
În cele ce urmează vom face câteva precizări
referitoare la logica generală în sens kantian. 
Immanuel Kant pleacă de la premisa că totul în
natură funcționează după reguli și ca urmare, in-
clusiv exercitarea facultăților noastre trebuie să
respecte reguli care pot fi cunoscute și studiate.
”Intelectul, asemenea tuturor facultăților  noastre
în ansamblu, depinde în acțiunile sale de reguli

pe care le putem cerceta.” (Kant, 1985, pg. 64).
Remarcăm faptul că în opinia lui Kant, intelectul

trebuie considerat drept sursa și facultatea de a gândi reguli în
genere, realizându-se astfel o distincție clară între problemele de
fapt (probleme ale psihologiei empirice) și problemele de drept sau
de valabilitate (probleme ale logicii). În fapt, logica se ocupă cu prin-
cipiile inferenței valide, iar Kant sesizează că adevărurile însușite
prin folosirea intelectului sunt într-un fel mai nobile și mai profunde
decât cele însușite prin observație.
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Până a ne costuma cu măştile veneţiene, în pe-
rioada carnavalurilor, vom face o incursiune în lumea
turistică, analizând zonele cele mai vizitate, care
riscă în viitor, pe lângă efectele benefice d.p.d.v.
economic, să fie sufocate la propriu de expansiunea
turismului de masă, cu implicaţii majore asupra
sustenabilităţii şi populaţiilor rezidente. Valurile de

turiști pe care le înregistrează anumite destinații, pe lângă faptul că
uneori deranjează locuitorii, sunt o uzură pentru infrastructură și
resurse. Insulele Canare cu peste 89 de milioane de înnoptări, zona
metropolitană Paris (77,5 milioane de înnoptări), Catalonia (70,5 mil-
ioane de înnoptări), Insulele Baleare (65,3 milioane) şi zona croată
Jadranska Hrvatska (61,8 milioane de înnoptări) completează topul
primelor 5 regiuni cele mai vizitate.

tUrismUl masiv - gestionarea
limitelor capacităţii De primire

tUristică
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Politica comună în domeniul transportului se
numără printre primele patru politici comune
prevăzute în Tratatul de la Roma, ea făcând parte

din categoria aşa-numitelor politici de sprijin ale
integrării pieţelor naţionale într-o Piaţă Comună
şi mai târziu în Piaţa Unică. După Tratatul de la

Maastricht, Comisia Europeană publica în 1992,  Cartea Albă cu
privire la politica comună a transporturilor. Primele obiective stabilite
în Cartea Alba au fost deschiderea pieţei transporturilor şi tehnici
moderne de interoperabilitate. În ciuda succeselor înregistrate, piaţa
internă manifestî  încă distorsiuni. În anul 2001 s-a lansat o nouă
Carte Albă, care includea Strategia Dezvoltării Durabile a UE şi viza
reducerea gradului de congestie a traficului rutier şi utilizarea unor
modalităţi de transport cu impact ecologic redus.
Actuala Carte Albă stabileşte o serie de obiective ambiţioase privind
reducerea dependenţei Europei de importurile de petrol,
îmbunătăţirea mediului, scăderea numărului accidentelor şi reduc-
erea semnificativă a emisiilor de gaze cu efect de seră. Aceste
obiective trebuie încadrate în contextul unei creşteri continue a
cererii de transport, al diferenţelor în ceea ce priveşte evoluţia mod-
urilor de transport, al schimbărilor demografice şi al slăbirii
capacităţii de investiţii a autorităţilor publice din statele membre.

câteva consiDeraţii privinD  
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Despre logica generală

- continuare în pag 3  -

kaliningrad, fost königsberg

insulele canare

„Întâmplarea pecetluiește destinul singular 
al omului

cu mai mare forță decât se bănuiește”
emil cioran

Oamenii au ieșit din Marele Răboi – 1914-1918 – și din prelun-
girile sale europene și asiatice, cu o sete nestăvilită de viață.
Numărul imens al morților, răniților, dispăruților, al celor mutilați în
lupte, de gloanțe, obuze, bombe, marile distrugeri provocate de
război la tot pasul în Franța, Belgia, Italia, Rusia, România, Iu-
goslavia, Turcia, în Orient etc., nu le-o vor altera. Dimpotrivă.

Dan popescu

chicago sub teroarea gangsterilor

- continuare în pag 4-5  -
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Organizată în patru secţiuni
principale care trateaza de-
plasarea modală, eliminarea
ambuteiajelor , necesităţile uti-
lizatorului şi managementul
globalizării, Cartea Alba conţine
, de asemenea , 60 de măsuri
care au drept obiectiv elabo-
rarea unei politici " prietenoase
pentru persoane ". În plus, noua
politică în domeniul transpor-
turilor consideră ca fiind  funda-
mentale problemele referitoare
la preocupările privind mediul
înconjurător şi iniţiativele pentru
creşterea susţinută a pieţei.
Printre obiectivele Cărţii Albe se
numără înlăturarea autove-
hiculelor propulsate cu com-
bustibili convenţionali din oraşe,
atingerea unui nivel de 40% în
privinţa utilizării în aviaţie a
combustibililor sustenabili cu
conţinut scăzut de carbon până
în 2050 şi o reducere de 40% a
emisiilor provenite din transpor-
turile navale.
Dezvoltarea viitoare trebuie să
se bazeze şi pe îmbunătăţirea
performanţei vehiculelor în ma-
terie de eficienţă energetică
pentru toate modurile rutier, fer-
oviar, naval şi aerian precum şi
dezvoltarea şi implementarea
combustibililor şi a sistemelor
de propulsie sustenabile
corespunzătoare.
Transporturile de marfă pe
distanţe scurte şi medii până la
circa 300 km vor continua să fie
efectuate în mare măsură cu
ajutorul camioanelor. Prin ur-
mare este important ca, pe
lângă încurajarea unor soluţii al-
ternative de transport feroviar şi
naval, să se îmbunătăţească
eficienţa camioanelor, prin dez-
voltarea şi adoptarea unor noi
motoare şi a unor combustibili
mai curaţi, prin utilizarea unor
sisteme de transport inteligente
şi prin adoptarea de măsuri su-

plimentare pentru
îmbunătăţirea mecanismelor de
piaţă.
În Cartea Alba se prevede că,

prin activităţi de cercetare şi
prin utilizarea mijloacelor tehno-
logice , transportul  să  devină
mai puţin poluant şi mai eficient. 
În continuare  sunt prezentate
câteva din domeniile în care
sistemele inteligente de trans-
port vor juca un rol important
pentru viitorul transportului eu-
ropean.
Siguranţa este unul din obiec-
tivele principale ale noii politici
în domeniul transporturilor şi
constă în îmbunătăţirea sigu-
rantei rutiere in Europa.
Comisia Europeană
încurajează dezvoltarea de
tehnologii innovative, care să
conducă la apariţia pe piaţă a
unor vehicule noi, mult mai sig-
ure. Astfel, sistemele inteligente

de transport sunt considerate
ca fiind " o oportunitate care tre-
buie aplicată ".
De asemenea siguranţa activa
din  Cartea Alba face referiri la
un acord la nivel European,
aflat în derulare cu industria
constructoare de vehicule
privind introducerea de sisteme
de siguranţă activă. Se afirmă
că tehnologiile inovative, pre-
cum managementul traficului şi
sistemele de evitare a coliziu-
nilor, pot imbunătăţii siguranta
drumurilor cu peste 50 % .
Noua politica în domeniul trans-
porturilor subliniază faptul că un
management îmbunătăţit al
relaţiei vehicul - viteză reprez-
inta un aspect esenţial al
siguranţei , cu obţinerea de
beneficii suplimentare prin
diminuarea congestionărilor şi
reducerea emisiilor de dioxid de
carbon. În această privinţă, po-

litica se referă la noile
tehnologii, care pot determina
viteza optimă, precum sis-
temele de comunicare am-
plasate la bordul vehiculelor şi
indicatoarele cu mesaje vari-
abile.
Planul de actiune "e- Europe "

propune programe pentru dez-
voltarea şi implementarea unor
servicii inovative şi de monitor-
izare în reţeaua trans-
europeană, precum şi pentru
introducerea de sisteme de
siguranţă activă pentru vehicule
.

