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“ Un om adevãrat
face binele fãrã a se

gândi la urmãri.”
George CĂLINESCU
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CORONAVIRUSUL
PARALIZEAZÃ TURISMUL

continuare în pag. 7,8

1. Vrem nu vrem s-o recunoaştem - totuşi,
din ce în ce mai mulţi oameni o recunosc -
trăim într-o lume globală. O lume cu
frontiere, dar unică, deseori, ca interese şi
acţiuni. O lume în care oamenii au devenit
cetăţeni ai Terrei. Fără a exclude nivelul
naţional. Problemele care năvălesc mereu
mai aspru sunt globale. Măsurile ce le-ar
putea stăvili sunt - mai bine spus ar trebui
să fie - tot globale. Nu au cum să fie altfel.
Ele se impun concepute şi declanşate prin
examinări globale, de către instituţ i i
globale, cu autoritate global recunoscută,
oficială. Instituţii cu relevanţă în spaţiile

"Omul care trãieºte în mizerie ºi n-are spirit revoluþionar este
ultimul imbecil al Pãmântului"  Emil CIORAN

naţionale ce rămân ca atare cu instituţii cu
autoritate şi la acest nivel. Să ne gândim la
poluare, la supraîncălzirea Terrei, la
acumularea armamentului nuclear, la
înarmări, la eforturile de a prezerva pacea.
Să ne gândim la marile riscuri explozive
ale mizeriei şi sărăciei. Ne va veni greu să
judecăm altfel decât la nivel global. Fără a
elimina, însă, fireşte, repetăm, naţionalul.
Degeaba rezolvi într-o ţară, într-o
comunitate, dacă nu rezolvi în cadrul global,
dacă nu eşti ascultat şi astfel.

Organizaþia Mondialã a Turismului (OMT), acest
Nostradamus al turismului, previziona cu mare exactitate,
imediat dupã 1990, cã în 2020 numãrul de sosiri turistice
la nivel mondial va depãºi 1,5 miliarde de persoane, ceea

ce deja s-a întâmplat la finele anului trecut.
Ca să ne transpunem în timp, e ca şi

cum astăzi am face predicţii cu privire la
ce va fi în anul 2050, raportându-ne la
turbulenţele prezente care afectează
activitatea din turism: incertitudini politice,
economice, climatice şi, mai nou, cele
legate de Coronavirus. Acum câteva zile,
mass media anunţa că pierderile
companiilor de turism se ridică la peste
un miliard de euro pe lună, până în prezent.
Tot acum câteva zile am aflat că s-a anulat
şi Târgul de turism de la Berlin, cel mai
mare târg de profil din lume, care urma să
aibă loc în perioada 4-8 martie 2020. În
ultimii ani, am participat la ITB Berlin, dar

acum am  pierdut banii pentru biletele de
avion, achitate cu mult timp înainte. Dacă
Germania nu a reuşit să gestioneze o
astfel de situaţie, cu toate măsurile luate
preventiv, este posibil ca ţările mai puţin
dezvoltate să aibă mari probleme în
prevenirea şi coordonarea activităţilor
legate de răspândirea virusului COVID-19.

Turismul - o activitate
economică surprinzător

de puternică

În pofida ameninţărilor teroriste, teme-
rilor de Ebola, cutremure, inundaţ i i,
tsunami, instabilitate politică în multe
destinaţii, a manifestării schimbărilor
climatice şi scăderii puterii de cumpărare
în mai multe pieţe emitente, turismul a
demonstrat capacitatea sa de rezistenţă
la efectele crizei economice şi financiare
mondiale, dovedindu-se a fi o activitate
economică surprinzător de puternică,
continuând să crească peste aşteptări şi
cu o capacitate mare de a contribui la creş-
terea economică în economiile avansate

Naţiunile au eroinele lor, femei, fete,
doamne, domnişoare care au comis fapte
de vitejie, îndrăzneţe, originale, înţelepte,
ş.a. Fapte pe care oamenii le urmează, le
cinstesc, se nutresc din gloria lor, fapte care
le dau curaj oamenilor, îi îmbărbătează.

La noi, Ana Ipătescu sau Ecaterina
Teodoroiu, dar şi doamne remarcabile din
domeniul culturii, domniţa Ralu Caragea,
care a încurajat atât de mult teatrul româ-
nesc, marea poetă Elena Văcărescu sau
prinţesa diplomată Martha Bibescu, Marea
Regină Maria, multe femei din popor
exemple strălucite de dăruire pentru ţară şi
familie. Pretutindeni sunt astfel de pilde.

În amplele mele peripluri în Franţa,
colegii din Ţara Cocoşului Galic aminteau
cu evlavie de două nume: Jeanne D’ Arc,

vitează luptătoare arsă pe rug de englezi, şi
Anne de Bretagne.

ANNE DE BRETAGNE: FIGURÃ
ILUSTRÃ A BRETANIEI,
A FRANÞEI, A EUROPEI

continuare în pag. 4,5

Conf. univ. dr.
Virgil NICULA,

ULBS

MÃSURI LA NIVEL EUROPEAN
PRIVIND DEªEURILE

Uniunea Europeanã ºi-a asumat angajamentul politic
de a reduce generarea de deºeuri, de a le  recicla  pentru a le

transforma într-o sursã importantã ºi fiabilã de materii prime,
de a recupera energia  din materialele nereciclabile

ºi de a elimina practic depozitarea deºeurilor.

Dezvoltarea în continuare a politicii în
domeniul deşeurilor va aduce beneficii
importante în privinţa creşterii economice
şi a creării de locuri de muncă cu costuri
relativ reduse sau fără niciun cost, contri-
buind în acelaş i timp la un mediu
înconjurător  mai bun.

 Cu privire la pieţele globale, se
estimează că o politică ambiţioasă privind
deşeurile va stimula inovarea, va sprijini
întreprinderile din UE să devină şi mai
competitive în ceea ce priveşte furnizarea
de servicii de gestionare a deşeurilor şi va
oferi noi oportunităţ i de piaţă pentru
exportatorii din UE.

Europa a înregistrat progrese semnifi-
cative în ceea ce priveşte transformarea
deşeurilor în resurse şi promovarea unor
modalităţ i durabile de gestionare a
deşeurilor, cum ar fi reciclarea. Cu toate
acestea, performanţele variază considerabil
între statele membre, şase state deja au
eliminat în mod eficace depozitarea
deşeurilor municipale, reducând volumul
de depozitare de la 90 % la mai puţin de 5
% în ultimii 20 de ani şi au atins rate de
reciclare de 85 % în anumite regiuni. În alte
state membre peste 90 % din deşeuri sunt
depozitate în continuare, fiind reciclate într-
un procent mai mic de 5 %.

Sunt necesare semnale puternice în

Conf univ.
dr. Paul LUCIAN,

ULBS

continuare în pag. 6

Punctul pe Europa

continuare în pag. 2,3

În urmă cu doi ani, în martie 2018, revista noastră publica în două
părţi acest articol. "Uitarea ucigaşă" s-a vrut un semnal de alarmă
faţă de situaţii care, repetabile, puteau produce grave repercursiuni
pentru sănătatea oamenilor de pe Terra, în Europa, România, în
economii, în condiţiile unei globalizări pe care o consider ineluctabilă.
Din păcate prognosticul nostru s-a adeverit parţial, ceea ce produce
acum mari neplăceri. Utilizând o calificare minimală. Republicăm
acest articol atât pentru a reaminti cititorilor cum s-au desfăşurat de-
a lungul mileniilor şi a veacurilor marile epidemii şi pandemii ale
căror condiţii de apariţie s-au modificat destul de puţin, desprinzând
mai mult experienţa necesară astfel cât şi pentru a privi de la nivelurile
decizionale necesare la cel al indivizilor, cu mai multă responsabilitate
asemenea fenomene. Fenomene deloc minore şi care pot răsturna,
restarta lumea. Nu panică, nici vorbă, nici teamă, ci reflecţie, acţiune.

Lumea
globalã

Endemiile, epidemiile ºi pandemiile:
un pericol iminent (privire economicã)

Cu ocazia Zilei Femeii
revista noastră urează tuturor

colaboratoarelor şi
cititoarelor multă sănătate,
bucurii şi o viaţă plină de

vigoarea primăverii!

Dan POPESCU

Ziua Femeii

„Persoana cea mai virtuoasã poate fi ºi cea mai voluptoasã. ”
Mihail KOGĂLNICEANU materie de politică mediu pentru a crea o

predictibilitate pe termen lung şi pentru a
realiza o schimbare. Stabilirea unor
obiective clare de reciclare pentru perioada
până în anul 2030 va asigura o astfel de
predictibilitate.

Colectarea separată la sursă şi meto-
dologiile riguroase de calculare a ratelor
de reciclare vor asigura reciclarea de înaltă
calitate şi vor contribui la dezvoltarea
pieţelor pentru aprovizionarea cu materii
prime secundare de înaltă calitate.
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urmare din pagina 1
Nu înseamnă, însă, ca un astfel de

sistem să fie folosit în beneficiul doar
al unora: în beneficiul doar al statelor
şi economiilor puternice, în beneficiul
marilor potentaţi, cu sau fără perdea,
ai capitalului internaţional, cu indicii
însă de apartenenţă concretă fie din
est, fie din vest. Sistemul trebuie să
producă, să genereze avantaje pen-
tru toţi, săraci sau bogaţi (Popescu,
2010; Popescu, 2014). Cu atât mai
mult cu cât, în sistem global - aceasta
este situaţia -, am devenit şi devenim
tot mai mult dependenţi unii de alţii,
poate nu chiar pe termen scurt, dar
pe termen mediu şi lung cu siguranţă.

Nu este deloc uşor. Funcţia politică
a devenit în prezent, pentru nu puţini
dintre cei aleşi, un mijloc de a obţine
avantaje şi îmbogăţire individuală,
departe de un social necesar, naţional
şi global. În plus, cu mult prea mare
uşurinţă, se şterge din trecut ce nu
este convenabil. De exemplu, vorbim,
în prezent, tot mai mult, în foste ţări
socialiste - şi mă refer cu precădere
la România - despre distrugerea, în
peste 2 decenii, a industriei, aşa cum
era ea, cadru în care corupţia a
acţionat, cadru în care s-a furat imens
de către şmecheri dar şi de către
politicieni. şi asta când? Atunci când,
aşa cum demonstrează elocvent
istoria economică a lumii, istoria unor
economii naţionale, dintre cele mai
importante, decalajele economice
între state bogate şi cele sărace, între
statele dezvoltate şi cele subdez-
voltate s-au realizat cu precădere
după secolul XVIII, când în ţări din
Apusul Europei a început să acţioneze
revoluţia industrială… Vorbim, dar,
despre distrugerea ca atare a ţării. şi
se solicită o "reindustrializare". Dar
iată că nimeni, aproape, nu a răspuns
şi nu răspunde pentru astfel de furturi
atât de devastatoare din trecut. şi greu
se pot constitui fonduri pentru
dezvoltare fără a se readuce, fără a
se reintegra în circuitul economic
ceea ce s-a furat. Alte resurse nu prea
sunt. Totuşi, recuperarea prejudiciilor
se realizează în foarte mică măsură
(Popescu, 2012). Să revenim, însă.

 Nu este vorba, aici, de o nivelare a
vieţii. Nu este vorba de o "naţiona-
lizare" sau de o difuziune de proprie-
tate, de indiferenţa faţă de valori şi o
anume licitare sau supralicitare a
"egalitarismului" de orice tip ar fi
acesta. Nu este vorba de licitarea unor
idealuri utopice şi de îndepărtarea de
realităţile ca atare, de realităţile pieţii.
Dimpotrivă. Este vorba, însă, de
conservarea a ceea ce viaţa are mai
bun, de solidaritate economică şi
socială în avantajul tuturor. Se
desfăşoară o astfel de solidaritate, dar
în măsură mult prea mică faţă de
necesităţi, perpetuând împărţirea
lumii şi a ţărilor, într-o infimă parte de
bogaţi şi o mare parte, o foarte mare
parte de săraci crunt. Trebuie mult
mai mult decât atât. Nu văd altă
posibilitate de a ieşi la liman. Nu
acordăm suficientă însemnătate, cel
puţin faptic, unor astfel de chestiuni.

