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„Unora le poate
plãcea numai ce înþeleg,

alþii pot înþelege
numai ce le place.”

                    Lucian BLAGA

 Era greu însă de imaginat că creşterea
acceleraţiei va veni atât de brusc, "peste
noapte". Fizica surprinde foarte bine acest
fenomen sub denumirea de "jerk", îl
notează cu j şi îl măsoară în m/s3. Am
impresia că această denumire i se pretează
cum nu se poate mai bine şi caracterizează
această pandemie ce a zdruncinat şi dat
lumea peste cap.

Dintr-odată, populaţia globului a fost
anunţată de existenţa unui virus extrem de
contagios care poate pune în pericol viaţa
şi de aici a început isteria. În toate părţile
globului au fost impuse restricţii, ce au mers
de la măsuri recomandate până la măsuri
obligatorii. La un anumit moment, cea mai
mare parte a populaţiei a fost anunţată de
oficialităţi că "de mâine", se vor opri cele
mai multe dintre activităţile economico-
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O MINTE BINECUVÂNTATÃ
PENTRU VREMURI
MAI COMPLICATEDan POPESCU

1. 1983, primăvara. Poate puţin mai de-
vreme. La editura "Albatros", "Casa Scân-
teii", în biroul simpaticului director, inte-
ligent şi altruist, ardelean de soi, scriitorul
Mircea Sântimbreanu. Discutam titlul
pentru a doua carte a mea ce urma să
apară nu peste mult timp în editura bucu-
reşteană. Era o succintă (circa 250 pp)
istorie a foametei în lume. Temă grea. Dar

şi complicată treabă: să scrii despre evoluţia
foametei în lume - fireşte şi în România -,
în condiţiile în care începuseră deja, la noi,
lipsuri alimentare alarmante, nerecu-
noscute oficial. Subiectul însă mă pasio-
nase şi muncisem aproape trei ani la carte.
Oricum, spuneam multe.

continuare în pag. 4,5,6

LIBERA CIRCULAÞIE
 A FORÞEI DE
MUNCÃ ÎN UE

continuare în pag. 7
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„Dumnezeu, cauza tuturor lucrurilor, iar poporul român - inegalabil.”
Petre ÞUÞEA

"PANTA REI"
 (TOTUL CURGE)..

ONLINE

Încă de la crearea Comunităţii Europene
în 1957, libera circulaţie a forţei de muncă
era un drept fundamental. Art. 37 din Tratatul
de la Roma stipulează că libertatea de
mişcare reprezintă dreptul de a merge în
alt stat membru pentru a căuta un loc de

muncă şi a lucra, fie ca lucrător pe cont
propriu, fie ca angajat. În prezent, princi-
palele bariere în calea liberei circulaţii a
lucrătorilor sunt condiţiile discriminatorii de
lucru, cadrul juridic care reglementează şi
acţiunile administrative, ce impun obligaţii
diferite străinilor.

În UE libera circulaţie a persoanelor
înseamnă abolirea oricărei discriminări pe
motiv de naţionalitate în ceea ce priveşte
angajarea forţei de muncă, remunerarea,
alte condiţii de muncă, precum şi o serie
de drepturi, cum ar fi:

-dreptul de a accepta ofertele de muncă
existente

continuare în pag. 2,3

Revista “EUROECONOMIA XXI”
o puteţi găsi la adresa: https://infosibiu.eu/economie/

100 de ani de la "Trianon"

Fundamentul unei Uniuni Europene prospere îl constituie Piaþa Unicã
fãrã graniþe, precum ºi moneda sa unicã. Uniunea Europeanã
recunoaºte necesitatea unor mãsuri noi care sã concureze la asigurarea
accesului tuturor la un nivel ridicat de prosperitate. Accesul la Piaþa
Forþei de Muncã într-un alt stat reprezintã esenþa liberei circulaþii a
persoanelor ºi asigurã mobilitatea forþei de muncã pe plan european ºi
internaþional. În ce mãsurã mobilitatea contribuie la reducerea
ºomajului ºi la creºterea economicã rãmâne de vãzut.

sociale şi se va restricţiona accesul în fabrici,
în instituţii de educaţie, culturale sau
religioase, în anumite magazine ce nu sunt
de strictă necesitate, sau chiar la rude,
prieteni, etc., şi toate acestea  pentru a
preveni răspândirea virusului prin aşa zisa
"distanţare socială". Acesta a fost momentul
în care mediul electronic a devenit nu doar
o opţiune, ci în multe situaţii, singura soluţie
salvatoare. Asa cum ne prezintă şi propria
teorie a lui Georgescu Roegen că viziunea
dezvoltatoare a lumii are la bază legi fizice
(pornind şi de la concepţia profesorului său
Émile Borel), folosind astfel în propria teorie
principiile termodinamicii clasice, se
observă că şi tensiunile acumulate acum în
piaţă nu dispar, ci îşi caută o cale de

Multe voci recunoscute în mediul electronic afirmau, de
ceva vreme, cã viitorul este de data aceasta al mediului online
ºi o sã aparþinã celor ce se pot adapta ºi acestui mediu.

continuare în pag. 3,8
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Virgil NICULA

TURISMUL –
ÎN PAªI DE RELAXARE

Astãzi, mai mult ca oricând în ultimele decenii, avem
nevoie în România de regândirea modelului de
dezvoltare economico - socialã, care sã punã accent pe
avantajele interne competitive, puþine, câte sunt, fãrã a
aºtepta de la UE colace de salvare sau minuni.

continuare în pag. 8

Paula COTARCEA

COPIII, COMOARA
SUFLETULUI NOSTRU

"Existã doar douã moºteniri de duratã pe care
sperãm sã le oferim copiilor noºtri. Una dintre
acestea este rãdãcini, iar celelalte, aripi."

Johann Wolfgang von Goethe

Fiindcă am sărbătorit, la 1 Iunie, Ziua
Copilului, merită să acordăm puţină atenţie
acestor fiinţe plăpânde, gingaşe, acestor
comori nepreţuite ale sufletului nostru.
Consider că nu există nimic pe lumea asta

mai frumos decât ziua în care devii părinte,
ziua în care nişte ochişori mari te privesc
nedumeriţi neînţelegând ce se întâmplă,

Dacă nici acum, după a nu ştiu câta criză,
economică, financiară, sanitară sau de altă
natură, nu vom învăţa să luăm măsuri
pentru viitor, înseamnă că toate eforturile
conjugate de a trece peste actuala
perioadă sunt în zadar. Economia Româ-
niei a suferit în urma acestei crize, Comisia

Europeană estimează o scădere econo-
mică de 6,2% pentru România în acest an,
cu un deficit bugetar de 4,2%. Există şi
activităţi unde este nevoie de personal, astfel
sectorul construcţiilor are nevoie de românii
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conservare. De data aceasta o parte
importantă dintre ele au fost preluate
de mediul electronic, şi în special
de afacerile electronice dacă este
să discutăm de segmentul econo-
mic, social, în educaţie şi altele.
Rămâne să vedem acum ce
dezordine vor genera într-un mediu
atât de special, dar şi pe fondul unor
ample incertitudini atât la nivel local
dar şi global, cauzate de lipsa unui
precedent şi o multitudine de
necunoscute. Un lucru totuşi este
constant şi anume, cum foarte bine
surprinde filozoful  grec presocratic,
Heraclit din Efes, încă înainte de
Hristos (cca. 535 î.Hr. - d. 475 î.Hr.),
singurul lucru real este schimbarea,
iar stabilitatea este iluzorie, "Totul
curge, nimic nu rămâne
neschimbat". Poate acum, mai mult
ca niciodată această expresie îşi
câştigă distincţia.

Omul are tendinţa firească să se
opună schimbării, cel puţin pe
termen scurt şi ca reacţie imediată,
şi asta o putem observa foarte uşor
la noi sau în jurul nostru la tot pasul,
însă nu poţi să te opui la nesfârşit,
şi cu atât mai mult dacă vrei să
supravieţuieşti. Când vorbim aici
de supravieţuire ne putem gândi şi
la omul în sine, dar mai exact în
situaţia dată la o instituţie, la o
întreprindere văzută ca un orga-
nism viu. Aşa cum Roegen consi-
dera bucuria de a trăi adevăratul
scop al activităţii economice, aşa
poate fi considerată întreprinderea
un organism viu.

Ce a rămas de făcut oamenilor
sau întreprinderilor, când în fiecare
zi curg informaţii cu imagini şi cifre
(mai mult sau mai putin exacte),
reprezentând îmbolnăviri şi morţi
înregistrate pe seama Sars-CoV-2,
pe continente, ţări, vârste etc..? Ce
a mai rămas de făcut, după clipele
de reflecţie, poate teamă, rezis-
tenţă, poate compasiune, poate
furie,etc.. nu multe opţiuni ci adap-
tarea. Nu ne-a rămas decât drumul
perfecţionării, atât nouă, cât o dată
mai mult întreprinderilor, ins-
tituţiilor, şi organismelor în general.
Nu este prima pandemie, chiar
dacă din păcate nu seamănă decât
pe alocuri cu altele, însă se pare
că nu va fi nici ultima. Cât de mult
ne-am perfecţionat şi cât ne vom
perfecţiona atât noi, dar mai cu
seamă instituţiile, întreprinderile de
care făceam vorbire, nu o să vedem
decât după ce această pandemie
va fi trecut. Cred că e interesant să
vedem asta, aşa că merită să
îmbrăţ işăm schimbarea ş i să
continuăm perfecţ ionarea pe
drumul spre o lume mai bună.

Mediul electronic oferise cu ceva

timp în urmă o serie de avantaje
care bine-nţeles că nu au venit şi
fără cealaltă faţă a monedei,
dezavantajele, care dacă reuşesc
să fie minimizate în comparaţie cu
avantajele putem spune că
experienţa a fost utilă. Pentru multe
dintre companii acest mediu a fost
pe cât de solicitant pe atât de
competitiv şi generos. Schimbările
începuseră de ani de zile dar
conform principiilor enunţate
anterior multe instituţii şi firme au
opus rezistenţă. Iată că "Panta rei"
(totul curge), schimbarea continuă
de care scria atât de expresiv
Heraclit, când enunţa că "nu poţi
intra(călca) de două ori în apa
aceluiaşi râu", schimbarea a venit.
Mediul electronic nu a mai putut fi
ignorat de mulţi actori ai vieţii
cotidiene.

Chiar înainte ca pandemia să-şi
facă simţit efectul, România înre-
gistra o uşoară creştere a comer-
ţului electronic, cu câteva procente,
urcând o poziţie de pe ultimul loc
al Uniunii Europene, atingând un
procentaj de 23% dintre românii
cu vârste cuprinse între 16 şi 74 de
ani, ce făcuseră cumpărături online
în ultimele 12 luni. Această cifră era
însă mult sub media Uniunii Euro-
pene (60%), iar cauzele sunt evi-
dente şi au fost tratate şi în articolele
anterioare. Ocupam astfel penul-
timul loc din Uniunea Europeană,
un loc defel onorant, însă cu care
am cam început să ne obişnuim,
din păcate, în ultimul timp.