Pentru a reduce
congestionările, Cartea Alba
încurajează luarea de măsuri
specifice, coordonate la nivel
european,  pentru managemen-
tul traficului şi susţine elabo-
rarea de planuri de
management al traficului între
principalele reţele transeu-

ropene.
În Cartea Alba este cerută in-

troducerea tahografului digital
pentru intărirea controlului rutier
şi îmbunătăţirea monitorizării
drumurilor. Prin utilizarea
tahografului digital, viteza de
deplasare şi perioada în care
este condus vehiculul pot fi în-
registrate pentru o perioadă mai
lungă de timp, decât în cazul
utilizării tahografului mecanic.
În ceea ce priveşte marfa şi
transportul rutier de mărfuri,
noua politică în domeniul trans-
porturilor prevede că, sistemele
de urmărire şi monitorizare vor
deveni din ce in ce mai sigure
prin utilizarea tehnologiilor
informaţiei şi telecomunicaţiilor
, în special a sistemului euro-
pean de navigaţie şi localizare
prin sateliţi GALILEO .
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Regulile după care operează in-
telectul sunt în accepțiune
kantiană fie necesare, fie acci-
dentale. Așadar, dacă se face
abstracție de toate cunoștințele
pe care le dobândim empiric de
la obiecte și vom face referire
doar la sfera de aplicare a int-
electului în genere, atunci pot fi
descoperite reguli necesare în
toate împrejurările și care sunt
independente de orice obiect
determinat al gândirii. Aceste
reguli sunt necesare deoarece
în lipsa acestora nu se poate
produce gândirea și pot fi con-
siderate a fi independente de
orice experiență, a priori (Kant,
1985, pg. 65). Tocmai în acest
sens, Kant este de părere că
logica trebuie considerată: a)
fundament pentru celelalte
științe (ca propedeutică a
oricărei aplicări a intelectului) și
care face abstracție de obiectul
analizat; b) nu este un instru-
ment de cercetare științifică (nu
este un organon); este un
canon. 
Spre deosebire de matematică,
logica pentru Kant nu este un
organon deoarece aceasta tre-
buie considerată o artă generală
a rațiunii, dar remarcăm faptul
că dacă ne rezumăm doar la
rolul de a pune în concordanță
cunoștințele în genere cu forma
intelectului, aceasta poate fi
numită, și acceptată de Kant,
drept organon. Atributul de
canon este atribuit logicii pe
considerentul că aceasta nu
împrumută principii de la vreo
știință sau din experiență, ci
conține doar legi a priori. În
logică nu se poate pune prob-
lema cum gândim, ci cum ar tre-
bui să gândim. ”Logica este o
știință a rațiunii referitoare nu la
materie, ci la forma pură; o
știință apriori despre legile
necesare ale gândirii, dar nu cu
privire la obiecte particulare, ci
la toate obiectele în genere,
deci o știință a aplicării corecte a
intelectului și a rațiunii în
genere, dar nu în mod subiectiv,

adică nu pe baza principiilor
empirice (psihologice), cum
gândește intelectul, ci în mod
obiectiv, adică pe baza principi-
ilor a priori, așa cum ar trebui să
gândească intelectul.” (Kant,
1985, pg.69).
Acestea fiind spuse, un fapt
este cât se poate de cert. Pen-
tru Kant, utilitatea logicii rezidă
din faptul că poate fi considerată
o critică a cunoașterii, nu este
un organon și nici o algebră cu
ajutorul căreia se pot descoperi
adevăruri ascunse. Dar care
sunt sursele cunoașterii? În
accepțiunea lui Kant avem de-a
face cu două surse, intuiția și
noțiunile. ”Cunoașterea noastră
provine din două izvoare funda-
mentale ale simțirii: primul este
capacitatea de a primi
reprezentări (receptivitatea im-
presiilor), al doilea este capaci-
tatea de a cunoaște un obiect
cu ajutorul acestor reprezentări
(spontaneitatea conceptelor);
prin cel dintâi ne este dat un
obiect, prin cel de-al doilea el
este gândit în relație cu acea
reprezentare (ca simplă deter-
minare a simțirii). Intuiția și con-
ceptele reprezintă deci

elementele întregii noastre
cunoașteri, astfel că nici con-
ceptele fără o intuiție care să
corespundă într-un mod oare-
care, nici intuiția fără concepte
nu pot da  o cunoaștere.” (Kant,
2009, pg. 95). Se constată fap-
tul ca intelectul nu poate intui,
iar simțurile nu pot gândi. Ca ur-
mare, cunoașterea derivă din
unirea celor două. Dintre cele
două, intelect și simțuri, logica
este atribuită primului, adică in-
telectului. Dar care sunt cate-
goriile de logică? Pentru Kant,
conceptul de logică este numit
logică generală, cu următoarele
categorii: logică generală pură
și logică generală aplicată. ”O
logică generală, dar pură, se
ocupă numai de principii a priori
și este un canon al intelectului și
al rațiunii, dar numai cu privire la
ceea ce-i formal în folosirea lor,
oricare ar fi conținutul (empiric
sau transcendental). O logică
generală se numește apoi
aplicată atunci când se ocupă
cu regulile folosirii intelectului în
condițiile empirice subiective pe
care ni le predă psihologia. Ea
are deci principii empirice, deși
este într-adevăr generală într-

atât, încât se raportează la
folosirea intelectului, fără a lua
în considerare distincțiile dintre
obiecte.” (Kant, 2009, pg,27).
Cu toate acestea, doar logica
generală pură este considerată
știință de către Kant și trebuie
separată de logica aplicată
(considerată tot generală), pre-
cizând faptul că logicienii tre-
buie să aibă în vedere două
reguli: 1) logica generală face
abstracție de orice conținut al
cunoașterii intelectului și al
diversității obiectelor ei și nu are
de-a face decât cu simpla formă
a gândirii; 2) logica generală nu
se bazează pe principii em-
pirice, nu scoate nimic din psi-
hologie și ca urmare, nu are
influență asupra canonului int-
electului.
În fapt, logica generală a lui
Kant, după care se ghidează in-
telectul, poate fi descrisă prin in-
termediul noțiunilor, judecăților,
raționamentelor.
Știm că funcția rațiunii este ab-
stractizarea și cea mai înaltă
formă a gândirii este categoria.
Noi gândim prin intermediul cat-
egoriilor. Abstractizarea este
dată de concepte, noțiuni. Ceea

ce constatăm la Kant este fap-
tul că la el logica generală nu
cercetează sursele conceptelor,
noțiunilor sau cum iau naștere
acestea ca reprezentări. La
acesta, logica generală
cercetează doar modul în care
reprezentările date devin noțiuni
în gândire. 
Actele logice ale intelectului,
prin care se produc noțiunile,
după forma lor, sunt (Kant,
1985, pg.147): a) comparația,
adică confruntarea
reprezentărilor între ele în raport
cu unitatea conștiinței; b) re-
flexia, adică reflectarea asupra
modului în care pot fi concepute
diferite reprezentări într-o
singură conștiință; c) abstracția,
adică separarea de tot restul, de
care se deosebesc
reprezentările date.
Conceptele sunt împărțite de
către Kant în noțiuni superioare
(gen) și noțiuni inferioare
(specie). 
Pe seama noțiunilor se
realizează judecăți. Pentru
Kant, judecata este
reprezentarea unității conștiinței
diferitelor reprezentări, sau
reprezentarea relației dintre
reprezentările care constituie o
noțiune. Judecățile sunt
împărțite de Kant astfel: 1) după
criteriul calitate: universale, par-
ticulare și singulare; 2) după cri-
teriul relația judecăților:
categorice, ipotetice și disjunc-
tive;3) după criteriul modalitatea
judecăților: problematice, aser-
torice și apodictice.
Pe seama judecăților se fac
raționamente. Prin raționament,
în sens kantian, înțelegem acea
funcție a gândirii prin care este
derivată o judecată din altă
judecată (deducerea unei
judecăți din altă judecată). Cat-
egoriile de raționament sunt, din
perspectivă kantiană: mijlocite
sau nemijlocite.

În concluzie, logica generală
în sens kantian poate fi descrisă
astfel: gândim prin intermediul
conceptelor, pe seama con-
ceptelor se fac judecăți, iar pe
seama judecăților se fac
raționamente (se conchide).   
bibliografie: 
Kant, I, (2009), Critica rațiunii
pure, Editura Univers Enciclo-
pedic Gold, București
Kant, I, (1985), Logica generală,
Editura Științifică și
Enciclopedică, București
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Într-un fel, cu toate durerile și
tristețile ei, dar și cu marile ei bucurii,
lumea se „primenea”: gânduri noi,
de un fel sau altul, speranțe noi,
veșminte noi, înfățișări noi, viață
nouă. Economiile începeau să
vorbească și ele într-o astfel de
limbă. Statele Unite, chiar dacă cu
contribuții materiale, financiare,
umane importante, care, de fapt, le-
au dinamizat economia, dar ceea
ce este esențial, departe, foarte de-
parte de luptele și distrugerile
năprasnice ale războiului, vor fi
marea învingătoare. Europa, eco-
nomic și social, politic, cultural avea,
va avea mari probleme, în vreme ce
Statele Unite, devenite marele cred-
itor pentru puterile europene, vor
avea mult mai puține. Totodată, ele
se pregăteau să înlocuiască, din ce
în ce mai mult, prin influență și
statut, marile imperii coloniale – bri-
tanic, francez, belgian, pe urmă,
ceva mai mici, italian, spaniol, ger-
man, rusesc, turcesc etc. – situație
pe care o va dezvolta și desăvârși
timpul de după Al Doilea Război
Mondial. Servii din colonii, din tru-
pele coloniale participante la lupte,
văzuseră „omul alb”, stăpânul, în
numeroase situații dramatice și
umilitoare, învins de alții, ceea ce i-
a diminuat sensibil statutul de șef,
prestigiul...Se vădea în America,
mai mult decât în Europa, o eră
nouă care va alimenta din plin iluzi-
ile oamenilor, proiectele lor, dar, de
la un moment dat, și contradicțiile
societății americane. Erau „anii neb-
uni” ai Statelor Unite, anii unui timp
excepțional de „capitalism
triumfător” 1), de schimbări și opor-
tunism, dar și de excese de tot felul.
Ei – anii amintiți – vor conduce, mai
ales excesele, la o economie ieșită
consistent din tipare, la declanșarea
marii și dramaticei crize economice
mondiale din 1929-1933. Criză ce
nu semăna cu criza ciclică a unui
capitalism  provizoriu „în pană”, cu
care americanii erau obișnuiți. Her-
bert Hoover nu și-a dat seama de
asta. Roosevelt, însă, da...
1. ...Până atunci, mai era însă. Cu
precădere, după 1922, cei 100 de
milioane de americani, poate ceva
mai mult, vor cunoaște o prosperi-
tate greu de închipuit altădată. Țara
lor era prima mare putere
economică și industrială a lumii, rit-
mul de creștere economică era de
circa 3%, mult pentru dimensiunile

