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CE ESTE BIO-ECONOMIA? (1/2)
1. Două cauze care au condus la conceptul de bio-economie

• cauza funcțională: riscul nesustenabilității procesului economic ortodox (de tip liniar)

• liniaritatea nu permite reciclarea în întregime a output-ului procesului economic

• „restul” nereciclat (deseori, de fapt, ne-reciclabil) vulnerabilizează societatea

• se pare că biologicul (inventat de evoluție) se caracterizează prin circularitate

– procesul biologic este neliniar, iar circularitatea sa este, potențial, fără „rest”

• concluzie: ar fi dezirabil ca, din punct de vedere operațional, procesul economic să 
„imite” procesul biologic

– NB: această cauză acționează, în terminologia lui Amartya Sen, la nivelul 
componentei „inginerești” (logistice) a teoriei economice

• obiectivul: obținerea unui proces economic sustenabil (replicabilitatea identității)

• cauza morală: riscul vulnerabilizării structurii biologice a omului prin predominanța input-
urilor de alimentare bazate pe sinteze chimice în locul input-urilor naturale

• acesta este un efect pervers al industrializării și al utilizării rezultatelor cercetării 
științifice pentru obținerea de profit autonom în raport cu nevoile naturale ale individului 
uman (în mod fundamental, este un efect necesar al paradigmei optimalității)

• concluzie: ar fi dezirabil ca, din punct de vedere structural, nevoile biologice ale omului să 
fie satisfăcute pe criterii biologice, nu artificiale

• obiectivul: obținerea unui proces economic în acord cu structura biologică a omului
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CE ESTE BIO-ECONOMIA? (2/2)
2. O definiție a bio-economiei

• trei predicate de suficiență:

• (PS1) scop economic: acest predicat cere bio-economiei să urmărească un scop economic 
– adică un scop care vizează schimbul entropic dintre ființa umană și natura compatibilă 
cu ființa umană (excluse definiții aberante, gen Robbins)

• (PS2) mijloace biologice: acest predicat cere bio-economiei să utilizeze mijloace biologice 
pentru atingerea scopului economic

• (PS3) praxiologie morală: acest predicat cere bio-economiei să combine caracterul 
praxiologic (nu practic!) al economiei cu caracterul moral al bazei biologice a economiei

• (def) Bio-economia este disciplina (la nivel praxiologic, în mod echivalent, activitatea socială) 
care are ca scop realizarea obiectivelor economice ale individului și comunității sociale, prin 
mijloace biologice și în cadru moral.

• comentarii:

• mijloace biologice: sintagma nu se referă la utilizarea de procese exclusiv biologice, ci la 
verificarea principiului biologic al compatibilității cu natura umană, respectiv cu 
sustenabilitatea

• cadru moral: sintagma nu se referă la un anumit cod moral (subsumat cultural), ci vizează 
principiile morale generale, bazate pe dreptul natural – dreptul la viață, dreptul la 
libertate și altele asemenea (de ex., ceea ce Rawls numește bunuri primare)
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ORIGINILE BIO-ECONOMIEI (1/2)
1. surse intelectuale ale bio-economiei

– (1) principiul general al schimbului de energie: transformările spontane de energie se 
realizează de la potențialul mai înalt spre potențialul mai scăzut

– (2) principiul al doilea al termodinamicii: 

• (origine) particularizare a principiului general al schimbului de energie la domeniul 
termodinamicii

• (conținut) în mod spontan (fără consum de energie) căldura circulă de la un obiect cald 
către unul rece și niciodată invers

• comentarii: 

– se mai numește principiul entropiei: entropia globală crește spontan (NB: deși, în 
sistemele disipative, adică local, entropia poate scădea sau cel puțin se poate 
conserva, desigur pe seama accelerării creșterii entropiei globale)

– (3) teoria evoluționistă a lui Darwin: evoluția biologică se produce prin mecanismul variațiilor 
aleatoare la nivelul genotipului, respectiv prin mecanismul selecției naturale cumulative la 
nivelul fenotipului, direcționate de criteriul fitness-ului

• NB: dezvoltările moderne ale teoriei evoluționiste integrează și efectul Baldwin: 
învățarea la nivelul fenotipului, prin inter-acțiunea cu mediul, poate conduce la creșterea 
fitness-ului (deci la creșterea succesului reproductiv), fără cauzalitatea mecanismului 
variației aleatoare la nivelul genotipului