Ca urmare a schimbărilor
survenite în condiţiile Sars-CoV-2,
ponderea cumpărătorilor online a
crescut substanţial în rândul tuturor

grupelor de vârstă, în special pentru
grupele de vârstă cuprinse între 16
şi 54 de ani. Cea mai mare pon-
dere şi cea mai mare creştere a
fost în rândul utilizatorilor de
Internet cu vârsta cuprinsă între 25
şi 34 de ani, urmată de grupele de
vârstă 16-24 ani, 35 la 44 de ani.
Din păcate, aceste procente sunt
de aşteptat să fie corectate de criza
economică ce este la început, însă
mai important decât aceste cifre
este faptul că aşa cum mulţ i
oameni au fost nevoiţi să folo-
sească această metodă de comerţ
electronic mai mult de nevoie decât
de bună voie, s-au perfecţionat şi
chiar mai mult decât atât creşterea
numărului de consumatori din
mediul electronic dar mai ales
măsurile impuse de distanţarea
socială a obligat unele întreprinderi
mici sau persoane fizice autorizate
să se apropie de acest mediu
electronic şi să se specializeze în
acest sens.

Ca întotdeauna publicitatea
rămâne foarte importantă, mai
ales în acest timp pentru a aduce
marca în faţa consumatorilor. Pe
măsură ce consumatorii au migrat
în mediul electronic şi petrec mult
mai mult timp online în "social
media" şi nu numai, tot mai multe
instituţii şi întreprinderi şi-au sporit
impresionant activitatea în această
direcţie pentru a fi acolo unde
consumatorul este.

Cumpărăturile online continuă
să crească atât în Uniunea Euro-
peană dar şi pe glob. Alături de
utilizarea tot mai mare a Interne-
tului şi îmbunătăţirea standardelor
de securitate, consumatorii apre-
ciază posibilităţile de a putea face
cumpărături oricând, oriunde, cu
acces la o gamă largă de produse
şi comparaţii uşoare de preţuri. În
timpul actualei pandemii de coro-
navirus, cu deplasări restricţionate
şi consumatori sub restricţii de
distanţare socială, este de asteptat
ca acest comerţ electronic să
crească în continuare în ciuda
efectelor crizei economice.

Pe măsură ce guvernele se
întrec în pachete de stimulare a
consumului şi investiţiilor, bine-
nteles vorbim doar de guvernele cu
viziune şi abilităţi, celelate guverne
neputincioase doar mimând

eventual acest lucru, primul rezultat
a acestei acţiuni este extinderea
datoriei naţionale la cote greu de
imaginat, determinând o îngri-
jorare justificată pe termen lung de
diversele riscuri ce se nasc de aici.
În acest context interesul pentru
monedele digitale creşte pe
măsură ce criza economică
globală devine tot mai vizibilă. Un
studiu realizat de "The Economist
Intelligence Unit" raportează,
pentru prima dată, o creştere fără
precedent a numărului de consu-

matori principali de monedă
electronică şi mai mult decât atât
un procent la fel de mare dintre
respondenţ i i care nu folosesc
astăzi monede electronice inten-
ţ ionează să înceapă să le
folosească în viitorul apropiat.

Potrivit acestui studiu, con-
sumatorii consideră că plăţ i le
online deţin rolul principal pentru
monedele digitale şi deşi cunoaş-
terea generală a monedelor
digitale existente rămâne scăzută,
peste jumătate dintre consumatori
(54%) afirmă că ar avea în vedere
utilizarea de noi monede digitale
ca un plan B pentru structurile
financiare tradiţionale.

Această schimbare ce o tra-
versăm nu face decât să conso-
lideze tendinţa înregistrată în
rândul consumatorilor pentru
soluţii flexibile, accesibile şi uşor
de utilizat mai ales condiţ i i le
extinderii actualei pieţe digitale.

Implementarea măsurilor de
distanţare socială se aşteaptă să
fie mai puternic resimţ ită în
economie în trimestrul doi, ceea ce
conferă timp clienţilor şi compa-

niilor să se perfecţioneze în noul
mediu.

Cunoaştem însă cât de impor-
tante sunt pentru economie
aşteptările, poate câteodată chiar
mai importante decât motorul
economic în sine, acesta fiind
influenţat la rândul lui de aceste
aşteptări. Din păcate, în acest sens
al aşteptărilor asupra economiei,
veştile nu sunt îmbucurătoare, şi
mai mult decât se poate observa
cu ochiul liber, Direcţia Generală
Afaceri Economice şi Financiare a

Comisiei Europene, calculează şi
ne oferă un indicator elaborat în
acest sens. Indicatorul poartă
denumirea de ESI (The European
Economic Sentiment Indicator) şi
măsoară aşteptările pieţei asupra
economiei printr-o medie pon-
derată a răspunsurilor la întrebări
adresate firmelor si consumatorilor
din cinci segmente pentru afaceri
din UE: industria cu o pondere de
(40%), serviciile (30%), încrederea
consumatorilor (20%), comerţul cu
amănuntul (5%) şi construcţiile
(5%). Indicatorul (ESI) din Uniunea
Europeană (UE) s-a prăbuşit cu
aproape 29 de puncte în aprilie
până la 65,8 puncte, conform date-
lor publicate de Comisia Euro-
peană. În zona euro, ESI a scăzut
cu 27,2 puncte până la 67,0 - unde
100 este media perioadei din 2000.
Aceasta a fost cea mai puternică
scădere lunară a ESI înregistrată
(din 1985), depăşind cu mult
recordul negativ anterior din martie.

Până ce aceste reacţii să-si facă
efectul în piaţă, trebuie profitat de
acest mediu pentru a fi prezent aici
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Acum, mai mult ca niciodată, au fost evidenţiate aceste prăpăstii între rural şi urban,  prezentate şi în articolele anterioare, de la rata crescută a
riscului de sărăcie sau excluziune socială din ţara noastră, până la analfabetismul funcţional sau procentul redus al ratei de penetrare a
Internetului în mediul rural de doar 47%. Chiar dacă nu ne bucură cu nimic, este bine de ştiut, că nici la nivelul global lucrurile nu stau mai bine
şi chiar dacă evoluţia era una pozitivă ea, recent, devenise mult mai lentă odată cu trecerea timpului. De abia la sfârşitul anului trecut ne
puteam lăuda că depăşisem procentul de 50 % al ratei de penetrare a Internetului la nivel global. In actualul context în ciuda faptului că toate
aceste diferenţe devin mult mai vizibile, resorturile reparaţiilor lor, dacă nu sunt impulsionate, cel mai probabil o să-şi întârzie acţiunea încă
odată până la o nouă relansare economică, repunând aceste decalaje în cercul vicios ce le-a întârziat remedierea şi până acum.

care s-au întors în ţară, în contextul
pandemiei, în condiţiile în care
deficitul de forţă de muncă în acest
domeniu ajunge la 500.000 de
persoane, conform unui comunicat
al Asociaţiei Române a Construc-
torilor de Autostrăzi (ARCA).

În turism mă aşteptam să avem
mai multe de învăţat şi până la
relaxarea totală a măsurilor(după o
să fie prea târziu), specialiştii
convocaţi în grupul “SOS –salvaţi
turismul românesc“, organismele
publice, asociaţiile de profil sau alţi
actori implicaţi, să vină cu propuneri
de îmbunătăţire a calităţii serviciilor
în destinaţiile de vacanţă. Sigur, acest
proces cere sacrificii, unii vor fi câşti-
gători şi îşi vor crea un renume care
îi va ajuta să atragă turişti în viitor, alţii
vor pierde. Este momentul ca unii
hotelieri, pensiuni sau alte structuri
de primire turistică să schimbe
politica comercială, pornind de la
faptul că acum găsesc personalul
necesar şi nu trebuie să aducă din
Asia sau alte zone(o problemă acută
până la finele anului trecut), dar
trebuie să-şi impună alte standard
de calitate. Toată lumea din HoReCa
sau hotelierii au aşteptat relaxarea
măsurilor, au trecut peste o perioadă
foarte dificilă, dar acum deja, apar
alte probleme, legate de concurenţa
altor ţări în a atrage turiştii pentru
sezonul estival, ca Grecia sau chiar
Bulgaria. Apropo de Grecia, peste
500 de plaje  au fost redeschise
săptămâna trecută, în condiţiile în
care ţara încearcă să găsească un
echilibru între asigurarea măsurilor
de protecţie faţă de pandemia de
COVID-19 şi revitalizarea sectorului
turistic. Autorităţile au impus respec-

Virgil NICULA
urmare din pagina 1

tarea măsurilor de distanţare fizică
pe plajă, noile norme precizând şi
distanţa minimă dintre umbrele. Pe
o suprafaţă de 1.000 de metri pătraţi
va fi permis accesul a cel mult 40 de
persoane, iar între tijele umbrelelor
trebuie să fie cel puţin patru metri(aici
intervine avantajul că plajele nu sunt
aşa aglomerate în toate destinaţiile).

Turismul şi industriile conexe
generează aproximativ 30% din
Produsul Intern Brut al Greciei şi au
ajutat această ţară să rămână pe
linia de plutire în timpul crizelor
financiare care au durat perioade
lungi de timp în ultimii ani, mai ales
după 2009.

Grecia, o ţară cu 11 milioane de
locuitori, a înregistrat până în prezent
2.840 de cazuri de COVID-19 şi 165
de decese, cu mult mai puţine decât
în multe alte ţări europene. şi în acest
iureş, al relaxării totale, uităm de
vechea meteahnă a turismului
românesc, mai ales a celui de litoral,
respectiv calitatea serviciilor, a
personalului, a condiţiilor de confort.
Pentru că anul acesta, mai mult ca
în anii trecuţi, cererea va fi cu
precădere pentru turismul intern şi
presiunea va fi mai mare, ceea ce
va face ca la finele sezonului, mulţi
hotelieri să capete un renume
pentru modul în care au gestionat
situaţiile întâlnite, iar alţii vor acumula
“cartonaşe “ galbene sau roşii. Aceas-
tă tendinţă legată de cererea pentru
turismul intern a fost dezbătută în
cadrul sesiunilor online In Sync
organizate recent de promotorii
târgului de investiţii hoteliere IHIF,
Questex Hospitality.niel European.

Hotelurile europene vor putea
învăţa din experienţa anterioară a
altor ţări precum China sau Austra-
lia (ţări care au o piaţă internă puter-
nică şi vor avea un impact puternic

asupra economiei lor) unde gradul
de ocupare din unităţi a fost în
creştere în ultima perioadă, iar
 turismul de afaceri a început, de
asemenea, să se recupereze, cu o
ocupaţie medie în timpul săptămânii
la niveluri de 40%-50%.