O demonstrează, alături de alte
procese indubitabile, una dintre cele
mai mari, una dintre cele mai acute
şi mai dure ameninţări - ameninţare
nu doar teoretică, ci, devenită,
deseori, realitate şi pentru care plătim
un preţ imens - cu care se confruntă
efectiv lumea de astăzi. Cu care se va
confrunta lumea de mâine. Ne
gândim la "maladiile la scară", la
endemii, desigur, dar mai ales la
epidemii şi la pandemii. În termeni
uzuali endemiile constau în boli ivite
repetat la oameni într-o anumită zonă.
Epidemiile, însă, constau în apariţia
rapidă a unei boli într-o anumită zonă
sau înmulţirea rapidă într-o zonă a
unei boli existente. În sfârşit, pande-
miile se vădesc atunci când epide-
miile ating mai multe continente, chiar
întreaga Planetă. Desigur, progresele
în medicină, capacitatea terapeutică
a medicamentelor noi, liniile de luptă
în ce priveşte amplificarea imunităţii,
a rezistenţei umane în faţa bolilor, a
viruşilor şi bacteriilor, progresele în
planul dezvoltării şi civilizaţiei, "conta-
giunea" lor, toate acestea sunt realităţi
incontestabile. Şi ne bucură. Raza
recentă de soare în ce priveşte lupta
cumplită cu cancerul este şi ea
realitate.

Chestiunea, însă, a epidemiilor şi
pandemiilor este ceva mai
complicată. O întreagă istorie a lor,
cu mult dinainte de era noastră,
scoate la suprafaţă cauze în acest
cadru, cauze în urma cărora au murit,

Pandemia de ciumă bubonică

cumulativ, zeci şi zeci de milioane,
dacă nu chiar sute şi sute de milioane
de oameni. Asemenea cauze nu le-
am înlăturat nici pe departe astăzi.
Locurile călduţe şi "grase" de unde s-
au nutrit, chiar şi endemiile, şi oricum
epidemiile şi pandemiile sunt - au fost
şi sunt - cu precădere mizeria,
sărăcia, lipsurile uriaşe de toate
felurile. Au fost şi sunt ignoranţa, lipsa
de igienă, absenţa unor politici (astăzi
le spunem) publice, iniţial la o scară
mult mai redusă, însă, în prezent, la
scară globală. Au fost şi sunt obscu-
rantismul, fanatismul şi alte motive
asemănătoare. Or, toate acestea
persistă. Pornim, dar, într-un periplu,
în examinarea în timp şi spaţiu a unor
asemenea chestiuni extrem de com-
plicate. Urmărim să desluşim câteva
lucruri importante astfel. Ne-a inspirat,
cu precădere, excelenta analiză în ce
priveşte epidemiile şi pandemiile
întreprinsă, nu de mult, de revista
franceză "Science et vie" (Les Cahiers
de Science et Vie, 2017). Deopotrivă,
am reiterat, deci,mai vechi preocupări
ale mele, am amplificat aria de
documentare şi reflecţie integrând
sensibil fenomenul românesc şi am
accentuat laturile economice ale
proceselor respective. Este o proble-
mă economică? Sunt sigur că da. Tot
ceea ce confruntă trebuinţele nume-
roase, tot mai numeroase, cu resur-
sele rare, tot mai rare, fireşte că este
economie. Oricum este economie,
chiar dacă "şi economie".

2. …De multe ori, suntem tentaţi
să credem că numeroase din
procesele noi, pozitive aparţin de
acest secol, mai bine spus de timpul
ce a debutat cu anii 1950 şi 1960 şi
până în prezent. Ne referim, fireşte, şi
la perspectivă. Eminamente eronat.
Nu este vorba aici de dictonul înţe-
leptului rege Solomon al Israelului,
"Nihil nove sub sole" ("Nimic nou sub
soare"), ci de procese ceva mai con-
crete, şi pe care le avem şi în prezent
pe agendă. De exemplu, democra-
tizarea, pe urmă industrializarea la
scară, globalizarea de asemenea,
secularizarea etc. Procese cu care
oamenii de pretutindeni sunt con-
fruntaţi - şi nu doar din perspectiva
"marilor civilizaţii" şi a "tendinţelor
grele". În acest sens se vădesc, global,
nu doar progrese, ci şi, din păcate,
absenţa schimbărilor şi chiar
regrese, excluzând "parti-pris"-urile
politice şi promovarea lor, deseori atât
de penibilă, exclusivistă, lipsită de
conţinut. Or, toate acestea s-au
relevat la scară din ce în ce mai largă,
esenţial în secolul XIX şi chiar mult,
mult înainte. Era vorba, în fapt, de
naşterea, de adolescenţa şi tinereţea
lumii moderne, desfăşurate nu doar
în secole, ci chiar în milenii, pe care
doar o istorie globală a oamenilor, o
istorie colectivă a lor (Singaravélou,
S.Venayre 2017; J.Osterhammel,
2017; D.Popescu, 1981 (o istorie a
industrialismului); Popescu, 1984 (o
istorie a foametei în lume), le pot pune
în lumină. Istorii limitate, relative doar
la un continent sau altul, la o ţară sau
alta, la un timp sau altul prezintă o
vizibilitate ceva mai mică în acest sens
Sigur că ne interesează regele Ludo-
vic al XIV-lea sau marele revoluţionar
englez Oliver Cromwell, tendinţele
dezvoltate astfel. Dar dintr-o
perspectivă mai amplă, mai raţională,
ne interesează ce era şi cu ţări sau
regiuni din Africa sau Asia în acel timp
sau înainte, cum au evoluat aici
civilizaţiile şi parametrii acestora, care
putea fi viitorul. Numai în aşa fel putem
înţelege conexiunile de atunci şi cele
ulterioare, dar şi cele de astăzi.

Iată, dar, optica din care ne-am
aplecat asupra epidemiilor şi
pandemiilor. Când trăieşti într-o cruntă
mizerie, cu organismul subminat,
vulnerabilizat, sensibilizat, nu te
gândeşti în primul rând la riscul
epidemiilor şi pandemiilor. Abia le
percepi ca atare, deşi efectele sunt
devastatoare. Iar când stai în reşedinţe
luxoase, când ai un trai aurit, toate
acestea, mai mult sau mai puţin, din
bani privaţi sau din bani publici, din
efort public, cu atât mai puţin; te crezi
intangibil, culoarea roz "acoperă" totul.
şi, totuşi, şi endemiile, dar mai ales
epidemiile şi pandemiile i-au lovit şi
îi lovesc pe toţi (chiar dacă mai mult
pe cei defavorizaţi), fără osebire. I-au
lovit şi îi lovesc fără frontiere generate
şi de nivelul de viaţă.

3. … Printre cele mai mari flageluri
care au zdruncinat omenirea, mar-
cându-i esenţial istoria precum şi
imaginarul nostru, de multe ori indi-
vidual şi oricum colectiv, se numără

epidemiile şi pandemiile de ciumă,
holeră, dar şi de lepră - maladie ce a
avut în trecut o mare putere de
contagiune -, de sifilis, de tuberculoză,
de paludism, de variolă, de gripă
spaniolă, de gripă porcină, de gripa
în general ş.a. Încă de la începuturi -
după cum relevă autori precum
Celine Lison, Marielle Mayo, Philippe
Testard-Vaillant, Christophe Mignon,
Nicolas Chevassus, Fabienne
Lemarchand, Lionel Cavicchioli,
Arnaud Fontanet ş.a. (Les Cahiers de
Science et Vie, 2017) şi nu doar
aceştia -, oameni de pretutindeni au
fost îngroziţi de astfel de boli. Am arătat
şi eu în acest sens, ele, bolile amintie
erau puse, cel mai adesea şi iniţial,
pe seama unor cauze supranaturale,
a pedepsei divine, a fantasticului ce
terifiază, a diavolilor cu sau fără corniţe
etc (Popescu, 1984). Oamenii mereu
au fost "mici", temători, "păcătoşi",
înspăimântaţi, ei au avut mereu
nevoie de un supranatural pe care
să-l implore, să-l implore să-i ajute,
să-i protejeze, explicând răul abătut
asupra lor prin acţiunea unor forţe
răuvoitoare sau a unor pedepse
primite de la supranatural. Dar nici în
implorările lor, nici în imaginarul
forţelor rele nu au fost - şi nu sunt -
departe de adevăr. Divinitatea îi poate
apăra, iar ei trebuie să aibă credinţă.
Cum îi poate, însă, apăra? Cumulul
conştient sau nu, ignorant sau nu, de
fapte "rele" - inclusiv poluarea, perpe-
tuarea şi accentuarea ei, mizeria,
debilităţile şi debilizările de toate
felurile amplificate de pseudomo-
dernismul timpului sau chiar de un
modernism rău înţeles etc. -, pot
constitui volta rea care-i seduce pe
un drum finalmente şi socialmente
greşit. Care nu este drumul credinţei.
Deci prin credinţă şi acţionând
în sensul binelui se pot apăra
(Popescu, 2017).

Epidemiile şi pandemiile de care
vorbim au lovit puternic în timp - şi
lovesc şi astăzi - România, teritoriile
locuite de români. Ciumă, holeră,
difterie, tuberculoză, tifos exantematic,
febră tifoidă. Pelagra, iată, boală de
matabolism, endemie, situaţie pe
care o acuza profesorul univ. dr. de
nutriţie Ioan Claudian, mort în
puşcăriile comuniste şi care afirma
că datorită mizeriei crunte în care trăia
ţărănimea în preajma lui 1907, anul
marii răscoale, (dar şi pe urmă), era
ameninţată însăşi fibra vitală a
poporului român (Claudian, 1939).
Analiză socială reluată apoi, direct
sau indirect, de memorialişti ai
Primului Război Mondial, români sau
străini - în acest ultim sens cităm aici
pe contele de Saint-Aulaire sau
Marcel Fontaine (Saint-Aulaire, 2017;
M.Fontaine, 2017) - care subliniau
traiul cumplit al populaţiei ţării, în cea
mai mare parte ajunsă la limita
suportabilului şi a mizeriei, în pandant
cu ghiftuiala unora dintre cei puţini şi
bogaţi, cinici şi insensibili la realităţile
ţării. Să mai amintim pe Camil
Petrescu şi Cezar Petrescu care, în
cărţile lor, veritabile romane sociale,
arătau cum în toamna-iarna lui 1916,
un ministru (şi nu doar el) a rechizi-
ţionat mai multe vagoane să-şi ducă
în refugiu mobila, tablourile, bibelou-
rile, în vreme ce bieţi cetăţeni erau
înghesuiţi ca sardelele în 2-3 vagoa-
ne, riscându-şi viaţa, într-o călătorie
spre Iaşi în care, în astfel de condiţii,
mai mulţi mureau? Să mai amintim,
de asemenea, că astăzi, în România,
cu cele mai mici venituri pe locuitor
din UE, cu cele mai mici pensii,

practic, nu se poate trăi - pentru cei
mai mulţi - din astfel de venituri pe
care le primesc? Şi atunci pentru ce
dezvoltarea, pentru nişte îmbogăţiţi
după Revoluţie, mai ales din bani
publici, care trăiesc împărăteşte şi
care sunt traşi la răspundere, în
Justiţie, de multe ori selectiv politic
sau la calendele greceşti, deseori
doar pentru fapte minore? Ce să mai
vorbim despre recuperarea preju-
diciilor, cum spuneam, o "rara avis"?
Nu se atinge nimeni, cel mai adesea,
de escrocii din străinătate, din vest,
dar şi din est, pentru faptele lor
complice cu escrocii români... În pofi-
da marilor progrese obţinute de
România după 1989, sunt lucruri
care ne dau de gândit. Piaţa, desigur,
dar şi instituţiile, inclusiv europene pot
avea un rol corectiv. Deocamdată, nu
prea îl au...