– OBS: dar nu în cheie lamarckiană – învățarea nu se transmite inter-generațional, 
acționează doar intra-generațional
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ORIGINILE BIO-ECONOMIEI (2/2)
2. locul lui Roegen

– Roegen a pus bazele teoriei bio-economice în lucrarea „Legea entropiei și procesul 
economic”, în 1975

• teoria este dezvoltată prin utilizarea legii entropiei din termodinamică

• comandamentele de etică și de normativitate (care fac, împreună, elemente de 
economie politică) sunt deja explicit formulate

• NB: de fapt, Roegen era adeptul descreșterii economice, consecință logică derivată din 
legea entropiei

– Roegen era împotriva modelului de sustenabilitate economică

• această poziție este tot o consecință a impactului legii entropiei

• NB: se pare, totuși, că aici Roegen a fost prea sceptic, trăgând o concluzie radicală și, de 
fapt, greșită

– în ultimă instanță, tocmai legea entropiei cere, ca soluție, un model economic 
sustenabil, care nu poate fi asigurat decât de bio-economie (bio-economia 
funcționează în virtutea, și nu în pofida legii entropiei)

– Roegen nu a dorit doar o integrare a economiei standard cu ecologia (așa cum înțeleg mulți 
dintre contemporanii noștri care se ocupă de bio-economie) ci a îndemnat la schimbarea 
modului de gândire, a sistemului de valori și de scopuri, într-un cuvânt, a scontat pe o 
schimbare de paradigmă economică

• NB: poate cercetătorii români vor continua filonul genuin al propunerii roegeniene
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ASPECTE EPISTEMOLOGICE ALE BIO-ECONOMIEI (1/2)
1. relația subiect-obiect

• nu există deosebiri între teoria economică normativă (economia politică) și bio-economie din 
această perspectivă

• subiectul economic este integrat în obiectul economic (formând pachetul SO)

• în cele mai multe cazuri, procesul bio-economic nu discerne între subiect și obiect, chiar 
într-o măsură mai mare decât în cazul teoriei economice ortodoxe (neoclasice)

– NB: desigur, teoria economică pozitivistă face excepție – în cazul său, subiectul nu 
este doar discernabil de obiect, dar este distinct în mod casant

2. criteriul de comportament bio-economic

• nu mai este utilitatea economică (fie ea medie sau totală), ci un fitness economic (sau chiar 
un fitness social), concretizat în principii morale de dreptate și echitate a perechii 
contribuție–distribuție a produsului economic la nivelul societății

• NB: bio-economia permite o mai naturală adecvare a principiilor de dreptate și justiție 
socială decât teoria economică standard

3. criteriul de analiză bio-economică

• nu mai este individualismul metodologic, ci o combinație între individualismul instituțional 
(propus de Joseph Agassi în 1975) și holismul metodologic (am putea numi această 
paradigmă analitică drept: constructivism metodologic)

• NB: desigur, metoda constructivismului metodologic în bio-economie încă urmează a fi 
elaborat
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ASPECTE EPISTEMOLOGICE ALE BIO-ECONOMIEI (2/2)
4. chestiunea adevărului (testabilității)

• nici în această privință nu sunt deosebiri – adevărul de tip corespondență nu este relevant

• NB1: adevărul bio-economic iese definitiv din zona cognitivului și intră în zona eticului –
verificarea sau nu a principiilor morale în distribuția și redistribuția produsului social

• NB2: problema inegalității economice (cu efectul ei asupra inegalității sociale și asupra 
democrației) devine principala preocupare din perspectiva „adevărului” bio-economic

5. problema predicției

• în bio-economie, pe baza rezolvării problemei testabilității, predicția este exclusiv de tip 
normativ (sau cel puțin de tip deziderativ)

• NB: gândirea deziderativă înlocuiește gândirea predictivă, iar prognoza (specie inferioară 
de predicție, bazată pe inducție pur fenomenologică) dispare cu desăvârșire

6. paradigma acțională (praxiologică)

• bio-economia este vehiculul perfect pentru victoria paradigmei sustenabilității asupra 
actualei paradigme – paradigma optimalității (care nu e specifică, desigur, capitalismului)