Rezervările înregistrate  pentru
lunile iulie şi august sunt însa în jur
de 30%, cu mult sub cifrele de anul
trecut. Rossmann a definit cererea
mult aşteptată de recuperare
drept „efectul ketchup”, imaginea
unei mari cereri gata să iasă din
sticlă,dar recuperarea va fi mai sănă-
toasă pe pieţele cu o cerere internă
puternică şi o dependenţă mai mică
de turismul internaţional. În prezent,
destinaţiile şi companiile se con-
centrează pe promovarea “stayca-
tions” în rândul cererii interne,

Este şi cazul Statelor Unite şi al
ţărilor europene conduse de Ger-
mania, dar şi Franţa, Italia şi Spania.
ţările care au fost emitenţi istorici de
turişti internaţionali trebuie să lucreze
pentru a deveni receptori, cum e
cazul Germaniei, Chinei, Japoniei,
Marii Britanii ş.a. Pentru destinaţiile
cu o cerere locală mai slabă, cum e
cazul unor destinaţii ca Singapore
este mai dificil, cel puţin la redes-
chiderea frontierelor, care nu au o
cerere locală suficient de puternică
pentru a-şi susţine industria hote-
lieră. Totodată, turismul regional, se
va recupera mai repede, iar turismul
de afaceri - MICE (întâlniri, conferinţe,
evenimente ş.a.) va fi cel care se va
recupera mai târziu. După unii
specialişti, scăderea turismului
internaţional nu se va recupera până
în 2021, iar revenirea la niveluri de
turism „normale” va răspunde la un
efort multianual şi nu va avea loc
până la finele anului 2022. 

Organizaţia Mondială a Turis-
mului (OMT) a convocat evenimentul
„Heading Solutions Challenge”
pentru ca antreprenorii să îşi prezin-
te soluţiile tehnologice pentru a ajuta
la reducerea impactului epidemiei şi
pentru a ajuta la recuperarea
turismului în lume, în cadrul planului
în trei paşi de depăşire a crizei
actuale. Printre cele prezentate se
numără aplicaţia hi + Card, la iniţia-
tiva a Air Institute şi Tourism Data
Driven Solutions (TDDS), care urmă-
reşte să devină un paşaport sanitar
digital, ca urmare a aplicării tehno-
logiei blockchain, o aplicaţie mobilă
care stochează registre medicale,
susţinută de o reţea blockchain cu
sediul european, care va permite
utilizatorilor să călătorească în
siguranţă, cu control deplin al
datelor lor în orice moment.

Inovaţia, în cuvintele secretarului
general al OMT, Zurab Pololikashivili,
„devine în aceste momente excep-
ţionale piatra de temelie a redresării.
Călătoriile nu vor mai fi ca înainte.
Acestea vor deveni mai sigure şi mai
durabile pentru a continua să ofere

beneficii naţiunilor şi comunităţilor”.
Potrivit promotorilor săi, aplicaţia „va
avea un impact pozitiv în domeniile
sănătăţii, economiei şi drepturilor
călătorilor, având în vedere incerti-
tudinea actuală cu privire la deschi-
derea frontierelor şi practicarea libe-
rei mobilităţi”, fiind  un instrument
uşor de utilizat pentru călători şi care
poate să răspundă nevoilor
guvernelor şi companiilor turistice,
datorită nivelurilor ridicate de
securitate, încredere şi trasabilitate”.
Aplicaţia “hi+Card” îşi propune să
devină un adevărat paşaport sanitar
digital, deoarece poate include şi
gestiona toate tipurile de certificate
şi fişele de sănătate (vaccinuri,
alergii, diabet, boli cronice şi
tratamentul acestora, medicamente,
etc.). În caz de urgenţă oriunde în
lume, utilizatorii pot oferi acces la
datele lor la echipe de medici
oriunde şi oricând, dacă au nevoie,
au controlul deplin asupra datelor lor,
pot accesa, partaja şi şterge
informaţiile pe care doresc să le
afişeze în portofoliul  de date cu
caracter personal de pe mobilul lor
oricând doresc, aplicaţia  oferind o
garanţie maximă în ceea ce
priveşte protecţia datelor.

Juan Manuel Corchado, co-fon-
dator al iniţiativei, profesor la Univer-
sitatea din Salamanca şi preşedinte
al Air Institute, a subliniat că „hi+Card”
este cea mai sigură aplicaţie de călă-
torie şi sănătate pe piaţa mondială.

World Travel and Tourism Council
(WTTC) a lucrat împreună cu
Organizaţia Mondială a Sănătăţii
(OMS) şi Centrele pentru Prevenirea
Bolilor (CDC) la o serie de protocoale
globale pentru întreaga industrie
turistică, înţelegând că „noua faţă a
turismului” va avea reguli stricte de
igienă şi dezinfectare a spaţiilor.
Intenţia este de a standardiza
criteriile şi de a oferi orientări pentru
sănătate furnizorilor, operatorilor şi
turiştilor din întreaga lume, astfel
încât aceştia să poată călători în
următoarea perioadă. Aceste proto-
coale „urmăresc reactivarea promp-
tă a sectorului, recuperarea locurilor
de muncă şi compensarea pier-
derilor financiare enorme cauzate de
căderea turismului din cauza pan-
demiei”. În acest sens, consideră
coordonarea drept esenţială iar
măsurile globale sunt puse în apli-
care pentru a restitui încrederea
consumatorilor şi că acestea sunt
adoptate de guverne şi de sectorul
privat. Liniile directoare pentru
hoteluri şi unităţi comerciale au fost
deja prezentate, iar în săptămânile
următoare vor fi anunţate proto-
coalele pentru restul industriilor,
inclusiv aviaţia şi croazierele, care vor
ţine cont de distanţare, dezinfectare
majoră, procesele de igienizare şi
curăţare şi de utilizarea tehnologiei
în anumite momente pentru a
reduce contactul uman. Membrii

WTTC şi organizaţii precum Consiliul
Internaţional al Aeroporturilor (ACI),
Asociaţia Internaţională a Liniilor de
Croazieră(CLIA) şi Asociaţia
Internaţională de Transport
Aerian(IATA) au fost consultaţi pentru
a dezvolta protocoalele.

 Protocoalele prezente se referă la
hoteluri: procesele de curăţare
profundă şi spălarea mâinilor în
rândul angajaţilor şi oaspeţilor;
dezinfectarea cardurilor camerelor şi
promovarea plăţilor electronice;
dezinfectanţi pentru mâini pe baza
de alcool la fiecare etaj, intrări şi ieşiri;
dezinfectarea telecomenzilor, între-
rupătoarelor, termostatelor şi mâne-
relor uşilor; curăţarea şi capacitatea
redusă a ascensoarelor, precum şi
promovarea utilizării scărilor; dacă
este posibil, livrarea micului dejun
în cameră; bufetul de tip suedez sau
scandinav trebuie să asigure că
oaspeţii nu vor manipula mâncarea,
recomandându-se turiştilor servirea
mesei, inclusiv a micului dejun  în
sistem clasic “ a la carte”

 Pentru unităţile comerciale care
funcţionează pe lângă cele turistice
se recomandă: curăţarea profundă
şi distanţarea socială cu markere
vizuale speciale; utilizarea măştilor
şi, dacă este posibil, scanarea
termică; promovarea hărţilor digitale,
gestionarea cozilor, meniuri elec-
tronice şi achiziţii virtuale; promo-
varea plăţilor wireless, chitanţe prin
e-mail şi WiFi gratuit; dezinfectant de
mână la intrările şi ieşirile din maga-
zine, băi şi alte puncte; manage-
mentul locurilor şi rândurilor în
funcţie de cerinţele distanţării sociale;
limitele de capacitate în parcări,
pentru a evita supraaglomerarea.

Asociaţia globală a aeropor-
turilor ACI World a publicat miercuri
27 mai, un nou ghid pentru repor-
nirea şi recuperarea industriei aero-
portuare. „Acoperă toate aspectele
legate de management şi de
funcţionare în mod normal”, au spus
ei. Aceştia consideră că „trebuie
evitată examinarea generală de
sănătate la aeroport” şi că este
necesar să se îndrepte către
coordonarea dintre autorităţi şi
armonizarea măsurilor. Asociaţia
estimează că, în 2020, aeroporturile
vor suferi o reducere de peste 4,6
miliarde de pasageri şi o scădere a
veniturilor de peste 97 miliarde de
dolari. Publicaţia „Aviation Operation
during COVID-19 – Business Restart
and Recovery” oferă exemple de
bune practici şi îndrumări atât pentru
etapele incipiente ale repornirii
activităţii, cât şi pentru procesul de
recuperare pe termen lung. ACI
World se aşteaptă ca randamentul
operaţional al industriei aviaţiei să
se producă în etape: reînceperea
iniţială cu un număr limitat de
pasageri; recuperare cu o creştere
lentă a volumului de pasageri;

continuare în pag.8

şi a creşte gradul de competitivitate.
Nu trebuie însă uitate nici proble-
mele cu care România se confruntă
de multă vreme şi de care am
amintit şi reamintit şi în alte articole,
dar şi aici. Poate acum mai mult ca
niciodată trebuie accelerată
implicarea statului în a ajuta la
diminuarea prăpastiei dintre rural
şi urban. Şi doar ca o reamintire, că
nu doar arătăm cu degetul spre
probleme fără a oferi soluţii, reafirm
că soluţia acestei probleme constă
în creşterea atenţiei oferite
educaţiei, aşa cum marile economii
de pe glob au şi demonstrat-o.
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Dan POPESCU

urmare din pagina 1

Rezolvasem ce aveam de
rezolvat cu redactorul de carte -
fostul meu coleg de liceu, şef de
secţie la "Albatros", geograful de
meserie Călin Dimitriu - cu care
colaborasem foarte bine. Cu nea
Mircea - eram "nea Mircea" cu
dânsul, îmi permisese, după prima
mea carte la "Albatros", în 1980,
"Civilizaţie şi Industrie" - urmând să
definitivăm doar titlul. Pusesem eu
ceva anost, neatractiv - O istorie a
foametei în lume. Câteva secvenţe
- care cu greu putea vinde o carte -
tiraj 10 mii de exemplare - a editurii
amintite, remarcabilă prin calitatea
mai multora din lucrările ei. Mircea
Sântimbreanu a strâmbat din nas:
"Nu aşa. Plus că este şi <<vulnera-
bilă>> din alt punct de vedere.
Trebuie să o facem permiabilă."
"Atunci, cum?" am replicat eu. "Uite,
ceva de genul <<Cornul abun-
denţei - un miracol?>>" (Cornul
abundenţei, cele trei zâne ale
agriculturii - Ceres, Cybele,
Demeter, etc.). "Parfum, nea
Mircea. Mersi. Mergem pe el". Bine
am făcut. Tirajul s-a epuizat rapid -
de asemenea, recenzii în "Revista
economică" - fişă şi profesorul
Oprea Parpală -, în "Cronica", la Iaşi
- profesorul Vasile C. Nechita -, în
"Transilvania", la Sibiu - publicistul
Adrian Riza, referatele de carte fiind
întocmite de prof. dr. Sorica Sava

şi cercetător dr. Eufrosina Ionescu,
de la Institutul Central de Cercetări
Economice din Bucureşti. Spre
sfârşitul întrevederii cu directorul
editurii, acesta îmi pune pe masă
un volum abia ieşit de sub tipar:
"Caietele locotenentului Florian"
de Ştefan Fay. "Citeşte-o, o să-ţi
placă, e pe stilul tău, şi, dacă vrei,
prezint-o pe unde poţi". Nu ştiam
nimic de carte şi nici nu prea
auzisem de Ştefan Fay. Dar aveam
încredere în ce-mi spusese nea
Mircea. M-am apucat de lectură, cu
creionul în mână, atent, migălos:
un roman excelent, cu precădere
o cercetare istorică remarcabilă,
profundă a anilor Primului Război
Mondial, mai ales cota româ-
nească. Redactat într-un stil pasio-
nant, cu verbul vioi, cu conţinutul
bazat pe o amplă documentare
istorică şi de acte, pe aportul
Palatului, al generalilor, al ofiţerilor,
oştenilor, pe gândul şi speranţa
oştenilor ţărani în reforma agrară
ca o izbăvire aşteptată de veacuri,
pe studiul poziţiei unor mari ţări
europene, etc. Mizerii dar ş i
episoade înălţătoare de istorie,
cum a fost şi este, de altfel, viaţa.
Mai mult decât "Jos pălăria". Am
trecut apoi la scrierea recenziei, un
material mai amplu, care, prin
bunăvoinţa altor doi Mircea - Mircea
Braga şi Mircea Tomuş - mi-a
apărut în revista "Transilvania" din
Sibiu, nr. 8 din 1983.

