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"Un popor fără
cultură e un popor

uşor de manipulat."

BUGETUL
INSTITUÞIILOR

DE ÎNVÃÞÃMÂNT
SUPERIOR

În categoria numeroaselor dificultăţi cu care se confruntă
învăţământul superior românesc la acest început de secol XXI, un
loc important îl ocupă problematica financiară, asigurarea fondurilor
necesare desfăşurării activităţii, aceasta, aflându-se de regulă, la
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Revista “EUROECONOMIA XXI”
o puteţi găsi la adresa:

https://infosibiu.eu/economie/

Dan POPESCU

"Cineva care stã pe dinafarã nu poate sã judece ce e înãuntru"
Vasile Pârvan
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File de istorie economicã
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Conform Raportului de Impact Economic 2020, în anul 2019
Călătoriile şi Turismul au fost responsabile pentru unul din 10
locuri de muncă (330 de milioane în total), contribuind cu 10,3%
la PIB-ul global şi generând unul din patru locuri de muncă
noi. Din cauza pandemiei de coronavirus, industria se confruntă
cu provocarea de a o lua de la capăt după luni de mobilitate
restrânsă şi instabilitate economică în întreaga lume. Industria
Călătoriilor şi Turismului ar putea pierde peste 174 de milioane
de locuri de muncă în 2020 dacă restricţiile actuale şi locale la
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Una dintre provocãrile managementului universitar
românesc este reprezentatã de subfinanþarea cronicã a
învãþãmântului superior românesc din fonduri bugetare,
cu precãdere dupã perioada de crizã economico-financiarã
din 2007-2009. În acest context, universitãþile româneºti au
fost puse în situaþia de a înlocui parþial sursele de
finanþare publicã, pe care au contat în anii de dupã 1990, cu
surse de finanþare extra-bugetarã, însã nu întotdeauna uºor
de identificat ºi, mai mult, uºor de transformat
în surse de finanþare predictibile ºi sustenabile.

continuare în pag. 2
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SISTEMUL DE
ÎNVÃÞÃMÂNT

SUPERIOR
DIN ROMÂNIA

Sistemul de învăţământ superior din România reprezintă unul
dintre domeniile care, după Revoluţia din 1989, se află într-o
stare aproape permanentă de reformare şi restructurare, aceasta
debutând cu trecerea de la economia centralizată la cea de piaţă,
determinată de schimbarea regimului politic în 1989-1990 şi
trecând prin evoluţiile demografice destul de îngrijorătoare din
perspectiva întregului sistem educaţional, şi ajungând la criza
economico-financiară globală din perioada 2008-2010. Con-
secinţa acţiunii acestor factori a fost aceea că problemele siste-
mului de învăţământ superior românesc, cum ar fi subfinanţarea
acută şi necesitatea identificării de surse de finanţare diverse,

- scurtã descriere -

continuare în pag. 3
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O conjunctură ticăloasăO conjunctură ticăloasăO conjunctură ticăloasăO conjunctură ticăloasăO conjunctură ticăloasă
spre o poruncă funestăspre o poruncă funestăspre o poruncă funestăspre o poruncă funestăspre o poruncă funestă

- câteva însemnãri -

 1940, varã de coºmar: România sfâºiatã de
Germania, Rusia, Ungaria, Italia, Bulgaria

 examinarea urgiilor vremii, a preliminariilor ºi
actului de cãtre cel mai mare economist român

Iată-ne, dar, la frumosul număr 500
al revistei ce a abordat şi abordează
economia europeană în acest secol.
şi chiar mai departe. E mult? E puţin?
Greu de spus. De amândouă, mai ales
dacă ne gândim la eforturile publicistice
de până acum dar şi la splendidele
proiecte ale generaţiei de tineri econo-
mişti şi profesori care vin. Şi vin. Re-
vista, în felul ei, a creat, a dezvoltat, a
consolidat - cu precădere pe osatura
Facultăţii de Ştiinţe Economice a
ULBS - o veritabilă şcoală de economie
de gândire economică, de istorie
economică. De examinare a viitorului
economic. Inducţie, deducţie, analiză,
sinteză, experimentul ştiinţific, abstrac-
ţia, studii de caz, trăsături de ansamblu
ş.a., pentru economia românească,
economia europeană, pentru econo-
mia universală. Învăţând mereu din
trecut şi privind mereu spre viitor. Un
viitor, din păcate, adeseori, cu întune-
cimile lui, mai greu de desluşit, dar şi
cu luminile lui, nu de puţine ori dificil
de relevat.

"Euroeconomia XXI"

500

continuare în pag. 8

De curând a apărut volumul marelui economist român, european,
universal, Mihail Manoilescu, ministru de Externe în guvernul Gigurtu.
Lucrare intitulată "Dictatul de la Viena", Paul Editions. S-a scris imens
despre acest act, poruncă impusă României de - atunci - cele două mari
puteri ce făceau lege în Europa şi lume. Germania lui Hitler şi Rusia lui
Stalin (URSS) aflate "în câteva luni de miere" după celebrul pact
"Ribbentrop-Molotov". Este drept, de Uniunea Sovietică care îşi tăiase, cu
câteva luni înainte - cu acceptul şi stimulată de Hitler - parte din România
- Basarabia şi Bucovina de Nord - s-a scris ceva mai puţin după 23 August
1944 şi până spre 1960; apoi a început să se examineze şi astfel.

