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LLuummiinnaa  ææii  ccuullooaarreeaa
(continuare din numãrul precedent)

Fizicianul æi pictorul Henry

Munsell întocmeæte în 1913 cel mai

bun sistem coloristic cunoscut pânã

astãzi, care diferenåiazã culorile pe

baza a trei variabile: tonul de

culoare, luminozitatea æi puritatea

(saturaåia), însuæiri ce definesc æi în

prezent caracteristicile culorilor. Ele

alcãtuiesc un cerc cromatic format

din 10 culori.

Celebrul pictor francez Eugène

Delacroix, prin studiile sale asupra

culorii, realizate între anii 1845-

1861, alcãtuieæte triunghiul cromatic

din cele æase culori fundamentale ale

lui Newton:

Pictorii moderniæti, întemeietorii

æcolii de arhitecturã æi arte frumoase

înfiinåate la Weimar în 1916, ce

aparåineau curentului expresionist,

precum Matiss, Hölzen, Itten,

Kandinsky æi Paul Klee stabilesc

principii moderne în teoria culorilor

æi a practicii artistice.

Hölzen a alcãtuit un cerc

cromatic cu opt culori æi unul cu

douãsprezece culori.

Cercul cromatic al lui Itten,

publicat în manualul “Arta culorii”,

cuprinde 12 culori.
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Paul Klee, în studiile sale despre

culori, cautã sã diferenåieze culorile

în funcåie de ton cromatic, lumino-

zitate æi saturaåie cromaticã.

Pânã acum am arãtat repre-

zentarea culorilor pe figuri plane.

Toate culorile cunoscute se pot

sistematiza spaåial, într-o primã

aproximaåie, în interiorul unui con,

care are la bazã cercul culorilor.

De-a lungul axei conului (axa

acromaticã) sunt situate culorile

acromatice, între culoarea neagrã,

aflatã în vârful conului æi culoarea albã

(lipsa culorii), situatã la baza axei

acromatice, iar în centru, cercul

culorilor. Toate culorile cromatice sunt

situate pe drepte care pornesc din

vârful conului în interiorul acestuia æi,

cu cât culoarea este mai saturatã, cu

atât ea va fi situatã mai departe de axa

acromaticã, astfel încât generatoarele

conului vor corespunde culorilor

spectrale, adicã celor mai saturate

culori. Pe fiecare dreaptã de acest fel,

corespunzãtoare unei anumite culori

spectrale æi saturaåii, vor fi situate

nuanåele care diferã între ele numai

prin luminozitate, în punctul negru

aceasta fiind minimã (notatã cu zero),

æi maximã în regiunea cercului de

bazã, unde remisia este maximã

(notatã cu unitatea).

Culorile mai întunecate (mai puåin

intense) vor fi situate în apropierea

vârfului conului, iar culorile mai vii sau

strãlucitoare vor fi situate la baza

conului.

Din figura prezentatã mai sus se

vede cã nuanåele complementare de
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saturaåie maximã se aflã la extremi-

tãåile diametrelor care brãzdeazã

cercul culorilor, de-a lungul acestor

drepte situându-se aceleaæi nuanåe

de saturaåie cuprinsã între 0 æi 1.

Dacã se taie conul obåinut cu plane

perpendiculare pe axa acromaticã,

se obåin secåiuni circulare la care

culorile diferã prin luminozitate:

Dacã secåiunea, conul culorilor,

se face cu planuri verticale ce trec

prin axa acromaticã, se obåin

triunghiuri ale cãror laturi formeazã

unghiuri. 

S-au imaginat æi sisteme mai

reprezentative, sub forma unor

“corpuri ale culorilor” (Ostwald,

Munsell, spre exemplu), care satisfac

cerinåele unei caracterizãri mai

complete a culorii.

Atributele culorii

Culorile se definesc prin:

- ton cromatic;

- luminozitate;

- puritate.