• paradigma sustenabilității se va combina, din punct de vedere filosofic, cu constructivismul 
metodologic și va genera noul model economic, social și moral al lumii

• acest nou model al lumii va avea ca fundament axiologic capitalul social (și nu capitalul 
financiar, specific paradigmei optimalității)
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STADIUL BIO-ECONOMIEI (1/2)
• NB: cu conceptul de bio-economie se întâmplă ceva similar cu ceea ce s-a întâmplat cu 

conceptul de economie socială

– deși, inițial, economia socială viza așa-numita economie interstițială (iar, la un nivel mai 
abstract, economia de tip social – adică economia ordo-liberală, care combină libertatea pieței 
cu principiul solidarității și justiției sociale), astăzi ea este considerată ca vizând zone și 
persoane defavorizate din punct de vedere economic (inclusiv în legislația românească)

– în ceea ce privește bio-economia, ambițiile sale inițiale (inclusiv din perspectiva creatorului 
său, Nicholas Georgescu-Roegen) au eșuat, astăzi, în denumirea de economie ecologică, ca și 
cum a existat vreodată sau ar putea exista o economie care să nu fie ecologică

• este evident că, fiind o praxiologie, economia este conectată în mod necesar cu mediul, 
deci denumirea de economie ecologică pare să fie pleonastică

• un rol negativ în privința parazitării bio-economiei de către economia ecologică l-a avut 
chiar un doctorand al lui Roegen (și un comentator destul de avizat, dar suficient 
de...cuminte, al operei marelui economist) – cercetătorul japonez Kozo Mayumi

– NB: pe aceeași linie, în această privință, se înscrie și cercetătorul italian Mauro
Bonaiuti
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STADIUL BIO-ECONOMIEI (2/2)
• principalele caracteristici ale stadiului actual al bio-economiei sunt următoarele:

– prefixul bio este considerat într-un mod extrem de restrictiv

• este utilizat ca un predicat care cere ca acțiunea economică să imite procesele și 
„mecanismele” din natură (bazate pe modelul biologic)

• ex1.: alimentele să fie „bio”, adică cu minimum de adaosuri chimice de sinteză

• ex2.: utilizarea combustibililor fosili să fie înlocuită cu utilizarea combustibililor de origine 
biologică (NB: din punctul de vedere al calculului de eficiență, ideea s-a dovedit deja a fi 
dezastruoasă)

– justificarea teoretică a necesității trecerii de la procesul economic ortodox la cel de tip bio se 
face, în cea mai mare parte, tot pe baza raționamentelor proprii teoriei economice neo-clasice 
(fundamentaliste) – adică prin apelul la nelipsitul model homo œconomicus

• ex.: prin așa-numitul apel la principiul saturației (discutat și de Roegen în vol.1 din 
Economia analitică)

– nu există, încă, încercări serioase de fundare a teoriei bio-economice plecând de la principii, 
axiome, teoreme ș.a.m.d., în scopul construirii unui nou model de raționalitate economică –
modelul de raționalitate bio-economică

• NB: poate că un asemenea model ar putea fi numit, de exemplu: homo socionomicus
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BAZELE TEORETICE ALE BIO-ECONOMIEI (1/14)
• bazele interferenței ontologice biologie-economie (B-E)

– prezența necesară a subiectului biologic și în biologie și în economie

• biologia nu există fără subiectul biologic (fenomenul biologic este generat exclusiv de subiectul 
biologic)

• economia nu există fără subiectul economic (fenomenul economic este generat exclusiv de 
subiectul biologic cultural)

– prezența necesară a evoluției și în biologie și în economie

• subiectul biologic evoluează (ca specie) pe baza mecanismului mutație genetică aleatoare –
selecție naturală cumulativă direcționată de fitness-ul biologic

• subiectul economic (ca ipostază culturală a subiectului biologic) evoluează pe baza 
mecanismului mutație mesetică (mutație memetică + mutație semetică) – selecție socială
cumulativă direcționată de fitness-ul economic/social (vezi Winter și Nelson)

• consecințe necesare ale interferenței ontologice biologie-economie

– evoluția biologică influențează funcția economică a subiectului biologic

– evoluția economică se comportă ca un integrator secund (prin selecția socială, care este 
secundă în raport cu selecția naturală) pentru replicatorul genetic

– evoluția economică se comportă ca un integrator primar pentru replicatorii memetici, 
respectiv semetici

