asigura direcţiile strategice de acţiune,
atingerea obiectivelor propuse, gestiunea riscurilor şi utilizarea responsabilă a resurselor
financiare.
Meritul de a fi elaborat primul Cod de Conducere Corporativă (1992) cu 19 recomandări, îi
revine lui Sir Adrian Cadbury, preşedintele companiei Cadbury, materialul său (Report and Code of
Best Practice) stând la baza Codului Bursei Londoneze. Codul Cadbury stabilea pentru prima oară
regulile de bază ale administrării unei companii pentru a se obţine creşterea eficienţei, concomitent
cu un comportament nediscriminatoriu faţă de acţionari. În timp, aproape toate companiile
transnaţionale şi-au definit propriile coduri de bune practici, devenind din ce în ce mai transparente
faţă de acţionari, în bună parte datorită creşterii activismului acestora, dar şi pentru că, fiind listate la
bursă, erau interesate să aibă o imagine bună faţă de furnizorii de fonduri.
Aceste principii s-au rafinat în momentul în care instituţii cu vocaţie internaţională, precum
OECD şi Banca Mondială au intervenit în acest proces. Astfel, în urma crizei financiare din Asia,
OECD şi Banca Mondială, au iniţiat un dialog comun în domeniul administrării corporaţiilor şi au
organizat la nivel regional mese rotunde, în strâns parteneriat cu reprezentanţi ai politicii interne,
organismelor de reglementare şi participanţilor la piaţă.
În anul 1999 au fost elaborate Principiile OECD privind administrarea corporaţiilor, care
sunt astăzi singurul set de principii unanim acceptate pe plan mondial, fiind recunoscute ca unul
dintre cei 12 piloni de bază ai stabilităţii financiare internaţionale. Principiile OECD au servit ca
punct de referinţă la realizarea unei colecţii de coduri naţionale privind guvernanţa corporativă. Ele
se concentrează în primul rând asupra societăţilor tranzacţionate public, dar abordează de asemenea
probleme referitoare la societăţile cu acţionariat mare, dar care nu sunt listate. Pot fi de asemenea
folositoare cu privire la unele aspecte ale administrării firmelor private mai mici şi întreprinderilor
de stat. Aceste principii se referă la:
• drepturile acţionarilor şi protejarea acestora (dreptul la dividende, dreptul de a fi
informaţi cu privire la deciziile referitoare la schimbări importante din viaţa companiei,
dreptul de a participa şi de a putea vota în adunările generale, respectarea dreptului de
preempţiune);
• tratamentul echitabil al tuturor acţionarilor, inclusiv al celor minoritari şi străini;
• rolul şi drepturile stakeholders - este vorba de rolul angajaţilor, creditorilor, furnizorilor şi
clienţilor în administrarea societăţilor, care trebuie să fie respectat aşa cum este el definit în
legislaţia naţională;
• transparenţa informaţiilor şi diseminarea lor promptă (raportarea către acţionari a tuturor
activităţilor curente, financiare, administrative, extraordinare, în mod regulat, la timp şi în
întregime corect, auditul independent etc);
• responsabilităţile Consiliului de Administraţie şi ale conducerii executive (numărul de
membri ai Consiliului de Administraţie, numărul de membri independenţi, modul de numire,
revocare, remunerare etc).
Principiile au fost enunţate extrem de general, lăsându-se la latitudinea ţărilor posibilitatea de
a le aplica şi de a acorda o importanţă mai mică sau mai mare unora dintre aspecte. Chiar este
precizat că nu se doreşte impunerea unui model universal de guvernanţă corporativă, însă tendinţa pe
termen lung este de avansare către standarde globale8.
Astfel, în funcţie de nivelul de dezvoltare economică, progresele legislative, sistemul de
proprietate, particularităţile culturale şi politice şi nu în ultimul rând de mentalitate, există mai multe
modalităţi de punere în practică a Principiilor guvernanţei corporative, după cum urmează:
• coduri voluntare de etică şi administrare adoptate chiar de către emitenţii de valori mobiliare
ale căror titluri se tranzacţionează la bursă;
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•

coduri opţionale de guvernanţă corporativă/bune practici elaborate de organismele de
reglementare a pieţei de capital sau de bursele de valori (au titlul de recomandări pentru
societăţi);
• coduri obligatorii instituite de bursele de valori, referitoare la condiţiile de listare la una din
categoriile bursei;
• includerea unor prevederi specifice în legislaţie, care astfel devin obligatorii pentru toate
societăţile.