Tonul cromatic se referã la

denumirea culorii pure din spectrul

cromatic (roæu, verde, albastru

etc.) corespunzãtor unei anumite

lungimi de undã dominante a

radiaåiei luminoase percepute de

organul vizual. 

Trecerea de la un ton cromatic

la altul se face prin tente, a cãror

tonalitate este datã de culoarea

aparent dominantã (de ex. roæu-

portocaliu este o tentã a cãrei

tonalitate este roæu cu o nuanåã de

portocaliu).
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Aæa cum s-a mai arãtat, albul

æi negrul, culori acromatice, sunt

determinate de prezenåa tuturor

radiaåiilor spectrului, în cazul

albului, sau de lipsa totalã a

acestora, în cazul negrului.

Amestecate în anumite proporåii, ele

dau “griurile” reci (fãrã nuanåe

cromatice) închise sau deschise, de

la negru la alb.

Luminozitatea cromaticã este o

caracteristicã a culorilor cromatice

sau acromatice determinatã de

intensitatea energiei luminoase

percepute de organul vizual.

Creæterea luminozitãåii se poate

realiza prin mãrirea iluminãrii

suprafeåei cromatice sau prin

amestecul culorii cu alb.

Fiecare ton cromatic poate

ajunge, prin amestec cu alb, din ce

în ce mai deschis æi mai luminos,

pânã la alb; prin amestec cu negru,

din ce în ce mai închis æi mai

întunecos, pânã la negru.

Pe lângã luminozitatea dobân-

ditã prin iluminare sau amestec cu

alb, culorile spectrului cromatic au

luminozitatea lor proprie, specificã

fiecãrui ton cromatic, ce le situeazã,

dupã filosoful german Schopenhauer,

în urmãtoarea scarã valoricã:

Schopenhauer considerã cã

luminozitatea culorilor complemen-

tare acåioneazã asupra retinei în

raporturi compensatorii, astfel încât

împreunã reconstituie lumina albã

prin suprapunere opticã.

Puritatea sau saturaåia cromaticã
este a treia caracteristicã a culorii æi

se referã la concentraåia de culoare

purã din amestecul cromatic. Se

considerã culori pure, saturate, to-

nurile cromatice ale spectrului

cromatic æi anume roæu, oranj (por-

tocaliu), galben, verde, albastru,

violet.

Saturaåia unei culori este

exprimatã prin cuvintele “æters”,

“slab”, “ profund”, “intens”, “aprins”,

asociate cu denumirea tonului sau

tonalitãåii cromatice.

Relaåia dintre cele trei variabile

ce definesc o anumitã culoare din
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sfera cromaticã a fost reprezentatã

grafic de Munsell æi Klee.

Pentru culorile spectrale, Klee

stabileæte trei miæcãri caracteristice

ce le determinã locul în sfera

cromaticã:

- miæcarea diametralã, spre

culoarea complementarã, care pro-

duce scãderea puritãåii pânã la

neutralizarea în gri-negru;

- miæcarea perifericã, care de-

terminã tonul æi tenta cromaticã;

- miæcarea polarã, care deter-

minã luminozitatea cromaticã.

Culorile mai pot fi caracterizate

prin urmãtoarele mãrimi:

- intensitatea culorii, ce caracte-

rizeazã culoarea din punct de vedere

cantitativ. Ea se exprimã prin

intensitatea fluxului luminos colorat

æi se mãsoarã cu metode

fotometrice;

- nuanåa culorii caracterizeazã

culoarea din punct de vedere

calitativ. Nuanåa este atributul culorii

care diferenåiazã o culoare de alta,

dând posibilitatea sã se acorde

culorilor denumiri diferite. Nuanåa

culorii este calitatea specificã a

senzaåiei vizuale produse de o

radiaåie sau de un grup de radiaåii

monocromatice, fiind caracterizatã

prin lungimea de undã dominantã a

acestui amestec de radiaåii;

- saturaåia culorii caracterizeazã

culoarea din punct de vedere al

puritãåii senzaåiei vizuale æi ilus-

treazã, de fapt, ponderea radiaåiei cu

lungimea de undã dominantã, în

amestecul de radiaåii care produc

senzaåia de culoare.