economiei americane, veniturile pe
locuitor se amplificau, iar „oamenii
de afaceri” de succes erau eroii tu-
turor. Erau modelele. Publicitatea
devenise de o amploare
nemaivăzută. Un anume „American
way of life” se desena tot mai
pronunțat generând și amplificând,
printre altele, visurile europenilor
săraci care speraseră și sperau tot
mai mult că vor ajunge în țara „tu-
turor posibilităților” a „miracolelor
economice”.
Este un cadru general și sunt

câteva lucruri ce trebuie precizate.
Pe de o parte „economia
americană nu era atât de solidă
precum părea” – subliniază – și nu
doar ea – cercetătoarea franceză
Hélène Harter. Cifre de Anuar Sta-
tistic ne relevă că inegalitățile în ce
privește veniturile – inegalități cu
efecte majore în ceea ce privea
poziția socială a oamenilor – erau
evidente. Șomajul dar și unele
meserii prost plătite, mai puțin califi-
cate, insule de sărăcie, accentuau
în acest sens. Să ne amintim de
abatoarele din Chicago, din ro-
manul „Mocirla” („The Jungle”) al lui
Upton Sinclair? Dar nu doar de
ele...  Mulți imigranți. Unii mulțumiți,
dar și nu puțini nemulțumiți (vezi și
filmul lui Elia Kazan „America,
America”). Mai ales agricultorii „prof-
itau” cu greu de prosperitate.
Creșterea economică era mult
dependentă de credite în vreme ce
o speculație dezlănțuită se vădea
tot mai mult deconectată de la val-
oarea reală a economiei. „Nomi-
nalul” era una, iar realul cu totul
altceva. „Krah”-ul bursier, debutând
cu atâta forță în „Joia neagră” din
octombrie 1929 și care va continua,
apoi, la temperaturi mai înalte, o va
demonstra pe deplin.
Așa, însă, până una alta, cum ne-
o indicau președinți americani suc-
cesivi – la început Warren Harding,
dar pe urmă, cu și mai mare tărie
Calvin Coolidge (1923-1929) și mai
ales Herbert Clark Hoover la în-
ceputul mandatului său (1929-
1933), republicani cu toții și
promovând politica de repliere a
Americii pe ea însăși – situația era
cea a unui optimism nedisimulat și
îndreptățit de rezultate chiar și pen-
tru cei care, într-un fel sau altul,
pătrunseseră și pătrundeau – este
drept, mai la suprafață – „secretele”
mecanismului economic. Erau greu
să prevezi o astfel de criză atunci
când, pentru prima oară în istoria
lor, în Statele Unite erau mai mulți
orășeni (urbani) decât rurali. Atunci

când binefacerile electicității
pătrundeau tot mai larg, străzile fiind
frumos luminate și propice
dezvoltării vieții nocturne. În orașe
era, pasionant chiar, „boom”-ul imo-
biliar. Modernitatea cucerea tot mai
mult poziții de seamă. „Invazia”
benefică a ascensoarelor permitea
construcții de tip „zgârie nori” din ce
în ce mai înalte. Dimensiunea
verticală a orașelor dezvoltase
foarte mult și economia serviciilor,
iar industria prospera și în condițiile
taylorismului și fordismului. Auto-
mobilul devenise un zeu stăpânitor
a multe, se vădea o veritabilă
civilizație a motoarelor pe 4 roți. Eu-
ropa era mult în urmă. În anii 1920,
în Statele Unite la 6 persoane era
un automobil, în vreme ce, iată, în
Franța, de exemplu, raportul era de
un automobil la 44 persoane.
Localitățile limitrofe, cu importante
cartiere rezidențiale, se dezvoltau
ca „trandafirii” pe lângă marile
orașe. Media face și ea progrese
uluitoare. Radioul este, aproape, în
fiecare casă, exceptându-i, uneori,
pe cei, nu chiar puțini, sub limita
sărăciei. Un gen muzical, până
atunci „gustat” cu precădere de
„America neagră”, începe să facă
adevărate ravagii de deliciu în rân-
dul albilor: jazzul. Cinematograful
este iubit de toți, marile studiouri fac
filme cu intrigi pasionante dar și cu
teme serioase, proliferează o
veritabilă cultură cinematografică.
Statele Unite devin, în cea mai
mare măsură, creatorul mondial al
filmului, Hollywood-ul și marile stu-
diouri devin un vis pentru toți. Ne-
maivorbind că în 1927 strălucește o
nouă invenție tehnică a epocii: filmul
vorbit. Primul film, astfel: „Cântărețul
de jazz”.
Astfel de noutăți fac ca organizarea
patriarhală a societății să sufere
modificări însemnate. Și sub efectul
unui anume recul al religiei, nu puțini
ieșind cât de cât de sub preceptele
ei și înțelegând să-și trăiască și alt-
fel viața. În 1919 femeile americane
obțin dreptul de vot. Numeroase
dintre ele lucrează. Coafurile se
schimbă ca și vestimentația. Cor-
sajele dispar, fustele sunt mai cam-
brate și mai ales mai scurte.
Femeile dobândesc, tot mai multe,
conștiința propriei valori, individuale
și sociale, emanciparea este la or-
dinea zilei, fumează, mai beau,
divorțează. Rolul femeilor în ce
privește copiii, biserica, bucătăria se
menține, la unele mai mult, la altele
mai puțin, dar situația este consis-
tent schimbată comparativ cu cea

de la finele secolului trecut. Era
oricum, în numeroase din aceste
perspective o nouă Americă, cu
motoare de dezvoltare și cu multe,
cu imense tentații...
2. Unii cetățeni – mulți –
contribuiseră la formarea ei. Alții –
nu prea puțini, totuși – nu se
recunoșteau în ea. Conservatorii
refuză o astfel de modernitate și
chiar plâng după modul de viață de
altă dată. Ei vor adera pe deplin la
sloganul republican care proferează
„întoarcerea la normal”. Ei sunt mai
mulți în Sud, relativ mai tradițional,
cu o populație de culoare în
proporție importantă, care
emancipată, „înviorată” de alcool, ar
fi putut solicita mult mai mult decât
avea, ar fi putut provoca mari de-
zordini. Ceilalți, cu precădere în
Nord, aveau un alt ritm de viață și
sperau deschis în deliciile civilizației.
Nu sunt puțini nici aceia care,
pornind de la dificultățile europene
în a gestiona situația de după
război, dar și de la teama propagării
Revoluției bolșevice pe fondul unor
greve masive din 1919, 1920
ș.a.m.d., au reticențe atât față de
„Lumea europeană veche” dar, într-
o măsură, și față de „Lumea
europeană nouă”. Dintr-o astfel de
perspectivă se reduc cotele de
imigrație din Europa, țintindu-i mai
ales pe cei din Europa Meridională
și Orientală, care, până atunci,
oferiseră grosul în acest sens. În-
cepe, dar, o luptă și împotriva in-
amicilor din interior, uneori mai
timizi, personalizați, deseori, mai
ales în contextul multora din
modificările amintite. Ca peste tot în
lume, dar nu teribil de bine definiți,
pe un plan foarte general conserva-
torii „se bat” cu progresiștii. Banul,
însă, și plăcerile mai mult sau mai
puțin subterane pot modifica, dilua
opinii și de o parte și de alta...
Oricum, într-o societate ce pro-

gresa, cu resurse, cu speranțe și
iluzii, cu mari progrese tehnice și
tehnologice, cu o industrie de vârf
tot mai dezvoltată, fenomenul
infracțional se extinde masiv și își
modifică și el vestimentația.
Imigranți italieni, olandezi, francezi,
evrei, germani de geneză, dar și
anglo-saxoni, localnici, constituiți în
grupări delincvente, simt că lumea
e a lor. Împușcă, omoară cu arme
performante, cu mitraliere de mână,
se modernizează cu automobile de
„mare” viteză, sparg bănci, se bat
între ei, duc o viață fastuoasă. Bani
să ai că ai ce să faci cu ei. Se
trăiește clipa, epicurianismul este la

modă, eschibiționismul spectacu-
los, chiar dacă deseori în forme la-
tente, devine un mod de viață.
Aveau unde, aveau cum, aveau cu
ce.
Toate acestea, printre altele,
trezesc și dezvoltă invidii. Atât de la
cei săraci, de la cei înstăriți, cât și de
la o administrație bogată dar și
coruptă, mai bine spus disponibilă
de a fi coruptă, ceea ce proliferează
nelegiuirile și complică sistemul. Mai
ales că, în anii 1920 se resuscitează
„Ku-Klux-Klan”-ul, crima tăcută rel-
ativ oficială... Desigur, legi restrictive,
punitive existau, unele foarte se-
vere, numeroși funcționari și polițiști
își făceau datoria. Dar nevoile de
bani erau mari, tentațiile și libertățile
multe... Corupția își croiește loc, in-
teresele politice sunt negociate de
gangsteri care le satisfac dar în
schimbul „închiderii ochilor” din
partea autorităților, în raport cu in-
teresele lor etc. Justiția încerca să-și
facă datoria, dar America, cea mai
puternică țară a lumii, cu cea mai
înaintată democrație, permitea, de-
seori, drumuri întortochiate în pro-
cese, veritabile supape de siguranță
și supraviețuire pentru gangsteri.
Avocați specializați astfel și
judecători cu „slăbiciuni”. „Decât să
condamnăm un nevinovat, mai bine
10 vinovați să scape de pedeapsă”,
se spunea deseori. Nu întotdeauna
aceasta era calea dorită de oameni.
3. ...Tabloul este, desigur, incom-
plet, atât în ce privește unele linii de
forță cât și detaliile lui. Oricum este
suficient, opiniez, pentru a înțelege
de ce nu doar conservatorii ci și unii
progresiști se reunesc împrejurul
unui subiect care-și trage seva și din
diferitele religii creștine: prohibiția.
Dacă se va opri alcoolul, lumea va
deveni mai bună, patronii vor fi mai
lucizi, oamenii nu-și vor cheltui ven-
iturile pe băutură, vor fi mai odihniți,
vor munci mai bine, vor fi mai cinstiți
nesupuși viciului, vor fi mai puțin
săraci, vor câștiga mai mult, familiile
vor fi mai mulțumite. Se sesizase
chiar o anumită relație între con-
sumul excesiv de alcool și
predilecția astfel a valurilor de
imigranți (cum spuneam mai ales
din sud etc.) din anii 1880 și de mai
apoi. „Băutura putea face integrarea
mai suportabilă” ziceau mulți. De al-
tfel, în 1918, în 32 de state ale Uni-
unii care concentrau circa trei
pătrimi din americani s-au luat deja
măsuri restrictive față de consumul
de alcool.