2. Au trecut vreo două săptămâni
şi primesc un telefon acasă. "Cu
domnul Dan Popescu, vă rog". "Eu
sunt, dumneavoastră cine sunteţi?"
"Sunt Ştefan Fay. Mulţumesc pentru
recenzie. M-am simţit confortabil şi
aş vrea să ne vedem şi să mai
discutăm". "Sigur, cu plăcere, mă
onorează", am răspuns şi l-am
invitat în după amiaza următoare
la mine acasă. La ora convenită,
parcă 17.30, a sunat la uşă. Era
Ştefan Fay. Mai degrabă nu mediu,
ci mai mic de statură, uscăţiv, bine
proporţionat, distins. "Bună seara,
domnule Popescu". Ne-am apucat
de discuţii şi l-am condus spre

miezul nopţii la ultimul troleibuz.
Aşa l-am cunoscut pe Ştefan Fay
şi, apoi, ne-am împrietenit, vreme
de aproape 25 ani făcându-ne o
mare plăcere să discutăm de
aproape sau de departe - în 1995
a plecat la Paris, la fiul său, Ştefan
J. Fay, regizor şi scenarist şi care,
în acea vreme, împreună cu Paul
Barbăneagră realizase câteva
superbe documentare despre mari
personalităţ i precum Mircea
Eliade, Eugen Ionescu, Emil
Cioran, etc. - scriindu-ne aproape
60 de scrisori. S-a stins la Nisa, la
90 de ani, în iunie 2009. Să revin,
dar, la prima discuţie şi, după
aceea, mai departe.

3. ... Când mi-a intrat în casă,
atunci nu ştiam, dar, de fapt,mi-au
intrat în locuinţă câteva pagini de
seamă din istoria României şi a
Europei. Nu fac parte dintre cei care
consideră că titlurile nobiliare îţi
conferă automat valoare. Am
întâlnit unele persoane cu astfel de
blazoane, dar, practic, erau nişte
hahalere. Dar am şi cel puţin trei
exemple de oameni cu hlamidă cu
care am avut de-a face nemijlocit
ş i care mi-au demonstrat că
realmente străluceau. Deci, ca
întotdeauna, şi aşa, şi aşa. Primul
exemplu a fost cel al colegului meu
de bancă de la şcoala elementară
<<Cuibul de barză>> din Bucureşti,
Şerban Cantacuzino. Stră, stră, stră,
stră, strănepotul marelui domnitor:
printre altele, cel cu "Biblia" şi
obuzele umplute cu paie făcute
pentru turci la asediul Vienei.
"Cimbi" avea o distincţie intrinsecă,
un rafinament remarcabil, o cople-
şitoare majestate, învăţa foarte
bine, era tenace, s-a ţinut foarte
serios de teatru şi cinema, bene-
ficiind şi de faptul că bunica sa
paternă era marea actriţă Maria
Filotti. Al doilea exemplu, un vecin
de stradă cu care am copilărit, -
stătea pe B-dul Gh. Marinescu,
vizavi de Palatul Cotroceni -,
Nicolae Mavrocordat, Bebe îi
spuneam noi. Şi el stră, stră, stră,
strănepot de domnitor. Era,
deopotrivă, nepotul de bunic al

marelui sculptor român Oscar Han.
Acesta avusese o fată, "încurcată"
sau căsătorită - nu mai ştiu - cu
prinţul Mavrocordat, respectiv
mama şi tatăl lui Bebe. Părinţii lui,
cred, nu mai erau în ţară, iar el a
fost crescut de bunicii săi amintiţi,
Oscar Han cu doamna - fostă
campioană de tenis a României.
Şi Bebe avea o distincţie intrinsecă,
o fineţe a lui inconfundabilă, mereu
altruist şi generos. Deseori, noi,
băieţii, mai înjuram şi ne băteam
între noi, mai ales la "lapte gros" şi
la fotbal pe stradă. Bebe, însă,
niciodată, decât să se certe
accepta elegant ce spuneai tu. Al
treilea exemplu, iată, Ştefan Fay, os
de principe şi baron transilvan. Şi
încă. De multe ori, distincţia şi
nobleţea princiară le puteai găsi la
oameni simpli, de la ţară, de la
oraş, la oameni săraci, care în
gesturile lor se asemănau cu
împăraţii cei mai vestiţi. Bunica
mea dinspre tată, fată de preot şi
soţ ie de învăţător de la ţară
(bunicul), abia ştia să scrie şi să
citească. Cu treburile gospodăriei
şi cele ale copiilor (şapte), se scula
la 5 dimineaţa şi se culca la 11
noaptea. Iar cu alăptatul, deseori,
nu dormea nici în acele puţine ore
de odihnă. Pentru noi toţi, prin
sacrificiul şi demnitatea ei - nu s-a
plâns niciodată de nimic -, prin
altruismul ei era tot atât de apre-
ciată şi iubită precum cea mai bună
dintre regine. Şi mulţi oameni, şi
multe femei erau şi sunt la fel... Iat[,
de pild[, şi la alţii, la americani.
Într-un alt registru, mulţi preşedinţi
rafinaţi, distinşi, erudiţi, generoşi.
Dar tot mulţ i de origini foarte
modeste. Tatăl marelui preşedinte
A. Lincoln era fierar potcovar la
Frontiera de Vest...

4. Revin la Ştefan Fay. Se naşte
în iulie, 1919, la Seuca, în judeţul
Mureş, Transilvania, zona secu-
iască, România. Dinspre mamă,
Gabriela, se trăgea dintr-o veche
familie nobiliară din Ardeal, la
origine Micula de pe Someş, cu
numele maghiarizat în Kemeny.
Îmi spunea şi el şi ne-o spune şi
doamna Doina Rad, soţia celui

mai bun prieten al său, Ilie Rad, în
frumoasa sa carte monografică
"Ştefan Fay sau cercul care se
închide" apărută spre finalul anului
trecut în editura "Şcoala Arde-
leană". Familia mamei, cu baroni,
cu prelaţi, cu un vestit general şi
principe al Transilvaniei, ş.a.
Dinspre partea tatălui, francezi la
obârşie, sosiţi în Transilvania cu
cruciaţii, la fel. În Franţa, conţi,
diplomaţi, demnitari, prelaţi, ofiţeri
ai armatei franceze. În Ungaria şi
Ardeal, nobili, diplomaţi, scriitori de
mare talie, muzicieni etc.

Tatăl lui Ştefan Fay, Iosif, după
cum îmi povestea el dar şi din alte
izvoare, doctor în drept interna-
ţional, istoric, poliglot, printre altele
a ţinut discursul prin care exprima
adeziunea şi speranţa secuilor la
constituirea României Mari. A fost
deputat în Parlamentul României,
cu alocuţiuni elogiate de Nicolae
Iorga, a fost bun prieten cu Octavian
Goga şi Octavian Tăslăoanu. A
devenit, apoi, prim-secretar al
Legaţiei României din Tokio şi pe
urmă la Bruxelles. Aici a murit în
condiţii neelucidate până acum,
fiind găsit mort, otrăvit după anume
dovezi, în camera sa de hotel. După
cum îmi spunea domnul Fay, ucis
de iredentiştii maghiari pentru
poziţia sa atât de frumos româ-
nească. A fost decorat cu înalte
ordine naţionale ale României...
Soţia sa, Voica Bogdan, mama lui
Ştefan Fay,  fiică de avocat din
Oneşti, era descendentă a mai
multor familii domnitoare din Mol-
dova, Bogdan, Cantemir, Sturdza,
şi strănepoată a domnului Moldo-
vei Grigore Ghica. Nepoată a
monseniorului Vladimir Ghika. S-
a îmbolnăvit grav iar soţul său a
îngrijit-o cu un devotament rar
întâlnit. Au avut doi copii, un băiat
şi o fată, cu cariere cu totul re-
marcabile.

5. Iată, dar, geneza sa, omul cu
influenţe astfel. Influenţe pe care
putea să şi le însuşească sau nu.
La el s-au convertit, toate, eu zic că
toate cele pozitive, în minunate
calităţi într-o luptă, într-o con-
fruntare foarte dură cu viaţa. O
confruntare, deseori, deloc prie-
tenoasă, dimpotrivă. Şi pe care a

Ştefan Fay

Monseniorul
Vladimir GHIKA
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câştigat-o de cele mai multe ori, şi
nu prin uitare de sine ci prin muncă
şi sacrificiu de sine. A fost un
remarcabil scriitor român, un mare
patriot, un mare şi inconfundabil
om. După ce ne-am cunoscut mai
bine şi stăteam, adesea, de vorbă
ore întregi, îmi povestea întâmplări,
fapte, din viaţa sa mai de demult şi
actuală, mă gândeam, nu o dată,
de unde atâta forţă sufletească, de
unde atâta vigoare, de unde atâta
putere de muncă, de unde atâta
dorinţă de bine pentru alţii, pentru
neamul românesc, la cineva care
nu strălucea deloc prin dimen-
siunile trupului şi, deseori, atât de
marginalizat şi repudiat de nişte
imbecili. Fiecare om are destinul
său. Pentru Ştefan Fay foarte
promiţător la naştere, dar foarte
puţin generos pe urmă. Rămas
orfan, în pofida unor aparenţe de
trai îndestulat, înşelătoare din
păcate, se va confrunta repede cu
sărăcia, lipsurile, avatarurile unor
copii orfani, neavând pensie după

tatăl său, iar mama sa, lucrând, nu
puţină vreme, ca legătoreasă.
Între 1926-1930 va urma Şcoala la
"Sfântul Iosif" din Bucureşti, devenit
ulterior "Liceul Clasic-Mixt", lângă
frumoasa Catedrală catolică şi
Liceul "Sf. Sava" (şi "Cimbi", Şerban
Cantacuzino, a urmat tot aici). Apoi,
patru clase la Liceul Militar de la
Mănăstirea Dealului. Nu mi-a spus
niciodată din ce motive doar patru
ani - poate vederea, înălţimea,
poate altele - dar nici eu nu am
întrebat. Termină liceul şi urmează
doi ani cursurile Academiei de Arte
Frumoase, elev al lui C. Medrea şi
Ion Jalea (mult mai târziu va scrie
pentru revista "Continent" un
remarcabil eseu despre creaţia
acestuia "Pieta"). Mergea la
Universitate să audieze cursurile
unor mari profesori precum P.
Comărnescu, H.H. Stahl, Mircea
Vulcănescu, ş.a.