Percepţiile asupra epidemiilor au
evoluat o dată cu vremea, cu
emanciparea individului, a oamenilor,
cu progresele în dezvoltare. Chiar
dacă în Evul Mediu, bunăoară,
aminteam astfel, se vădea înţelege-
rea primitivă a epidemiei, a conta-
giunii, necunoscându-se cauzele lor
reale. "Pedeapsa lui Dumnezeu" era
încă considerată ca motiv nemijlocit,
direct al epidemiilor. Desigur că
lucrurile sunt relative. Cum am mai
spus, "Pedeapsa lui Dumnezeu"
putea amenda murdăria, promis-
cuitatea, mizeria, deasemenea aerul
lânced şi chiar aşa era în realitate. Au
fost situaţii în care nobili de la Curtea
Franţei, a regelui Ludovic al XIV-lea,
îşi scărpinau, cu beţigaşe fine,
păduchii de sub perucile stufoase -
spălatul, curăţenia, de multe ori, nu
erau "obiceiuri aristocratice" -, aceasta
îmbolnăvindu-se, deseori, de fel de
fel de boli, în vreme ce oameni din
popor se spălau în apa cristalină a
pârâurilor conservându-şi şi pe
această cale sănătatea şi aflându-se
într-o formă fizică mai bună. Nu doar
în Franţa era astfel…

… Spre sfârşitul secolului al XIX-
lea, însă, odată cu descoperirea
microbilor şi a vectorilor de transmisie
a maladiilor, dar şi odată cu amelio-
rarea cât de cât a unor condiţiuni de
habitat (chiar şi în mediul rural s-au
scos animalele din casă etc.), igiena
personală şi colectivă - întregul
evantai de politici în acest sens - devin
un factor important de luptă împotriva
bolilor şi epidemiilor (Popescu, 1984).
şi multe altele apoi, mai ales instituţii
naţionale, regionale şi globale
concepute de cercetători şi medici
remarcabili care - în opinia mea - ei,
în primul rând -, şi nu, de exemplu,
generalii emfatici de pe câmpurile de
luptă, acei care pentru gloria
personală sacrificau zeci şi sute de
mii de vieţi -, bine merită de la patrie…
Încă un fapt: prin eforturile recente ale
OMS-ului (Organizaţia Mondială a
Sănătăţii), epidemiile, cu efecte grave
asupra fiinţei umane nu mai privesc
numai bolile contagioase, ci şi o serie
de maladii cronice şi necontagioase.
De pildă, obezitatea, generată, de
cele mai multe ori, de o alimentaţie
proastă, poluată, de inactivitate, şi -
de ce nu - de lipsa de conştiinţă civică,
de lipsa de ideal şi perspective. "Gras
şi frumos" a devenit de mult o deviză
nu doar desuetă, ci eminamente
nesănătoasă. Mizeria crasă, mânca-
tul din gunoaie - un fenomen mai
demult mai puţin semnificativ, acum
pe cale de extindere în România - nasc
"graşii" lor, vulnerabili pe dinăuntru…

Dar cum s-au manifestat, ce

imense pierderi de vieţi umane şi
substanţă economică au provocat,
mai multe din bolile flagel care au
lovit lumea? Şi asistăm oare, în
condiţiile extinderii sărăciei pe glob -
chiar dacă uneori cu praguri relative -
la o anume recrudescenţă a aces-
tora? Iată o altă întrebare. Să urmărim
câteva elemente.

4. Ciuma, dar. Am utilizat în acest
sens datele din numărul amintit din
"Science et Vie", vezi, cu precădere,
pasajele Marielle Mayo. Desigur, şi
lucrările mele întrucât, încă din 1984,
în cartea mea "Cornul abundenţei, un
miracol?", Edit. Albatros, Bucureşti, m-
am referit la asemenea chestiuni. şi
pe urmă am continuat (Les Cahiers
de Science et Vie, 2017; Popescu,
1984). Mai multe ipostaze. Una dintre
ele, răspândită de bacteria, "yersinia
pestis". Aceasta are o emergenţă
prezumată de 53 de mii de ani, fiind
semnalată în Asia Centrală acum 28
de mii de ani, iar în Europa şi alte
locuri din Asia ceva mai târziu. Ciuma,
în general, a provocat pagube
imense. Populaţiile s-au împuţinat
sensibil. Ciuma a dezechilibrat şi
debalansat economiile de o manieră
extrem de gravă. În antichitate,
comerţul şi războaiele între Eurasia
şi Africa au răspândit diferite forme
de ciumă, purtători fiind mai ales
şobolanii de pe corăbii (Mus Decu-
manus), care însoţeau armatele. Din
Evul Mediu, Occidentul va fi tot mai
puternic lovit, în vreme ce după secolul
XVI, odată cu descoperirea Noii Lumi,
indienii, sclavii şi chiar colonii vor
trebui să facă faţă unor boli "necu-
noscute", în speţă ciumei. Secolul XIX,
printre altele, înlocuind vasele cu
pânze cu mult mai productivele
vapoare cu abur ce au început să
brăzdeze mările şi oceanele în lung
şi lat, "va accelera unificarea
microbiană a lumii" (Les Cahiers…,
2017). Oricum, ciuma, marea ciumă
va însoţi, va urma oamenii, mergând
pe jos, călare sau traversând căile
fluviale şi mările.

Câteva secvenţe. În secolul XIV,
epidemii de ciumă la Constantinopol
vor genera moartea a 30 de mii de
locuitori înlesnind apoi, şi pe această
cale, căderea capitalei Bizanţului în
mâinile otomane. În Războiul de 100
de ani din Franţa, decesele ca urmare
a ciumei, vădite în deficitele de
populaţie, vor întrerupe luptele pentru
câţiva ani. Mai apoi, porturile
mediteraneene, porţi "generoase" de
intrare ale flagelului, comerţul şi
negoţul din zonele respective se vor
prăbuşi pentru mai mulţi ani, averile
se vor concentra în mâinile supravie-
ţuitorilor, mâna de lucru se va rarefia
sensibil, economiile vor stagna.
Nordul, în condiţii climatice mai
răcoroase, mai puţin îmbietoare
pentru ciumă, ocolit relativ de ciumă,
va lua astfel, într-o măsură, cunos-
cutul avans economic asupra sudului.
Ciuma va ataca în valuri successive
la fiecare 9-10 ani, până târziu, spre
secolul XVII, continuând însă şi mai
apoi. Sute şi sute de mii de morţi. Vezi
Italia, Spania, dar şi "Ciuma la
Londra" ("Jurnal din anul ciumei"),
pseudojurnalul lui Daniel Defoe atât
de realist, practic un "verité" de
necontestat (Defoe, 2009). Populaţiile
ţărilor, ale principatelor, ducatelor,
comitatelor aproape se înjumătăţeau.

Să ne amintim şi de desele
epidemii de ciumă în ţările române,
printre care "ciuma lui Caragea-
Vodă", din secolul XIX. Şi în Moldova,
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şi în Muntenia şi în Transilvania au
fost epidemii cumplite de ciumă,
abordate primitiv, cu tratamente
primitive, bolniţele (spitalele),
lazaretele unde se stătea în carantină
sau se aflau convalescenţi erau
dezastruoase (Popescu, 2002).
Decedaţii, dar, deseori şi bolnavii încă
muribunzi erau aruncaţi de cioclii în
căruţe şi apoi descărcaţi în şanţuri şi
cimitire improvizate, morţii sau viii la
un loc, generându-se alte şi alte
focare de infecţie…

Privind global, "Impactul nu doar
uman ca atare, ci psihologic al acestor
hecatombe va fi profund: cum fiecare
se aşteaptă să moară, interdicţiile
legale se diluează iar instituţiile
religioase, ele înseşi decimate de
ciumă, devin neputincioase. Va fi un
context propice Marii Schisme (1389),
exploziei antisemitismului (evreii fiind
acuzaţi că poartă cu ei şi generează
la alţii acest cumplit flagel), invocarea
şi implorarea supranaturalului devin
uzuale, cât şi toate formele de
penitenţă. Se vădeşte şi abandonul
progresiv al limbii latine, lipsind
profesorii", erau destul de puţini iar
decesele lor se cunoşteau, aveau
efecte concrete mari, scrie Marielle
Mayo (Les Cahiers…, 2017)… Africa
va fi şi ea lovită dur, o astfel de slăbi-
ciune creind, de exemplu, posibili-
tatea ca europenii şi otomanii să se
instaleze în Maghreb la sfârşitul
secolului XVI. În Asia asistăm la conju-
garea ciumei cu foametea, ceea ce
va determina, printre altele, sărăcirea
Chinei şi scăderea populaţiei ei în 60
de ani, de la 125 de milioane la 90
de milioane de locuitori, atât China
cât şi imperiul mongol căzând sub
dominaţia Ming…

Desigur, nu am făcut decât să
ridicăm un mic colţ al cortinei pentru
o lume cu o zbatere dramatic
incredibilă. Iată ce au făcut, în mare
parte, şi purecii şi păduchii muşcând
şobolanii şi transmiţând infecţia la
oameni. De ciumă au murit şi oameni
mari (Pericle şi Marc Aureliu,
bunăoară), dar şi oameni obişnuiţi,
banali, sufocându-se veritabil lumea
ca atare… Astăzi, declarată eradicată
(cine o ştie oare cu adevărat, în con-
diţiile lipsei de igienă care reprezintă
în prezent o problemă universală,
globală, în condiţiile mizeriei pentru
o bună parte a lumii), să sperăm,
totuşi, că vom ştii să prevenim
catastrofele de acest tip.

5. Un alt flagel cumplit care a lovit
şi loveşte încă lumea este lepra. "Les
Cahiers…" ne relevă următoarele
elemente: "Agent patogen - Mycobac-
terium leprae şi Mycobacterium
lepromatesis. Se transmite prin căile
respiratorii şi, deseori, contact
cutanat. Cel mai vechi caz cunoscut
de lepră datează de 4000 de ani, un
schelet exhumat la Rajasthan, din
India"… Oamenii lui Alexandru cel
Mare au adus-o din Asia în Europa. şi
s-a tot extins… Lepra "roade" faţa,
membrele, organele, totul. "Nu este
nimeni pe care vederea mea (bolnav
de lepră, n.n.) să nu-l dezguste, în
vreme ce corpul meu se prăbuşeşte
în putreziciune", scria prin secolul XIII
un poet francez, Baude Fastoul. De
multe ori bolnavii au fost şi sunt reuniţi
în comunităţi izolate unde, ca o
fatalitate, îşi aşteaptă sfârşitul
îngrozitor… Literatura abundă în
descrierea unor astfel de drame.
Papillon, eroul lui Henri Charriere din
romanul verité cu acelaşi nume,
întâlneşte în evadările sale o comu-
nitate de leproşi care îl va ajuta… Iar
marele ziarist român Filip Brunea Fox
(Filip Brauner, 1898-1977) -  supra-
numit "prinţul reportajului românesc",
cu care am avut prilejul să vorbesc în
mai multe rânduri şi care mi-a dat
poveţe, în activitatea mea din anii
1966-1970, la cel mai mare cotidian
al ţării (1 milion exemplare tiraj zilnic)
- descrie într-un amplu şi dramatic
reportaj leprozeria din România de
la Tirchileşti (Brunea Fox, 1974)…
Astăzi, lepra este localizată cu precă-
dere tot în zone calde, de unde a şi
pornit: Africa, Asia, America Latină.
Medicii subliniază că nici până în
prezent nu are antidot. Cert este că
numărăm actualmente, în lume, circa
2,8 milioane de oameni atinşi de le-
pră. Sau cum i se mai spune "salariul
păcatului". Cred că nu este neglijabil.
Nu doar în opinia mea, se vădeşte,
astfel, un mare potenţial de infecţie.