- continuare în pagina 5 -

Dan popescu

f.d. roosevelt va aboli legea
prohibiției

al capone lucky luciano
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Mai devreme, în decembrie 1917,
Congresul adoptase un amenda-
ment la Constituție care interzicea
„fabricarea, vânzarea sau trans-
portul produselor spirtoase în inte-
riorul Statelor Unite, precum și
importul sau exportul lor”. Ratifi-
carea sa relativ rapidă a permis ca
prohibiția băuturilor alcoolice să
intre în vigoare în ianuarie 1920.
Cum America era deja împărțită de
câțiva ani între „drys” (adepții „secu-
lui”) și „wets” (adepții băuturilor),
este clar că în plan legislativ partida
fusese câștigată de „drys”. Respec-
tiv, pe un plan general, conserva-
torii învinseseră partizanii unei
Americi mai moderne. Să încercăm
să dezvoltăm și să sintetizăm. Pe
de o parte, prohibiția a fost generată
de motivații religioase. Multe, destul
de „subțiri”. Să ne amintim că după
revocarea Edictului de la Nantes,
de către regele Ludovic al XIV-lea,
hughenoții francezi emigraseră în
Africa de Sud, aducând cu ei știința
cultivării viței de vie pentru fabri-
carea vinului, băut cu plăcere. În
condițiile în care, la începutul sec-
olului XX se credea și promova tot
ceea ce scria în Biblie, „băutul”,
totuși, era privit ca un păcat, cu atât
mai mult „băutul” în exces. Exista cu
precădere din partea bisericilor
protestante practica de a limita și
chiar de a interzice consumul de al-
cool, pe fondul în care, totuși, nici în
Germania, nici în Marea Britanie,
nici în Franța religia protestantă nu-
l interzicea. Nu era vorba dar de o
confruntare între religioși și
antireligioși, ci, de multe ori între
băutori și nebăutori dar religioși cu
toții. Totodată, prohibiția a avut
motivații economice importante.
Statele Unite deveniseră, deja, în
timpul respectiv, cea mai mare
națiune industrială. Un muncitor
care bea, de regulă, lucra, cum
spuneam, prost, utilajul său nu
dădea randamentul sperat. Exista
astfel o mișcare în favoarea
„temperanței”, cum scria istoricul
francez André Kaspi. Să notăm
deasemenea, că spre finele sec-
olului XIX se vădește în Statele
Unite – dar și în Europa – o mișcare
feministă susținută. De multe ori
feministele, nu puține dintre ele,
considerau că lupta împotriva al-
coolismului constituia o modalitate
de a prezerva independența fe-
meilor: vroiau o lume diferită în ra-
port cu cea care exista, o lume fără
alcoolism, mai morală și mai
sănătoasă. În sfârșit, ne-am referit
și la imigrație. Spre sfârșitul secolu-
lui XIX și începutul secolului XX cei
mai mulți imigranți în căutarea feri-
cirii veneau din sudul și estul euro-
pean, de multe ori și din centru. Or,
aicea se bea iar obiceiul, „tradiția”
fuseseră păstrate. De aici, mai

multe din măsurile de a temporiza
– cotele – imigrația astfel. Așadar,
pentru mulți, America se dorea o
societate excepțională, purificată de
toate relele, beția fiind una
importantă dintre acestea.
S-a câștigat, dar pe plan legislativ.
Era, însă, oare de ajuns? Nici
vorbă. Chiar dacă legea obliga ast-
fel, mulți, mulți americani nu erau
deloc dispuși să-și modifice modul
de viață, fie că aceasta ar fi însem-
nat „căderea” în ilegalitate. Cu atât
mai mult cu cât, încă de la început,
s-a demonstrat că lipseau, în bună
măsură, mijloacele pentru a face
respectată această lege... Așa că
bandiții, gangsterii au profitat din
plin. După controlul strict de către ei
al prostituției – cu sau fără stabili-
mente –, al jocurilor de noroc și
caselor de pariuri, al cametei ș.a.,
se profila terenul propice pentru o
nouă criminalitate: nerespectarea
prohibiției. Era, practic, un noroc, o
pleașcă de care erau hotărâți să
profite din plin. Cererea era mare iar
oferta o puteau rezolva ei, cu atât
mai mult cu cât păgubiții nu puteau
face reclamații: călcau și ei legea.
Se vor realiza producții imense – de
multe ori, băuturi de proastă calitate
–, importuri secrete ca și adevărate
războaie între gangsteri pentru con-
trolul cartierelor și lăcașurilor de
desfacere a alcoolului. Încet, încet,
America devenea un nou teatru de
crime, de mii și mii de morți. 
4. Eu m-am ocupat în mai multe
rânduri de economia Statelor Unite
în interbelic și de fenomenul gang-
steresc2).  Aflându-mă la fața locu-
lui, în Statele Unite – evident că
după Revoluție, înainte nu aveam
voie în Vest – am urmărit să-mi
îmbunătățesc cunoștințele și astfel.
În plus, am fost și sunt pasionat
cinefil iar despre prohibiție și con-
trabanda cu băuturi în America s-au
făcut sute și sute de filme, din care
eu am vreo 15 și am văzut câteva
zeci (mă refer, aici, cu deosebire la
filmul lui Martin Scorsese „Imperiul
din Atlantic City”, la filmul lui Brian
De Palma „Incoruptibilii”, la filmul lui
Michall Mann „Inamicii publici”, la fil-
mul lui Roger Corman „Capone”, la
filmul lui Sergio Leone „A fost odată
în America”, la filmul lui Francis
Ford Copolla „Nașul” etc.). Din toate
se vede clar cum prohibiția, pe fon-
dul unei mari cereri ilegale subter-
ane de alcool, a încurajat din plin
gangsterismul, dezvoltarea, în-
florirea chiar a crimei organizate. Se
puteau face mari afaceri mustoase
cu atât mai mult cu cât, pe lângă
efortul propriu de fabricație, alcoolul
se putea aduce de relativ aproape,
acolo nu era prohibiție: din arhipel-
agul francez Saint-Pierre-et-
Miquelon, din Canada ș.a. „Piața
neagră” a prosperat din plin. A cres-
cutr mult consumul de alcool tare –
deseori, de calitate mai proastă – în
detrimentul consumului de bere și
vin, și acesta, însă, amplificat.

Prohibiția a generat falimentul, „la
suprafață”, a numeroase localuri în
care se vindeau până atunci
băuturi, numeroși chelneri
pierzându-și locurile de muncă,
adăugând la șomaj, precum și
apariția altora, subterane, cu mult
mai multe riscuri, periculoase, su-
puse din plin reglementărilor
sângeroase de conturi dintre
grupurile de gangsteri, cu viața pe
care ți-o puteai pierde, servant sau
consumator, la tot pasul. Polițiștii și
agenții FBI-ului nu erau toți in-
coruptibili...
Legea Prohibiției s-a transformat, în
condițiile arătate, în opusul ei. În
ciuda legii, sau tocmai din cauza ei,
gangsterismul ia amploare, are ter-
minalii în poliție, procuratură,
primării, marea administrație etc. Iar
băutura curgea valuri pentru toți
care o doreau. Și o doreau mulți.
Bogați, dar și săraci, primari,
miniștri, polițiști, dar și amărâți, oa-
meni necăjiți, dive și prostituate,
femei de tot felul. Restaurante de
lux, cazinouri, prostituție cu sclipici,
cabarete, amante epatante, rochii
de seară scumpe, costume ele-
gante, blănuri, limuzine ultimul tip,
revolvere și arme sofisticate, cele-
brele mitraliere de mână, bijuterii cu
diamante, platină, aur masiv – era o
lume a contrabandiștilor deosebit
de evidentă. Se amestecau, din ce
în ce mai mult, ei înseși bând masiv,
cu consumatorii ca atare. Milioanele
de dolari curgeau cu putere în
buzunarele nelegiuiților...
Oricum, contrabanda cu alcool în

regimul „sec” a făcut explozie. Ea
se sprijinea pe o rețea largă de
producători – de la micile alambi-
curi, la mari fabricanți cu afacerea
ascunsă în fel și fel de depozite și
magazii. Ea se sprijinea pe impor-
turi, dealeri și intermediari pricepuți,
dotați cu „flote” de camioane și
șalupe, o rețea foarte bine unsă. Ea
se sprijinea pe „setea” de a bea a
unor segmente de populație căreia
i se interzisese această plăcere și
emancipare. Nume de referință
răspândite în întreaga Americă: in-
teligentul Johnny Torryo, nebunul Al
Capone, marele Enoch Lewis
Johnson, combinatorul Arnold
Rothstein, șmecherul Lucky Lu-
ciano, pedantul Joe Masseria, vio-
lentul John Dillinger, mai „domolii”
Frank Costello și Mayer Lansky
etc., cu toții criminali înrăiți, cinici,
fără nici un scrupul. Deviza man-
agementului respectiv era:
înțelegerea și un cuvânt bun pot
face treaba, dar adăugând un pistol
afacerea va deveni excelentă. Banii
ieșeau din buzunarele consumato-
rilor de orice fel, părțile schimburilor
păreau satisfăcute. Când poliția