Zâmbetul este definit ca o expresie
facială care ia naştere prin flexionarea a
17 muşchi, muşchi aparţinând extre-
mităţilor gurii dar şi din apropierea ochilor.
Prin intermediul acestuia, comunicarea
cu ceilalţi devine mai plăcută, mai bună,
el având şi rolul de a diminua conflictele.
Cine ar putea riposta în faţa unui zâmbet?

Zâmbetul ne dă o stare pozitivă, ne
insuflă optimism, ne ajută la o concen-
trare mai bună în găsirea unor soluţii dar
şi la o mai bogată creativitate.

FERICIREA -
EFECT AL

ZÂMBETULUI

"Zâmbetul
este fericirea
care se aflã
chiar sub
nasul tãu" -

Tom Wilson

În ultimii 70 de ani, turismul a trecut de la a fi o
activitate exclusivã, desfãºuratã de 25 de milioane
de turiºti internaþionali în anii 1950, la atingerea
vârfului sãu de 1,5 miliarde de turiºti în 2019.

continuare în pag. 8,9



2 Sistemul de învãþãmânt superior VINERI 20 NOIEMBRIE 2020

Lucian BELAŞCU

urmare din pagina 1

originea multor altor dezechilibre
manifestate în organizarea şi
funcţionarea sistemului educaţional.

Educaţia şi investiţia în educaţie,
şi mai ales investiţia în instituţiile de
învăţământ superior, au necesitat şi
s-au realizat întotdeauna cu un
consum important de resurse finan-
ciare. Asigurarea resurselor finan-
ciare pentru educaţie a constituit, cel
puţin în ultimii ani, un punct deosebit
de sensibil, chiar critic al oricărui
sistem economic deci, extinzând aria
de cuprindere, finanţarea reprezintă
şi pentru sistemul de învăţământ
superior un aspect de o importanţă
majoră din perspectiva realizării
numeroaselor obiective, dar şi a
misiunii economico-sociale cu care
universităţile sunt investite. Existenţa
managerilor performanţi şi a
personalului talentat sunt doar două
condiţii importante şi necesare
pentru învăţământul superior, dar nu
şi suficiente. România are cadre
didactice performante, care însă,
fără o finanţare corespunzătoare nu
se pot pune în valoare la nivelul
acumulărilor calitative realizate.

Universitatea trebuie considerată
un sector economic important cu o
misiune clară în furnizarea de servicii
de formare şi cercetare ştiinţifică.
Universitatea modernă utilizează
două instrumente foarte importante
de management: (1) Planul strategic
de dezvoltare instituţională şi (2)
Bugetul unic al universităţii.

Planul strategic de dezvoltare
instituţională constituie referinţa
majoră în elaborarea şi fundamen-
tarea deciziilor în cadrul Universităţii,
prin intermediul lui fiind formulate
viziunea, misiunea, obiectivele,
strategiile şi tehnicile adoptate, fiind
definite mediul în care universitatea
funcţionează şi serviciile pe care
acesta le aduce comunităţii. El
reprezintă instrumentul principal pe
care îl poate folosi universitatea
pentru adaptarea la mediul extern şi
optimizarea resurselor în vederea
atingerii obiectivelor propuse şi
garanţia că universitatea dispune de
un management performant, ale
cărui decizii conduc la folosirea
eficientă a resurselor financiare
bugetare şi extrabugetare. Brătianu
şi Lefter (2001) sunt de părere că
obiectivele Planului strategic de
dezvoltare instituţională „trebuie să
răspundă evoluţiei permanente a
societăţii civile şi economiei,
năzuinţelor şi aşteptărilor studenţilor,
orientărilor globale de practică
educaţională a Guvernului”. În
concepţia factorilor de decizie din
învăţământ, Planul Strategic permite
manifestarea personalităţii instituţiei
de învăţământ superior şi realizarea
unei depline autonomii universitare,
în concordanţă cu managementul
financiar şi managementul admi-
nistrativ al universităţii, el reprezen-
tând voinţa comunităţii academice
pentru crearea unui sistem de valori
în cadrul organizaţiei şi promovarea
acţiunilor de îmbunătăţire continuă,
în contextul competiţiei din ce în ce
mai acute între universităţi pe piaţa
educaţională naţională şi inter-
naţională.

Bugetul unic al universităţii este
instrumentul care operaţionalizează
planul strategic de dezvoltare institu-
ţională, iar autonomia financiară
acordă universităţii dreptul de a
concepe, aproba şi executa un buget
propriu în conformitate cu preve-
derile legale şi cu obiectivele proprii.
Pornind de la multitudinea definiţiilor
existente în literatura de specialitate,
putem aprecia că, în general, bugetul
este acea situaţie care planifică, atât
din punct de vedere financiar, dar şi
în termeni nefinanciari, o activitate
sau operaţiune, stabilind respon-
sabilităţile, contribuind la stabilirea
eficienţei cu care au fost îndeplinite
obiectivele, permiţând controlul
activităţii şi determinarea abaterilor.
Din punctul nostru de vedere, buge-
tul de venituri şi cheltuieli este cel
mai important plan financiar al unei
instituţii de învăţământ superior, el

prezentând într-un format standard
resursele de finanţare şi cheltuielile
care se vor realiza într-o perioadă de
timp, de regulă un an financiar. În
acelaşi timp, bugetul poate fi baza
pentru controlul bugetar, deci pentru
verificarea ca veniturile şi cheltuielile
să se deruleze exact aşa cum au fost
planificate.