Culorile cele mai pure sunt cele

produse prin acåiunea radiaåiilor

spectrului asupra ochiului. Aceste

culori spectrale au o saturaåie de

100%. Nuanåa culorilor spectrale este
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definitã de lungimea de undã a

radiaåiei care produce culoarea

respectivã.

Percepåia culorilor

În funcåie de poziåia lor în

spectrul cromatic, de gradul de

luminozitate æi saturaåie, de

alãturarea lor, culorile determinã

asupra organului vizual efecte

optice æi fiziologice.

Aceste efecte sunt legate de

procesul biologic complex al

percepåiei vizuale, care parcurge o

etapã opticã în cristalin, o etapã
fiziologicã în celulele nervoase æi o

etapã psihicã de interpretare a

senzaåiei cromatice. Putem spune cã

senzaåia de luminã æi de culoare se

datoreæte unui proces ale cãrui

elemente pot fi ilustrate în schemele

de mai jos:

sursã de luminã → ochi — nerv optic → creier

sau

sursã de luminã → obiect luminat — ochi →

nerv optic → creier

Efectul de iradiere. Un pãtrat alb

pe fond negru pare mai mare decât

acelaæi pãtrat negru aæezat pe fond

alb, aceasta datoritã faptului cã un

fascicul de culoare, cu energie

radiantã mare (undele lungi: roæu,

oranj, galben, aæa-zisele culori

calde) perceput pe retinã, nu excitã

numai celulele nervoase pe care

cade, ci æi pe cele învecinate, lãrgind

câmpul de percepåie vizualã de la

alb spre negru, de la cald spre rece,

percepåia suferind o iluzie opticã.

Din acest motiv, culorile

deschise, luminoase mãresc volumul

obiectelor, iar cele închise, întune-

coase tind sã-l micæoreze.

Efectul spaåial. Datoritã

fenomenului de iradiere menåionat

mai sus, culorile deschise æi

luminoase, lãrgind pe retinã câmpul

de recepåie vizual, mãresc prin iluzie

opticã dimensiunile spaåiului

perceput.

Efectul termodinamic. Culorile

cu energie radiantã mare (galben,

portocaliu, roæu) asociate prin efect

psihic æi analogic cu razele soarelui

provoacã o senzaåie de cãldurã æi se

numesc culori calde. Ele mãresc

ritmul cardiac æi respirator æi mai

sunt numite culori active.
Culorile cu energie radiantã

micã (albastru, violet), asociate prin
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efect psihic cu culoarea cerului, a

nopåii, provoacã senzaåia de rece, æi

se numesc culori reci sau culori
pasive. Verdele, situat în spectrul

cromatic în centru, se considerã o

culoare de echilibru între dinamicã

æi repaus.

Efectul contrastului æi al
egalizãrii cromatice. Formarea

imaginii pe retinã nu are loc imediat

ce apare stimulul nou, ci dureazã o

fracåiune de secundã. Nici dispariåia

imaginii de pe retinã nu se face

imediat ce stimulul a dispãrut: pânã

sã înceapã procesul de revenire

situaåia de dinainte mai dureazã

puåin.

Imaginilor ce se pãstreazã dupã

încetarea excitaåiei li se spune

imagini posterioare æi sunt pozitive,

când continuã cu exactitate

imaginile sau culorile anterioare.

Când nu pãstreazã identic

senzaåia iniåialã ci o inverseazã, sunt

imagini posterioare (negative).
Prin efectul de vecinãtate al

percepåiei cromatice se formeazã un

contrast simultan.
Un fenomen opus contrastului

simultan este egalizarea cromaticã.

Fenomenul are la bazã o

caracteristicã a percepåiei cromatice

æi anume tendinåa de omogenizare
perceptivã a organului vizual

omenesc.