NB: selecția socială alterează selecția naturală (ex.: prin cooperare, în cazul subiecților 
biologici generici, sau prin medicină, în cazul subiecților biologici culturali)
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BAZELE TEORETICE ALE BIO-ECONOMIEI (2/14)
• zece analogii productive între procesul biologic și procesul economic

– (1) curba în „J” (tipul analogiei: analogie formală - AF)

• (def) o cauzalitate dată generează, pe termen scurt, o înrăutățire a stării sistemului, dar, 
pe termen lung, se produce o îmbunătățire a stării sistemului

• în biologie: fazele inițiale (sau intermediare) pot prefigura un fitness mai mic, dar care, 
apoi, se îmbunătățește față de situația anterioară, depășind, în valoare absolută, 
pierderea inițială (sau intermediară)

• în economie: deprecierea monedei duce, pe termen scurt, la înrăutățirea balanței de cont 
curent, apoi, pe termen lung, duce la îmbunătățirea balanței de cont curent

– (2) unitatea de selecție (tipul analogiei: analogie formală – AF) 

• (def) entitatea minimală (ca efect al reducționismului ontologic) capabilă să înregistreze 
variații ereditare (care să fie validate și, deci, selectate pentru a fi replicate inter-
generațional)

• în biologie: organismul (individul adult, fenotipul)

• în economie: comportamentul economic (individual sau de grup) (Winter și Nelson
numesc unitatea de selecție în economie: rutină)

– (3) unitatea de dezvoltare (tipul analogiei: analogie cauzală – AC)

• (def) entitatea minimală care preia mutația aleatorie și o replică inter-generațional

• în biologie: gena

• în economie: mema și/sau sema
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BAZELE TEORETICE ALE BIO-ECONOMIEI (3/14)
– (4) combinația aleatoriu – non-aleatoriu în procesul evoluționar (tipul analogiei: analogie formală –

AF)

• (def) mecanismul formal de replicare (dezvoltare – evoluție), în care dezvoltarea este inițiată în 
mod aleatoriu, iar evoluția (dar și dezvoltarea însăși) este non-aleatorie

• în biologie: genotipul variază și se replică aleatoriu, în timp ce selecția naturală, aplicată 
fenotipului, este non-aleatorie

• în economie: cadrul memetic se modifică aleatoriu, în timp ce selecția socială este non-
aleatorie (NB: totuși, cadrul semetic se modifică întotdeauna non-aleatoriu)

– (5) combinația evoluție lentă – evoluție rapidă în procesul evoluționar (tipul analogiei: analogie 
formală – AF)

• (def) dinamica evoluționară non-netedă, cu rupturi de ritm și de amplitudine a evoluției

• în biologie: echilibrul discontinuu (punctuated equilibrium) (vezi, de ex., Gould)

• în economie: ciclul economic, cu accelerări/decelerări rapide în anumite faze

– (6) combinația speciație alopatrică – speciație simpatrică în procesul evoluționar (tipul analogiei: 
analogie cauzală)

• (def) dinamică evoluționară dependentă de gridul topologic

• în biologie: speciația biologică generată de separarea geografică (alopatrică), combinată cu 
speciația generată de separarea comportamentală în aceeași arie geografică (simpatrică)

• în economie: specializarea economică generată de dotarea cu resurse (alopatrică), combinată 
cu specializarea generată de gradul și structura instrucției, la aceeași dotare cu resurse  sau de 
gradul și structura instituțională (simpatrică)
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BAZELE TEORETICE ALE BIO-ECONOMIEI (4/14)
– (7) relevanța fitness-ului în funcție de scala mediului (tipul analogiei: analogie de scală 

fractală – ASF)

• (def) și în biologie, și în economie, evaluarea fitness-ului este diferită în funcție de 
„rezoluția” (grid-ul) avut în vedere fie în privința spațiului, fie în privința timpului

• în biologie: pe spații geografice mici sau pe termen scurt, îmbunătățirea fitness-ului 
poate fi nerelevantă, dar pe spații geografice mari sau pe termen lung, îmbunătățirea 
poate fi relevantă

• în economie: o măsură, acțiune, memă sau semă poate da rezultate neconcludente la 
nivel micro sau pe termen scurt, și rezultate concludente la nivel macro sau pe termen 
lung