Este interesant de arătat că, potrivit
unor supoziţii, lepra a declinat în Evul
Mediu - nu doar european, pentru a
se eclipsa apoi, ca urmare a unei
bulversări a patogenezei (ansamblul
stărilor patologice prezente la o

populaţie determinată într-un anumit
moment) provocate de erupţia ciumei
la mijlocul secolului XIV şi de
progresul tuberculozei al cărei bacil
pare că este antinomic celui al leprei.
Se fac cercetări în continuare, fără a
putea fi, totuşi, controlat corespun-
zător mediul propice izbucnirii leprei,
în speţă cel al mizeriei, al cerşetorilor
şi vagabonzilor, oricum al ignoranţei,
al promiscuităţii. Segmente "în
progres" relativ acum şi nu doar în
statele subdezvoltate. Sigur, lumea a
evoluat şi evoluează, dar nu prea s-a
schimbat şi se schimbă în nu puţine
privinţe. Nici pe departe nu este un
joc de cuvinte…

6. Holera, acum, "inamicul popo-
rului". Cunoscută şi clamată din
vremea antichităţii. Porneşte de la o
bacteria, "Vibrio Cholera", cu regiune
de origine Delta fluviului Gange. Omul
este singurul ei rezervos animal
cunoscut (Les Cahiers …, 2017).
Grave tulburări stomacale şi intes-
tinale, "scaune" cu o mare frecvenţă,
provocând, cel mai adesea, deshi-
dratarea şi apoi infectarea generală
a organismului bolnavului şi moartea
sa. Zeci şi sute de mii de morţi. Filmul
e lung. Câteva secvenţe. În Europa,
epidemii - rod al unor pandemii
anterioare - frecvente… La Paris, în
1832, holera va genera peste 7.000
de decese în doar câteva luni. În final
de aprilie 1833 erau aproape 18.000
decese de holeră în întreaga Franţă.
Mizeria, murdăria, lipsa de igienă,
organisme debile şi vulnerabile,
condiţii de habitat insalubre şi
promiscuitate, apa alterată "au
născut" şi "nasc" holeră la scară de
masă. Din perspectivă revoluţionară,
muncitorii francezi afirmau, adesea,
că "prin holeră burghezia a vrut să
otrăvească muncitorimea". Este drept,
dintre cei bogaţi, trăind în altfel de
condiţii comparativ cu sărăcimea, nu
sunt mulţi cei care se vor îmbolnăvi
de holeră. Lenin are în acest sens,
însă, o afirmaţie mult mai dură,
referindu-se, este drept, la tifos (tifosul
exantematic) şi nu atât la holeră relativ
mai puţin agresivă în Rusia: "pădu-
chele este inamicul comunismului"…
Afirmaţie cu unele urmări pozitive în
vremea puterii bolşevice.

… Şi în România holera, deseori,
a atacat dur, mai ales la mahala. Era,
ca mai peste tot, cam aceeaşi mizerie
şi sărăcie, apă băltită şi murdării în
care colcăiau germenii holerei…
Chiar eu mi-aduc aminte că prin anii
1980 se lansase un zvon că pe
litoralul românesc, "datorită condiţii-
lor proaste de aici", sunt cazuri de
holeră "adusă" din Turcia. Din fericire
n-a fost nimic adevărat, erau doar
vorbe lansate cu un scop precis:
lovirea turismului din România, de pe
litoral, în beneficiul unor vecini …
Oricum, potrivit datelor, în general, nu
vorbim astăzi de epidemii de holeră.
Sunt focare ici şi colo pe care medicii
şi instituţiile îndrituite le sting. Dar dacă
nu se întâmplă aşa, posibil, de altfel?
Pe lângă măsuri umane să ne lăsăm
şi în paza Domnului cu sacrosanctele
cuvinte "Ferească Dumnezeu".

7. Au fost şi alte epidemii, poate de
mai mică însemnătate, dar care au
rebalansat soarta ţărilor. De sifilis sunt
infectaţi astăzi în lume 36 de milioane
de oameni, un mare potenţial de
contagiune… Pe urmă, la Santo-
Domingo, astăzi capital statului Haiti,
"febra galbenă" era deja endemică,
populaţia locală fiind imună la ea
atunci când trupele engleze au
debarcat acolo în 1794 spre a supune
Coroanei Angliei noi teritorii. Au
pierdut însă partida, armata cu soldaţii
care sufereau prima dată de această
maladie, englezii fiind distruşi nu de
inamici, ci de "febra galbenă". În 1802,
marele Napoleon va trimite aici un
corp expediţionar de 35 mii de oa-
meni, două treimi din această armată
fiind rapid spulberată de "febra
galbenă", francezii abandonând
Santo-Domingo, iar Haiti devenind
primul stat independent din Caraibe.
Se poate decela în acest fapt un gest
care a dat o altă înfăţişare unei bune
părţi din istoria lumii. Anume că Napo-
leon, bazat pe nefasta experienţă şi
având în vedere că Lousiana ameri-
cană, deţinută de francezi, supra-
numită şi capitala "febrei galbene",
era periculoasă, o va vinde ameri-
canilor, "accelerând" astfel istoria
Statelor Unite şi deschizând yankeilor
vestul continentului American…

… Să mai amintim că, în Cam-
pania din Rusia, împăratul francez va
pierde mai mulţi oameni din cauza
epidemiei de tifos care lovise trupele

sale - adânc împlântate în inima
Rusiei, dar greu şi prost aprovizionate,
rău echipate, murdare, în zdrenţe,
slăbite sensibil de foame, de frig şi
ger - decât combatanţi (Vrăjitoru,
1936)… Să mai amintim de epide-
mia de tifos exantematic care a lovit
greu şi dureros trupele române în
Primul Război Mondial, în retragere
şi refacere în Moldova. "Apăsau" mai
mult morţii de tifos decât cei din lupte.
Doar un eroism veritabil al corpului
medical român şi francez, o încăpă-
ţânare salutară şi binecuvântată a
soldaţilor şi comandanţilor români de
a rezista în condiţiile atât de mizere
ale frontului, eroismul luptătorilor au
regenerat, în bună măsură, energiile
oştirii (Saint-Aulaire, 2017; Fontaine,
2017) şi au permis marile victorii
împotriva trupelor germane năvăli-
toare, din "triunghiul morţii" Mărăşti,
Mărăşeşti, Oituz. "Despăducherea",
gazul cu care se mai spălau pe cap
să omoare păduchii (păduchii şi
purecii fiind vectori de transmitere a
bolii), au rămas de atunci în armată
ca o veritabilă deviză aducătoare de
satisfacţii şi nu de necazuri. Poate
oare revigora tifosul în prezent, nu
neapărat în Vestul european, în SUA,
şi nici chiar, poate, în România, în
condiţiile în care marea mizerie şi
murdăria persistă pe o mare parte a
Terrei şi chiar în condiţiile în care în
zonele dezvoltate ale lumii există
insule mai mari sau mai mici în care
condiţiile de viaţă sunt amplu
degradate (de exemplu, zone din
sudul Italiei, cartiere dezafectate din
New-York, New-Mexico, Rio de
Janeiro, ce să mai vorbim de
Bucureşti unde, de la Puişor în sus,
parcă este o altă lume etc)? Eu cred
că da, suntem în continuare supuşi
la riscuri mari. Ceea ce, de altfel, se
vede şi se simte. Mult prea puţin, însă,
în acţiunile guvernanţilor, pregătiţi mai
degrabă să globalizeze profitul decât
lupta împotriva bolilor globale…

8. Un flagel care a lovit şi loveşte
lumea tot de mii de ani - şi care o va
mai lovi şi de aici înainte - a fost şi
este gripa, în toate formele ei de
manifestare. Este un virus care o
transmite - Morbilli virus. Maladia are
- se pare - o vechime greu de definit,
fiind transmisă - după unele opinii şi
în formă iniţială - prin porci, păsări, în
cursul domesticirii lor de către
oameni. Nu intru în prea multe detalii.
Ele au fost şi sunt amplu cercetate,
dezbătute. S-au aflat, în timp, terapii
medicamentoase eficiente, vaccinuri
care, în cea mai mare parte a lor,
imunizează... Dar formele de gripă au
reacţionat la rândul lor, tulpinile de
viruşi s-au diversificat şi, din păcate,
s-au aflat, aproape mereu, cu un pas
înaintea eforturilor profesionale
umane... Gripa numită spaniolă,
după Primul Război Mondial a curmat
mai multe vieţi - zeci şi zeci de
milioane de oameni -, în toate conti-
nentele, fiind vorba de o pandemie,
decât războiul ca atare. Astfel, între
ianuarie 1918 şi decembrie 1920,
această pandemie a afectat o treime
din populaţia Planetei. Iar lucrurile au
continuat apoi, poate mai molcom...
Problemele au ţinut şi ţin, în primele
lor etape şi în pofida unor măsuri
instituţionale de amploare, de
aceleaşi organisme umane vulnera-
bilizate, slăbite, de foamete, mizerie,
ignoranţă etc. Deopotrivă, sau mai
bine spus în acelaşi timp, au ţinut şi
ţin de o anume cultură a igienei, a
vieţii, a civilizaţiei. Eram în Franţa,
predând la Rennes, când a izbucnit
"boala vacii nebune". Citind detaşat,
la rece, mai multe studii şi articole în
acest sens, chiar la faţa locului, i-au
aflat acestei maladii şi o componentă
economică, comercială, în speţă
bararea importului francez de carne
de bovină. Dar nu m-am putut abţine
să constat că colegii mei francezi cu
care luam şi dejunul şi cina de
nenumărate ori, dacă nu zilnic,
solicitau - solicitarea fiindu-le rapid
rezolvată - documentele oficiale
privind "părinţii" vacii sau boului din
carnea cărora ne era, după caz,
servită friptura sau carnea respectivă
gătită. Să ne înţelegem, nu erau
restaurante de lux ci simple bistrouri.
Am sesizat, astfel, în opinia mea, o
remarcabilă cultură nu doar gastro-
nomică, să-i spunem, ci şi a igienei
generale. Dar cum le poţi cere unor
oameni lipsiţi de resurse, partea cea
mai mare a populaţiei lumii, măcar
să înţeleagă sau să facă acest lucru
în condiţiile în care ocupaţia, a nu
puţini dintre ei, este scormonitul în
mormanul în gunoaie, spre a-şi afla
hrana zilnică? "Părinţii" boului de

unde s-a luat carnea? "Părinţii" vacii?
Aiureli. Să fim rezonabili! Aici este
marea, greu solubila problemă a
lumii de astăzi, problemă care
stimulează bolile. Am văzut cu ochii
asemenea secvenţe de mizerie crasă
şi de scormonit în gunoaie în
Argentina, la Buenos Aires, dar şi în
Africa de Sud, la Capetown şi chiar
într-o regiune bogată a acestei ţări, la
Stellenbosch. Dar numai acolo? Am
văzut-o - şi o văd - repetată de multe
ori în România… Iată, de ce, insist că
avem de-a-face cu o chestiune glo-
bală şi care impune soluţii economice
globale. Altminteri, în pofida unor
eforturi, a unor demersuri notabile,
zeci de milioane de oameni vor
continua să moară de gripă, inclusiv
de gripă aviară, care, în România, a
fost abordată şi tratată cu o incredibilă
uşurinţă. Să mai amintim de turism
şi de imensa circulaţie globală a forţei
de muncă, greu controlabile din
perspectiva proliferării gripei sau a
altor flageluri, şi care nu au cum să
fie înlăturate pentru că fac parte
intrinsec din lumea noastră de acum?