Bugetele întocmite de către univer-
sităţi pot reprezenta instrumente
eficace de aplicare a planurilor stra-
tegice, iar, în această calitate, buge-
tele conţin standardele de referinţă
la orice nivel ierarhic din cadrul uni-
versităţii. Pentru a preveni inflexibili-
tatea care caracterizează elaborarea
bugetară şi pentru a spori funcţio-
nalitatea în cadrul controlului
strategic, au fost promovate mai
multe tipuri de bugete, cum ar fi
bugetele variabile sau flexibile şi
bugetele cu bază zero.

De regulă, un buget este stabilit
pentru un anumit nivel al veniturilor
şi pentru un anumit nivel al
cheltuielilor de resurse. Întrucât
flexibilitatea previziunilor bugetare
este o cerinţă a creşterii eficienţei şi
a realizării unei bune planificări,
universităţile au început să adopte
bugete variabile sau flexibile, care
prezintă nivelul resurselor care
trebuie alocate pentru fiecare acti-
vitate a universităţii conform nivelului
activităţii desfăşurate. Acest tip de
buget va semnala automat manage-
mentului universitar necesitatea
alocării unor resurse suplimentare
pentru diverse activităţi din cadrul
universităţii în momentul în care
nivelul activităţii va înregistra o
creştere, şi micşorarea resurselor
alocate atunci când nivelul activităţii
va înregistra o scădere.

Un alt tip de buget care se înscrie
în aceeaşi tendinţă de adaptare mai
bună a sistemului bugetar universitar
la condiţiile schimbătoare interne şi
externe universităţii este cel cu bază
zero, aplicabil în special în domeniul
activităţilor de sprijin - cercetare,
dezvoltare, marketing, finanţe, per-
sonal - ţinând seama de marja mai
largă disponibilă la stabilirea chel-
tuielilor necesare pentru aceste acti-
vităţi. În opinia specialiştilor, bugetul
cu bază zero reprezintă un proces
de planificare şi de proiectare a bu-
getului care presupune ca managerii
universităţilor să-şi justifice detaliat
întregul buget, nu doar să se
raporteze la sumele din bugetul pe
anii anteriori (Stancu et al., 2011). De
asemenea, specialiştii în manage-
ment financiar universitar consideră
acest tip de buget un instrument mai
bun şi mai eficient decât bugetul
tradiţional, care este prea mult con-
centrat pe identificarea şi controlul
fiecărui element al bugetului,
plecând de la sumele prevăzute în
bugetul pe anul anterior. Avantajul
utilizării bugetului cu bază zero
constă în faptul că obligă managerii
să elaboreze noile programe şi să
să determine costurile aferente
acestora fără a ţine seama de
realizările trecute, ci în funcţie de
condiţiile previzionate în care progra-
mele respective vor fi implementate.

Pornind de la realitatea că buge-
tele reprezintă o premisă a plani-
ficării, orientată spre o gestiune
previzională cât mai completă,
principalele obiective ale întocmirii
bugetului sunt următoarele (Leclere
et al., 2000): (i) bugetul reprezintă un
instrument de management, pentru
că include ansamblul previziunilor şi
al obiectivelor care servesc drept
„busolă” pentru acţiunile zilnice; (ii)
bugetul este un instrument de
simulare, deoarece foarte des,
înaintea stabilirii bugetului definitiv
se testează mai multe ipoteze de
lucru şi scenarii, măsurându-se
impactul pe care l-ar avea o decizie
sau alta asupra rezultatului
previzionat; (iii) bugetul poate fi
considerat un instrument de motivare
şi de prevenire a conflictelor, deoa-
rece procedura bugetară permite
adesea să se ajungă prin negocieri
la un compromis acceptat de toate
părţile interesate.

În actualul context, planurile şi
bugetele trebuie să depăşească
stadiul unor simple previziuni a posi-

bilului, iar managementul activităţii
financiare trebuie să realizeze că
bugetele nu vor mai caracteriza
„posibilul cel mai dorit, ci posibilul
cel mai probabil” (Leclere et al.,
2000). În acest context, introducerea
unui sistem de previziune prin inter-
mediul bugetelor în managementul
financiar universitar apreciem că
prezintă numeroase avantaje, dintre
care menţionăm: (i) se acordă
prioritate analizei modului de
asigurare şi utilizare a resurselor
financiare; (ii) se pot prevedea surse
de informare care permit cunoaş-
terea evoluţiei universităţilor şi
adaptarea activităţii ei la evoluţiile din
piaţa educaţională; (iii) se asigură
implicarea tuturor nivelurilor mana-
geriale, fapt care contribuie la o
cunoaştere mai bună a realităţii din
interiorul universităţilor; (iv) se pro-
movează comunicarea şi coordo-
narea în vederea angrenării şi
echilibrării tuturor facultăţilor, depar-
tamentelor şi unităţilor constitutive ale
universităţii, astfel încât aceasta sa-
şi poată realiza obiectivele preco-
nizate; (v) se permite clarificarea
autorităţilor şi responsabilităţilor;(vi)
reprezintă un real suport pentru
calculul şi utilizarea diferitelor
categorii de indicatori; (vii) se asigură
evaluarea realistă şi controlul
acţiunilor universităţilor; (viii) se
asigură evaluarea performanţelor şi
stimularea salariaţilor şi mana-
gerilor, prin implicarea acestora în
executarea şi realizarea obiectivelor
de performanţă stabilite.