Având la bază principiile OECD transpuse în criterii cuantificabile, societăţile de
consultanţă, centrele de cercetare, agenţiile de rating au dezvoltat începând cu anul 2001 o serie de
sisteme de măsurare a nivelului de guvernanţă corporativă la nivelul unei companii, al unei pieţe şi
chiar la nivelul unei ţări, prin acordarea unor calificative/scoruri9. Cel mai cunoscut rating de acest
fel este cel calculat de agenţia Standard&Poors (care ia în considerare 12 criterii compozite, cu o
scală de la 1-10), dar putem aminti aici şi scorul GMI (Governance Metrics International, scală de la
1-10, cu 600 de variabile luate în considerare, grupate în 8 categorii) precum şi scorul CGQ
(Corporate Governance Quotient), calculat de International Shareholder Services.
În ceea ce priveşte Bursa de Valori Bucureşti, în august 2001 aceasta a instituit o categorie
virtuală, Categoria Plus, creată special pentru societăţile comerciale listate care doreau să
implementeze principiile guvernanţei corporative. Toate societăţile care doresc înscrierea în această
categorie trebuie să se angajeze să includă în maxim 3 luni în actele constitutive toate normele din
Codul de Conducere şi Administrare elaborat de BVB şi de asemenea să elimine toate prevederile
care contravin acestui cod. Din păcate, numai o societate, Electroaparataj SA, a solicitat înscrierea
în această categorie, la sugestia fondului american de investiţii Broadhurst Investments Ltd., care
este acţionarul majoritar, ceea ce dovedeşte că managerii români nu sunt pregătiţi pentru acest salt
calitativ, nu înţeleg sau se sperie de anumite prevederi, mai ales de cele legate de transparenţă.
Electroaparataj susţine că, în mod clar, această măsură i-a îmbunătăţit poziţia pe piaţă, chiar dacă
eforturile de implementare a Standardelor au fost mari şi în plus este nevoită să apeleze permanent la
consultanţă legală pentru a proteja informaţiile confidenţiale, fără însă a prejudicia drepturile
acţionarilor.
La un moment dat, BVB chiar a pus problema renunţării la Categoria Plus, însă în final acest
concept va fi revizuit pentru a-l face mai accesibil. Aceasta deoarece cei mai mulţi dintre manageri
sunt de acord în principiu cu prevederile Codului de Conducere şi Administrare, dar nu sunt dornici
să facă primul pas în acest sens. Pe o piaţă de capital matură, o bună guvernanţă corporativă este
corelată, conform dovezilor empirice, cu scăderea costului capitalului pentru firmele listate. În cazul
pieţelor mai puţin dezvoltate, cum este şi cea românească, acest tip de corelaţie nu este atât de
evidentă. Standardul de guvernanţă corporativă al firmei nu este atât de important pentru furnizorii
de fonduri, fie ei bănci, fonduri de investiţii sau investitori individuali şi de aceea firmele nu se simt
recompensate în nici un fel pentru faptul că depun eforturi de a-şi îmbunătăţi practicile de
administrare.
***
În cadrul conceptului de guvernanţă corporativă, un loc central îl ocupă transparenţa
informaţiei financiar-contabile, întrucât ea stă la baza oricărui proces decizional şi trebuie să sprijine
diferite categorii de utilizatori în alegerea soluţiilor optime, fiind un vector explicativ, dar şi
anticipativ. Pentru aceasta, informaţia financiar-contabilă trebuie să fie de o anumită calitate, care
poate fi apreciată prin timpul parcurs de informaţie de la emitent la utilizator, ritmicitatea ei,
accesibilitate, actualitate, relevanţă, credibilitate, comparabilitate etc. Informaţiile financiar-contabile
de calitate şi prompte contribuie la administrarea eficientă a întreprinderii şi la creşterea valorii de
piaţă a acesteia. Însă, în administrarea unei companii actorul principal este managerul. El joacă un
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rol important în crearea de valoare, dar poate influenţa şi repartizarea acesteia. Deciziile managerilor
condiţionează performanţa companiei, dar şi bogăţia acţionarilor. Dacă ei majorează valoarea
întreprinderii, vor primi şi remuneraţii corespunzătoare şi alte facilităţi. De aici, tentaţia managerilor
de a manipula informaţiile financiar-contabile, respectiv poziţia financiară a întreprinderii şi
performanţa ei.