Faptul cã toate culorile din

naturã se recepteazã prin

impresionarea selectivã a numai trei

tipuri de centri nervoæi duce la

posibilitatea de a reproduce

culoarea oricãrui obiect colorat cu

ajutorul al trei culori care sã

reproducã aceeaæi impresionare a

ochiului ca æi lumina reflectatã de

obiectul colorat, analizat. În

practicã, realizarea reproducerii

culorilor cu ajutorul al numai trei

culori de bazã duce la sinteza

culorilor, care este de douã feluri:

sinteza aditivã æi sinteza

substractivã.

continuare în numãrul urmãtor
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RRããssppuunnssuurrii  llaa  uunneellee  îînnttrreebbããrrii
ppoossttaaddeerraarree

* Care sunt neajunsurile datoritã

cãrora firma din care faceåi parte 

s-ar putea confrunta cu probleme

dupã aderarea la UE?

- Voi avea de achitat dobânzi

(româneæti) mai mari decât orice

investitor strãin. Acesta se va putea

împrumuta permanent mult mai

ieftin, din Vest, pentru utilarea unei

companii concurente mie.

- Statutul de angajator român

este mai puåin prestigios în ochii

angajaåilor români faåã de statutul

de angajator strãin, ceea ce mã

poate constrânge în viitor sã plãtesc

salarii mai mari pentru a pãstra

angajaåii cei mai buni. Angajatorii

occidentali sunt oricum dispuæi sã

plãteascã salarii peste nivelul pieåei,

la intrarea pe piaåã.

- Productivitatea per angajat în

intreprinderea mea nu va avea cum

sã treacã brusc la nivelul de produc-

tivitate per angajat ce urmeazã sã 

fie impus de concurentul vest-

european prin know-how-ul sãu

managerial.

* Care sunt atu-urile firmei din

care faceåi parte, atu-uri care vor ajuta

la dezvoltarea afacerilor æi dupã

aderarea la UE?
- Un atu în faåa clienåilor va fi în

continuare istoria firmei, bonitatea
demonstratã de-a lungul anilor, faptul
cã se ætie cã întotdeauna ne-am fãcut
treaba foarte bine pentru client sau pe
scurt credibilitatea firmei æi implicit
credibilitatea angajaåilor.

* Cum aåi descrie cultura românã
de afaceri?
- Cultura lui “merge æi aæa”.

* Cum aåi defini cultura occidentalã
de afaceri?

- Totul fãcut astfel încât
intreprinderea sã funcåioneze în toate
departamentele sale, totul fãcut æi
urmãrit ca la carte æi mai ales un
comportament organizaåional carac-
terizat prin totalã seriozitate în rândul
angajaåilor, consistenåã în tot ceea ce
trebuie fãcut zilnic, o preocupare
obsedantã pentru eficienåa la nivelul
fiecãrui loc de muncã æi post de
conducere.

* Care sunt cãråile, respectiv CD-
urile profesionale, de afaceri, eventual
motivaåionale din topul dumneavoastrã
personal?
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- Carte motivaåionalã: Tatã Bogat,
Tatã Sãrac de Robert Kiyosaki.

- Carte de afaceri: The E-Myth
Revisited - Why Most Small
Businesses Don’t Work and What to
Do About It de Michael E. Gerber.

- Carte profesionalã: Web Copy
That Sells de Maria Veloso.

- CD-uri Mastermind: Get The
Edge de Anthony Robbins.

* Care sunt lucrurile care vã aduc
frustrare în firma din care faceåi parte?

- Ineråia aproape de nezdruncinat
a reminiscenåelor de comportament
organizaåional geto-dac care … nu
vrea în UE.

De exemplu, mai existã unii
angajaåi, foarte puåini, care nu vor sã
creascã productivitatea propriei
munci cu 40% astfel încât eu sã le
cresc salariul cu 50%.