Ultimul, cărturar de seamă dar
şi subsecretar de stat la Finanţe o
perioadă, în vremea lui Antonescu,

aproape că îl va adopta, consi-
derându-l din familie, asigurându-
i locuinţă şi masă, Fay devenind un
fel de secretar al său şi îngrijingu-i
biblioteca, numeroasele cărţi din
ea. Aici, colaborând la realizarea
Enciclopediei României, îl va
cunoaşte pe Dan Botta (în altă
ordine de idei, amic cu tatăl meu),
poet excepţional şi eseist, la un
moment dat preşedintele Scriito-
rilor Români şi mereu fratele minu-
natului actor şi poet Emil Botta, de
obârşie, cu toţii, dintr-o veche
familie ardeleană, mai ales medici,
Dan Botta licenţ iat în greaca
veche, latină, drept dar şi educaţie
fizică. Va mai colabora, printre alţii,
cu Constantin Noica, cu H.H. Stahl,
cât şi cu fiul defunctului socialist C.
Dobrogeanu Gherea, Ion Gherea.
Au fost aceştia din punct de vedere
al acumulărilor creative, anii dintre
cei mai prolifici. Va efectua, apoi,
stagiul militar, ca soldat, ocupându-
se cu topografia, iar, apoi, începe
una dintre cele mai dure perioade
ale vieţii sale. Regimul politic în
România se schimba treptat, ba
chiar brusc uneori, copiam fideli
sovietismul, iar, într-un asemenea
cadru, Ştefan Fay deşi nu a făcut
închisoare - nu a avut nici funcţii -
devenea unul dintre personajele
puternic ostracizate, naţionalizat la
toate casele, bunurile şi pămân-
turile sale. Cu familie şi doi copii a
făcut, cu demnitate, faţă.

Trec repede peste mai multe
detalii. Câţiva ani, el şi familia lui,
au tră it din munca a 10 ha
moştenite de la socrul său, şi arăt
că Ştefan Fay a  început se scrie
relativ devreme, la cenacluri, în
reviste, şi chiar edituri (romanul
"Spre şantier"; "Împreună", poves-
tiri; "Pe drumuri craiovene",
reportaje; "Minerii din Valea Jiului",
reportaje; "Fata plutaşului", roman,
etc. Semna cu pseudonimul  Ştefan
Andrei, printre altele, "Y" din coada
numelui său bun nedând deloc
bine. Era, totuşi, aproape de o
realitate, care, în anumite speranţe,
împliniri, era dorită de nu puţini. N-
ajungea pentru el "nobil care scrie
despre muncitori". Este, mai
mereu, criticat, dat afară din
serviciu, de la Uniunea Scriitorilor,
unde fusese votat pe la începutul
anilor 1950, (dar  reprimit mulţi ani
mai târziu), este normator pe
şantiere, ş.a. Iar "finit corona opus",
cum scria Ovidiu, iată-l bibliotecar
la o întreprindere din Capitală, de
unde se pensionează în 1981. Nu
doar că scria, dar şi picta frumos, a
pictat în biserici, încerca să sculp-
teze şi era un mare şi rafinat
consumator de muzică de calitate.
"Sângele albastru" bun la el nu s-a
făcut niciodată apă.

6. "Nefastul de burghezo-
moşier", cum era catalogat de câte
ori i se dorea răul - respectiv de
foarte multe ori - urmărit mereu şi
"presurizat" de securitate, con-
sumat sensibil, totuşi, în interiorul
său, dar cu aceeaşi dragoste faţă
de oameni şi neamul românesc,
trece, însă, neabătut la realizarea
unor volume importante ale sale
(de altfel, opera sa numără peste
30 de titluri însemnate). Fără să
escamoteze nişte adevăruri, dar
nefiind "realist-socialist", va publica
două cărţi deloc lipsite de calităţi:
"Acea noapte, acea zi de iarnă '33"
(în 1973) şi "La cina din nouă sute
şapte" (1977), ambele în editura

"Albatros" - recenzii de Valeriu
Cristea şi Adrian Isac, în "România
Liberă" şi, respectiv, "Era socialistă"
(pentru "Acea noapte...") şi Adrian
Isac, Al. Pascu şi Nicolas Catonay
în "România Literară", "Cronica" şi
respectiv "World Literatura Today,
University of Oklahoma" pentru "La
cina..." Să ne înţelegem: nici cei -
după cele mai multe socoteli - circa
11.000 de ţărani împuşcaţi şi morţi
în 1907, şi nici greviştii de la
"Griviţa" din 1933, mai mulţ i
împuşcaţi şi ei, "omor scuzabil", nu
sunt poveşti. Vroiau mai bine şi nu
se accepta. Ştiu asta şi de la
proprietarii de pământuri şi de la
demnitari de la Că i le Ferate,
perioada 1930 şi început de ani
1940, din familia mea. Cărţile lui
Fay sunt scrise într-un stil re-

marcabil, gen "verite".
...Era doar un preludiu pentru

cele mai importante volume ale
sale configurate - cum ne spune
Doina Rad - pe câteva teme
majore: a) evenimente tragice din
istoria poporului român (după
1907 şi 1933, cu specificul lor, iată,
episoade din istoria Primului Răz-
boi Mondial, crimele comunis-
mului şi altele); b) demonstrarea
de netăgăduit a "autohtoniei
absolute" a românilor în Transil-
vania; c) evocarea unor perso-
nalităţi de marcă româneşti şi ale
Europei, ale lumii. Cunosc şi eu
bine aceste lucruri deoarece era
vremea în care eram foarte
aproape de Ştefan Fay. Şi el de
mine. Şi mai trebuie să mai spun
că deja Ştefan Fay semna cu

Mai 1990, Dan POPESCU şi Ştefan FAY

Numele Monseniorului a fost prezent în timpul ceremoniilor,
datorită prestigiului de care era cinstit şi că a fost preot al
Catedralei Sfântul Iosif din Bucureşti, dar în cazul special de
acum, şi datorită prezenţei fiului meu care, prin soţia mea, era
nepotul monseniorului. Atât la catedrală, cât şi la TV şi la zecile
de întâlniri făcându-se o mică inadvertenţă (pe fiul meu îl cheamă
Ştefan, ca şi pe mine - şi crezându-se că el este autorul cărţii
dvs.) - i se cerea cartea care, căutată buluc, nu se găsea în nici
o librărie din centrul Bucureştiului şi nici la gheretele de cărţi
înşirate pe bulevarde. Şi se repeta aceeaşi vorbă: De ce nu se
reeditează?

După cum poate ştiţi, la Vatican, dosarul de beatificare al
Monseniorului se află în faza înaintată de rezolvare, cu toate
documentele trimise din ţară, de către un delegat al Vaticanului,
sub supravegherea episcopului Robu. Nu putem şti când se va
ajunge la slujba de beatificare care va avea loc, ca întotdeauna în
astfel de situaţii, în marea Catedrală Sfântul Petru de la Roma.
La Vatican, asemenea protocoale întârzie uneori foarte mult. Este
însă sigur că în ţara noastră beatificarea va fi urmărită masiv.
Vâlva va fi accentuată la noi, căci fiul meu lucrează, împreună cu
doi cineaşti, la un film documentar închinat în întregime
Monseniorului.

În faţa acestei situaţii, cunoscând ecoul pe care l-a avut cărţulia
noastră în rândul feţelor bisericeşti de aici şi de la Roma, şi
indiferent de data când s-ar oficializeaza beatificarea-dată care
ţine de secretele Vaticanului! - sunt de părere să pregătiţi cât de
curând o nouă ediţie - la care aş putea aduce câteva completări
(să zicem totalizând, adunate rând cu rând, cam cinci şase pagini).

În momentul când aţi trage noua ediţie este bine să primesc o
copie pentru verificări. Corecturi la textul Dvs. nu vor fi căci textul
a fost curat, dar - între timp am primit copia dosarului de la Vatican,
precum şi un alt masiv dosar privind închisoarea - şi aş putea
adăuga câteva puncte.

Socotesc conjunctura de azi favorabilă succesului unei reeditări,
cu numele monseniorului Ghika deja pe buzele preoţilor de la
Episcopie şi din lumea catolică. Şi iarăşi, nu uitaţi că Sibiul va fi
Capitala Culturală a Europei. La diversele festivităţi ce vor avea
loc, cartea se va vinde până la epuizare.

Ca şi la prima editare pe care aţi făcut-o cu cheltuiala dvs. nu
am aici o pretenţie bănească la reeditare. Între noi funcţionează
o prietenie şi o recunoştinţă ce vă port pentru vremea când mi-aţi
editat texte, eu fiind eliminat din rândul scriitorilor! Nu uit!

Aş vrea să mi se rezerve 40 de exemplare (care reprezintă,
totuşi plata!), care vin de la prieten la prieteni.

Vă îmbrăţişez cu aceiaşi adâncă admiraţie şi dragoste şi
binecuvântez casa voastră.

23 Mai 2006 Nisa
Dragă doamnă Carmen
Dragă domnule Dan Popescu
Vă trimit aceste EVANGHELII APOCRIFE, apărute aici de curând

şi deja epuizate. Cuvântul “Apocrif” derutează oarecum. În primele
secole ale creştinismului au circulat nenumărate istorii legate de
viaţa şi faptele lui Iisus Christos, aşa după cum le povesteau apostolii
sau preoţii de curând intraţi în creştinism, numindu-se, laolaltă -
Evanghelii, adică Vestea cea nouă. Trecând vremea, capii bisericii
- dacă nu mă înşel la Conciliul de la Niceea, au hotârât să
stabilească, dintre acestea, care pot să rămână Evanghelii canonice,
adică fără contradicţii criticabile, celelalte fiind scoase din slujbe
dar nu ostracizate, puse în categoria “apocrifelor“, adică a celor
nesigure, care puteau da loc la discuţii contradictorii.

Dar apocrifele au rămas obiecte de studii în seminarii, pentru a
se cunoaşte, şi prin ele, mediul şi vremurile cristice. Câteva au fost
traduse pentru publicul larg, odată cu apariţia “iluminismului“ (până
atunci ele erau sub index), iar dintre traducători se numără şi Voltaire.

Azi, toate apocrifele cunoscute sunt traduse şi publicate în ediţii
rare şi scumpe, câte unele editate şi în cărţi de masă.