închidea unul sau altul din restau-
rante, băutura translata în tripourile
clandestine, era o mișcare
continuă. În asemenea condiții,
mulți dintre americanii la început
partizani ai temperanței, se vor în-
toarce împotriva prohibiției. Nu doar
odată, însă, autoritățile au venit de
hac gangsterilor, chiar dacă prin mi-
jloace mai puțin specifice, cum au
fost arestarea și condamnarea lui
Al. Capone de către fisc, el
neplătind impozite pe rețeaua de
prostituție pe care, printre altele, o
conducea. Și dacă la început
marele director al FBI-ului John
Edgar Hoover a strălucit mai ales
prin absență, ulterior a dat lovituri
dintre cele mai spectaculoase
aceste pegre. Un veritabil campion
astfel: „Incoruptibilii” conduși de Eliot
Ness.
5.„Prohibiția” alcoolului, s-a dovedit
dezastruoasă, sub multe planuri, la
fel ca mai multe alte interziceri.
Sigur, nu toate. Ceea ce a determi-
nat, finalmente, autoritățile să
acționeze. După 10 ani de
existență, prohibiția își dovedise
toate limitele. Criza economică ce a
urmat krah-lui bursier din 1929, cum
se exprima un jurnal al timpului „a
trimis această navă la rebut”, ea
deja luând apă din toate părțile. 21
de milioane de americani au votat
pentru a alege Convențiile chemate
să abroge sau nu prohibiția iar din
aceștia 72% s-au declarat favorabili
eliminării prohibiției, respectiv
amendamentului amintit. În contex-
tul sistemului legislativ american,
unele state, însă, au votat să
rămână pe „sec”. Bunăoară, statul
Mississippi a revenit asupra
prohibiției tocmai în 1966... Candi-
dat la prezidențiale, Franklin D.
Roosevelt a condamnat „Al 18
Amendament” încă din 1932,
acesta fiind abrogat în 1933. O
mulțime entuziastă a salutat decizia
Congresului. Iar Eliot Ness, „in-
coruptibilul”, întrebat de un jurnalist:
„Ce vei face acum”, a răspuns im-
perturbabil: „mă duc acasă să beau
un pahar de vin”. Într-o țară a
libertății, a fost greu să interzici. Se
va schimba astfel și scena, socială
de până atunci, o serie de „actori”
rămânând, dar apărând numeroși
alții noi. Sub conducerea
președintelui Roosevelt, ieșind și
din criză, America își va continua
prosperitatea... O altă concluzie?
Bertrand Van Ruymbeke, un scri-
itor american al timpului nota la-
conic: „Prohibiția a marcat eșecul
Americii rurale și protestante de a
face din Statele Unite o țară pe
«sec»”. Cu mici corecturi – la unele
chiar ne-am referit – nu ai cum să
nu-i dai dreptate. Adăugăm că

prohibiția a constituit și constituie,
deopotrivă, un prilej de a reflecta
asupra echilibrului dintre interdicție
și legalizare pentru substanțele mai
mult sau mai puțin toxice de astăzi.
Să nu uităm că și în prezent mor
anual în Statele Unite circa 150000
de persoane ca efect al alcoolului și
drogurilor – acestea din urmă o
chestiune și mai complicată... Un
cost greu al modernismului, al
modernizării, al libertății? Nu cred
deloc. Mai degrabă unul din cos-
turile, cu multiple cauze, al faptului
că, doritori sau constrângători, o
parte din noi, înțelegem încă insufi-
cient ceea ce putem, ceea ce tre-
buie să facem... 
1)Sigur, un capitalism „triumfător”
ce se va dovedi relativ. În doar
câțiva ani se va transforma abrupt
în opusul său, fiind „salvat” apoi de
război și revenind pe urmă. Scriu
aceste rânduri gândindu-mă și la
recenta veste a „închiderii” între-
prinderii „Electroputere” Craiova –
în apogeul său de 25.000-30.000
salariați și care fabrica locomotive,
transformatoare de mare putere
etc. pe multe exportându-le.
Privatizată aiurea, fără un regle-
ment clar și dată la neofiți, ne-a
scăzut și ne scade accelarat
numărul oamenilor înalt calificați –
pe care nu-i putem înlocui – și ne
crește spectaculos, printre altele,
numărul de chelneri, piccolo, ser-
vante, desigur, profesii rezonabile,
ș.a. Oare ce o fi fost scris în detaliu
în Tratatul de integrare al României
în UE, atât de puțin comentat? Ce
cifre erau acolo pentru România?
Cherestea, grâu, mașini, instalații,
ouă? Cât, câte? Este un punct de
vedere, dar nu este vinovată Eu-
ropa de erorile noastre. Și mai sunt
multe, foarte multe alte fabrici ce au
avut și au soarta lui „Electroputere”.
Oare de ce? Și spun aceasta mulți
proeuropeni convinși. 
2)Vezi Dan Popescu, Civilizație și
industrie – cap. Crizele de
supraproducție generate de sub-
consum, Săptămâna marelui fali-
ment, Edit. Albatros, București,
1981; Dan Popescu, Terra: lumini
și umbre – cap. Delirul alb, Infernul
din Bronx, Edit. Sport Turism, 1988;
Dan Popescu, Cetatea liberă, Edit.
Continent, Sibiu-București, 2000;
Dan Popescu, O lume agitată –
cap. America, America, Edit. Conti-
nent Sibiu-București, 2003… vezi și
Hélèn Harter, L’Amerique s’eveille,
in Gangsters, L’Amerique des an-
nèes folles (1919-1933), Historia
Special, nr.48, Juillet-Août, 2019;
André Kaspi, L’Amerique seche et
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Globalizarea transportului
poate fi sprijinită de tehnologiile
ITS. (Sisteme inteligente de
transport). Cartea Albă afirmă
că Europa trebuie să-şi
regândească rolul ei
internaţional, dacă îşi doreşte
să reuşească în dezvoltarea
unui sistem de transport durabil
şi să rezolve  cu succes prob-
lemele legate de congestionare
şi poluare.
Prețurile/taxele aferente
utilizării infrastructurii de trans-
port constituie o altă prioritate
cheie a noii politici, prin re-
alizarea unei modalităţi efi-
ciente de taxare a utilizării
infrastructurii de transport.
Tehnologia ITS poate fi utilizată
pentru realizarea de sisteme
amplasate la bordul vehiculului,
care permit plata prin inter-
mediul portofelului electronic
sau prin alte mijloace de plată
electronice.
Cartea Albă prevede că, în
scopul creării unui " transport
prietenos", este necesar ca
transportul public să devină
atractiv pentru utilizatori.
Pe măsură ce societatea
noastră devine din ce în ce mai
mobilă, politica UE încearcă să
ajute sistemele de transport să
facă față provocărilor majore cu
care se confruntă și anume:
congestionarea traficului rutier
și aerian generează costuri
reprezentând aproximativ 1 %
din PIB-ul anual al UE, în
condițiile în care, potrivit
estimărilor, transportul de
mărfuri și de pasageri va
căpăta o amploare tot mai
mare; dependența de petrol -
deși eficiența energetică a
transporturilor a crescut, acest
sector depinde încă de petrol
pentru a-și acoperi 96% din
necesarul de energie. Însă
resursele de petrol se vor
diminua, iar acesta va proveni
în mare parte din zone instabile
ale lumii. Se estimează că,
până în 2050, prețul petrolului
va fi cel puțin dublu față de
nivelul din 2005; emisiile de
gaze cu efect de seră - până în
2050, sectorul european al
transporturilor trebuie să-și
reducă emisiile cu 60% față de
nivelurile din 1990, dacă dorim
să limităm încălzirea globală la
o creștere de doar 2ºC; infra-
structura – calitatea variază de
la o țară UE la alta; concurența
- sectorul transporturilor din UE
se confruntă cu o concurență în
creștere pe piețele de transport
din alte regiuni de pe glob, care
cunosc o dezvoltare rapidă.
Datorită politicii UE, sectorul
european al transporturilor a în-
registrat progrese considerabile
în ultimii 20 de ani: un transport
aerian, maritim și rutier mai
sigur; un program de lucru re-
zonabil pentru cei care lucrează
în sectorul transporturilor; mai
multe posibilități de transport
pentru pasageri și întreprinderi;
mai puțină poluare; progrese
tehnologice către un transport
mai ecologic.
Alte progrese: în transportul ru-
tier - camioanele pot opera
acum și în alte țări decât cea de
origine, nefiind nevoite întot-
deauna să se întoarcă din
cursele internaționale fără
încărcătură. Această nouă flex-

ibilitate stimulează concurența,
sporește calitatea serviciilor de
transport de mărfuri și călători,
diminuează costurile și
eficientizează cursele, re-
ducând poluarea. În același
timp, o serie de norme tehnice
comune au ameliorat siguranța;
în transportul aerian - zborurile
se efectuează mai ușor și mai
ieftin, numărul companiilor
aeriene și al rutelor a crescut și
există sute de servicii care
leagă numeroase aeroporturi
din Europa. Cu ajutorul
inițiativei „Cerul unic european”,
UE va menține această
tendință. Acordurile „cer de-
schis" le permit companiilor
aeriene europene să opereze
zboruri cu plecarea de pe orice
aeroport din UE și sosirea în
orice oraș din alte țări. UE a
semnat acest tip de acord și cu
SUA, Canada, Israel, țări din
Balcani, Maroc, Iordania, Geor-
gia și Moldova, lista rămânând
deschisă; în transportul feroviar
- orice companie de transport
feroviar care dispune de o
licență poate presta acum ser-
vicii pe tot teritoriul UE.
Rețeaua feroviară de mare
viteză s-a extins rapid în ultimii
ani, permițându-le pasagerilor
să economisească timp și bani.
Sunt prevăzute îmbunătățiri su-
plimentare în transportul mar-
itim - 75% din schimburile
comerciale dintre Europa și alte
țări se realizează pe mare, iar
pe continentul european 40%
din mărfuri sunt transportate cu
vaporul. De asemenea, 400 de
milioane de pasageri utilizează
anual căile navigabile eu-
ropene. Deschiderea pieței
maritime le-a permis compani-
ilor de transport să opereze și
să circule liber și în alte țări
decât cea de origine. În 2014,
Consiliul UE și Parlamentul Eu-
ropean au convenit să pro-
moveze dezvoltarea, până în
2025, a unei rețele centrale de
puncte de alimentare cu gaz
natural lichefiat, situate în por-
turile maritime principale
(rețeaua transeuropeană, pre-
cum și a unor puncte de ali-
mentare cu energie electrică la
mal.) 