În acelaşi timp, organizarea activi-
tăţii bugetare la nivelul instituţiilor de
învăţământ superior are şi anumite
limite, determinate în principal de
problema evaluării reale a cheltu-
ielilor şi, uneori, de neluarea în
considerare a dimensiunii umane a
alocărilor bugetare. Din această
perspectivă, Brăescu şi Jinga (2003)
apreciază că cele mai frecvent
întâlnite probleme în activitatea de
bugetare sunt: (1) tendinţa de a se
reda schemele anterioare, şi de a
planifica viitorul ca o extrapolare a
trecutului, afectând astfel creativi-
tatea şi inovarea; (2) dificultatea de
a corela deciziile pe termen scurt de
perspectivele pe termen lung; (3)
impunerea mai mult sau mai puţin
autoritară şi arbitrară a obiectivelor
de către manageri, care ignoră
conţinutul real al procesului; şi (4)
viziunea introvertită, orientată mai
mult spre resursele interne decât
spre evoluţia mediului exogen.

Bugetul universităţii îşi poate
îndeplini obiectivul de concretizare
a Planului strategic de dezvoltare
instituţională numai în condiţiile în
care el reuneşte toate resursele într-
unbuget unic. Acest demers presu-
pune gruparea diverselor categorii
de fonduri (venituri) primite de univer-
sitate, astfel: (i) fondurile obţinute prin
contract instituţional de la minister
pentru finanţarea de bază în funcţie
de numărul studenţilor echivalenţi pe
domenii, coeficienţi de cost (de
ajustare) pe domenii şi indicatori
calitativi; (ii) fondurile obţinute prin
contract adiţional de la minister, pe
criterii competitive şi utilizate pentru
dotări, cheltuieli ale universităţii şi
reparaţii capitale, subvenţii pentru
cazarea şi masa studenţilor, transport
studenţi, etc.; (iii) fonduri extrabu-

getare, care au diverse surse, cum
ar fi: venituri din taxele de şcolarizare
şi taxe administrative, venituri din
valorificarea cursurilor şi publicaţiilor
neperiodice, venituri din prestări
servicii, închirieri de spaţii, colaborări
externe, donaţii, sponsorizări, alte
sume nerambursabile utilizate în
conformitate cu destinaţiile fiecărei
categorii de venit, venituri proprii
cămine - cantine, activitatea editurii,
sume provenite din finanţarea
externă, etc.

În bugetul de venituri şi cheltuieli
al instituţiilor de învăţământ superior
se fundamentează şi se includ
următoarele categorii de cheltuieli:
(i) cheltuieli pentru activitatea de
bază, în care sunt incluse cheltuieli
curente şi de capital care asigură
buna funcţionare a instituţiilor; (ii)
cheltuieli pentru activitatea de cer-
cetare ştiinţifică, proiectare, consul-
tanţă şi expertiză; (iii) cheltuieli din
alocaţii de la bugetul de stat cu
destinaţie specială; (iv) cheltuieli
pentru activitatea staţiunilor didactice,
edituri, care acţionează pe principii
extrabugetare; (v) cheltuieli pentru
funcţionarea căminelor şi cantinelor;
(vi) cheltuieli din surse externe
nerambursabile.

Elaborarea bugetului de venituri
şi cheltuieli are obiective clare, cum
ar fi: a) reflectarea tuturor veniturilor
şi cheltuielilor previzionate a se
realiza cu scopul optimizării
activităţilor instituţiei, b) includerea
tuturor resurselor de care dispune
instituţia pentru finanţarea obiecti-
velor pe care şi le propune, c) folo-
sirea optimală a resurselor pentru
derularea activităţii curente, d)
căutarea şi identificarea de noi
oportunităţi de obţinere de venituri,
pentru a spori resursele alocate şi
proiectarea evoluţiei patrimoniului
gestionat prin evidenţierea modifi-
cărilor ce se estimează în structura
acestuia. Elaborarea riguroasă a
bugetului de venituri şi cheltuieli
asigură instituţiei baza legală pentru
realizarea veniturilor şi efectuarea
cheltuielilor, oferind o imagine reală
asupra rezultatelor obţinute la nivelul
unei perioade. Prin compararea
nivelurilor planificate cu cele reali-
zate la finalul perioadei se determină
gradul de îndeplinire a indicatorilor
prevăzuţi în BVC, dar şi cauzele care
au determinat - dacă este cazul -
abaterile de la nivelul planificat şi
soluţiile care se impun pentru
corectarea acestora.