9. Am lăsat la urmă flagelul care
cunoaşte acum, din păcate, o atât de
nedorită recrudescenţă: tuberculoza.
Generată şi transmisă prin bacterie:
Mycrobacterium tuberculosis. Provine
din Africa de Est, în condiţiile în care
bacteriile ancestrale s-au diversificat
şi au migrat apoi spre Africa de Vest şi
Europa. "Migraţia" s-a petrecut odată
cu cea a oamenilor, prin căile respi-
ratorii. De zeci de mii de ani - şi chiar
mai mult, în Siria încă din Neoliticul
Vechi - n-a putut fi rezolvată, ceea ce
întunecă oarecum şansele perspec-
tivei. Mult mai îngrijorător este, însă,
faptul că, în prezent, cam o treime -
2,4 miliarde de oameni - din populaţia
lumii suferă de tuberculoză, sunt
infectaţi de bacilul tuberculozei, spun
statisticile (vezi şi Les Cahiers de
Science et Vie, 2017). Este imens,
este o bombă cu explozie în
desfăşurare. Peste 80% din cazuri
sunt localizate în Asia şi Africa, dar
aceasta, cred, nu scuteşte cu nimic
expunerea Europei - vezi, de exemplu,
recrudescenţa actuală a tuberculozei
în România, boală, de regulă, ca
peste tot, tot a mizeriei şi a unor condiţii
de habitat insalubre, a alcoolismului,
a sifilisului, a ignoranţei, a murdăriei,
a mizeriei etc. Din păcate, întrunim
astfel de elemente. Este drept,
tratamentele, acolo unde sunt făcute,
sunt eficace, la fel vaccinurile tip BGC,
dar eficacitatea respectivă ţine, peste

tot în lume, în măsură hotărâtoare,
de modificarea în bine a unor condiţii
de viaţă. Putem rezolva? Răspun-
surile diferă de la caz la caz, ceea ce
nu este, cred, o soluţie de fond într-o
lume globală şi cu receptivitate la
contaminare. Trebuie eliminate
cauzele, chiar dacă atacăm, deseori
foarte bine, efectele.

Să mai amintim de epidemiile şi
pandemiile de HIV, în Africa -  mai
multe state cu o mare parte din
populaţie seropozitivă , de exemplu
în Africa de Sud -, în Asia, dar nu în
ultimul rând în SUA? O altă gravă
ameninţare, cu remedii, deseori,
paleative şi extrem de costisitoare şi
care, din păcate, s-a extins şi la noi.

*********
O direcţie de acţiune: conturarea

unei filozofii, conturarea unui concept
mult mai bine structurat, privind
evoluţia şi dezvoltarea globală,
conturarea şi desfăşurarea chiar a
unei civilizaţii a globalizării. Rele-
vându-se un progres economic prin
strădaniile tuturor, în beneficiul celor
merituoşi, dar şi cu o componentă
socială şi solidară esenţială, centrată
pe individ. Şi încă. Sănătatea,
medicina, diminuarea bolilor sunt
priorităţi fundamentale ale lumii şi nu
elemente ce trebuie lăsate în plan
secund. Cât costă? Mult, dar trebuie
gândit în cheia externalităţilor pozitive,
ceea ce duce la o altă interpretare a
costurilor: sănătatea aproape că nu
costă. Este interesant în acest sens
sistemul de "Assurance Maladie" din
Franţa, care  tinde să includă întreaga
populaţie a ţării indiferent dacă aceas-
ta a lucrat sau nu o anumită perioadă.
Sistem extins practic la nivelul UE şi
ale cărui idei esenţiale le îmbrăţi-
şează şi SUA. Totodată, ne referim şi
la rolul medicinii preventive. Este mai
ieftin să previ boala, decât să o tratezi
odată izbucnită (Popescu, 2014).

În lumea de astăzi - ca şi în trecut,
de altfel, dar mai puţin vizibil -, totul se
leagă cu totul. Supraîncălzirea Terrei,
ca şi alte asemenea, provin de la toţi
şi se răsfrâng asupra tuturor. Discutăm
de securitate, cel mai adesea, într-un
sens restrâns, neglijând că securitatea
umană înseamnă, în fapt, securitate
energetică, securitate alimentară,
securitatea sănătăţii etc., categorii pe
paliere umane vitale. Privite şi la nivel
naţional, la nivel comunitar dar şi la
nivel global.  În speţă, boala îi aduce
la un loc şi pe cei săraci şi pe cei
bogaţi, vădindu-se necesitatea a mai
multă înţelepciune din partea tuturor,
decidenţi sau care sunt decişi de alţii.

Pandemia de gripă spaniolă

Bibliografie
- 1974, Brunea Fox, Reportajele mele-Cinci zile printre leproşi, Edit. Eminescu,

Bucureşti
- 1939, Claudian, Ioan, Alimentaţia poporului roman, Edit. Fundaţia pentru Literatură

şi Artă Regele Carol al II-lea, Bucureşti
- 2009, Defoe Daniel, Jurnal din anul ciumei, Edit. Art, Bucureşti
- 2017, Fontaine Marcel, Jurnal de război-Misiuni în România, Edit. Humanitas, Sibiu-Bucureşti
- 2017, Osterhammel J., La transformation du monde au XIX-é siecle, Nouveau

Monde, Paris
- 1981, Popescu D., Civilizaţie şi industrie, Edit. Albatros, Bucureşti
- 1984, Popescu D., Cornul abundenţei-un miracol? Edit. Continent, Sibiu-Bucureşti
- 2002, Popescu D., Istorie economică-Istoria economiei naţionale, Edit. Continent,

Sibiu-Bucureşti
- 2012, Popescu D., Criza indecentă, Edit. Continent, Sibiu-Bucureşti
- 2014, Popescu D., Ameninţări pentru secolul XXI, Edit. Continent, Sibiu-Bucureşti
- 2017, de Saint-Aulaire, conte, Însemnările unui diplomat de altă dată, Edit.

Humanitas, Bucureşti
- 2017, Singaravélou P., Venayre S., Histoire du monde au XIX-é  siecle, Fayard, Paris
- 1936, Vrăjitoru D., Alexandru cel Mare, Hanibal, Cezar şi Napoleon, Edit. Ministerului

Apărării Naţionale, Bucureşti
- 2017, Les Cahiers de Science et Vie, Paris, octombre
- 2017, Popescu D., Martin Luther. Se năştea o lume, Transilvania, nr.8



4 Anne de Bretagne VINERI 6 MARTIE 2020

Dan POPESCU

urmare din pagina 1

Având, mai aproape mereu,
reşedinţa la Rennes, mare centru
industrial, economic, universitar
al Franţei, mă voi referi cu
precădere la cea din urmă,
ajunsă, vom vedea, de două ori
Regină a Franţei. Uriaş de
inteligentă, dar, deopotrivă
sensibilă şi delicată, pasională
faţă de sacri săi soţi regali, cu o
mare pasiune, de asemenea, faţă
de provincia Bretaniei şi bretoni,
ce i-au datorat şi îi datorează
mult. A avut, deloc neînsemnate,
preocupări economice, cu
remarcabile efecte pozitive şi
acum, efecte asupra Bretaniei şi
Franţei. Voi explica, astfel.

De două ori
Regină a Franţei

Se naşte în frumoasa urbe
Nantes, la data de 25 ianuarie
1477. „Ţara” Bretaniei era atunci
ducat, autonom, încă neintegrat
în structura Franţei.  Tatăl său,
Francois al II-lea, duce de
Bretania, fusese crescut la
curtea regilor Franţei, la Paris
unde o va lua în a doua căsătorie
pe Marguerite de Foix, provenită
din ramura regilor de Navarre şi
de Aragon, viitoarea mamă a
Annei „spaniolă de cultură şi
temperament”, cum scrie Claire
L’ Hoer, una dintre cele mai
recente biografe ale Annei. Cu ceva
sânge breton şi cu sentimentele
de franţuzoaică inoculate de tatăl
său care, prin Bretania, spera ca
într-o zi să domnească într-un fel
sau altul în Franţa, dar moştenind
şi tradiţiile de inteligenţă şi
mândrie, de delicateţe, de credinţă
şi ardoare ale mamei sale, va
creşte în oraşul în care s-a
născut, la Nantes, capitala
Bretaniei. În splendidul castel al
familiei, al ducilor de Bretania.
Aici se vorbea mult franceza şi
erau în bună măsură, obiceiuri
franţuzeşti. Dar, Anne se va forma
şi ca o adevărată bretonă.
Practic, fiică a unui neam mândru
şi neaplecat, cu o limbă aspră ce
seamănă mai mult cu irlandeza,
şi aproape deloc cu franceza,
chiar dacă ne gândim la mai
vechea franceză galică. O va
învăţa, totuşi, şi pe aceasta,
îndemnată şi de părinţi, însă
având şi presentimentul că astfel
este viitorul său…

Se spune că, pe patul său de
moarte, ducele Francois al II-lea
a chemat-o pe Anne, care avea
11 ani, punând-o să promită, în
calitate de prezumtivă moşte-

nitoare a sa, că nu va permite
niciodată ca Bretania să fie
supusă Franţei. Anne i-a promis
şi, o bună perioadă, a căutat cât
de mult să îndepărteze această
supunere. Detalii? În pofida „legii
salice” - care releva că femeile
marilor familii regale puteau
moşteni coroana ducală sau
regală doar dacă linia masculină
era stinsă şi, se pare că, nu era
chiar stinsă - tatăl ei o recu-
noaşte oficial pe Anne ca
moştenitoare a domeniilor sale în
10 februarie 1486, urmând ca
viitoarea ei căsătorie să fie
stabilită diplomatic. Are, astfel,
câteva logodne, departe de
Franţa, a doua cu Maximilian,
împărat al Sfântului Imperiu
Roman, devenit văduv prin
decesul Mariei de Burgundia,
fiica şi moştenitoarea lui Carol
Temerarul, şi apoi, o primă
căsătorie cu Charles al VIII-lea,
rege al Franţei.

Iat-o dar, nu supusă, ci Regină
a Franţei, Bretania fiind adusă
drept dotă suveranului soţ. Se
spune că, întorcându-se la castel
– se pare că cel din Nantes – de
la o vânătoare, regele călare,
puţin precipitat şi neatent, s-a
lovit cu capul de partea de sus a
porţii de intrare şi a decedat

aproape imediat. Pentru a nu
pierde Bretania, Franţa,iar
Anne pentru a rămâne Regină a
Franţei, se va mărita pe dată cu
noul rege, rudă de rangul I cu
Carol al VIII-lea, respectiv Ludovic
al XII-lea al Franţei. Aşadar,
Regină în continuare. Va deceda
Regină a Franţei şi ducesă de
Bretania la Blois, în Franţa, în 9
ianuarie 1514, la numai 37 de ani.
Le va da celor doi soţi şi Franţei,
mai bine spus istoriei Franţei,
deoarece cei mai mulţ i au
decedat repede, 14 copii, ceea
ce, încă de la început l-a făcut
pe Zacaria Contarini, amba-
sadorul Veneţiei la Paris, să
spună: „mereu regina îl doreşte
pe rege în afară de măsură”

(outre mesure). 14 copii sunt
totuşi 14 copii, ceea ce, în
condiţiile timpului, deşi nu a
alăptat niciodată, se pare că i-a
destabilizat organismul şi i-a
scurtat viaţa, cum puneam la doar
37 de ani. Era destul de
delicată...