Cetățenii europeni, care
călătoresc în UE sunt protejați
prin intermediul drepturilor re-
cunoscute acestora, in cali-
tatea de   pasageri, acestea
acoperind toate mijloacele de
transport: avion, tren, vapor și
autobuz sau autocar.
UE își va putea atinge, cel mai
probabil, obiectivul strategic
pe care și l-a stabilit pentru
anul 2020, acela de a reduce
cu încă 50% numărul dece-
selor cauzate de accidente ru-
tiere.
Companiile aeriene care nu
prezintă siguranță au
interdicție de zbor în Europa.
Au fost introduse norme mai
riguroase în materie de
siguranță maritimă, printre
care controale mai stricte ale
ambarcațiunilor, penalizări
pentru poluarea cauzată de
neglijență și scoaterea
progresivă din circuit a
petrolierelor cu cocă simplă.
UE stabilește standarde de
siguranță și securitate și
finanțează doar proiectele noi
de infrastructură care
respectă aceste standarde.

UE colaborează cu organizații
precum Organizația Aviației
Civile Internaționale (OACI) și
Organizația Maritimă
Internațională (OMI), pentru a
promova standardele de
siguranță și securitate în
restul lumii.
În Cartea Albă din 2011 s-a in-
sistat asupra faptului că acei
carburanți sustenabili, cu
conținut scăzut de carbon ar
trebui să dețină o cotă de 40
% din consumul în domeniul
aviației în perioada  până în
anul 2050 și s-a pledat pentru
o reducere a cotei automo-
bilelor propulsate de
carburanți tradiționali în trans-
portul urban cu 50 % până în
anul 2030 și chiar cu 100 %
până în 2050.
UE sprijină cercetarea și ino-
varea prin introducerea unor
noi tehnologii ecologice de
transport. De exemplu, există
o serie de noi norme care
obligă țările din UE să pro-
moveze tehnologii curate (au-
tomobile care funcționează pe
bază de electricitate/hidrogen,
camioane/barje/nave care

utilizează drept combustibil
gazul) prin crearea unui
număr minim de stații de ali-
mentare.
În acest sens, Comisia
Europeană a lansat în data de
31 mai 2017 un set de
iniţiative intitulat "Europa în
mişcare", prin care se doreşte
o circulaţia rutieră mai sigură,
încurajarea tarifării cât mai
echitabile a drumurilor şi nu în
ultimul rând educerea emisi-
ilor de CO2 şi a noxelor din
aer rezultate în urma traficului
rutier.
biblografie
www.europarl.europa.eu
http://beta.ier.ro/documente/fo
rmare/Transporturi.pdfhttp://w
w w . f o n d u r i -
structurale.ro/stiri/19925/ghid
ul-privind-reducerea-emisiilor-
de-gaze-cu-efect-de-sera-in-
transporturi-prin-promovarea-
vehiculelor-de-transport-ru-
tier-nepoluante-in-consultare-
p u b l i c a
http://www.europarl.europa.eu
/atyourservice/ro/displayFtu.ht
ml?ftuId=FTU_5.6.1.html

Conf. Univ. Dr. Paul 
lucian, ulbs

aeroportul henri coandă, otopeni

aeroportul J.f. kennedy, new york
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Printre cele mai populare 20 de
regiuni turistice ale UE se
numără  și cele din  Spania (An-
dalucia şi Comunitat Valen-
ciana), din  Italia
(Veneto,Toscana, Emilia-Romi-
agna, Lombardia, Lazio şi Prov-
inzia autonoma di Bolzano), din
Franţa (pe lângă Paris,
Provence – Alpes - Côte d’Azur,
Rhône - Alpes, Languedon -
Rouisillon şi Aquitaine) sau
Marea Britanie (Londra), Aus-
tria (Tirol) şi Germania (Ober-
bayern).
Destinațiile turistice au promo-
vat măsuri foarte variate pentru
a gestiona turismul masiv și a
îmbunătăți distribuția călătorilor
și conservarea enclavelor, de la
limitarea sosirilor la seg-
mentarea tarifelor sau de sta-
bilirea impozitelor și taxelor pe
activități turistice, după cum
reflectă raportul „Coping with
Success: Managing Over-
crowding in Tourism Destina-
tions”, elaborat de World Travel
and Tourism Council (WTTC) și
firma de consultanță McKinsey
& Company, care subliniază că
planificarea și managementul
sunt esențiale pentru depășirea
acestei provocări. Această
organizație consideră că sunt
necesare patru reguli de bază:
a îmbunătăți și schimba datele
disponibile, o strategie clară,
angajamentul tuturor actorilor
din societate și introducerea de
noi surse de finanțare.  În ceea
ce privește finanțarea, studiul
indică faptul că există formule
inovatoare pentru a finanța
investițiile în infrastructură și
durabilitate. Pe lângă taxele tur-
istice, destinațiile
experimentează și alte opțiuni,
cum ar fi parteneriatele public-
private, crowdfunding și crearea
unui fond de către companiile
legate de acest sector în cadrul
unui district.  În domeniul
crowdfunding-ului, studiul
detaliază modul în care orașul
olandez Rotterdam a profitat de
această modalitate pentru
proiectul „I Make Rotterdam”,
respectiv construirea unui pod
pietonal care leagă centrul cu
suburbiile din nord. Acesta a
fost ridicat cu scânduri de lemn
sigilate cu numele donatorilor. 
Unele dintre cele mai populare
orașe din lume, cum ar fi
Barcelona, au primit adevărate
valuri de turiști în ultimii ani
care, uneori, au deranjat
rezidenții. Limitarea numărului
de sosiri turistice este o decizie
foarte dificilă, dar mulți dintre
participanții la sondajul efectuat
de WTTC au fost de acord că
unele destinații au atins limite
sau capacități  de primire
turistică suprasaturate. După
opinia specialiștilor în amena-
jarea turistică, întâlnim
următoarele tipuri de capacități
de primire: capacitatea fizică,
de schimb turistic, capacitatea
social–perceptivă, capacitatea
ecologică, psihologică și capac-
itatea economică de primire. 
Capacitatea economică de
primire reprezintă acea capaci-
tate de a absorbi funcţiunile tur-
istice, fără apariţia activităţilor
nedorite. Această abordare
este strâns legată de versiunea
analizei cost–beneficiu, care
tinde să asocieze o anumită

limită a capacităţii de primire în
funcţie de costurile ecologic, so-
cial, cultural şi chiar politic.
Problema este aceea de a de-
termina balanţa optimă între
toate costurile şi toate benefici-
ile, ceea ce constituie un
exerciţiu dificil. Astfel, este un
lucru naiv să considerăm că
substituirea resurselor şi/sau
implementarea unor noi
tehnologii sunt necesare şi sufi-
ciente pentru creşterea
eficienţei şi astfel pentru
depăşirea limitelor capacităţii
de primire. Oricum, este dificilă
susţinerea ideii că analiza cost-
beneficiu  este capabilă să
evidenţieze multiplele costuri
ale activităţii de turism.
Capacitatea de schimb turistic
este un alt concept menit să
evalueze impactul turist–
mediu–turist în contextul
dezvoltării durabile a turismului
și reprezintă un nivel de ex-
ploatare turistică a unei zone,
până la care aceasta oferă, în
condiţii de siguranţă, o maximă
satisfacţie vizitatorilor şi care
poate avea repercusiuni asupra
resurselor. Această noţiune
presupune existenţa unor limite
în exploatarea turistică.
Numeroşi factori determină es-
timarea capacităţii de schimb
care depinde şi de măsuri ad-
ministrative. Pentru estimarea
capacităţii de schimb, principalii
factori sunt: factori de mediu,
factori sociali și factori de
gestiune.
Capacitatea psihologică de
primire este depăşită în mo-
mentul în care turiştii nu se mai
simt confortabil în zona de
destinaţie, din cauza atitudinii
negative pe care o percep din
partea localnicilor, a aglomerării
sau a deteriorării mediului fizic.
Alţi autori consideră că această
capacitate psihologică de prim-
ire este un concept managerial
care include elemente ştiinţifice
şi empirice şi care depinde de
obiectivele zonei; este clar că
acest concept apare din
experienţa practică. Turiştii care
vizitează zona simt sau nu ei
înşişi satisfacţia personală, în
funcţie de experienţele acumu-
late în timpul călătoriei, de felul
în care au fost primiţi de local-
nici în mediul lor.
Capacitatea ecologică se referă
la acel nivel de dezvoltare a tur-
ismului sau a activităţilor
recreaţionale, peste care
mediul devine degradat sau
compromis; la un anumit nivel
al utilizării, trebuie pusă prob-
lema modului în care aceasta
afectează întregul ecosistem –
de la sol, apă, aer, dune fragile
sau eroziuni până la plante şi
animale – şi problema costului
refacerii ecosistemului.
Capacitatea fizică vizează acel
nivel al dezvoltării turistice sau
al activităţilor recreaţionale, la
care facilităţile oferite de terito-
riu sunt "saturate" sau încep să
se manifeste deteriorările
asupra mediului, datorită unor
suprautilizări turistice sau a unei
reţele infrastructurale inadec-
vate. Astfel, există numeroase
exemple privind destinaţii turis-
tice unde apa este poluată
datorită fie deversărilor directe
sau prin afluenţi, fie sistemelor
de canalizare depăşite, fie altor
cauze, ceea ce afectează
zonele de plajă şi, deci,
satisfacţia turiştilor. După unii
autori, aceasta se întâmplă în
zonele relativ mici unde s-a
dezvoltat turismul de masă (ex:

Malta). Dacă vizitatorii percep
faptul că relaxarea lor pe plajă
este afectată de mirosuri
neplăcute, zgomote sau polu-
are vizuală, aceasta înseamnă
că a fost depăşită "capacitatea
fizică de primire", astfel încât
vor fi "inhibate" vizitele ulte-
rioare în zona de destinaţie.
Aceste modificări nedorite ale
capacităţii fizice a teritoriului pot
fi rectificate prin investiţii destul
de importante, în scopul
protejării elementelor fizice ale
teritoriului (vezi Directiva
76/160 a UE privind calitatea
apei de baie din Marea
Mediterană–Programul "Blue
Flag"). 
Capacitatea social–perceptivă
reprezintă acel nivel de satu-
rare a populaţiei locale şi de
respingere a vizitatorilor, con-
siderând că aceştia distrug
mediul, dăunează culturii sau
activităţilor locale. Reprezintă
acel grad al schimbării la care
localnicii percep mediul ca fiind
modificat faţă de perioada
anterioară. Din punctul de
vedere al turiştilor, capacitatea
social–perceptivă este depăşită
atunci când nivelul toleranţei
populaţiei locale privind
prezenţa şi comportamentul
turiştilor în zona de destinaţie
este diminuat. Acest concept
demonstrează faptul că nu
poate fi determinată capaci-
tatea de primire fără consider-
area valorilor umane, în funcţie
de care putem vorbi de o
anumită experienţă turistică
într-o zonă dată sau de o
anumită limită a capacităţii de
primire.
Poate cel mai elocvent exemplu
îl reprezintă Veneția care, pe
lângă alte măsuri legate de
poluarea fonică și acostarea
croazierelor, intenționează să
instaleze un sistem pentru a
calcula numărul de persoane
care sunt concentrate în zone
cu trafic intens, cum ar fi Podul
Desculților sau Podul Cala-
trava. Astfel, prin intermediul
rețelelor sociale ar putea fi di-
fuzate informații pentru a
scoate vizitatorii din zonele re-
spective și pentru a-i transfera
în alte locuri de interes, mai
puțin aglomerate, în anumite
perioade ale zilei sau anului.  
Cei peste 22 de milioane de
turişti pe care îi primeşte
Veneţia anual, sunt o resursă
importantă pentru economia
oraşului, dar provoacă, de
asemenea, inconveniente pen-
tru cei 57.000 de oameni care

locuiesc în centrul istoric (la mi-
jlocul secolului XX avea peste
157.000 de locuitori), locul unde
se cazează marea majoritate a
vizitatorilor, inconveniente da-
torate zgomotului cauzat de
bagajele turiștilor şi de activi-
tatea de încărcare şi
descărcare de mărfuri a furni-
zorilor de servicii. Veneţia, cu
clădiri frumoase traversate de
canale, a devenit o imagine în
care străzile sale apar aglomer-
ate cu turişti de toate
naţionalităţile şi cu o prezenţă
redusă a cetăţenilor locali, o
masificare ce ameninţă durabil-
itatea  unui sector cheie pentru
economia sa, în timp ce
corupţia umbreşte farmecul
acestei destinaţii unice. Ex-
ploatarea masivă a turismului
ameninţă sustenabilitatea unui
sector fundamental pentru
acest oraş.
Este palpabilă nemulţumirea
locuitorilor din Veneţia, care
acum încearcă să se orga-
nizeze pentru a evita trecerea
de nave mari de croazieră prin
lagună  şi prin canale. Respin-
gerea cetăţenilor faţă de
croaziere s-a articulat în jurul
platformei “No Grandi Nave”
(fără nave mari). Industria de
croaziere, prin Asociația
Internațională a Croazierelor
(CLIA) a avut numeroase întâl-
niri cu ministrul de resort, pri-
marul din Veneția, regiunea
Veneto, Autoritatea Portuară și
mulți alți stakeholders pentru a
găsi o soluție viabilă care să
permită accesul navelor de
croaziere mai mari la danele
stației Maittima fără a traversa
Canalul Giudecca. Primarul
urbei a propus data de 1 mai
pentru ca orașul să înceapă să
perceapă taxe de acces pentru
vizitatorii de o zi. Conform reg-
ulamentului propus, tariful a fost
stabilit la 3 euro pentru anul
2019 și, începând din 2020, va
varia în funcție de cerere. Tari-
ful de bază va fi de 6 euro,
crescând la 8 euro în zilele de
trafic intens și 10 euro în zilele
extrem de aglomerate și va
scădea la 3 euro în zilele de
joasă afluență. De asemenea,
măsura va include amenzi pen-
tru încălcarea acestor obligații
între 100 și 450 de euro, în con-
formitate cu gravitatea lor. Cal-
ificând taxa ca „un punct
important de cotitură în ges-
tionarea fluxurilor turistice din
Veneția”, primarul a menționat
că este nevoie de bani pentru
gestionarea deșeurilor,

repararea infrastructurii și
menținerea constantă a fluxu-
rilor de vizitatori către populara
destinație, dar că obiectivul nu
era strângerea de bani, ci pro-
tejarea orașului și a locuitorilor
săi. Podurile Veneției: Rialto,
San Marco și Accademia
(numai pe acesta din urmă ex-
istau circa 20.000 de lacăte) au
afișat mult timp fraza: „Unlock
your love” (eliberează iubirea),
o invitație pentru a preveni
agățarea așa-numitelor „lacăte
ale iubirii”, care sunt
dăunătoare monumentelor din
oraș. Campania a fost lansată
de către scriitorul venețian Al-
berto Toso Fei și a fost
susținută de către Primăria din
Veneția în încercarea de a
educa turiștii să nu pună
faimoasele lacăte. „Trebuie să
arătăm lumii că orice lucru,
oricât de mic și neînsemnat ar
părea, poate deveni ofensiv
pentru istoria locului și pentru
cei care locuiesc acolo”,
menționa scriitorul într-un ziar
venețian. Moda lacătului ca
simbol al iubirii a apărut cu mult
timp în urmă, dar a devenit o
modă la nivel mondial odată cu
publicarea celor două romane
ale lui Frederico Moccia: „Trei
metri deasupra cerului” și „Te
doresc”. În acesta din urmă,
ecranizat în 2006, protagoniștii
săi pun un lacăt pe unul din fe-
linarele de pe podul Milvio din
Roma și aruncă cheia în Tibru,
ca simbol al iubirii eterne. Dar
acest gest a devenit o modă
periculoasă după ce mii de
lacăte au fost atârnate pe podul
roman, care a trebuit să fie
susținut pentru a preveni
căderea lui din cauza greutății.
În cele din urmă, lacătele au
fost îndepărtate. Mai târziu,
aceste mici obiecte de metal au
început să inunde podurile și
monumentele iconice din în-
treaga lume: Italia (Ponte Vec-
chio din Florența), Franța (Pont
des Arts din Paris), Podul
Meseck din Pécs (Ungaria),
Podul Luzhkox în Moscova
(Rusia) și în Spania (Podul
Santiago din Zaragoza și San
Pablo din Cuenca) sau chiar
Podul Minciunilor din Sibiu. În
Sevilla, cel din Triana, podul Is-
abel II, listat ca Bun de Interes
Cultural în 1976, este curățat
din 2011 o dată la trei luni. Și de
fiecare dată sunt îndepărtate
peste 200 de lacăte în medie,
echivalentul a 800 de lacăte pe
an.