Pentru ei merge æi aæa … încã …
deoarece azi nu-mi vine sã risc sã
preiau alåii - nu foarte diferiåi -
proveniåi din acelaæi sistem de
comportament organizaåional, încã
nevaccinat de duæul aderãrii.

* Care sunt principalele lucruri
care vã fac plãcere în activitatea
zilnicã? Sper sã nu menåionaåi
secretara sau … asistentul personal.

- Veåi fi surprinæi, dar ce îmi
place mie zilele astea este tocmai
mãnuæa aruncatã de aderare,
sentimentul de aventurã, de risc
crescut.

Jocul a devenit mai palpitant … 

Hrisant@Afaceri-Poligrafice.ro

DDeesspprree  bblloogguurrii  
ææii  ppuubblliiccaaååiiiillee  vviiiittoorruulluuii

Nu e departe ziua când veåi citi
tipuri de publicaåii inimaginabile azi,
publicaåii a cãror fundaåie cautã sã o
imagineze cei de la Yahoo sau Sergei
de la Google dar care va fi iniåiatã
probabil de vreun nou Linux æi
construite în continuare de editori
anonimi, simple persoane.

Presupun cã urmeazã un salt
important în conceptul de publi-
caåie. Tipurile clasice de publicaåii
vor pierde din audienåã. Schimbarea
se va datora sentimentului de
autenticitate æi de personalizare care
urmeazã sã capteze interesul
cititorilor. Aæ spune chiar
participanåilor în loc de cititorilor,
deoarece în publicaåiile viitorului
cititorul nu va citi despre realitate ci
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va crea realitate datoritã atât
evoluåiei nivelului propriu de
educaåie cât æi opåiunilor de
interactivitate æi de dezvoltare ale
tehnolgiilor multimedia.

Blogul este tipul de publicaåie
online care faciliteazã o privire
foarte îngustã, ca prin gaura cheii,
cãtre acel viitor.

O mulåime de pãreri despre
bloguri gãseæti pe pagina de web
http://www.revistacultura.ro/articol
.php?rezultat=198

Carmen Halotescu descrie foarte
bine blogosfera româneascã æi
conceptul de blog. Citez din site-ul
ei www.timsoft.ro: “Termenul de
weblog a fost creat de Jorn Barger în
1997; Peter Merholz a propus în
1999 termenul mai scurt, blog. Din
punct de vedere tehnic, un blog este
un site actualizat cu intrãri
(însemnãri, note), grupate pe
categorii æi afiæate cronologic. La
început, un blog este ca o foaie albã
de hârtie – æi simplitatea deschiderii
unui blog este apropiatã de aceea de
a-åi aæeza în faåã o foaie de hârtie.
La fel, æi într-un blog, æi pe o foaie
se pot aæterne o diversitate de
informaåii, idei, comentarii,

experienåe, cunoætinåe. Deosebirea
constã în faptul cã un blog este
public, conåinutul sãu actualizat este
accesibil în timp-real celor care
urmãresc blogul æi, de asemenea,
motoarelor de cãutare specifice.
Aceasta datoritã tehnologiei
intrinsec legatã de bloguri, numitã
RSS – Really Simple Syndication. De
obicei, blogul are o anumitã
tematicã, iar însemnãrile pot conåine
text, cu informaåii, referiri la alte
site-uri, bloguri, cu fiæiere audio æi
video. Se pot primi comentarii de la
cei care citesc, monitorizeazã blogul
respectiv, ei înæiæi autori sau doar
cititori de bloguri.

Se spune cã blogurile æi RSS-
urile formeazã World Live Web –
partea de web care trãieæte, se
actualizeazã æi se valideazã continuu
prin comunicarea, prin colaborarea
celor care scriu bloguri, formând
blogosfera mondialã. Blogosfera
este o imensã bibliotecã cu
informaåii, experienåe, cunoætinåe.