Încă în viaţă şi iubind din tot
sufletul minunata Bretanie, Anne
a sperat să lase prin testament
ducatul de Bretania fiicei sale şi
a regelui Ludovic al XII-lea, mica
atunci şi drăgălaşa Renee. Cum,
însă, la moartea mamei sale,
Renee nu avea decât 3 ani, ea a
fost repede îndepărtată de la
moştenire, unirea Bretaniei cu
Franţa devenind efectivă în 1532.
Astăzi, aproape 100% din bretonii

Basilica Saint-Denis

de origine se consideră francezi,
în decursul veacurilor mai mulţi
dintre ei devenind figuri ilustre ale
istoriei glorioase a Franţei.

O concepţie
economică între
protecţionism
şi libertate

Anne de Bretagne s-a remar-
cat în mod deosebit în domeniul
economic, prin câteva gânduri
devenite rapid acţiuni, cu efecte
însemnate în veacuri. Iată,
Bretania a fost mereu cu o
economie importantă în structura
Franţei: lan mănos, oameni
harnici, bine organizaţi, domenii
senioriale, în general bretone,

Castelul ducilor de Bretania, Nantes

Louis al XII-lea, Anne de Bretagne
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care nu „jupuiau” ş i erau
respectate (vezi, de exemplu,
domeniul Montfort, unde am fost
de multe ori), primari apreciaţi şi
în special un pescuit dezvoltat
ţinând seama de caracterul de
peninsulă al teritoriului. Cu religii
şi biserici eminamente focare de
cultură şi civilizaţie. Cu meş-
teşugari pricepuţi în prelucrarea
fierului şi lemnului, în fabricarea,
deci, a corăbiilor, cu oraşe-porturi
importante, cu numeroase
castele-cetăţi solid construite dar
şi de o mare frumuseţe, cu hanuri
multe, cu un schimb intens sat-
oraş, inclusiv sat-sat, oraş-oraş,
etc. Deci, era aici o circulaţie de
oameni ş i bunuri cu totul
remarcabilă.

Pe urmă, Nantes, capitala
ducală a Bretaniei, cu faimosul
ei castel, cu splendidele palate
ale oamenilor întreprinzători şi
bogaţi, era totodată, prin estuare,
un port de seamă şi, de prin sec.
XVI-XVII o redutabilă placă
turnantă în comerţul cu sclavi (la
traite des noirs). Navigatori de
seamă au dus cât se poate de
departe faima de marinari
îndrăzneţi a bretonilor: Jacques
Cartier, Robert Surcouf, etc. Era,
dar, acumulare de bogăţii – să le
spunem capitaluri de prin secolul
al XV-lea, însemnată.

O paranteză. Anne de Bre-
tagne a învăţat şi vorbea bretona.
Dar în Bretania, cu tot statutul
său de limbă străbună şi cu tot
statutul bretonilor de băştinaşi,
limba bretonă nu se învaţă în
şcolile de stat. Ea se învaţă în
cadrul unor cursuri private,
evident, cine doreşte, se tipăresc
cărţi în bretonă, sunt reviste, etc.,
dar nu statul. Au existat în acest
sens probleme în justiţie până
după Al Doilea Răboi Mondial,
când ţărani bretoni – Bretania
profundă – nevorbind franceza, nu
înţelegeau nimic în justiţie. Şi
altele. Totuş i bretona nu a
devenit niciodată limbă oficială.
Ocupaţia germană, atât de hulită
de francezi, de bretoni în speţă,
a urmărit şi ea să scindeze
populaţ ia, să promoveze
independenţa Bretaniei, dar fără
niciun succes. Oricum, toată
lumea vorbeşte franceza şi toţi
bretonii sunt întâi francezi şi pe
urmă bretoni. Închei paranteza.

Revin, dar. Pentru a-şi apăra
supuşii, printre altele, Anne de
Bretagne, chiar înainte de
măritişurile ei franceze, le-a
conferit acestora importante
avantaje fiscale. Cu un litoral lung
şi neregulat, cu numeroase golfuri
şi golfuleţe, Bretania a fost întot-
deauna o regiune producătoare
de sare marină. Sarea obţinută
prin metode vechi, tradiţionale pe
bază de maree, cu cavităţi săpate
în mal, umplute în flux cu apă
sărată iar refluxul permiţând
strângerea sării. În aproape toate
supermarketurile din Bretania şi
Franţa sunt rafuri întregi cu
această sare, frumos, modern
împachetată, dar în vremuri
trecute vândută, probabil,
ambalată mai primitiv. S-a
exportat dintotdeauna şi se
exportă şi astăzi, masiv, tot
Nantes-ul reprezentând un reper
însemnat mai ales pentru
economiile nord-europene care

Bretania

Câmpuri de sare

sărează peştele. Or, mulţumită
negocierilor purtate de ducesa lor,
bretonii, în calitate de producători
de sare, au fost încă de atunci
scutiţi de plata impozitului „la
gabelle”, ce se plătea pentru
producerea sării. Şi, de atunci
până în zilele noastre, aşa a
rămas. Chiar în condiţiile în care,
astfel, s-a „încurajat” contrabanda
cu sare în regiunile vecine,
dornice să cumpere sarea mai
ieftină şi de o calitate mai bună
din Bretania, şi poate, pe urmă,
s-o vândă mai departe.

Un aspect până aici. Un altul -
respectiv, avantaje create Breta-
niei de Anne de Bretagne – a ţinut
şi ţine de circulaţia mărfurilor şi
persoanelor pe drumurile bretone.
Pe de o parte, produsele ce
ajungeau în porturile bretone
puteau fi vândute fără taxe şi alte
obstacole pe întregul teritoriu al
Bretaniei şi chiar al Franţei - unele.
La fel se vând şi în prezent
indiferent de gradul general de
protecţionism, de măsuri vamale,
al politicii franceze. „Este de la
Anne de Bretagne” spun şi
astăzi întreprinzătorii şi comer-
cianţii. Iar, pe de altă parte,
mergând şi astăzi cu automobilul
în Franţa, din orice direcţie spre
Bretania, la „graniţa” de intrare în
regiune, deşi până aici ai plătit
taxe de autostradă, nu mai
plăteşti nimic. Este de atunci, tot
de la Anne de Bretagne, care a
dorit să aibă circulaţia liberă
pentru mărfuri şi călători pe
drumurile Bretaniei. De Gaulle
este cel care a întărit această
dispoziţie, renunţând să con-
struiască în Bretania autostrăzi
cu plată. Reţeaua de drumuri, cu
două sau mai multe benzi, este
însă, impecabilă. Un alt motiv,
dar, de recunoştinţă al oamenilor
pentru Anne de Bretagne a lor. În
contractele ei de mariaj cu regi
amintiţi ai Franţei a cerut ferm –
şi a obţinut – ca privilegiile, regu-
lile şi cutumele din Bretania să
rămână neschimbate şi după

căsătoria ei cu cele două capete
încoronate. Aşa au rămas în cea
mai mare parte.

Sunt multe de spus. În mo-
mentul morţii ei, în ianuarie 1514,
Anne, ştiind că potrivit cutumelor
legale franceze, nu va putea fi
depusă în Bretania întrucât ca
Regină corpul ei va trebui
înmormântat în necropola Saint
Denis din Paris, a cerut totuşi ca
inima sa să fie adusă la Nantes,

într-un sipet de aur, alături de
mormintele părinţilor săi. Iar voia
i-a fost îndeplinită. Această inimă
a ei atestă dragostea pentru
Bretania, iar corpul ei de la Saint
Denis „atestă, în faţa istoriei, cum
scria Claire L’ Hoer, că a fost de
două ori Regină a Franţei”.

Oricum, în 1532, adică
optsprezece ani după moartea lui
Anne, cum spuneam, Bretania
prin Adunarea statelor sale a

semnat Edictul de uniune de-a
pururi cu Franţa. Un act însemnat
şi fericit, au scris cei mai mulţi
istorici. Dar faptele bune şi
amintirea pioasă ale lui Anne de
Bretagne au rămas. Ceea ce ne-
a făcut pe noi ca, într-o Românie
cu o viaţă politică destul de
învolburată, să scriem despre ea,
sub egida zilei de 8 martie şi ca
o personalitate de seamă a
Bretaniei, a Franţei şi a Europei.
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În acest sens, ar trebui clarificată
actuala metodă de măsurare pen-
tru a evalua ceea ce se reciclează
efectiv întrucât, în prezent, unele
state membre raportează deşeu-
rile colectate ca deşeuri reciclate,
în pofida pierderii semnificative
înregistrate între aceste etape.

Până în 2025 trebuie să se eli-
mine depozitarea tuturor deşeurilor
reciclabile. Statele membre ar
trebui să depună eforturi pentru a
elimina practic depozitarea deşeu-
rilor până în 2030. Valorificarea
energetică din deşeuri şi utilizarea
biocarburanţilor, vor avea un rol de
îndeplinit în legătură cu deşeurile
nereutilizabile şi nereciclabile.

Printr-o punere în aplicare reu-
şită se pot crea peste 180 000 de
locuri de muncă directe în UE
până în 2030, în plus faţă de cele
400 000 de locuri de muncă care
se estimează că vor fi create prin
punerea în aplicare a legislaţiei în
vigoare privind deşeurile. Va rezulta
astfel un grad de satisfacere a ce-
rerii de materii prime în UE cuprins
între 10 şi 40 %, ceea ce va contribui
totodată la realizarea obiectivului
UE pentru 2030 de a reduce
emisiile de gaze cu efect de seră
cu 40 % adica 62 de milioane de
tone de CO2 echivalent pe an.

Pentru a răspunde provocărilor
specifice din domeniul deşeurilor,
legate de o pierdere considerabilă
de resurse sau de impactul asupra
mediului sunt necesare abordări
adaptate.

Prevenirea generării de deşeuri
ca o primă prioritate care afectează
toate fazele într-o economie circu-
lară, ar trebui să  asigure faptul că
se generează mai puţine deşeuri.

În conformitate cu cerinţele Di-
rectivei-cadru privind deşeurile,
statele membre au adoptat recent
programe de prevenire a generării
de deşeuri care în prezent sunt revi-
zuite de Agenţia Europeană de
Mediu.

În urma evaluării acestor pro-
grame, Comisia va prezenta iniţia-
tive de promovare a bunelor practici
în materie de prevenire a generării
de deşeuri în UE .

Deşeurile marine poluează pla-
jele, au efecte dăunătoare asupra
vieţii marine şi creează o problemă
pe termen lung în materie de de-
şeuri, a căror curăţare este costi-
sitoare. PAM 7 propune introduce-
rea unui obiectiv principal la nivelul
UE privind reducerea cantitativă a
deşeurilor, sprijinit de măsuri de
reducere la sursă.

Punerea în aplicare completă a
măsurilor din pachetul legislativ
revizuit al UE în domeniul deşeu-
rilor ar putea să asigure reduceri
ale volumului de deşeuri marine
de 13 % până în 2020 şi de 27 %
până în 2030.

Stabilirea unui obiectiv specific
privind reducerea până în 2020 ar
oferi un semnal clar statelor mem-
bre care elaborează în prezent
măsuri pentru a asigura "buna
stare ecologică" a apelor marine.

Termenul-limită stabilit în temeiul
Directivei-cadru privind strategia
pentru mediul marin, ar oferi un
impuls planurilor de acţiune în
materie de deşeuri marine în ca-
drul celor patru convenţii maritime
regionale.

Alte măsuri adoptate la nivelul
UE, care cuprind, printre altele,
rezultatele evaluării în curs a
Directivei privind instalaţiile por-
tuare de preluare a deşeurilor, vor
contribui, de asemenea, la înde-
plinirea obiectivului.

O a doua etapă a obiectivului de
reducere va fi elaborată în timp util,
pe baza unei analize aprofundate
a potenţialului de reducere din alte
surse terestre şi marine, având în
vedere angajamentul, asumat cu
ocazia Summitului Rio+20, de a
realiza o reducere semnificativă a
deşeurilor marine până în 2025.