Datorită multitudinii de utilizatori şi implicit a nevoii variate de informare, o companie
trebuie să ofere o imagine reală asupra activităţii şi performanţelor sale, completată de date
suplimentare necesare satisfacerii cererii exprimate de unii dintre utilizatori. Rezultă de aici existenţa
unei informări financiar-contabile legale şi a uneia voluntare, determinate de presiuni exterioare
(piaţa de capital, consultanţii firmei, auditorii ei etc.) dar şi de raportul costuri-avantaje.
În timp, calitatea informaţiilor cuprinse în raportările financiare a crescut în toate ţările, ca
urmare a presiunilor interne şi externe, rolul lor în viziunea organismelor internaţionale de
reglementare fiind în bună măsură în consonanţă cu cel descris de Principiile OECD:
• Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate (IASB - International Accounting
Standards Board): Obiectivul rapoartelor financiare ale unei întreprinderi este să furnizeze
o informare asupra situaţiei, performanţei şi evoluţiei situaţiei financiare, care să fie utilă
unei game largi de utilizatori, atunci când aceştia iau deciziile lor economice;
• Comitetul pentru Standarde de Contabilitate Financiară (FASB- Financial Accounting
Standards Board): Raportarea financiară are ca obiectiv furnizarea unei informaţii utile în
luarea deciziilor de investiţii şi de credit şi inteligibile pentru toţi cei ce au cunoştinţe
rezonabile asupra întreprinderii.
***
Realităţile recente certifică faptul că ţările din Europa de Sud-Est, inclusiv România, au
făcut progrese destul de mari în administrarea corporaţiilor în ultimii ani. Reformele aplicate au
îmbunătăţit cadrul juridic şi de reglementare prin realizarea unei protecţii eficiente împotriva
abuzurilor. Bursele de valori şi organismele de reglementare în domeniul valorilor mobiliare şi-au
perfecţionat metodele de urmărire a comportamentului societăţilor comerciale. Există totuşi
discrepanţe vizibile între litera legii, care este în cea mai mare parte corespunzătoare, şi situaţia de
fapt – adică aplicarea ei. De aceea, este important să se pună în practică mecanisme eficiente de
implementare.
În acest context, OECD împreuna cu USAID (United States Agency for International
Development) a iniţiat încă din 2001 un program de cooperare, al cărui scop principal este
îmbunătăţirea guvernanţei corporative în Europa de Est, prin măsuri cum ar fi:
• monitorizarea şi evaluarea stadiului actual al guvernanţei corporative în aceste ţări;
• identificarea nevoilor specifice în zonă şi asigurarea asistenţei tehnice de specialitate;
• îmbunătăţirea gradului de înţelegere a practicilor de guvernanţă corporativă şi informarea
comunităţii internaţionale în privinţa progreselor realizate;
• facilitarea accesului acestor ţări la dialogul continuu la nivel internaţional.
Rezultatele acestor mese rotunde s-au concretizat în aşa numita Carte Alba a Administrării
Corporaţiilor în Sud-Estul Europei (2003) care conţine recomandări şi defineşte propuneri de
reformă în baza discuţiilor avute.
Pe aceeaşi linie trebuie amintit proiectul derulat la noi în ţară la începutul anului 2000 de
Alianţa Strategică a Asociaţiilor de Afaceri - ASAA, proiect sponsorizat de Centrul Internaţional
pentru Iniţiativă Privată din România - CIPE, organism afiliat la Camera de Comerţ a SUA, în urma
căruia a rezultat Codul Voluntar de Guvernanţă Corporativă, o colecţie a celor mai bune practici
recomandate, grupate în 6 capitole şi 28 de articole. Codul a fost finalizat după desfăşurarea mai
multor workshop-uri şi mese rotunde în cadrul caravanei de diseminare, organizată împreună cu
Camerele de Comerţ din ţară, la care au participat aproximativ 100 de firme, asociaţii profesionale şi
de afaceri. El stabileşte un set de reguli şi exigenţe care influenţează managementul unei societăţi

comerciale în ceea ce priveşte planificarea strategică şi adoptarea deciziilor, în scopul optimizării
intereselor acţionarilor, creditorilor, clienţilor, angajatorilor şi angajaţilor. Codul poate fi aplicat
oricărei societăţi comerciale, dar cu precădere societăţilor cotate la Bursa de Valori Bucureşti sau ale
căror acţiuni sunt vândute pe piaţa RASDAQ, indiferent de provenienţa iniţială sau actuală a
capitalului – de stat sau privat. Iniţiativa a fost foarte bine primită la momentul respectiv de mediile
de afaceri, însă în prezent nu există nici un fel de informaţii care să ateste numărul de companii care
au adoptat codul şi îl respectă (adică au introdus prevederile lui în actele constitutive).