Putem spune cã blogosfera este
constituitã din comunitãåi online,
mai mici sau mai mari, mai slab sau
mai puternic conectate. Fiecare
comunitate este formatã din
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bloggeri care se citesc æi se
comenteazã reciproc, dar îi cuprinde
æi pe cei care doar urmãresc/
comenteazã bloguri, fãrã a fi æi
autori. În fiecare din aceste comu-
nitãåi existã bloguri – noduri – mai
vizibile, care influenåeazã dinamica
grupului. În blogosferã, aceeaæi
persoanã poate face parte din
comunitãåi diferite, în unele putând
avea o prezenåã vizibilã, în altele,
mai puåin. Ca blogger, aveåi o
independenåã mai mare decât ca
membru/ facilitator al unei comu-
nitãåi online dezvoltate în jurul unui
forum de discuåii, vã puteåi fixa
temele de reflecåie, de studiu, de
analizã. În funcåie de modul de
manifestare al membrilor, blogo-
sfera are ca verbe: a observa, a
cãuta, a analiza, a comenta, a
informa, a difuza, a amplifica, a
sistematiza, a valida, a învãåa, a
orienta, a facilita, a deveni, a crea.

Se apreciazã cã blogosfera
româneascã numãrã 15 000 de
bloguri, dintre care 2000-2500
active, actualizate sãptãmânal æi
având o continuitate de cel puåin 
4 luni. Chiar dacã numãrul este mai
redus, trebuie remarcatã calitatea

multor bloguri româneæti, publicul
pe care au reuæit sã æi-l creeze,
comentariile/ analizele pertinente
pe care le publicã, dinamica mai
crescutã decât în alte pãråi.

Blogurile sunt spaåii neviciate de
presiuni externe, informaåiile
prezentate vin din surse clasice, dar
æi de pe Internet æi alte bloguri; sunt
validate prin aprecierile cititorilor
lor; un blog care nu oferã informaåii
interesante, utile, va dispãrea prin
faptul cã nu îæi va gãsi un public. În
cea mai mare proporåie, 54%,
blogurile scrise de români sunt
personale – la fel se întâmplã æi în
blogosfera mondialã.

Ce sunt blogurile personale? Nu
sunt neapãrat echivalentele
jurnalelor personale, ci pot cuprinde
æi comentarii din domenii diferite:
media, politice, tehnice; majoritatea
însemnãrilor însã se referã la
evenimente din viaåa autorilor. De ce
procentul blogurilor personale este
ridicat: autorii blogurilor sunt 
într-un procent mare tineri sub 25
de ani – 58%; cele mai la îndemânã le
sunt desigur subiectele legate de
evenimentele din viaåa lor; sunt
lipsiåi de inhibiåie, deschiæi spre
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comunicare, au competenåele
tehnice necesare, mai mult decât
alte segmente de vârstã. Dar, în
aceastã categorie, a blogurilor
personale, sunt æi autori de peste 30
sau 40 de ani, cu comentarii extrem
de interesante despre activitatea æi
proiectele lor, despre cãlãtoriile
fãcute, despre viaåa lor dupã
stabilirea în alte åãri. Blogurile
tematice, de IT, business, jurnalism,
culturã, politicã, foto, drept,
medicinã, sociale înseamnã o mai
mare elaborare ca timp,
documentare pentru scrierea
însemnãrilor. Este normal ca
procentul sã fie mai redus. Ultimul
an a însemnat dublarea numãrului
de bloguri româneæti æi o dinamicã æi
o interacåiune deosebite în blogo-
sfera româneascã.

Blogurile de business, PR cresc
ca numãr æi impact. Autorii au
experienåã în publicitate, marketing,
au notorietate æi au reuæit sã devinã
voci puternice în blogosfera
româneascã æi nu numai.”

Hrisant@Afaceri-Poligrafice.ro

RReeccuuppeerraarreeaa  ccrreeaannååeelloorr

Am citit azi într-o publicaåie
românã de business cum cã
recuperarea creanåelor ar fi punct
forte în strategiile postaderare ale
firmelor. S-ar putea sã fie un aspect
important dar din ce citesc – simpto-
matic, ca æi pentru orice alt articol
românesc de business - nu transpirã
nimic despre cum un întreprinzãtor ar
putea rezolva singur problema.