Deşeurile din construcţii şi de-
molări au probleme privind creş-
terea ratei de reciclare. Proiectarea
materialelor de construcţ i i, în
vederea unei mai bune gestionări
a deşeurilor din construcţ i i ş i
demolări, vor fi incluse într-un ca-
dru de evaluare a performanţei de
mediu a clădirilor, aşa cum s-a
subliniat în Comunicarea Comisiei
intitulată Oportunităţi de utilizare
eficientă a resurselor în sectorul
clădirilor.

În plus, în cadrul mecanismului
propus de avertizare timpurie,
performanţele statelor membre vor
fi monitorizate în raport cu obiectivul
de obţinere a unei rate de reciclare
de 70 % până în anul 2020, inclusiv
prin măsuri precum majorarea
taxelor de depozitare a deşeurilor
din construcţii şi demolări sau
obligaţii suplimentare de sortare
pe principalele şantiere  pentru a
îmbunătăţi calitatea materialelor
reciclate.

Pentru deşeurile alimentare s-a
estimat că un procent de până la
30 % din toate alimentele produse
la nivel mondial se pierde sau se
iroseşte. Comisia intenţionează să
prezinte propuneri specifice pentru
a reduce volumul deşeurilor
alimentare.

Gestionarea corespunzătoare a
deşeurilor periculoase rămâne o
provocare, în condiţiile absenţei
datelor privind calea de tratare
utilizată în prezent pentru o parte a
acestui flux de deşeuri. Ca un prim
pas, ţinerea de evidenţe şi trasa-
bilitatea vor fi consolidate prin crea-
rea unor registre de deşeuri peri-
culoase şi identificarea capacităţilor
şi a blocajelor din sistemele de
gestionare a deşeurilor pericu-
loase ale statelor membre. Aceste
registre ar putea fi extinse treptat la
alte tipuri de deşeuri, cum este deja
cazul în mai multe state membre.

Cu privire la deşeurile din plastic
se estimează că producţia de
materiale plastice în UE va creşte
cu 5 % în fiecare an. Deşi numai
24 % din deşeurile de plastic sunt
reciclate, aproximativ 50 % sunt
depozitate, iar restul sunt incine-
rate. Consultarea publică privind
deşeurile de plastic pe care Comi-
sia a desfăşurat-o în anul 2013 a
arătat că există un potenţ ial

semnificativ de utilizare într-un mod
mai durabil a materialelor plastice
şi a evidenţiat un sprijin puternic în
favoarea eliminării depozitării
acestora, precum şi în favoarea
unei mai bune proiectări a materia-
lelor plastice şi a produselor din
plastic. Propunerea recentă a Co-
misiei, de a permite statelor mem-
bre să restricţioneze utilizarea
pungilor din plastic, precum şi
propunerile privind intensificarea
reciclării şi renunţarea la depozita-
rea deşeurilor reprezintă paş i
importanţi în direcţia îmbunătăţirii
gestionării deşeurilor de plastic.

Plasticul are funcţii multiple care
contribuie la soluţionarea unor pro-
vocări cu care se confruntă socie-
tatea noastră, astfel materialele
uşoare şi inovatoare din autoturis-
me sau avioane contribuie la
economisirea de combustibil şi la
reducerea emisiilor de CO2 .

Materialele plastice sunt în pre-
zent produse, utilizate şi eliminate
dar nu au beneficiile economice
ale unei abordări mai "circulare" şi
dăunează mediului înconjurător.
Este nevoie urgent să se găsească
soluţii la problemele de mediu care
umbresc astăzi producţia, utilizarea
şi consumul de materiale plastice.
Milioanele de tone de deşeuri de
plastic care ajung în fiecare an în
oceane sunt unul dintre semnele
cele mai vizibile şi mai alarmante
ale acestor probleme şi provoacă
o îngrijorare crescândă.

Industria materialelor plastice
este o industrie foarte importantă
pentru economia europeană şi
creşterea sustenabilităţ i i sale
poate genera noi oportunităţi de
inovare, competitivitate şi de creare
de locuri de muncă, în conformitate
cu obiectivele urmărite prin Strate-

gia UE privind politica industrială.
Până în 2030, toate ambalajele

din materiale plastice introduse pe
piaţa UE fie sunt reutilizabile, fie pot
fi reciclate într-un mod eficient din
punctul de vedere al costurilor.

Modificările la nivel de producţie
şi concepţie permit rate mai ridicate
de reciclare a materialelor plastice
pentru toate aplicaţiile-cheie.

În 2030, peste jumătate din
deşeurile de plastic generate în
Europa vor fii reciclate. Colectarea
selectivă a deşeurilor de plastic va
atinge niveluri foarte ridicate.
Reciclarea deşeurilor de ambalaje
din plastic atinge niveluri compa-
rabile cu cele corespunzătoare
altor materiale de ambalaj.

Reciclarea materiilor prime criti-
ce merită o atenţie deosebită întru-
cât producţia mondială este con-
centrată în câteva ţări, deşi multe
dintre acestea înregistrează o sub-
stituibilitate redusă şi rate de reci-
clare scăzute. Comisia promovea-
ză utilizarea eficientă şi reciclarea
materiilor prime critice, în cadrul
iniţiativei privind materiile prime şi
al Parteneriatului european pentru
inovare privind materiile prime.

Pentru transferurile ilegale de
deşeuri comisia îşi va intensifica
eforturile pentru a asigura confor-
mitatea cu legislaţia relevantă a UE,
în special cu Regulamentul (CE)
nr. 1013/2006 privind transferurile
de deşeuri, astfel cum a fost modifi-
cat recent pentru a consolida con-
troalele transferurilor de deşeuri.

Reciclarea fosforului este o
resursă vitală pentru producţia de
alimente, dar  prezintă riscuri
importante de securitate a aprovi-
zionării şi utilizarea sa actuală
presupune generarea de deşeuri
şi de pierderi în fiecare etapă a
ciclului său de viaţă. Ca urmare a
Comunicării consultative privind
utilizarea durabilă a fosforului,
Comisia elaborează un cadru
pentru acţiuni suplimentare.

Toate aceste eforturi vor benefi-
cia de finanţare din fondurile pentru
cercetare ale UE. Până în prezent,
programul Orizont 2020 a furnizat
peste 250 de milioane EURO
pentru finanţarea cercetării şi
dezvoltării în domenii care prezintă
relevanţă directă pentru productia
de deşeuri. Aproximativ jumătate
din aceste fonduri au fost utilizate
pentru a contribui la dezvoltarea de
materii prime alternative.

Aceste fonduri au fost completate
de finanţare în cadrul politicii de
coeziune a UE, în contextul strate-
giilor de specializare inteligentă. Un
mare număr din aceste strategii
includ priorităţi în materie de inova-
re referitoare la materialele plastice.

Pentru anul 2020, un buget supli-
mentar de 100 de milioane EURO
va fi destinat finanţării măsurilor
prioritare, între care dezvoltarea de
materiale plastice mai inteligente
şi mai reciclabile, eficientizarea
proceselor de reciclare, precum şi
trasarea şi eliminarea substanţelor
periculoase şi a contaminanţilor
din materialele plastice reciclate.

Comisia va elabora o agendă
strategică de cercetare şi inovare
în domeniul materialelor plastice
prin care să furnizeze orientări
pentru viitoarele finanţări alocate
cercetării şi inovării după 2020.

Pentru a atinge obiectivele pri-
vind deşeurile ordinul de mărime
al investiţiilor private şi publice
trebuie să crească semnificativ, nu
numai în ceea ce priveşte inovarea.
Investiţiile private în instalaţii de
sortare şi reciclare sunt descurajate
de incertitudinile privind rentabi-
litatea, având în vedere preţurile
scăzute ale petrolului, lipsa debu-
şeelor etc. De exemplu, numai
două treimi din întreprinderile de
reciclare a materialelor plastice din
Franţa sunt în prezent profitabile.
După cum o arată situaţia din  ţări
ale UE pentru ca reciclarea mate-
rialelor plastice să devină rentabilă
din punct de vedere economic este
important ca instalaţiile de reci-
clare să fie modernizate şi extinse.

Un alt motiv care ţine în loc o reci-
clare mai bună şi mai performantă
îl constituie volumele şi calitatea
insuficientă a colectării selective şi
sortării. Aceasta din urmă este, de
asemenea, esenţială pentru a se
evita introducerea de contaminanţi
în fluxurile de reciclare şi pentru a
menţine standarde înalte de sigu-
ranţă pentru materialele reciclate.

Autorităţile naţionale, regionale
şi locale, în cooperare cu operatorii
care se ocupă de gestionarea
deşeurilor, joacă un rol-cheie în
sensibilizarea opiniei publice şi
asigurarea unei colectări selective
de înaltă calitate.

 Resursele financiare colectate
prin sistemele de responsabilitate
extinsă a producătorilor pot avea o
contribuţie importantă la încuraja-
rea acestor eforturi. În mod similar,
sistemele de returnare a garanţiilor
pentru ambalaje reutilizabile pot
contribui la atingerea unor niveluri
foarte ridicate de reciclare.

Bibliografie
http://www.raportaremediu.ro/2018/

04/02/managementul-deseurilor-in-
economia-circulara/

https://www.juridice.ro/wp-content/
uploads/2018/01/comunicat-ce-7.pdf

Directiva 2000/59/CE privind
instalaţiile portuare de preluare a
deşeurilor provenite din exploatarea
navelor şi reziduurilor de încărcătură
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ş i emergente, la redresarea
economică, la PIB-ul şi balanţa de
plăţi a multor altor ţări, deoarece
generează miliarde de dolari în
exporturi şi creează milioane de
locuri de muncă. Deplasările
turistice au înregistrat creşteri în
toate regiunile lumii, însă înceti-
nirea economiei, tensiunile geo-
politice şi sociale, falimentul opera-
torului britanic Thomas Cook sau
incertitudinea generată de Brexit
au contribuit la moderarea creşterii
în 2019 cu 4%, faţă de 7%
înregistrată în 2017 sau 6% în 2018.
Pe arii geografice, progrese
importante au înregistrat: Orientul
Mijlociu, datorate în mare măsură
recuperării Egiptului şi comporta-
mentului bun al Arabiei Saudite (o
creştere de 7,6%); Asia-Pacific a
cunoscut un dinamism deosebit, cu
o creştere de 4,6%, la fel şi Africa,
cu 4,2%; Europa a crescut peste
medie, cu aproximativ 4%. În ulti-
mul deceniu, creşterea turismului
a fost vertiginoasă: din 2009 şi până
în prezent, numărul de turişti
internaţionali a crescut cu cu 69%;
în 2018, un total de 105  destinaţii
au obţinut cel puţin 1 miliard de
dolari din turism, număr aproape
dublu faţă de 1998, când au fost
înregistrate 56 destinaţii, sau faţă
de 82 în 2008. În 2020, ş i în
contextul de incertitudinii care se
experimentează la nivel mondial,
OMT vorbeşte despre "optimism
prudent", menţinând însă prognoza
iniţială de creştere a sosirilor de
turişti internaţionali la nivel mondial
în 2020 între 3% şi 4%, anunţată la
începutul anului, în ciuda crizei
generate de izbucnirea Coronavi-
ruslui. În cadrul Anului Turismului
şi Dezvoltării Rurale pe care OMT îl
sărbătoreşte în 2020, organismele
şi asociaţiile de turism se vor
concentra pe rolul turismului
montan în dezvoltarea rurală,
abordând în principal problemele
inovării, durabilităţii şi transfor-
marea digitală. Directorul executiv
al OMT, Manuel Butler, a explicat în
prezentarea celei de-a unspreze-
cea ediţii a Congresului Mondial al
Turismului de Zăpadă şi Munte,
care va avea loc în perioada 11-13
martie 2020 în Andorra, sub titlul
"Turism, inovaţie şi durabilitate"
(dacă se va mai ţine!!), că  îşi
păstrează prognozele din cauza
imposibilităţii de a face în acest
moment  orice calcul privind modul

în care coronavirusul ar putea
afecta sectorul turistic mondial:
"este prematur" să facem predicţii,
deoarece situaţia încă nu se află
într-o fază de contenţie a bolii şi
Organizaţia Mondială a Sănătăţii
(OMS) este cea care conduce cu
adevărat situaţia, pentru a da un
răspuns global. Cu toate acestea,
dacă ne conformăm situaţiilor care
au apărut în trecut, ştim că aceste
efecte au o durată scurtă în timp,
iar recuperarea este de obicei
destul de rapidă".