– (8) norma de reacție a mediului la variația aleatorie a replicatorului (tipul analogiei: analogie 
formală – AF)

• (def) și în biologie și în economie, variația replicatorului „anunță” norma de reacție a 
integratorului

• în biologie: genotipul (replicatorul) generează nu fenotipul, ci norma de reacție a 
mediului (integratorul) la variația genotipului

• în economie: variația cadrului memetic și a cadrului semetic generează nu 
comportamentul economic, ci norma de reacție a mediului economic și social la variația  
cadrului memetic și a celui semetic
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BAZELE TEORETICE ALE BIO-ECONOMIEI (5/14)
– (9) feed-back pozitiv între complexitate și sustenabilitate (tipul analogiei: analogie de scală 

proporțională – ASP)

• (def) atât în biologice, cât și în economie, cu cât un sistem este mai complex (cu o 
structură internă mai diversificată/complicată), cu atât el este mai stabil/sustenabil

• în biologie: viabilitatea (stabilitatea/sustenabilitatea) unei populații este cu atât mai 
mare cu cât acea populație este mai diversificată (adică cu cât gradul de expunere 
eterogenă la riscuri este mai mare)

• în economie: cu cât structura internă a unui sistem este mai diversificată (de exemplu, 
portofoliul de active), cu atât gradul de comunicare intra-sistem, de redundanță și de 
anti-fragilitate este mai mare, deci stabilitatea/sustenabilitatea este mai mare

– (10) nișarea (tipul analogiei: analogie cauzală – AC)

• (def) atât în sistemele biologice, cât și în cele economice procesul evoluționist implică 
ocuparea (sau crearea) de nișe care asigură minimizarea costurilor evoluționiste

• în biologie: speciile caută și ocupă nișe ecologice, împreună cu care evoluează (co-
evoluție)

• în economie: indivizii sau grupurile de indivizi (pe orice criterii de grupare) generează, de 
regulă în mod deliberativ, nișe economice (piețe, produse etc.) asupra cărora instituie și 
mențin un monopol care asigură maximizarea avantajelor evoluționiste
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BAZELE TEORETICE ALE BIO-ECONOMIEI (6/14)
• cinci analogii ne-productive între procesul biologic și procesul economic

– (1) „fenotipul” economic este efectul mutației genetice (tipul analogiei: analogie formală – AF)

• (def) mutațiile genetice conduc la variația preferințelor economice și, astfel, la formarea 
„fenotipului” economic

• respingerea analogiei: mutațiile genetice (variația genotipului) conduc la formarea (prin 
dezvoltare) a fenotipului natural (organismul adult a-cultural), pe când preferințele economice 
sunt un rezultat cultural; analogia este, deci, „nelegală”, bazându-se pe o simplă translatare 
necritică

– (2) cooperativitatea economică este un altruism reciproc (tipul analogiei: analogie cauzală – AC)

• (def) altruismul urmărește un avantaj net (diferența dintre avantaj și cost), față de egoism, care 
urmărește un avantaj brut; altruismul se produce între rude sau, mai rar, între indivizii aceleiași 
specii

• respingerea analogiei: cooperativitatea nu poate fi de natura altruismului (chiar reciproc), 
deoarece indivizii economici nu sunt rude (și nici indivizi ai aceleiași specii economice), ci, cel 
mult, de natura simbiozei (care nu are nimic de-a face cu altruismul)

– (3) ontogenia repetă filogenia (tipul analogiei:  analogie de scală fractală – ASF)

• (def) dezvoltarea fenotipului repetă etapele evoluției speciei căreia îi aparține fenotipul

• respingerea analogiei: deși în biologie poate fi adevărat (se pare că nici în biologie nu se 
confirmă, totuși), în economie nu este adevărat (vezi, de exemplu teoria dezvoltării stadiale a 
lui Rostow), deoarece experiența celor care au ajuns la un anumit nivel de dezvoltare 
economică poate fi încorporată direct de cei întârziați, care nu mai sunt obligați să repete toate 
etapele, ci pot sări peste ele (avantajul întârziatului), ceea ce la nivelul genomului nu este 
posibil
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BAZELE TEORETICE ALE BIO-ECONOMIEI (7/14)
– (4) explicația unui nivel de organizare este dat de nivelurile inferioare de organizare (tipul 

analogiei: analogie evolutivă – AE)