Un studiu publicat în februarie 2000 de SG Emerging Funds Equity Research (The
Straight and the Narrow – Standards of Corporate Governance) arată că România ocupa atunci
locul 7 din punct de vedere al aplicării practicilor de guvernanţă corporativă, dintr-un total de 10 ţări
cu economii emergente care au fost studiate, strict pe baza comportamentului companiilor cu cele
mai bune practici existente la momentul respectiv (ceea ce înseamnă că situaţia reală putea fi cu totul
alta), cu un punctaj de 20,6 puncte din 36 posibile. Cele 12 criterii luate în consideraţie au fost:
desfăşurarea corectă a adunărilor acţionarilor, eficienţa în stoparea tranzacţiilor bazate pe informaţii
privilegiate, publicarea tranzacţiilor administratorilor, anunţarea tuturor modificărilor de capital în
timp util, încheierea tranzacţiilor extraordinare la preţuri transparente, publicarea regulată a
rezultatelor financiare, audit independent, egalitatea accesului la informaţii pentru toţi acţionarii,
acces liber şi gratuit la informaţii privind structura acţionariatului, rolul Consiliului de Administraţie,
protejarea reală a drepturilor acţionarilor de către instanţe, calitatea accesului acţionarilor în
societate. Cele mai grave violări ale principiilor care s-au constat pentru România au fost cele
legate de apărarea drepturilor acţionarilor în instanţă.
***
Pe baza studiilor făcute până în prezent, cauzele/frânele unei slabe guvernanţe corporative în
ţara noastră şi totodată impedimentele în dezvoltarea unei pieţe de capital eficiente au fost:
• piaţa de capital din România a apărut relativ târziu, precum marea majoritate a pieţelor de
capital din Europa de Est, ca urmare a declanşării procesului de privatizare în masă, pentru a
asigura o piaţă lichidă pentru acţiunile incluse în acest proces; mult timp nu a depăşit acest
stadiu şi în plus privatizarea a decurs extrem de anevoios;
• practica foarte slabă a managementului modern în mediul antreprenorial românesc,
excepţiile fiind reprezentate de societăţile listate care au un investitor instituţional majoritar;
• managerii societăţilor cotate nu sunt familiarizaţi cu principiile guvernanţei corporative şi
sunt reticenţi în privinţa dezvăluirii anumitor informaţii. În plus, majoritatea nu apelează la
piaţa de capital pentru a găsi surse de finanţare, deci nu sunt interesaţi de îmbunătăţirea
imaginii;
• insuficienţele sistemului juridic şi legislativ şi progresele lente în domeniul dezvoltării
calitative a pieţei de capital. De exemplu, nu a existat mult timp o legislaţie pentru fondurile
private de pensii (va intra în vigoare abia la 1 iulie 2006) sau pentru fondurile ipotecare, care
au o contribuţie covârşitoare la dezvoltarea pieţei de capital;
• pasivitatea acţionarilor, mai ales în cazul societăţilor la care acţionar principal este statul.
Importanţa guvernanţei corporative pentru dezvoltarea pieţelor de capital este incontestabilă.
Astfel, o serie de cercetări recente arată că societăţile cu o bună guvernanţă corporativă, măsurată
prin coeficienţi de tipul CGQ (calculat de International Shareholder Services) au performanţe
financiare cu 18,7% până la 23,8% mai mari decât cele cu o slabă guvernanţă corporativă, în funcţie
de tipul de piaţă financiară pe care sunt cotate10. De asemenea, pe pieţele de capital dezvoltate,
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firmele cu standarde înalte de protecţie a acţionarilor înregistrează creşteri ale capitalizării bursiere
de până la 8,5%/an11 .