OMT şi OMS -
două organizaţii
internaţionale responsabile

Organizaţia Mondială a Sănătăţii
(OMS) şi Organizaţia Mondială a
Turismului (OMT) au făcut o
declaraţie comună care solicită
responsabilitate şi coordonare într-
un mediu în care focarul de
coronavirus (COVID-19) continuă
să se dezvolte. Declaraţia indică
faptul că "răspunsul turismului
trebuie să fie măsurat, consecvent
şi proporţional cu ameninţarea la
adresa sănătăţii publice şi trebuie
să se bazeze pe o evaluare a
riscului local, ţinând cont de fiecare
legătură a lanţului valoric turistic -
entităţi publice, companii private şi
turişti - în concordanţă cu liniile
directoare ş i recomandările
generale ale OMS; acestea şi-au
luat angajamentul ferm de a gândi
în primul rând despre oameni şi
bunăstarea lor, iar cooperarea
internaţională este vitală pentru a
se asigura că sectorul turistic poate
contribui eficient la oprirea
răspândirii COVID-19; OMT şi OMS
colaborează strâns între ele şi cu
alte părţi pentru a ajuta statele să
se asigure că măsurile sanitare
sunt puse în aplicare pentru a
reduce la minimum orice interfe-
renţă inutilă cu traficul şi comerţul
internaţional; OMS aminteşte că
printre recomandările sale nu
există restricţii de călătorie sau
comerţ; OMS lucrează îndeaproa-
pe cu experţi, guverne şi parteneri
la nivel mondial pentru a extinde
cunoştinţele ştiinţifice despre acest
nou virus, pentru a monitoriza
răspândirea şi virulenţa virusului,
precum şi pentru a sfătui ţările şi
comunitatea globală cu privire la
măsurile de protejare a sănătăţii şi
prevenirea răspândirii focarului;
ambele organizaţii sunt pregătite
să lucreze îndeaproape cu toate
comunităţile şi ţările afectate de
situaţia urgentă actuală pentru

sănătate, pentru a construi un viitor
mai bun şi mai rezistent".

Evoluţia coronavirusului
la nivel mondial

China a fost izolată în conexiunile
aeriene după ce, din data de 4 fe-
bruarie a.c., Organizaţia Mondială
a Sănătăţ i i (OMS) a declarat
urgenţa globală pentru sănătate
pentru extinderea globală a foca-
rului noului coronavirus. Numărul
companiilor aeriene care au anulat
zborurile către China (peste 50 de
companii) a crescut aproape în
acelaşi ritm cu apariţia unor cazuri
noi, izolând-o de majoritatea ţărilor
de pe toate continentele cu care a
avut conectivitatea aeriană.
Răspândirea virusului s-a produs
mult mai rapid decât focarul SARS,
probabil datorită conexiunilor
aeriene mai bune ale zborurilor
naţionale şi internaţionale. Pe
lângă Wuhan, epicentrul focarului,
Beijing şi Shanghai sunt printre cele
mai afectate oraşe, iar unele
companii aeriene au redus
serviciile către Hong Kong.

British Airways a suspendat toate
zborurile sale către şi dinspre
China continentală, compania
Iberia a anulat ruta Madrid-
Shanghai, Lufthansa, Swiss şi
Austrian Airlines au decis să
suspende toate zborurile, Air
France şi KLM, grupul scandinav
SAS, Virgin Atlantic, Turkish Airlines,
Finnair, Ural Airlines, American
Airlines, Delta ş i United, Air
Canada,  Royal Air Maroc (RAM),
Egyptair, Kenya Airways, Rwand Air,
Air Madagascar şi Air Mauritius, Air

Tanzania, Air Astana, Al Israel
Airlines  şi alte companii aeriene
şi-au anulat zborurile către Beijing,
Shanghai, Nanjing, Chengdu,
Hangzhou şi alte oraşe.

 De asemenea, unele ţări încep
să ia o decizie din partea guver-
nelor lor. Italia, Rusia, Singapore
şi Iran au anunţat suspendarea
tuturor zborurilor către şi dinspre
China. Guvernul din Kazahstan
închide toate conexiunile aeriene
şi terestre dintre cele două ţări. Pe
de altă parte, Spania nu ia în
considerare declararea unei
situaţii de urgenţă pentru sănătate
sau restricţionarea călătoriilor sau
a comerţului cu China, conside-
rând că riscul este mai mic decât
în alte ţări. Administraţia Trump a
declarat că a suspendat intrarea în
Statele Unite a oricărui cetăţean
străin care a călătorit în China în
ultimele 14 zile, cu excepţia mem-
brilor de familie ai cetăţenilor ame-
ricani sau ai rezidenţilor perma-
nenţi. Departamentul de Stat a
ridicat alerta de securitate cu privire
la China la nivel 4, recomandând
cetăţenilor săi să nu călătorească
în China.

Până la 135 de persoane care
călătoreau pe vasul de croazieră
Diamond Princess Cruises, au fost
afectate de coronavirus. Acest lucru
a fost confirmat de ministrul
sănătăţii din Japonia. Nava, cu
3.711 persoane la bord a fost pusă
în carantină în portul japonez
Yokohama, la sud de Tokyo,  la data
de 4 februarie, când au fost
descoperite  primele 10 cazuri de
coronavirus. Deş i pasagerii

contagiaţi au fost spitalizaţi, gu-
vernul japonez a solicitat călătorilor
şi echipajului, din 56 de ţări, să
rămână pe navă timp de două
săptămâni. Ca urmare a epidemiei
şi pentru a evita această situaţie,
atât companiile de asigurări, cât şi
companiile de croaziere au adoptat
măsuri de protecţie consolidate.
Pe de altă parte, companiile de
croaziere au început să ia măsuri
preventive şi chiar să le consolideze
pe măsură ce boala s-a răspândit.
Cele care fac parte din Asociaţia
Internaţională  a Liniilor de Croa-
zieră (CLIA) au suspendat călăto-
riile membrilor echipajelor din
China continentală şi vor refuza
îmbarcarea pasagerilor şi mem-
brilor echipajelor care au călătorit
din sau spre această ţară în
ultimele zile. CLIA şi liniile sale
membre menţin un contact strâns
cu profesioniştii din domeniul
sănătăţii şi autorităţile de regle-
mentare din întreaga lume, inclusiv
Organizaţia Mondială a Sănătăţii
(OMS), evaluează ş i modifică
continuu politicile şi procedurile pe
măsură ce apar diferite situaţii:
modificarea itinerariilor acolo unde
este necesar, evaluarea stării de
sănătate a călătorilor, inspecţii ale
pasagerilor ş i ale echipajului
înainte de urcarea pe navă, dotarea
navelor cu cu instalaţii sanitare,
profesionişti medicali pe navă şi pe
coastă, disponibili 24 de ore pe zi.

Companiile de croazieră Costa
Cruises şi MSC au inclus o serie
de proceduri, cum ar fi: introdu-
cerea unui formular medical înain-
te de îmbarcare,  control de tem-
peratură pentru persoanele care,
din orice motiv, apar sau se iden-
tifică cu simptome  respiratorii sau
de febră, un nivel ridicat de igienă
pe toate navele,  izolarea în cabină
a pasagerilor care au simptome de
febră, măsuri pentru  cei care au
fost în contact cu persoanele
suspecte de contaminare.

Carnavalul de la Veneţia a fost
suspendat după ce au fost detec-
tate două cazuri de contagiune de
coronavirus în oraş, care se
adaugă la cele aproximativ 322
înregistrate în Italia până în prezent,
unde toate evenimentele sunt
anulate şi muzeele, şcolile şi uni-
versităţile sunt închise, iar numărul
de decese se ridică deja la zece
persoane.

De asemenea, Domul din Mi-
lano, una din atracţiile turistice
principale ale metropolei, a fost
închis, la fel şi renumita Scala din
Milano, care  şi-a suspendat repre-
zentaţiile. Guvernul din Austria a
suspendat tot traficul feroviar cu
Italia. Messe Berlin, entitatea
organizatoare a târgului ITB China,
a decis să amâne sărbătoare
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ediţ iei următoare a acestui
eveniment, care urma să aibă loc
între 13 şi 15 mai şi va anunţa noile
date ale târgului, care va avea loc
la Centrul de Convenţii şi Expoziţii
din Shanghai World Expo. Datorită
difuzării crescânde a noului
coronavirus COVID-19, Ministerul
Federal al Sănătăţii şi Ministerul
Federal al Economiei din Ger-
mania au decis anularea târgului
Târgul de turism de la Berlin.

Preşedintele
Consiliului de
Supraveghere al
Messe Berlin a
subliniat că: "în
cei 54 de ani de
istorie ai lor, ITB
Berlin şi Messe
Berlin nu au mai
trăit niciodată
o situaţie
comparabilă".

Un total de 160.000 de persoane
au vizitat anul trecut  ITB, din care
113.500 vizitatori profesionişti.
Pavilioanele ITB au fost "complet
rezervate", pentru cei peste 10.000
de expozanţi din peste 180 de ţări.
Până în ultima clipă, respectiv 28
februarie, organizatorii au asigurat
în continuare că târgul va avea loc
şi că "securitatea şi sănătatea
participanţ i lor este prioritatea
noastră numărul unu". De
asemenea s-a anulat şi Mobile
World Congress de la Barcelona.
Pe data de 27 februarie, autorităţile
din Arabia Saudita au decis sa
interzică accesul pe teritoriul ţării
pelerinilor, dar şi turiştilor din ţări
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afectate de coronavirus. Arabia
Saudita găzduieşte două locuri
sfinte pentru islam - Mecca (locul
în care s-a născut profetul
Mahomed, cel mai important loc
pentru islam) şi  Medina (locul în
care profetul a fost îngropat).

Conform estimărilor portalului de

Virgil NICULA,

urmare din pagina 7

Organizaţia Mondială a Sănătăţii a anunţat recent că, în premieră, numărul
cazurilor noi de infectare cu noul coronavirus a fost mai mare în afara
Chinei decât în ţara în care a izbucnit epidemia: China a anunţat  411 cazuri
noi, iar celelalte ţări au înregistrat împreună 427; numărul persoanelor
decedate depăşeşte 2700. Potrivit OMS, în total ar exista până acum
oficial 81.000 de cazuri de infectare, dintre care 96,5% în China.

rezervări hoteliere Travelminit.ro,
temerile legate de răspândirea
Coronavirusului vor determina
românii să se orienteze către
vacanţele în România pentru
primăvara ş i vara acestui an.
Primele luni ale anului sunt
decisive pentru planurile de

vacanţă ale românilor, cei mai mulţi
profitând de promoţiile de tip Early
Booking pentru a-ş i rezerva
vacanţele de vară până la sfârşitul
lunii martie. Având în vedere
incidenţa cazurilor de Coronavirus
în Europa, specialiştii platformei
Travelminit.ro se aşteaptă la o

creştere cuprinsă între 25% şi 35%
a numărului de rezervări înregis-
trate pentru primăvara aceasta,
comparativ cu aceeaşi perioadă a
anului trecut, precum şi la creşterea
preţului sejururilor în România.

Bibliografie
evisionturism.ro, hosteltur.com.
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