Am reuşit să pun mâna pe aceste trei, traduse de Jean Yves
Leloup - un erudit al textelor creştine - şi vi le trimit să existe, ca
piesă interesantă, în biblioteca dumneavoastră.

Comunicaţi-mi, pe o carte poştală cu vedere din Sibiu (!) - simplu:
Primit cărţile!

Cu dragoste şi recunoştinţă pentru atât de frumoasa treabă ce aţi
făcut în memoria Monseniorului Vladimir Ghika.

Vă sărut mâna şi vă îmbrăţişez cu adânca mea prietenie.
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numele său. Situaţia de opresiune
socială în ţară se mai relaxase
după 1965...

... În 1983, arătam,  publică, la
"Albatros", "Caietele locotenentului
Florian". Cum scriam în "Tran-
silvania" o carte "deschisă" a inimii
unui tânăr gata să-şi dea viaţa
pentru ţara lui: "Istoria la persoana
întâia". Economia răzbate la tot
pasul din carte deoarece cu greu
poţi scrie un astfel de volum fără
să nu înţelegi - şi fără să nu te referi
la - evoluţia economiei. Eroi dar şi
sărăcie, escroci şi îmbogăţiţi de
război, idealul României, ani
împliniţi cu mari suferinţe şi sânge...
Recenzii laudative, de Hristu
Gândroveanu, "Un Apostol Bologa
fericit" ("Luceafărul"), Ilieş
Câmpeanu, "Unirea în perspectiva
românească" ("Contemporanul"),
Mihai Ungheanu, "Un memorial
istoric" ("Viaţa Militară"), fireşte, Dan
Popescu, "Istoria la persoana
întâia" ("Transilvania"), Titus Mihali,
"Însemnările unui ofiţer în Primul
Război Mondial" ("Forum"), Gh.
Dumitraşcu, "O carte despre dorul
pentru Transilvania" ("Dobrogea
Nouă"), Costin Ştefănescu, Vasile
Dragoş, Nae Antonescu, etc. Când
critica te bagă ca lumea în seamă,
cartea are valoare. Dar cel mai
remarcabil fapt astfel este
scrisoarea scrisă de Mircea Eliade
lui Ştefan Fay, în 23 noiembrie
1983 şi primită de acesta: "Dragă
Ştefan Fay, nu-ţi poţi imagina
bucuria, entuziasmul dar ş i
melancolia cu care am citit, în afară
de admirabila dumneavoastră
scrisoare din 10 octombrie, "Caie-
tele locotenentului..." pe care le-am
găsit aici (în Statele Unite, la
Universitatea din Chicago n.n).
Caietele mi-au declanşat o
adevărată anamneză: aveam nouă
ani jumate când România a intrat
în război... am fost martor la bom-
bardamente (sigur, incomparabil
mai puţine şi mult mai slabe faţă
de Al Doilea Război n.n), am văzut
convoaiele de refugiaţi, am asistat
la intrarea trupelor austro-germane
iar, trei ani mai târziu, la întâmpi-
narea cu flori şi cântec a detaşa-
mentelor aliate ce soseau de la
Salonic... Cu dragoste şi recu-
noştinţă, al D-tale Mircea Eliade",
(vezi scrisoarea).

Merg mai departe. În 1988, tot la
"Albatros", "Moartea baroanei",
ediţia a II-a în 1994, cu post-faţă de
Irina Petraş. Nu am întâlnit
niciodată o demonstraţ ie mai
elocventă, mai gră itoare, mai
ilustrativă, chiar dincolo de studiile
riguroase ale unor istorici eminenţi,
a "autohtoniei româneşti în
Trasilvania" decât cea a lui Ştefan

P.S. Fără cele 2 teme pre-
dilecte - "Caracalul" şi "Pensiile",
mai mult decât probabil că mai
multe din televiziunile noastre
centrale ar fi dat faliment.
Amândouă temele, însă, date
aiurea. "Caracalul": o caricatură
de cercetare escamotând ade-
vărul logic, cu "experţi" îndreptând
spre piste eronate, fără rezultate
cât de cât onorabile. "Pensiile":
o falsă temă, cei cu "pensii
uzuale pentru limită de vârstă" şi-
au plătit corect cotizaţiile, deci nu

avem ce discuta. Statul să-şi
împlinească obligaţiile asumate
ş i statuate. Indexările ş i
creşterile trebuie realizate
presupunând că fondurile au fost
bine gospodărite. Dacă nu, cei în
fapt trebuie să răspundă. Cu atât
mai mult cu cât, de exemplu, fran-
cezii plătesc, de regulă, 42 de ani
cotizaţii şi încasează pensiile
vreme de peste 20 de ani. Iar noi
plătim de multe ori 47 de ani
cotizaţii şi beneficiem de pensii
circa 8-10 ani. Unde sunt, totuşi,

banii cotizaţi, de nu avem bani,
cum trebuie, acum? Eu cred că
în averile celor ce au gestionat
aceşti bani, ale celor ce au folosit
fondul de pensii şi au făcut afaceri
oneroase în beneficiul lor cu bani
publici. Până nu recuperăm
sumele, nu cred că va putea fi
bine...
Şi încă. Avem 100 de ani de la

"Trianon", avem 75 de ani de la
încheierea celui de Al Doilea Răz-
boi Mondial şi ... nimic: cine cu
cine s-a luptat, cine pe cine a

învins. Ce s-a întâmplat pe
urmă?... Avem, în schimb, la noi,
un puhoi de filme, din păcate, de
regulă slabe, cu tentă socială
exagerată, mai ales anti înainte
de 1989. Altele nu prea au fost.
Nu este rău, dar nu le pot
substitui pe celelalte necesare.
Putem cădea în extrema - pe
invers - dinainte de 1965. Înţeleg,
prevalează un anume tip de
scenarii... Dar asta când ame-
ricanii au produs şi produc filme
excelente în domeniu, la fel

francezii, britanicii, italienii, ruşii,
şi, iată, o "nouă şcoală" germană
de film deosebită, ş.a. De ce nu
ne reamintim de "neorealismul
italian", de "tinerii furioşi" din
Anglia, începând cu John Os-
borne, de francezii de până din
vremea şi de după Jean Gabin şi
Alain Delon, cu formidabilele
dialoguri ale lui Michel Audiard,
etc? De ce oare nu le vedem şi
pe ele? Ne străduim să facem
educaţia tinerei generaţii, dar cum
o facem?

Scrisoarea lui Mircea Eliade

Fay în acest splendid şi riguros
volum. Infailibilă demonstraţie. Re-
cenzii în aceeaşi tonalitate de
apreciere maximă, de Hristu
Gândroveanu, "Fantomele trecu-
tului" ("Luceafărul"), Aurel Martin,
"Remanenţa memoriei" ("Viaţa
Militară"), Marius Petraşcu, "Pe
patul de moarte al Kakaniei"
("Astra"), Vasile Chifor, "Lecţia
istoriei" ("Transilvania"), Ileana
Ulmu (Irina Petraş), "Tema
transilvană" ("Steaua"), Ilie Radu
Nandra "Fascinaţ ia istoriei"
("Tribuna" Cluj-Napoca), în sfârşit
Dan Popescu, "Pledoarie pentru
adevăr" ("Argeş") ş.a. Închei
referirile astfel cu câteva cuvinte ale
lui Marius Petraşcu: "De partea
opusă a sensului vântului istoriei,
care se transformă în uragan, o
confrerie în descompunere nu este
în stare să înţeleagă că poporul
român nu mai poate răbda lanţurile
şi că nimic nu i se mai poate
opune". Cât de pilduitor spus. Şi
pentru astăzi? În circumstanţe
diferite, oarecum, da...

7. După Revoluţia din decembrie
1989, care ne-a schimbat în bine
viaţa la amândoi, ca la un întreg
popor, am continuat să ne vedem
chiar mai des. Iar eu, având acum
un Grup de Presă şi Editură, am
devenit pentru două volume,
editorul său. Este vorba de "Bal la
castel", 1993, 3 frumoase ş i
incitante povestiri transilvane, apoi
de "Monseniorul Vladimir Ghika",
2005, din viaţa şi faptele acestui
ilustru, mare prelat, mort în
puşcăriile comuniste, în 1954, la
Jilava, ambele la editura "Con-
tinent". A mai apărut apoi, din
fiecare carte, câte o ediţie. De
asemenea, mi-a scris câteva
splendide articole în revista "Con-
tinent", Sibiu-Bucureşti... Va scrie,
însă, mai mult, îndeosebi după
plecarea sa din ţară, în 1995, la
Paris, la fiul său, unde a locuit un
timp într-o pitorească locuinţă, un
turn pe malul Senei (am undeva
ilustrate). Va publica astfel, încă în
ţară fiind, minunata carte "Sokra-
teion". Mărturie despre Mircea
Vulcănescu", 1991; "Caietele unui
fiu risipitor", Fragmente de jurnal,
1994, ambele la "Humanitas"; fiind
deja în Franţa un volum de povestiri,
"Sub casca de aur a lui Mambrino",
1997; "Ioan Kemeny. Memorii.
Descrierea vieţii sale", 2002, ediţie
şi prefaţă de Ştefan J. Fay (fiul său),
în româneşte, (din franceză) de
Pop Francisc, cuvânt înainte de
acad. Camil Mureşanu; "Cronolo-
gia lui Ioan Kemeny. Caietele unui
roman care nu s-a scris" cu
traducere şi prefaţă de Irina Petraş,
Bucureşti-Paris, 2002; "Monsenio-

...................................................................................................................................................................................

rul Vladimir Ghika", 2005, la
"Continent", de care am amintit;
"De amiciţia. Scrisori trimise de
Ştefan Fay lui Ilie Rad" (1988-
2009), prefaţă de Irina Petraş 2009,
Editura Accent, Cluj-Napoca, volum
omagial la împlinirea de către
Ştefan Fay a vârstei de 90 ani. Se
va săvârşi din viaţă la Nisa, unde
locuia de ani buni, chiar cu câteva
zile înainte de a împlini această
frumoasă vârstă... Aici, la Nisa, - am
ţinut, cum spuneam, corespon-
denţă cu dânsul şi în Franţa - va
petrece mai multă vreme - seniori
"en retraite" -  alături de mai mulţi
români şi ei acolo, printre care
sibianul de baştină dr. Ioniţă
Olteanu, fostul meu şef la Institutul
de Cercetări Economice din
Bucureşti, sas după mamă şi fugit

din ţară în Germania, în ianuarie
1989. Am regretat foarte mult că în
numeroasele mele călătorii în
Hexagon, după ce am devenit
profesor la Rennes, în 1995, nu am
reuşit să ne întâlnim şi prin viu grai
şi nu doar pe calea scrisorilor. Cel
puţin pentru Paris, unde am fost de

atât de multe ori, nu am reuşit să
dau de dânsul la telefon, pentru a
stabili o întâlnire acolo. Realitatea
este, însă, că eram şi eu extrem de
ocupat cu cursurile mele, aşa că
lăsam, deseori, lucrurile să curgă
de la sine, fără să mă preocup prea
mult de ele... şi n-a ieşit...