Bugetul de venituri şi cheltuieli se
impune ca o necesitate obiectivă în
contextul noilor concepţii mana-
geriale universitare, devenind instru-
mentul de cunoaştere şi asigurare a
echilibrului financiar şi de operaţio-
nalizare anuală a obiectivelor stra-
tegice asumate. Bugetul universităţii
este un document prin care se
prevăd şi se autorizează sumele şi
destinaţia veniturilor şi cheltuielilor,
fiind un instrument de decizie şi de
gestiune, care serveşte politica
instituţiei, hotărâtă de către Senat şi
pusă în aplicare de către rector, în
calitatea sa de ordonator de credite.
Importanţa unei proiecţii riguroase
şi realiste a bugetului de venituri şi
cheltuieli derivă şi din unele constrân-
geri ce apar în execuţia acestuia;
astfel, în conformitate cu prevederile
Legii Finanţelor Publice 500/2002,

veniturile reprezintă plafoane mini-
male şi cheltuielile plafoane maxi-
male ce nu pot fi depăşite, iar apariţia
în execuţia bugetară a unor cheltuieli
neprevăzute poate conduce, uneori,
la imposibilitatea finanţării acestora,
chiar dacă există resurse financiare.

Astfel, din punctul nostru de
vedere, problema managementului
financiar la nivelul instituţiilor de
învăţământ superior este o problemă
complexă şi de o actualitate deose-
bită. Managementul financiar al
universităţilor, fie ele de stat sau
private, este expresia unui domeniu
specific al activităţii de conducere,
unde se fundamentează, elaborea-
ză, adoptă şi finalizează deciziile
financiare prin relevarea întregului
potenţial managerial la nivelul
universităţii. În tratarea acestei
probleme trebuie să nu uităm că
discutăm despre instituţii care, până
recent erau finanţate integral de la
bugetul de stat, iar aceasta asigura
o funcţionare la limită şi o autonomie
care încuraja comoditatea în dauna
acţiunii. De asemenea, nu trebuie
să uităm că activităţile administrative,
financiar - contabile şi sociale sunt
activităţi suport care au rolul de a
susţine derularea proceselor didac-
tice şi de cercetare din universităţi.
Pornind de la această realitate
trebuie să menţionăm că derularea
„fluidă” a acestora reclamă existenţa
în cadrul acestor servicii a unor
resurse umane competente şi
performante.

Cum una dintre cele mai serioase
probleme ale învăţământului supe-
rior românesc o reprezintă asigu-
rarea unui nivel optim al resurselor
financiare, capabil să susţină
eficientizarea şi ridicarea gradului de
competitivitate al sistemului educa-
ţional, apreciem că implementarea
unui management financiar care să
permită o bună gestionare şi utilizare
eficientă a resurselor financiare este
o cerinţă esenţială pentru univer-
sităţile româneşti. În acelaşi timp,
modificarea sistemului de finanţare
a universităţilor din cel preponderent
de stat într-unul preponderent mixt
impune regândirea abordărilor
manageriale expectative în implicativ
- incisive, cerute de transferarea
responsabilităţii asigurării resurselor
financiare din sarcina statului în cea
a fiecărei universităţi. În acest cadru,
diversificarea resurselor de finanţare
nu mai poate fi ignorată de instituţiile
de învăţământ superior din Ro-
mânia, acestea trebuind să devină
capabile să devină întreprinzătoare
şi să producă resurse proprii pentru
a-şi putea asigura acel nivel al
veniturilor care să permită atingerea
obiectivelor.
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adaptarea curriculei universitare la
piaţa muncii, modificările legis-
lative frecvente şi reformele neter-
minate persistă, ceea ce face ca
gradul de competitivitate al
educaţiei superioare din România
să rămână unul redus, cel puţin
prin comparare cu celelalte state
membre ale Uniunii Europene. În
mod evident, fără o bună înţelegere
a prefacerilor din sistemul de
învăţământ nu se poate aborda
onest problematica finanţării
învăţământului superior.

Prima evoluţ ie importantă a
sistemului de învăţământ superior
din România la care dorim să ne
referim este cea a numărului de
studenţi şi de absolvenţi de studii
superioare. Conform datelor
publicate de Institutul Naţional de
Statistică al României (INS), care
au în vedere numai numărul de
studenţi înscrişi la studiile de
licenţă, atât în învăţământul public,
cât şi în cel privat (începând cu
1997) - vezi Figura 1., remarcăm
evoluţia ascendentă a numărului
de studenţi după 1990, valoarea
maximă înregistrându-se în anul
2007 (907.353 studenţi, din care
526.844 în mediul public şi 380.509
în cel privat), urmată de o reducere
dramatică a acestuia până în 2015
- în acest an numărul total de
studenţi a ajuns la 410.697 lei
(scădere cu 54,7% faţă de 2007),
din care cel în mediu public la
351.450 (scădere cu 33,3% faţă de
2007) şi în mediu privat la 59.247
(scădere cu 84,4% faţă de 2007).
Trebuie menţionat faptul că datele
colectate de INS nu permit
determinarea numărului exact de
persoane unice înrolate în sistemul
educaţional, o persoană care este
înmatriculată la mai multe
universităţi putând fi numărată de
mai multe ori. Observăm că
reducerea numărului de studenţi
a afectat într-o proporţie mai mare
universităţile private, ponderea
acestora în totalul studenţilor la
licenţă înmatriculaţi în România
crescând de la 30,7% în 1997, la
46,1% în 2008 şi apoi scăzând
dramatic la numai 14,4% în 2015.