O bună guvernanţă corporativă are ca principal obiectiv trimiterea de semnale coerente
pieţelor financiare şi investitorilor. Un studiu realizat de către firma de consultanţă McKinsey
&Co12, în colaborare cu Global Corporate Governance Forum (care este un proiect comun OECD şi
Banca Mondiala), bazat pe răspunsurile a 200 de investitori instituţionali (bănci, societăţi de
asigurări, fonduri de pensii, societăţi de investiţii financiare, fonduri mutuale, fonduri cu capital de
risc) din 31 de ţări, arată că majoritatea covârşitoare a investitorilor sunt dispuşi să plătească prime
substanţiale pentru acţiunile companiilor care au un standard înalt de guvernanţă corporativă: 1214% în medie pentru titlurile companiilor din SUA şi Europa Occidentală, 20-25% în cazul
investiţiilor din Asia şi America Latină, peste 30% pentru Europa de Est şi Africa. Surplusul pe care
acţionarii sunt dispuşi să-l plătească este cel mai mare în cazul economiilor emergente din sud-estul
Europei, acolo unde se consideră că, deşi s-au făcut progrese semnificative, mai trebuie făcute
eforturi, iar pieţele au potenţial. Mai mult, aproape 90% dintre investitorii instituţionali sunt
preocupaţi de onestitatea, transparenţa şi acurateţea informaţiilor financiar-contabile, pronunţându-se
pentru standarde contabile şi de raportare financiară uniforme şi pentru ameliorarea drepturilor
acţionarilor. Ratingul de Guvernanţă Corporativă al companiei respective rămâne în continuare cel
mai important criteriu de decizie al investitorilor instituţionali, în comparaţie cu performanţa
financiară, dividendele, potenţialul de creştere economică şi altele, fiind evitate efectiv companiile
cu o slabă practică a conducerii corporative. Ca un argument suplimentar, un alt studiu realizat în
anul 200013 evidenţiază faptul că 61% dintre investitorii instituţionali americani şi peste 50% dintre
cei europeni au hotărât să nu mai investească/ să reducă sensibil investiţiile în companiile cu o slabă
guvernanţă corporativă.
Rezultatele acestor studii sunt, credem noi, un stimul esenţial pentru promovarea principiilor
de guvernanţă corporativă în România, în condiţiile liberalizării depline a contului de capital al
balanţei de plăţi, a apropiatei integrări a ţării noastre în UE şi a obiectivului declarat pe care-l are
bursa românească consolidată de a deveni cea mai importantă din zonă. Pentru îndeplinirea acestui
obiectiv trebuie atrase fondurile marilor investitori instituţionali, care, cu siguranţă vor ocoli
societăţile româneşti, dacă acestea nu-şi îmbunătăţesc guvernanţa corporativă. În condiţiile în care
Polonia şi Ungaria au realizat progrese semnificative în acest sens, eforturile în plan naţional trebuie
sensibil amplificate.
Printre măsurile care se pot lua în ceea ce priveşte îmbunătăţirea guvernanţei corporative la
noi în ţară menţionăm:
• creşterea eforturilor şi concertarea acestora în vederea impunerii unui Cod obligatoriu de
guvernanţă corporativă pentru societăţile listate la BVB, într-o primă fază pentru cele de la
categoria I, apoi pentru cele de la categoria a II a, ulterior pentru cele provenind de pe
RASDAQ. El trebuie foarte bine diseminat pentru ca managerii societăţilor cotate să
înţeleagă importanţa covârşitoare a aplicării lui şi beneficiile pe care le aduce. Companiile la
rândul lor trebuie să fie încurajate să-şi elaboreze coduri proprii de etică şi bune practici.