...Când am scris aceste rânduri, dar de multe ori şi înainte
de asta, am avut, deseori, impresia, imaginea, mai bine spus,
că se deschide uşa şi Ştefan Fay, acest minunat om, atât de
delicat dar şi atât de ferm în sentimentele sale româneşti,
atât de devotat ţării, familiei sale, prietenilor săi şi oamenilor
în general, îmi intră în casă. Era, din păcate, doar o imagine
în mintea mea şi nu realitate. În inima mea, însă, a rămas
mereu şi îi păstrez, îi voi păstra tot timpul o amintire cu totul
deosebită. A fost, este şi va fi un remarcabil european,
contemporanul nostru, al celor ce vor veni...

     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- dreptul de a circula liber
- dreptul de şedere pe teritoriul

unui stat în scopul ocupării unui loc
de muncă, dreptul de ocupare a
unui loc de muncă conform preve-
derilor ce guvernează ocuparea
locurilor de muncă de către
cetăţenii statului respectiv

- dreptul de a rămâne pe teritoriul
unui stat după perioada de
ocupare a unui loc de muncă în
statul respectiv.

Exceptările de la libera circulaţie
a lucrătorilor sunt bazate pe: motive
de politică publică; securitate
publică; sănătate publică ş i
exclusivitatea serviciilor publice.

Restricþiile pentru
muncitorii imigranþi
 pot fi impuse doar
dacã, prezenþa sau

 comportamentul lor,
constituie o

ameninþare realã ºi
gravã pentru ordinea

 publicã. În Piaþa
Unicã este

reglementat dreptul
 angajaþilor sau

 lucrãtorilor pe cont
 propriu, care se duc
 în altã þarã pentru a
 munci, sã fie însoþiþi

 de familie.

Şomerii dintr-o ţară membră UE
pot în anumite condiţii să caute de
lucru în altă ţară membră.
Regulamentele Uniunii Europene
prevăd că orice persoană care
circulă în cadrul UE, cu scopul de
a munci, nu trebuie dezavantajată,
întreaga legislaţ ie comunitară
protejează migraţ ia forţei de
muncă şi a lucrătorilor de peste
frontieră. UE a recunoscut de multe
ori că şomajul este o problemă
dificilă a sistemului social, atât în
noile state membre, cât ş i în
vechile state. Nivelul ridicat al
şomajului împiedică UE să atingă
potenţialul economic maxim în
cadrul economiei mondiale.
Ajutoarele de şomaj acordate în
statele membre au afectat finanţele
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rpublice. În urma extinderii, econo-
mia europeană a cunoscut o pe-
rioadă grea, deşi numărul locurilor
de muncă a crescut în ultimii ani în
aproape toate ţările membre UE.

În aceste condiţii, UE a elaborat
Strategia Europeană de Ocupare
a Forţei de Muncă. La Consiliul
European de la Amsterdam din
1997 s-a hotărât coordonarea
Strategiilor Naţionale de Ocupare
a Forţei de Muncă din statele
membre, cu Strategia Europeană
de Ocupare a Forţei de Muncă şi
respectarea celor patru obiective
majore impuse de UE:  capacitatea
de ocupare;  spiritul antreprenorial;
adaptabilitatea şi şanse egale.

La Consiliul European de la
Lisabona, UE a definit Strategia
impunând un grad mai ridicat al
ocupării forţei de muncă, coeziune
socială, dezvoltare durabilă pentru
o societate bazată pe cunoaştere.
Strategia Europeană de Ocupare
a Forţei de Muncă se confruntă în
prezent cu noi provocări, şi anume:
tendinţele demografice, globa-
lizarea şi complexitatea muncii.

După fixarea obiectivelor amintite
s-a constatat că s-au înregistrat
progrese pe Piaţa Forţei de Muncă
Europene, dar mai persistă multe
deficienţe. Nivelul ocupării forţei de
muncă în UE rămâne relativ scăzut,
şomajul este ridicat în multe state
şi regiuni din UE. Şomajul rămâne
ridicat în rândul tinerilor, a
persoanelor cu nevoi speciale,
persoanelor în vârstă şi femeilor.
De asemenea, discriminarea între
sexe pe Piaţa Muncii este
importantă, atât în ceea ce priveşte
ocuparea, plata muncii sau
accesul la anumite ocupaţii.

Persoanele fizice sau juridice
trebuie să posede calificările
necesare cerute în statul gazdă în
cazul activităţilor profesionale
reglementate, incluzând medici,
asistente medicale generaliste,
stomatologi, chirurgi, veterinari,
moaşele, farmaciştii, arhitecţii,
avocaţii.

Desigur că, pentru acestea este
necesară recunoaşterea reciprocă
a diplomelor de învăţământ
superior acordate la finalizarea
educaţiei şi formării profesionale
cu o durată de peste 3 ani.

În urma extinderii, în anumite ţări
şi regiuni există un şomaj endemic.
În noile state membre au fost
introduse reforme pe piaţa muncii

pentru a le ajuta să facă faţă tran-
sformărilor economice şi sociale.

Realizarea liberei circulaţii a
forţei de muncă este un obiectiv
extrem de ambiţios şi de dificil, care
nu este doar o chestiune de abolire
a controalelor la frontiere, a per-
miselor restrictive de rezidenţă şi a
numeroase obstacole adminis-
trative pentru muncitori şi familiile
lor, ci este legată de îndeplinirea
unor condiţii, cum ar fi:

- posibilitatea transferurilor de
plăţi de asigurări sociale

- recunoaşterea reciprocă a di-
plomelor ş i calificărilor profe-
sionale

- diseminarea informaţiilor des-
pre oportunităţile de angajare prin
funcţionarea unor burse a locurilor
de muncă.

Migrarea forţei de muncă este un
fenomen evident şi cu o anumită
contribuţie la creşterea economică
şi la asigurarea flexibilităţii pieţelor
naţionale ale forţei de muncă,
constituind o supapă pentru redu-
cerea excedentelor din anumite ţări
şi acoperirea deficitelor din alte ţări.
Astfel, o parte din forţa de muncă
disponibilizată din noile state s-a

orientat spre ţările europene, care
în prezent prezintă deficit de forţă
de muncă în anumite sectoare,
construcţii şi agricultură, etc.
Ţările exportatoare de forţă de

muncă beneficiază pe de o parte,
de intrarea veniturilor cetăţenilor
emigranţi în ţară şi de o oarecare
diminuare a şomajului. În schimb,
numărul mare de muncitori tineri
determină costuri cu efecte
economice şi sociale negative.

Þãrile importatoare
de forþã de muncã se
confruntã, pe de altã

parte, cu tensiuni
sociale, alimentate
de afluxul mare de
imigranþi din þãrile

mai puþin dezvoltate.

În acest context, constructorii
calificaţ i ş i necalificaţ i s-au
îndreptat spre piaţa forţei de muncă
din construcţii, spre ţările vest
europene sau regiunile unde
cererea este mare.

Guvernele noilor state membre
pot asista pe cei aflaţi în căutarea
unui loc de muncă prin calificare,
recalificare, formare iniţială şi
formare continuă pentru acele
meserii care sunt cele mai
solicitate.

În ţările în care diferenţele
pregnante în privinţa
nivelului de trai s-au
atenuat în ultimele două
decenii a fost descurajată
migraţia. Migraţia ilegală,
mai ales a muncitorilor
necalificaţi a creat o piaţă
paralelă şi neoficială, o
economie subterană
relativ însemnată şi în
ţările dezvoltate.
Angajarea muncitorilor din
alte ţări comunitare, în
aceleaşi condiţii ca
muncitorii autohtoni în
ceea ce priveşte
securitatea socială,
drepturile sindicale, alte
drepturi, nu este atractivă
pentru mulţi patroni, care
preferă muncitori imigranţi
mult mai prost plătiţi şi
fără nici un drept.

Principalele bariere din calea
liberei circulaţii a persoanelor sunt
de ordin lingvistic şi cultural, dar
persistă şi alte obstacole.
Şomajul mai poate fi atenuat în

noile state membre UE prin dez-
voltarea spiritului antreprenorial,
astfel, pot fi create mai multe locuri
de muncă prin începerea,
conducerea şi extinderea afacerilor
în multe domenii, cum ar fi: turism,
construcţii, protecţia mediului, etc.

Acest lucru implică schimbarea
sistemelor de impozitare şi înlătu-
rarea obstacolelor administrative,
pentru toţi cei ce doresc să înceapă
o nouă afacere.
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Turism

Paula COTARCEA

urmare din pagina 1
până când glasul părinţ i lor

devine unul familiar, iar noi, familia,
devenim paradisul lui. Primele lui
cuvinte (mama, tata) îţi încălzesc
sufletul, te topeşti în faţa acestui
pitic neputincios care alături de
părinţi descoperă mersul, comu-
nicarea, afecţiunea, iubirea, încre-
derea, independenţa, cu alte cu-
vinte, un întreg univers necunoscut
lui până atunci. Sentimentele pe
care le trăieşti alături de copilul tău
nu au echivalent în această lume.
Familia este modelul pentru copil,
de aici îşi ia seva pentru a creşte şi
a se dezvolta armonios. Te bucuri

alături de el la fiecare realizare a
sa, indiferent cât de mică sau mare
e aceasta (primii paşi, un castel din
cuburi, un lego, un premiu sau un
job bun atunci când devine adult).
Însă, pentru a ajunge la aceste
măreţe realizări, e nevoie de o
muncă colosală care se întinde pe
o perioadă de câţiva ani. Şi, dacă
copilul e pentru noi precum soare-
le pentru natură, (întreaga natură
se transformă în faţa puterii mira-
culoase a razelor soarelui, căldura
lui o face să reînvie după iarna
aspră şi rece) mă întreb, de ce
există mame (dacă le putem numi
astfel) care îşi abandonează copiii
în orfelinate, în spitale, sau şi mai
grav, în ghene de gunoi? Par-
curgând ştirile din mass-media,
rămâi fără cuvinte, stai şi încerci să
înţelegi ce se poate petrece în
mintea unei mame astfel încât să-
şi ştranguleze propriul copil sau în
mintea unui tată care îşi ucide
copiii pe considerentul că ştie el
că pe lumea cealaltă le este mai
bine. Nu înţeleg de ce, în România,
este o ruşine să apelezi la ajutor
specializat şi ajungi să recurgi la
gesturi care pun în pericol integri-
tatea unor fiinţe care, cândva, ţi-au
adus atâta fericire în viaţă. Lipsa
de cultură, educaţia precară, sără-
cia, neputinţa, stau la baza acestor
drame. Punem etichete, judecăm,
catalogăm. Oare nu este mai bine
să ne implicăm şi să ajutăm când
cei din jurul nostru devin neputin-
cioşi în faţa problemelor?  În spa-

tele reţelelor sociale, stau ascunşi
în umbra unor conturi false, abu-
zatorii, cei care (folosindu-se de
faptul că în unele familii comuni-
carea dintre părinţi şi copii este
deficitară iar aceşti copii simt
nevoia să fie înţeleşi, ascultaţi, au
nevoie de afecţiune, devenind
astfel vulnerabili) câştigă încre-

derea copilului făcându-l astfel o
victimă sigură. Consider că relaţia
dintre copil şi părinte trebuie să fie
una bazată pe încredere, la baza
acestei relaţii să stea prietenia.
Fiind prietenul copilului tău, încer-
când să-i explici ce e bine şi ce e
rău, oferindu-i o educaţie sănă-
toasă, nu o să devină niciodată
victimă a acestor indivizi frustraţi,
cu probleme de comportament,
ascunşi în mediul virtual. Ca părinţi,
trebuie să ne învăţăm copiii că
adevărata lor valoare nu se mă-
soară în numărul de like-uri primite
pe internet. Să fim alături de ei, să-
i încurajăm, să-i motivăm, viaţa lor
fiind mult mai bună dacă o trăiesc
în realitate nu în mediul online.
La mulţi ani, comorilor noastre!