Conf. Univ. Dr. Virgil
nicula, ulbs

- continuare în pagina 8 -
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Orașele portugheze Lisabona
și Porto suportă o presiune
turistică mai mare decât Lon-
dra, potrivit unui studiu elabo-
rat de Institutul pentru
Planificare și Dezvoltare
Turistică (IPDT) din țara
lusitană. Potrivit raportului, 4,5
milioane de turiști vizitează
anual capitala lusitană, de
nouă ori mai mult decât
numărul rezidenților
înregistrați, care se ridică la
504.000 de persoane, în timp
ce Porto primește 1,6 milioane
de turiști pe an, număr care
depășește de opt ori numărul
său de rezidenți, respectiv
214.000 de locuitori. Studiul
evidențiază faptul că, în cazul
orașelor mari precum Londra,
numărul vizitatorilor depășește
de patru ori cel al rezidenților,
în timp ce în Praga sau
Barcelona turiștii sunt de cinci
ori mai numeroși decât local-
nicii. Documentul mai indică
faptul că există 300 de turiști
pentru fiecare kilometru în Lis-
abona și 228 în cazul orașului
Porto și printre problemele
cauzate de această situație se
numără cozile mari în super-
marketuri sau alte puncte
comerciale, transport public
aglomerat și creșterea
numărului de locuințe închiri-
ate și totodată a chiriilor.
Cartiere şi oraşe întregi riscă
să-şi piardă locuitorii, care
sunt înlocuiţi de către turişti,
precum  şi afacerile
tradiţionale, care sunt de
asemenea înlocuite cu  unităţi
de alimentaţie publică şi agre-
ment dedicate satisfacerii
nevoilor acestora din urmă.
Procesul de “gentrificare
turistică” ameninţă o serie de
destinaţii arhicunoscute, cum
ar fi Veneția sau Barcelona.
Conceptul de gentrificare este
o adaptare în limba română de
la termenul englez “gentrifica-
tion”, care se referă la proce-
sul prin care vechii rezidenţi ai
unei zone urbane sau cartier,
situate de obicei în centru şi

devenite populare, sunt
deplasaţi progresiv de către o
populaţie mai potentă finan-
ciar. Cuvântul englezesc “gen-
trification” derivă de la
substantivul “gentry”, care
poate fi tradus ca mică nobil-
ime sau persoane cu un anu-
mit status social. În orice caz,
acest concept are multe simil-
itudini cu unele procese de
transformare urbană, care
afectează deja mai multe
destinaţii turistice, uneori ire-
versibile.
Îngrijorarea faţă de turismul de
masă este palpabilă şi în
Barcelona. De fapt, o parte din
sectorul turistic din oraş se
teme că în capitala catalană
iau naştere factorii de risc care
o apropie de a suferi de aşa-
numitul sindrom Veneţia:
concentraţie mare de hoteluri
în centrul istoric, pierderea
populaţiei în zonele supuse
presiunii turistice excesive,
îndepărtarea de alte activităţi
economice, nemulţumirea
locuitorilor din zona centrală.
Documentarul “Bye bye
Barcelona”, realizat de Ed-
uardo Cibás, arată cum
creşterea turismului din ultimii
zece ani din Barcelona a
transformat radical zone ca
Ciutat Vella, Barceloneta, Las
Ramblas, situate în jurul cate-
dralei Sagrada Familia, ca şi
Parcul Güell. În acest docu-
mentar, locuitorii oraşului
explică exodul altor vecini care
abandonează aceste cartiere,
din cauza scumpirii chiriilor,
închiderii magazinelor
tradiţionale şi înlocuirii lor cu
magazine de suveniruri şi
baruri, unităţi tip fast-food, co-
lapsului în trafic provocat de
taxiuri şi autocare în anumite
puncte, zgomotelor sau afac-
erilor ilegale cu apartamente
turistice în detrimentul
rezidenţilor etc.
Alte destinații aglomerate,
cum ar fi New York, încearcă
deja să remedieze aceste as-
pecte negative. În oraşul
zgârie-norilor s-a lansat cam-
pania “Neighborhood x Neigh-
borhood” (“Cartier x cartier”),
care prevede acţiuni de pro-
movare în taxiuri, staţii de au-
tobuz etc., care încurajează

turiştii să viziteze cele cinci
cartiere ale oraşului: Bronx,
Brooklyn, Manhattan, Queens
şi Staten Island. Iniţiativa
“Neighborhood x Neighbor-
hood“ scoate în evidenţă cât
de ieftine şi accesibile sunt
aceste comunităţi, inclusiv
zonele care au beneficiat de
noi dezvoltări hoteliere în ul-
timii ani”, explică agenţia de
promovare a turismului din
oraş, NYK & Company.
“Nieghborhood x Neighbor-
hood“ se adresează vizitato-
rilor zilnici, celor novici,
îndrăzneţi şi locuitorilor din
New York care se află în
căutarea de aventuri în oraşul
lor natal. Campania a fost
concepută pentru a evidenţia
gama largă de oferte a celor
cinci cartiere din New York,
pentru încurajarea explorării
zonelor din afara
tradiţionalelor situri turistice şi
generarea de activitate
economică în diferitele cartiere
prezentate“.
Alte destinații au stabilit deja
cote pentru a-și proteja
resursele, cum ar fi Insulele
Galapagos, în Ecuador, unde
numărul de vizitatori a crescut
de la 40.000 în 1990, la peste
145.000 în 2006, în timp ce
populația rezidentă s-a dublat.
Printre alte inițiative, guvernul
țării a reglementat circulația
turistică în zonă, limitând
acostarea de croaziere în-
cepând cu anul 2012. 
Orașul croat Dubrovnik a
cunoscut o creștere
semnificativă a numărului de
sosiri turistice. Doar în 2016,
centrul vechi al orașului, locuit
de aproape 1.000 de per-
soane, a ajuns să primească
un maxim de peste 10.000 de
vizitatori, în condițiile în care
UNESCO a recomandat un
maxim de 8.000 de vizitatori în
zile de vârf, iar primarul urbei
s-a angajat să reducă acest
număr la jumătate. 
Pe de altă parte, unele
destinații s-au convertit pentru
a ajuta la decongestionarea
celor mai populare locuri. Unul
dintre exemplele prezentate în
studiu este Amsterdam, care
urmărește timpul de așteptare
în principalele atracții turistice

printr-o pagină web și, prin in-
termediul unei aplicații, trimite
notificări automate utilizatorilor
avertizând cu privire la cozile
lungi și propunând alternative.
În plus, vizitatorii pot descărca
chiar și o aplicație care
sugerează destinații în afara
celor mai frecventate circuite
pe baza profilului călătorului în
rețelele lor sociale. Conform
raportului WTTC, prețurile pot
fi o altă măsură de echilibrare
a cererii și a ofertei, o tactică
care, pe lângă taxe include
segmentarea tarifelor pe tipuri
de vizitatori sau în funcție de
momentul zilei. Unele
destinații includ chiar o sumă
pentru a-și asigura sustenabil-
itatea. De exemplu în Paris,
Turnul Eiffel realizează o
îmbunătățire a infrastructurii,
pe care o acoperă parțial cu o
creștere a prețului biletelor de
intrare. 
Și Panteonul din Roma, unul
dintre cele mai bine conser-
vate monumente din lumea
antică care atrage șapte mil-
ioane de vizitatori în fiecare
an, recunoaște nevoia de
întreținere. Din acest motiv,
din luna mai a anului trecut
percepe bani pentru intrare,
bani care vor fi destinați
conservării monumentului. 
Dubai, destinație din Emiratele
Arabe Unite, a aplicat de la 31
martie 2019 o taxă turistică
sau impozit pe înnoptări, așa
cum a confirmat Departamen-
tul de Turism al Emiratului.
Perceperea unor astfel de taxe
este o tendință care câștigă
teren în mai multe destinații
pentru a finanța promovarea
turismului. Noua taxă, care a
fost numită „Tourism Dirham”,
a fost deja aprobată de către
guvernul din Dubai, impozitul
pe înnoptări variind între șapte
dirhami (1,4 €) și 20 dirhami
(4€) pe cameră și noapte, în
funcție de categoria și tipul
unității de cazare.
Acest nou impozit reprezintă
„o taxă minimă care se aplică
clienților care își petrec sejurul
în orice tip unitate de cazare,
inclusiv hoteluri, hoteluri-
apartamente, case de oaspeți
și case de vacanță”. Încasările
vor fi utilizate pentru a sprijini

promovarea internațională și
acțiunile de marketing ale Emi-
ratului, cu scopul de a pro-
mova creșterea industriei
turismului și comerțului. Pen-
tru a reduce aglomerările în
Dubai, prețul biletelor de in-
trare la Burj Khalifa, cea mai
înaltă clădire din lume, variază
în funcție de ora din zi, cele
mai scumpe coincid cu apusul
soarelui, când se înregistrează
o cerere mai mare. 
Trebuie amintit că Dubai va or-
ganiza World Expo 2020 în
anul curent, eveniment care va
atrage cu siguranță un mare
număr de vizitatori. Pe lângă
Dubai, și alte destinații au in-
trodus o taxă turistică, așa
cum este cazul Catoloniei,
Berlinului și Marocului.
Serviciul Parcurilor Naționale
din SUA ia în considerare și
opțiunea de a dubla taxele de
intrare în cele mai populare
parcuri în timpul sezonului.
Fondurile vor fi utilizate pentru
îngrijirea drumurilor, a
taberelor și a altor nevoi de
infrastructură. 
La sfârşitul anului 2014, peste
1,1 miliarde de turişti au
călătorit la nivel mondial.
Sosirile turiștilor internaționali
în lume au ajuns la 1.400 de
milioane în 2018, cu 6% mai
mult decât în anul anterior,
acest număr fiind atins cu doi
ani înainte de anul prevăzut de
Organizația Mondială a Turis-
mului (UNWTO). Factori pre-
cum creșterea economică mai
puternică, călătoriile aeriene
mai accesibile,  schimbările
tehnologice, noile modele de
afaceri și facilitarea mai multor
vize au accelerat creșterea în
ultimii ani. Ținând seama de
perspectivele economice și de
indicele de încredere al
UNWTO, se așteaptă ca sosir-
ile internaționale să crească în
următorii ani între 3% și 4%, în
conformitate cu tendințele is-
torice de creștere, ajungând la
nivelul anului 2020 la 1,6 mil-
iarde de persoane, iar până în
2030, se vor înregistra 1.800
de milioane de sosiri
internaţionale. Vor învăţa până
atunci destinaţiile să facă faţă
turismului de masă sau vor
muri din cauza lui?

Conf. Univ. Dr. Virgil
nicula, ulbs