• dezvoltarea unor societăţi de consultanţă autorizate şi a unor agenţii de rating independente
care să furnizeze contra cost analize şi informaţii preţioase pentru investitorii interesaţi;
• creşterea activismului acţionarilor şi a asociaţiilor oamenilor de afaceri, precum şi încurajarea
unor sisteme deschise de reacţie şi de implicare în elaborarea de regulamente, norme, legi;
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•
•
•
•
•
•

îmbunătăţirea sistemului juridic prin reformarea acestuia (un rol cheie aici îl are noua Lege
249/2005 privind reforma în justiţie), întrucât el este o premisă pentru un sistem credibil de
administrare a corporaţiilor;
amendarea Legii societăţilor comerciale prin includerea într-un articol a conceptului acting în
the best interest, care se referă la comportamentul administratorilor unei societăţi privitor la
interesele acesteia;
stimularea cooperării între instituţiile responsabile din tara noastră prin dezvoltarea unor
proiecte comune privind piaţa de capital şi întărirea dialogului internaţional pe această temă;
creşterea exigenţei organismelor de supraveghere a pieţelor şi a vitezei de reacţie în cazul
constatării încălcării prevederilor;
creşterea transparenţei şi a credibilităţii managementului societăţilor prin participarea în
cadrul Consiliului de Administraţie a unor persoane independente;
încurajarea salariaţilor pentru a face publice practicile ilegale observate în compania în care
lucrează.
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Libertatea de comunicare prin intermediul Internet-ului; Modalitati
si cai de cunoastere, igienizare si securizare a Internetului prin
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Abstract : A strategic priority objective in the development of Romania is the transition
to information society and economic development based on knowledge, considering the
global evolution trend and taking in account the fact that romanians competitive
advantage in IT is the existence of highly trained human resources; already Romania is
engage in community project: eContent and Informations Society Technologies. The
purpose of the project is that, starting from the contemporarys society acute need to
communicate, especially in the context of EU creation and enlargement, to present
freedom of expression by means of Internet, which is at the center of other legal and
moral elements such as: protection of and intimate life, freedom of tarde, consumer
protection, the right to information. The multi-dimensional character of Inernet
facilitates tarnsparency and free dialogue between authorities and citizens, as well as
multi-directional communication, without constraining interventions, free of any
barriers, representing a new type of human community, as citizens of the global village.
Starting from these ideas, the projects main goal is to evaluate the current stage of
knowledge and use of Internet in Romania, where only of recent has this form of
communication picked up pace, and where a large and yet unknown number of
population does not have internet access. In the light of statistical data and evaluations,
the project will achieve a popularization of a behavioral model in the virtual space,
delineating, through an internet site, ways and means of learning this type of
communication, the possibility to obtain necessary to any and all users. By using the
site www.esc.org.ro, the MegaByte magazine and other free courses, any user will learn
to open an e-mail address and to debug his or her PC.

Un obiectiv strategic prioritar in dezvoltarea Romaniei il reprezinta
trecerea la societatea informationala si dezvoltarea economica bazata pe
cunoastere, avand in vedere tendintele de evolutie pe plan mondial si
luand in calcul ca avantajul competitiv al Romaniei in domeniul
tehnologiei informatiei este dat de existenta resursei umane excelent
pregatite; deja Romania este angrenata in programe comunitare:eContent
si Informartion Society Technologies.
Proiectul isi propune ca, plecand de la nevoia de comunicare atat
de acuta in societatea contemporana, mai ales in contextul crearii si
largirii UE, sa prezinte libertatea de exprimare prin Internet, in jurul
careia graviteaza elemente de ordin juridic si moral:protectia vietii intime
si private, libertatea comertului, protectia consumatorului, dreptul la
informatie.
Caracterul multidimensional al Internetului faciliteaza
transparenta si dialogul liber dintre autoritati si cetateni precum si
comunicarile multidirectionale, fara vreo interventie constrangatoare,
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libere de orice bariera,reprezentand o forma noua de comunitate intre
oameni, ca cetateni ai retelei de retele.
Plecand de la aceste idei proiectul urmareste in primul rand,
evaluarea stadiului actual al cunoasterii si folosirii Internetului in
Romania, tara in care abia in ultimii ani aceasta forma de comunicare a
luat o mare amploare si in care exista un numar nedefinit de persoane
defavorizate ce nu pot avea acces la internet.In urma datelor statistice
obtinute si a evaluarii facute, proiectul va realiza o popularizare a unui
model de comportament in spatiul virtual conturand prin intermediul
unui site, cai si metode de invatare a acestei forme de comunicare, a
posibilitatii obtinerii informatiilor necesare oricarui utilizator. Prin
intermediul site-ului www.esc.org.ro (Education Security Consulting),
revistei MegaByte si a unor cursuri gratuite, orice utilizator va invata sasi construiasca o caseta de e-mail si sa-si deviruseze computerul
personal.