Mai multe cauze pot explica
evoluţia numărului de studenţi în
România, principalele fiind: (i)
evoluţia demografică din România,
caracterizată prin reducerea nu-
mărului de nou-născuţi în perioada
1987-1995, aceasta fiind perioada
în care ar fi trebuit să se nască
potenţialii studenţi pentru perioada
2007-2013; (ii) rata de promova-
bilitate scăzută la examenul de
bacalaureat, mai ales după 2011 -
aceasta a scăzut de la 82,08% în
2007 la 51% în 2012 şi 66,4% în
2015; (iii) învăţământul superior şi-
a pierdut din atractivitatea pe care
a avut-o pentru absolvenţii de liceu,
în condiţiile în care un număr mai
mare de absolvenţi de liceu nu a
optat pentru urmarea studiilor în
cadrul unei universităţi sau a optat
pentru o singură universitate.

Evoluţia numărului de studenţi în
perioada 1992-2015 este strâns
corelată cu cea a numărului de
universităţi - vezi Figura 2: numărul
total al acestora, indiferent de
forma de proprietate, a crescut
semnificativ în perioada 1992-
2001, de la 62 de universităţi în
1992 la 126 de universităţi în 2000
şi 2001, toate fiind universităţi
publice, după care numărul lor a
scăzut până la 103 în 2012 şi 99 în
2015. Anul 1995 marchează
apariţia în statisticile oficiale a
universităţilor private (36 la număr),

acestea înregistrând creşteri până
în 2002 (70), după care evoluţia
este descendentă, în anul 2015
numărul acestora fiind de numai
43. În aceste condiţii, trendul des-
cendent al numărului de univer-
sităţi din România în perioada
2001-2015 a fost imprimat mai
ales de universităţile private, cele
publice rămânând, practic, la
acelaşi număr în această perioadă.
Chircă şi Lazăr (2015) avansează
ca explicaţ ie suplimentară a
reducerii numărului de universităţi,
pe lângă explicaţiile existente în
cazul evoluţ iei numărului de
studenţi, care rămân valabile şi în
acest caz, numărul, structura şi
mărimea facultăţ i lor din care
universităţile publice versus cele
private sunt formate. Astfel,
universităţile private au dimensiuni
mai mici decât cele publice şi oferă
specializări pe mai puţine domenii,
fiind expuse într-o măsură mai
mare schimbărilor şi având, spu-
nem noi, o plajă mai mică de op-
ţiuni în ceea ce priveşte reacţia la
factorii care au determinat redu-
cerea numărului de universităţi.

Datele publicate de INS ne per-
mit să studiem şi evoluţia perso-
nalului didactic angajat în univer-
sităţile din România în perioada
1992-2015, observabilă în Figura
3. Este interesant faptul că ten-
dinţele înregistrate pentru perso-
nalul didactic le urmează pe cele
pentru numărul de studenţi şi uni-
versităţi, însă nu se suprapun nici
ca perioade, nici ca ritm. Personalul
didactic din universităţile româneşti
a crescut de la 18.123 persoane în
1992 (toate erau încadrate în
învăţământul superior public) la
31.543 persoane în 2005, scade
apoi în 2006 la 30.583 (mai ales
din cauza personalului din
universităţile private), creşte apoi
până la 31.973 în 2008 pentru a
scădea în permanenţă mai apoi,
ajungând la 26.949 persoane în
2015. Reducerea numărului după
2008 este cauzată, însă, de evoluţia
din sectorul public, unde perso-
nalul didactic a scăzut de la 27.089
în 2008 la 23.978 persoane în 2015
(reducere cu 11,4%). Comparativ,
personalul didactic angajat în
mediul privat - oricum, la un nivel
mult mai redus decât cel din mediul
public - şi-a redus numărul de la
4.920 în 2007 (cea mai mare
valoare înregistrată în perioada
considerată) la 2.971 persoane în
2015, ceea ce înseamnă o redu-
cere cu 27,8%.

Ultimul indicator de evoluţie la
care facem referire este numărul
de absolvenţi - vezi Figura 4. -, în
cazul cărora tendinţele prezentate
şi discutate mai înainte pentru
numărul de studenţi, de universităţi
şi facultăţi, dar mai ales personal
didactic, sunt mult accentuate. Pe
de o parte, creşterea numărului de
absolvenţi în perioada 1990-2007
este aproape exponenţială, ritmul
mediu de creştere fiind de 15,6% -
marcat, însă, de trei perioade cu
ritm de creştere negativ (-16,3% în
1997, -6,1% în 1998 şi -1,86% în
2004). Pe de altă parte, reducerea
numărului de absolvenţ i după
2007 este dramatică, numărul
acestora în 2013 fiind de numai
60% din cel înregistrat în 2007.

Figura 5 prezintă transformările
care au avut loc în învăţământul
superior din România în ceea ce
priveşte importanţa diferitelor
specializări absolvite în perioada
1990-2013, conform datelor pu-
blicate de INS. Observăm că
specializările oferite de universi-
tăţile româneşti, de stat şi private,
au evoluat diferit din perspectiva

numărului de absolvenţi, câteva
constatări importante fiind urmă-
toarele: (i) specializările tehnice au
cunoscut un regres în primii ani de
după 1990, dar numărul de
absolvenţi a crescut puternic în
2008, reducându-se apoi până în
2013; (ii) specializările economice
au cunoscut un trend ascendent
până în 2009, ulterior numărul de
absolvenţi reducându-se până în
2013; (iii) specializările universitare
pedagogice, care au avut un număr
foarte mic de absolvenţi până în
1994, au cunoscut creşteri impor-
tante până în 2007, apoi scăderi
permanente până în 2013; (iv)
ştiinţele juridice au crescut şi ele
puternic ca număr de absolvenţi,
de abia din 2012 putând-se vorbi
de reducerea numărului de
absolvenţi.