Probabil cã ãsta e æi rostul presei
de afaceri în România: SÃ NU
VORBEASCÃ CLAR DESPRE CUM POÅI
REZOLVA SINGUR PROBLEMA DE
AFACERI.

Dar sã revin la recuperarea
creanåelor.

Dacã e sã nu mã gândesc la
angajarea de rakeåi æi alte tâmpenii
ilegale atunci rãmân cu vreo douã
variante valabile. Prima este sã dau un
anunå specializat în publicaåii pe care
le-ar putea citi avocaåi vânãtori de
creanåe, publicaåii cum ar fi
www.datornici.ro, România Liberã sau
chiar publicaåii specializate, cum ar fi
www.afaceri-poligrafice.ro. 

Dacã aleg presa tipãritã atunci voi
introduce un anunå detaliat la
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rubrica OPORTUNITÃÅI DE AFACERI
æi voi menåiona o mulåime de cifre,
cã am de încasat facturile nr. æi nr. ,
în valoare totalã de … RON, de la
firma Debitoare SRL æi cã sunt
dispus sã vând imediat creanåa
pentru x% din valoarea totalã. Un
asemenea anunå are æi utilitatea de
a-l stigmatiza pe debitor. Oricum,
apariåia anunåului l-ar putea
determina pe debitor sã achite brusc
datoriile de teama colåosului de
avocat/cumpãrãtor care urmeazã
sã-i intenteze proces. Sau e posibil
ca debitorul sã decidã sã cumpere
chiar el creanåa mai ieftin, eventual
printr-un interpus, ceea ce e o
rezolvare mai bunã decât nimic.

A doua soluåie, probabil cea
mai bunã, este sã angajez o casã
de avocaturã, specializatã inclusiv
pe penal, care sã declanæeze
procesul de declarare a
falimentului debitorului. De obicei
un astfel de proces e vãzut ca un
proces civil. Ideea care
recupereazã banii e cã rãu-
platnicul trebuie depistat cu chestii
penale, trebuie sã existe voinåã æi
abilitate de a se demonstra cum
respectivul æi-a falimentat

fraudulos societatea. Prin amenin-
åarea cu puæcãria rãu-platnicul
înåelege brusc cã singura
alternativã este sã achite repede æi
în totalitate creanåele.

Nu cred sã existe vreun admi-
nistrator sau asociat de SRL cãruia,
în cazul unei bancrute, sã nu i se
poatã imputa cã a delapidat bani
de la propria societate. Un
exemplu: dacã debitorul a deåinut
autoturisme pe firmã el nu avea
voie sã se înregistreze pe cheltuieli
cu carburantul cumpãrat decât în
baza foilor de parcurs existente în
contabilitate. Oare aåi auzit de
vreun patron care sã fi utilizat
autoturismul firmei exclusiv pentru
business æi care de câte ori se urcã
æi coboarã din maæinã avea grijã sã
scrie în foaia de parcurs locaåiile
vizitate, ziua, ora æi kilometrajul
citite la bord? Eu nu cunosc. Deci
stimabilul debitor va avea de depus
în contul supravegheat de lichida-
torul judiciar, contravaloarea
carburantului care nu are acoperire
în contabilitate sau, altfel, inexis-
tenåa foilor de parcurs probeazã cã
a delapidat æi, implicit, cã a comis
bancrutã frauduloasã.
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Acesta e doar un exemplu.
Existã nenumãrate…

Procesul de bancrutã fraudu-
loasã meritã iniåiat de un creditor o
singurã datã prin avocat. O datã
acumulat acest learning process el
poate fi reutilizat fãrã asistenåã
juridicã pentru oricâte alte procese
de recuperare a creanåelor.