• (def) reducționismul explicativ spune că explicația unui sistem se reduce la explicația 
componentelor sale ireductibile din punct de vedere funcțional

• respingerea analogiei: bazele microeconomice ale macroeconomiei s-au dovedit a fi 
insuficiente (sau incomplete) pentru explicarea macroeconomiei, ca urmare a efectului 
de sinergie; așa au apărut paradoxurile de agregare (de exemplu, paradoxul 
economisirii), sau paradoxurile de ierarhizare (de exemplu, paradoxul agregării ierarhiilor 
– Arrow) 

– (5) gene candidat pentru comportamentul economic (tipul analogiei: analogie cauzală 
proporțională – ACP)

• (def) anumite gene sunt „responsabile” pentru anumite atitudini (și chiar aptitudini) 
economice ale indivizilor

• respingerea analogiei: dacă un comportament natural ar putea fi asociat cu o anumită 
genă (se pare, totuși, că cercetările în biologia evoluționară nu sunt concludente în acest 
sens), un comportament economic (care are și o determinație culturală) nu poate fi 
asociat cu o anumită genă (sau chiar cu un complex de gene)

NB: cercetările de biologie evoluționară arată că dezvoltarea organismului (trecerea de la 
zigot la fenotip) este condiționată poligenic (de ansambluri de gene care co-operează); în 
cazul economic, intervin, în plus, și memele, respectiv semele, deci identificarea de gene-
candidat pentru anumite comportamente economice este fantezistă
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POATE FI BIO-ECONOMIA O ȘTIINȚĂ „TARE”? (1/2)
1. Predicatele de suficiență ale unei științe „tari”

– caracter formal

• consecința 1: cunoașterea științifică implică exclusiv subiecți culturali

• consecința 2: cunoașterea științifică implică folosirea unui limbaj simbolic

– caracter non-ambiguu

• consecința 1: cunoașterea științifică este exclusiv (sau predominant) denotativă

• consecința 2: semnificația cunoașterii științifice este aceeași pentru orice subiect 
(prin folosirea jargonului)

– caracter falsificabil factual

• consecința 1: cunoașterea științifică este negociabilă public (validarea cunoașterii 
științifice se face prin „votul” comunității științifice)

• consecința 2: validitatea cunoașterii științifice  este non-categorică, deci 
condițională (cenzura celor trei „O” ai factualității: oricând, oriunde, orice factual
poate respinge cunoașterea științifică – criteriul Popper)

NB: bio-economia nu va putea îndeplini nici caracterul non-ambiguu, nici pe cel de fasificabilitate
factuală, deci, principial, bio-economia nu poate fi o știință în sensul „tare”
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POATE FI BIO-ECONOMIA O ȘTIINȚĂ „TARE”? (2/2)
2. Statutul posibil al bio-economiei

• o praxiologie naturală

• obiectul de studiu (și de acțiune) este relația dintre om și natură, din perspectiva 
generală a schimbului entropic (schimb disipativ din perspectiva omului)

• această relație praxiologică este de tip natural (mai corect spus, de tip naturalist) în 
sensul prevalenței principiilor de replicare și sustenabilitate co-evolutivă a omului 
(împreună cu artefactele sale, inclusiv instituționale) și naturii non-antropice

• o hermeneutică etică

• criteriile de stare finală ale societății umane (tip Pareto, Kaldor-Hicks, chiar Rawls) va 
trebui înlocuite cu un criteriu etic – care să se refere la îndreptățire, nu la merit, și nici la 
echilibru

– NB: probabil un criteriu procedural (de tip Nozick, care, în fond trimite la criteriul 
necondiționat al lui Kant) s-ar putea dovedi adecvat (desigur, el trebuie, încă, 
teoretizat)

• un proiect intelectual

• spre deosebire de acțiunea economică „istorică”, caracterizată de emergență (emergență 
pe care neo-clasicismul sau libertarianismul doresc s-o păstreze cu orice preț), bio-
economia va fi un proiect intelectual, deliberativ și, în măsură covârșitoare, normativ

– NB: de fapt, bio-economia va fi un produs politic menit să se naturalizeze
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ANEXĂ: CAPITALUL SOCIAL

10.09.2019 20Emil Dinga - Romanian Academy (emildinga2004@gmail.com; www.emildinga.ro)