creşterea graduală a capacităţii;
reîntoarcerea la volumele de
pasageri mai tradiţionali. Grupul TUI
intenţionează să reia zborurile către
principalele destinaţii de vacanţă din
Europa până la finalul lunii iunie.
Insula spaniolă Mallorca, un loc
favorit pentru turiştii din Germania,
va fi probabil prima destinaţie, însă
sunt pregătite şi alte destinaţii
precum Austria, Grecia, Cipru,
Croaţia şi Bulgaria. Din cauza
efectelor pandemiei de coronavirus,
grupul TUI a anunţat că va renunţa
la 8.000 de angajaţi şi analizează
măsuri pentru reducerea costurilor
cu 30%.Compania aeriana Air
France a anunţat că începând cu
data de 3 iunie va relua zborurile pe
ruta Paris – Bucureşti, după o pauză
de aproximativ 2 luni. Zborurile sunt
operate în condiţii extinse de igienă
pe tot parcursul procesului de check-
in, îmbarcare, derulare a zborului şi
debarcare. Programul de zbor
include în prima fază operarea unei
singure frecvenţe pe săptămână,
urmând să crească succesiv la 3,
respectiv 5 zboruri pe săptămână şi
să devină zilnic începând cu 22 iunie.
Se doreşte introducerea unei proce-
duri specifice pentru dezinfectarea
aeronavelor Air France prin pulveri-
zarea unui produs virucid aprobat cu
o durată efectivă de zece zile. Pentru
a limita interacţiunea între echipaj şi
pasageri, pe zborurile interne şi
zborurile scurte în Europa, serviciile
de masă şi  băuturi au fost suspen-
date. Pe zborurile lung-curier, servi-
ciul în cabină este limitat şi vor fi
folosite produse ambalate individual.
În plus, aerul din cabină este reînnoit
la fiecare 3 minute. Sistemul de
reciclare a aerului la bordul aerona-
velor Air France este echipat cu „filtre
de aer cu eficienţă ridicată” sau filtre
HEPA, identice cu cele utilizate în
sălile de operaţie din spitale.

Asociaţia DRV din Germania
explică, fără a menţiona vreunul
dintre marii operatori care au primit
ajutor din partea statului german sau
administrativ, cum ar fi cazul  TUI

Virgil NICULA
urmare din pagina 3

sau FTI, că întreprinderile mijlocii şi
mici predomină în sector, având
2.300 de operatori şi 11.000 de
agenţii de turism. În Germania, deşi
agenţiile au returnat deja aproximativ
1 miliard de euro din avansurile
făcute de clienţi, rambursările pentru
clienţi ajung la 6,9 miliarde de euro,
o sumă  pe care sectorul nu o poate
primi şi deoarece există clienţi care
nu acceptă obligaţiunile pentru o
călătorie ulterioară, ei solicită un fond
guvernamental care să le acopere
plăţile de restituiri pentru aceştia, să
asiste clienţii în cereri şi repatrieri. 

Guvernul Franţei a anunţat un
plan pentru sectorul turistic care va
mobiliza 18 miliarde de euro între
ajutoare directe, împrumuturi şi
scutiri de taxe, pentru a garanta
subzistenţa companiilor afectate de
impactul coronavirusului. Sectorul
turistic francez  generează 8% din
PIB şi aproximativ 2 milioane de
locuri de muncă directe şi indirecte,
fiind unul dintre cele mai afectate de
COVID-19.

Dar să nu uităm că turismul aduce
venituri anuale de 80 de miliarde de
euro în Franţa, spre deosebire de
România unde acestea se cifrează
sub 3 miliarde de euro. Guver-
nul Italiei a aprobat un nou pachet de
stimulare în valoare de 55 de
miliarde de euro, cel mai mare din
istoria sa, care include subvenţii
nerambursabile pentru IMM-uri,
beneficii pentru freelanceri şi
stimulente pentru turism pentru a
atenua impactul crizei. Aceste
subvenţii includ şi vouchere de 500
de euro pentru familiile cu venituri
mai mici de 40.000 de euro pe an
pentru a cheltui până la sfârşitul
anului în hoteluri şi pensiuni din
ţară. Ajutorul va fi redus la 300 de
euro pentru cuplurile fără copii şi 150
de euro pentru cei care călătoresc
singuri. Iniţial, companiile trebuie să
înainteze această reducere clienţilor,
dar apoi vor fi rambursate. Italia, a
treia cea mai mare economie din
zona euro, va înregistra o contracţie
de 8% în economia sa în acest an.

În domeniul turismului, planul mai
prevede: 2 miliarde în ajutoare
acordate companiilor pentru a-şi

adapta structurile la situaţiile urgenţă;
restaurantele şi barurile pot ocupa
terenuri publice pentru a-şi
desfăşura activitatea fără a fi nevoite
să plătească impozitul obişnuit;
hotelurile şi SPA-urile nu vor trebui
să plătească în iunie taxa unică
municipală (IMU), pentru proprietăţile
care sunt deţinute sau au un drept
real; 10 miliarde pentru extinderea
şomajului temporar; 4,5 miliarde de
prestaţii pentru freelanceri, care pot
primi imediat o prestaţie de până la
600 de euro; 6 miliarde  subvenţii
pentru IMM-urile cu o cifră de afaceri
de până la cinci milioane de euro şi
care au suferit o scădere a cifrei de
afaceri de 33% în aprilie 2020 faţă
de aceeaşi lună a anului 2019;  4
miliarde de euro ca reduceri de
impozite pentru toate companiile cu
o cifră de afaceri de până la 250 de
milioane de euro(IMM-urile vor
beneficia de o reducere a plăţii
facturilor lor timp de trei luni şi de
eliminarea, în iunie, a taxei regionale
pe activităţi productive (IRAP), direct
legată de volumul de afaceri);
ajutoare pentru plata chiriilor (între-
prinderile mici vor putea recupera
până la 60% din plata chiriilor pentru
localurile lor în ultimele trei luni).

Atât Federaţia Patronatelor din
Turismul Românesc (FPTR) cât şi
Organizaţia  Patronală a Hotelurilor
şi Restaurantelor din România
(HORA), au anunţat că operatorii
turistici nu intenţionează sa
mărească tarifele pentru serviciile
turistice în acest sezon, sau chiar se
gândesc sa opereze scăderi de
preţuri şi tarife. Cel puţin, la nivel
declarativ, mulţi patroni au anunţat
că acest an este de sacrificiu şi nu
se gândesc la profit, urmărind
asigurarea locurilor de muncă şi
recuperarea cheltuielilor. Dar să nu
uităm, că cererea este cea care va
dicta mărirea sau reducerea tarifelor
şi în ultimă instanţă, va fi regina unui
profit mai mic sau mai mare.
Preşedintele Asociaţiei Naţionale a
Agenţiilor de Turism (ANAT) preciza
recent, că agenţiile touroperatoare
sau detailiste îşi vor reveni mult mai
greu(fiind primii care au suferit şi
ultimii care îşi vor reveni) decât alte

sectoare de activitate, inclusiv
HORECA, iar dacă statul nu va veni
cu mai multe măsuri de protejare a
acestora,  va fi extrem de dificil să se
menţină în activitate.

 Toate demersurile care se fac în
momentul de faţă sunt ca să se poată
oferi vouchere compensatorii pentru
reprogramarea vacanţelor pentru
termen de un an, dar discuţiile cu
statul se desfăşoară destul de greu.
Ca măsuri de sprijin, una are şanse
de a fi rezolvată şi anume, reintegrare
în activitate a personalului care a fost
în şomaj tehnic şi pentru care statul
să suporte 41% din salariul mediu
pe economie până la finalul anului.

Ar fi util ca fondurile să ajungă la
toate IMM-urile care au suferit din
cauza coronavirusului, vorbind de
acele granturi venite de la Uniunea
Europeană, în valoare totală de 300
mil. EUR,  sume alocate pentru
refacerea capitalului uman de lucru.

Dar cum evoluează rezervările în
ultima perioadă? potrivit datelor
agenţiei Litoralulromanesc.ro.,
numărul de rezervări pe litoral s-a
triplat, după anunţul că românii vor
putea merge la plajă începând cu
data de 1 iunie. Numărul de rezervări
făcute în a doua jumătate a zilei de
28 mai a fost, practic, de trei ori mai
mare decât în oricare dintre zilele
anterioare. Pentru prima jumătate a
lunii iunie, în staţiunea Mamaia, o
cameră într-un hotel de 2 stele poate
fi rezervată de la 113 RON/noapte, la
3 stele – de la 115 RON/noapte şi la
4 stele de la 212 RON/noapte, iar în
celelalte staţiuni, tarifele pentru o

noapte de cazare pornesc de la 81
RON pentru un hotel de 2 stele şi de
la 100 RON pentru unul de 3 stele,
tarife care, de altfel sunt normale
pentru această perioadă.

Există o dispută epidemiologi
versus economişti? Se pare că nu,
doar dispute la nivel de declaraţii,
despre gradul de relaxare şi
termenele legate de aceasta. La
presiunile mediului de afaceri s-au
redeschis multe activităţi, deşi am
urmat de fapt o tendinţă care s-a
manifestat în mai multe ţări membre
ale UE. Deci nu putem vorbi nici de
autenticitate, nici de brevetare sau
inovare, practic facem ce fac alţii, ca
şi până la pandemie de altfel,
urmând ascultători sfaturile şi
îndrumările. Păcat de tradiţiile din
industria ospitalităţii din perioada
interbelică, când Bucureşti-ul chiar
dacă era numit Micul Paris, activităţile
specifice restauraţiei nu se limitau
numai la a imita specificul franţuzesc,
ci abundau în originalitate şi un bun
renume. Acum ar fi fost un moment
de cotitură, până la relaxarea totală,
ca turismul românesc să se înscrie
pe harta destinaţiilor turistice
valoroase, cu prestaţii de calitate şi
personal calificat, prin aplicarea unor
măsuri de dezvoltare durabilă, în
condiţii de siguranţă şi confort,
specifice unei pieţe concurenţiale
care se adaptează din mers la
vremurile prezente.

Bibliografie: evisionturism.ro,
hosteltur.com