Elementele cantitative şi calita-
tive discutate în acest articol permit
conturarea unei imagini relativ
îngrijorătoare a învăţământului
superior românesc, nevoit să se
adapteze factorilor potrivnici de
evoluţie din mediul intern, cărora li
se adaugă cei din mediul extern:
concurenţa cu universităţile străine,
devenită mai acerbă în ultimii ani,
criza economico-financiară care a
subminat puternic veniturile
populaţiei şi, pe cale de consecinţă,
şi ale universităţilor, globalizarea
pieţei educaţionale etc. În acest
context, presiunea pusă asupra
finanţelor universităţ i lor ş i a
managementului lor financiar este
mare, iar dependenţa de fondurile
provenite de la bugetul de stat
acută, pentru unele universităţi
punându-se chiar problema supra-
vieţuirii în condiţiile unor finanţări
mici primite de la buget. În acelaşi
timp, realităţile dure cu care uni-
versităţile se confruntă din pers-
pectiva finanţării ar trebui să
deschidă calea către diversificarea
inovatoare a surselor de finanţare,
dar şi către îmbunătăţirea perfor-
manţelor academice, din ce în ce
mai importante, în alocarea
fondurilor bugetare, cel puţin (dacă
nu şi din perspectiva atragerii de
studenţi performanţi).
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Figura 1. Evoluţia numărului de
studenţi în România, 1990-2015
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Figura 2. Evoluţia numărului
de universităţ i în România,
1992-2015
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Figura 3. Evoluţia personalului
didactic angajat în universităţile
din România, 1992-2015
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Statistică, baza de date Tempo-
Online, www.insse.ro

Figura 4. Evoluţia numărului de
absolvenţi din universităţile din
România, 1992-2015
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Figura 5. Evoluţia numărului
de absolvenţi din universităţile
din România pe specializări,
1990-2013
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 Mai puţin s-a scris şi despre cerinţa
Bulgariei cu Cadrilaterul. Dar despre
Germania şi Italia, răspunzând
dorinţelor de anexare ale Ungariei
şi împlinindu-le cu vârf şi îndesat, s-
a scris considerabil. Nu de puţine ori,
însă, fără analizele pertinente,
judicioase necesare, înlocuindu-se
"C" din dictat cu "K", pentru a-i da
conotaţia trebuincioasă acestui act
teribil impus de Germania, Italia,
Ungaria, Rusia; oricum, dacă nu ar
fi fost Germania şi URSS-ul "în
spate", cu potenţial militar covârşitor,
România nu ar fi avut probleme nici
cu Ungaria şi nici cu Bulgaria. Şi
după 1989, îmbogăţindu-se sfera
nuanţelor totuşi, s-a continuat, nu o
dată, cam în acelaşi fel.

1. Iată, însă, că acum avem de-a-
face cu o lucrare de un cu totul alt
calibru. Un volum al celui mai mare
economist român, atât de cunoscut
în străinătate - şi care ştia să facă
analize, pornind de la ireductibilul
raport cerere-ofertă, proiectat pe
multe şi diverse planuri. Un volum al
celui care s-a aflat încă de la finele
anilor 1920 în cercul foarte apropiat
al regelui Carol al II-lea, ştiind astfel
multe din "secretele zeilor". Un
volum al celui ce a fost elogiat amplu
de cercurile academice, economice
dar, deseori, şi politice ale Germa-
niei, Italiei, pe urmă Spaniei, Portu-
galiei etc. O lucrare semnată chiar
de către cel care, cu mai puţin de
două luni înainte, fusese chemat ca
urmare a marelui său prestigiu şi a
strălucitei sale inteligenţe, de către
Regele Carol al II-lea să facă parte
din noul guvern (Gigurtu) de după
cel al lui Tătărescu, în calitate de
ministru de Externe. Rex, bazându-
se pe personalitatea uluitoare a lui
Manoilescu şi sperând, astfel, "să mai
salveze câte ceva", fireşte, cu precă-
dere tronul său. Iată, dar, câteva
trăsături profesionale ale celui ce
semnează volumul amintit.

Nu avem spaţiul necesar spre a
ne referi la multitudinea de probleme
abordate în lucrare. Ne vom referi
acum, mai ales, la examinarea pe
care Mihail Manoilescu a făcut-o
urgiilor timpului şi poziţiei astfel a
României, la preliminariile politico-
diplomatice ale Dictatului (utilizăm
grafia pentru Dictat a lui Mihail Ma-
noilescu) din 30 August 1940. Totul,
în opinia marelui economist, socio-
log şi politolog român, s-a petrecut
într-o succesiune logică de eveni-
mente desfăşurate de pe la începu-
tul anilor 1930 şi până la nefasta zi
amintită. Succesiune care mai apoi
a continuat, nu aveai "cum să schimbi
albia". Să încercăm să desluşim
intimităţile scrisului lui Manoilescu,
să-l comentăm ca atare.