Prin anvergura serviciilor sale principale – World Wide Web, Usenet
si E-mail – Internetul reprezinta, in mod incontestabil, mediul care
faciliteaza cel mai dinamic, mai amplu, mai divers si mai consistent
transfer de informatii, cunoscut vreodata in istorie. In prezent, practic
toate domeniile de interes - de la gradinarit si arta culinara, pana la
drept, economie si securitate informatica - fac obiectul paginilor Web,
sunt abordate in cadrul unor grupuri de discutii si de stiri sau sunt
evocate in corespondenta electronica a celor interesati.
Internetul nu este doar o retea internationala de calculatoare; el
reprezinta, totodata, o comunitate a celor ce schimba informatii prin
intermediul noilor tehnologii. Relatiile create in cadrul acestei comunitati
a internautilor pretind o anumita reglementare, instituirea anumitor
reguli de conduita la care cetatenii spatiului cibernetic inteleg, de cele
mai multe ori, sa adere de buna voie, sub sanctiunea unor forme de
excludere din cadrul comunitatii sau de limitare a accesului la aceasta.
In urma dezvoltarii retelei informatice globale, intre participantii
constanti la aceasta s-a conturat un proces de autoreglementare, prin
care membrii diferitelor sub-comunitati electronice au convenit asupra
unor coduri de conduita, mai mult sau mai putin elaborate, independent
de vreo obligatie ce le-ar fi fost impusa prin lege. Cu toate acestea,
complexitatea relatiilor sociale din Internet, riscul aparitiei unor
fenomene generatoare de pericol social si de prejudicii, victimizarea unor
categorii de persoane, precum si eficienta relativa a mijloacelor
sanctionatorii autoimpuse in cadrul comunitatilor de internauti, au
constituit factori esentiali ai declansarii unor demersuri legislative la
nivel statal si international.
In prim planul preocuparilor de ordin normativ se inscrie, tot mai
pregnant, problematica extrem de complexa, a continuturilor din
2

Internet. Aceasta, deoarece spatiul virtual este, prin esenta lui, un loc de
manifestare a libertatii de exprimare, a libertatii de a primi si transmite
informatii, reclamand observarea respectarii unor reguli ce privesc
indeosebi limitele acestei libertati fundamentale. Fiind vorba, in ultima
instanta de un aspect de drept constitutional, este firesc sa existe un
interes de reglementare la nivelul statelor si, avand in vedere natura
globala a Internetului, o preocupare a acestora de a crea un cadru juridic
adecvat si la nivel international.
Proiectul este menit sa puna in lumina tocmai mutatiile pe care
noile tehnologii le genereaza in spatiul public, modificarea mentalitatilor,
dezvoltarea unei anumite culturi a comunicarii, gradul de toleranta fata
de continuturile de idei traficate in Internet – elemente care, la randul
lor, influenteaza modul in care juristii inteleg sa se raporteze la libertatea
de exprimare, in special din perspectiva dreptului constitutional si a
dreptului penal.
In contextul problematicii continuturilor din Internet, urmatoarele
aspecte prezinta, actualmente, un interes cu totul special:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pornografia adulta
Pornografia infantila
Rasismul si xenofobia
Insulta si calomnia
Instructiunile privind fabricarea materialelor explozive
Plangerile impotriva produselor comerciale
Modalitatile de diseminare a unor continuturi

Pornind de la terminologia utililizata in doctrina si practica juridica
a altor state, intelegem ca, pentru a analiza cuprinsul prezentului studiu,
trebuie sa utilizam notiunea de “continuturi negative” , termen ce include
atat continuturi prohibite expres de lege, dar si elemente aflate intr-o
zona “gri”, tot mai controversata, sau care, in orice caz, beneficiaza de
tratamente juridice diferite de la o tara la alta, fara a putea fi totusi
considerate continuturi acceptate social.
Proiectul de fata nu are, desigur, pretentia de a epuiza o tematica atat de
extinsa care, in dimensiunile sale de baza – doctrina, jurisprudenta si
legislatie – cunoaste o dinamica permanenta pe plan international. El isi
propune, in schimb, sa ofere o introducere in analiza subiectelor evocate
mai sus, precum si a zonelor de interferenta cu acestea, in scopul
familiarizarii teoreticienilor si practicienilor din Romania cu un fenomen
juridic nou, deosebit de complex si sensibil.
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King M. C., Dalton, - realizarea site-uri de securizare soft , hard
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