Hrisant@Afaceri-Poligrafice.ro

DDeesspprree  ccoonnssuullttaannååã ææii  aassoocciiaaååiiii  ccaa
ppaarrttee  ddiinn  ssttrraatteeggiiiillee  ppoossttaaddeerraarree

IMM-urile româneæti realizeazã
douã treimi din PIB, asigurã 2,5
milioane locuri de muncã æi
gestioneazã 25% din avuåia
naåionalã.

Dacã aveåi curiozitatea sã treceåi
de aceste cifre æi sã intraåi în
intimitatea IMM-urilor descoperiåi
preponderenåa activitãåilor artizanale
– subtehnologizate - æi mai ales
precaritatea managementului, o
problemã insuficient mediatizatã.

Ce publicaåie de afaceri ar avea
curajul sã arate cititorilor -
intreprinzãtori din IMM-uri - cã tonul
pare dat de managementul dupã

ureche sau de dictoane ca “românul e
inventiv” æi “merge æi aæa” ?

Ce a salvat mereu pe întreprin-
zãtorul român este curajul, iniåiativa,
dorinåa de a învãåa din greæeli.
Aceste lucruri au åinut loc pânã
acum de însuæirea temeinicã a
regulilor dupã care se conduce o
afacere.

Problema cu care ne confruntãm
la mijlocul lui noiembrie este cã nu a
mai rãmas timp suficient pentru
acumulat know-how æi nici pentru
modernizat.

Singura strategie eficientã pentru
contracarat aceste lipsuri este decizia
de a investi în cele mai variate forme
de consultanåã - în principal
consultanåa pentru management,
apoi consultanåa pentru obåinere
finanåare æi mai ales de finanåare
fonduri structurale începând cu iunie
2007. Firmele româneæti cu capital
strãin vor fi principalii beneficiari la
acest capitol deoarece investitorii
occidentali au abilitatea æi
consistenåa sã urmãreascã obåinerea
de fonduri structurale.

Dar sã continuu subiectul
integrãrii. Fenomenele negative bat la
uæã.
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Cine spune asta ?

Istoria acumulatã de alte åãri care

au intrat în UE.

În primii ani dupã integrare le-au

dispãrut aproximativ 30% din IMM-uri

æi consecinåele au fost dramatice la

scarã macro: æomaj, întreruperea

creæterii economice æi afectarea

nivelului de trai.

Toatã lumea se întreabã în

România ce-i de fãcut, cum pot IMM-

urile româneæti sã contracareze æocul

concurenåial al firmelor din Vest æi

cum ar putea fi evitate greæelile

comise în åãrile integrate de curând?

Un consultant extern al fostului

guvern român a relevat urmãtoarele

idei puternice:

“Trebuie turate trei motoare

convergente pentru supravieåuirea

IMM-urilor.

Primul motor nu depinde de IMM-

uri æi constã în aportul guvernului de a

atrage æi de a pãstra marii investitori

strãini prin continuarea reformelor.

Aceasta e singura cale de a aduce

masiv în åarã fondurile-carburant

necesare consolidãrii sectorului IMM .

Al doilea motor trebuie sã æi-l

punã fiecare asociat de IMM la

dispoziåie abåinându-se sã inves-

teascã în autoturisme de lux sau în

vile æi mai ales decizând sã

investeascã în tehnologie, în

informaåii dedicate dezvoltãrii

manageriale æi … în export.

Al treilea motor, æi un adevãrat

back-up pentru fiecare IMM, este sã

conætientizeze cã este problematic sã

supravieåuiascã de unul singur æi sã

înåeleagã sã se asocieze pentru a-æi

proteja interesele æi pentru a-æi

minimiza riscurile.“

O formã obiænuitã de asociere ar

putea fi aderarea la Asociaåia IMM

România, vedeåi www.immromania.ro,

iar o formã mai puåin obiænuitã de

asociere ar putea fi cea tip cluburi/

partnership de investment.

Hrisant@Afaceri-Poligrafice.ro
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