Sunt nu puţini autori de volume şi
studii care au abordat Dictatul de la
Viena fie într-o manieră academică,
prea academică chiar, fie în maniera,
deseori "pe lângă", a unor analişti
politici şi politologi mai "subţiri", fie
în manieră literară, fie în manieră
jurnalistică, fie în manieră cu ceva
din toate acestea etc. Nu au făcut
rău şi au contribuit, într-un fel sau
altul, la cunoaşterea acestui act
samavolnic. Eu, însă, îi dau confienţă,
credit total lui Mihail Manoilescu. Îl
"cunosc" bine din cărţile şi studiile
sale strălucite economice, îi ştiu
maniera de a gândi atent şi profund,
maniera de a concepe şi finaliza
matematic, deseori inginereşte ş.a.
Şi, pe urmă, faţă de mulţi alţii, a fost
mereu acolo, oferind etalonul
omului politic abil. Mai mult de două
decenii, acest mare om de ştiinţă
român, patriot la fel, luat consistent
în seamă, s-a aflat în centrul eveni-
mentelor. Şi a ştiut cum să le treacă

şi, mai ales, cum să le interpreteze.

2. ...Spre finele anilor 1930, ceva
înainte şi după declanşarea celui de
Al Doilea Război Mondial, ne spune
Manoilescu, "problematica externă
era dominată de extraordinara
importanţă pe care o căpătaseră
puterile Axei, Germania şi Italia".
Desigur că şi Uniunea Sovietică care
urmărea insistent să-şi regleze "pro-
blema" - în accepţia ei - a Basarabiei
la care adăugase Bucovina de Nord.
Şi şi-o "reglase", de altfel, din mai
1940. Prin ameninţarea forţei şi a
invaziei. Tratatele, alte elemente de

Ruga, deci, guvernul român să nu
ridice această problemă, a garanţiilor
britanice şi întinderii lor deoarece
guvernul britanic nu este în măsură
să dea explicaţii publice pe acest
subiect". Gafencu, citat încă o dată
de Manoilescu, completa că "un
astfel de demers nu avea alt scop
decât acela... de a evita explicaţii
inoportune care ar fi putut irita Uniu-
nea Sovietică". "Conciliatorii", de un
fel sau altul,  îşi spuneau în conti-
nuare cuvântul. Cu Franţa lucrurile
erau şi mai clare: după "la drolle de
guerre", Hexagonul se îndrepta rapid
spre marea sa prăbuşire. Germania

reuşind să obţină recunoaşterea
Basarabiei, fără ca în acelaşi timp
să indispună Franţa... "Sub influenţa
lui Titulescu, s-a lăsat însă să cadă
Tratatul încheiat de Averescu între
Italia şi România... Dar marea
noastră vrăjmăşie cu Italia data din
1935, din timpul sancţiunilor, când
noi am fost cel dintâi stat din lume
care am pus în vigoare sancţiunile
împotriva Italiei, pe când ungurii,
care fuseseră ajutaţi atât de mult de
Societatea Naţiunilor încât primiseră
şi un împrumut de acolo, au refuzat
să aplice sancţiunile creând-şi în faţa
Italiei un titlu excepţional de recu-

raporturile noastre cu ei (Germania)
câteva momente care ar fi putut fi
hotărâtoare". Înainte de a le reda, să
nu uităm de lupta dură, grea,
sângeroasă, a României împotriva
Germaniei - Puterilor Centrale, în
Primul Război Mondial. De râurile de
sânge şi de morţii care încă ne
separau. De tâlhărirea teritoriilor
ocupate şi a populaţiilor de acolo de
către militarii germani, cinici şi neîn-
duplecaţi faţă de imensele suferinţe
fizice, materiale ale oamenilor
autohtoni. Printre altele, în plină iar-
nă, au rechiziţionat nu doar ultimele
alimente ale cetăţenilor români, ci şi
plăpumile, pernele, lemnele, vasele
de bucătărie, confiscând chiar
clopotele de la biserici... Aşa ceva nu
se uită uşor. Nici de români, dar nici
de germani care ştiind ce au făcut în
România aveau germeni de
neîncredere în ţara şi oamenii ei cu
simpatii istorice făţişe faţă de Franţa
mai întâi, dar şi faţă de Marea
Britanie. Regele Carol al II-lea, de
altfel, împinsese, la rândul său,
România pe acest drum.

3. Dar să revenim la Mihail Ma-
noilescu. Cărturarul român subli-
niază o atitudine iniţială cu unele
favorabilităţi ale Germaniei faţă de
România. Iată, în 16 noiembrie 1936
Hitler îi declară lui George Brătianu -
aflat într-o vizită în Germania - că
"dacă politica României se desface
de influenţa sovietică şi realizează
mai bune legături economice cu
Germania, România ar căpăta, ca
şi Iugoslavia, asigurările Germaniei
împotriva revendicărilor revizioniste".
Hitler mai preciza, scrie Manoilescu:
"Aş merge în cazul acesta foarte
departe şi aş spune-o în mod public
şi oficial, la Roma şi la Budapesta, şi
mai cu seamă la Budapesta". Hitler
l-a autorizat pe Brătianu, menţio-
nează Manoilescu, să comunice
regelui şi oamenilor de răspundere
din România aceste declaraţii.
Evident, Germania "avea planuri" şi
se expuneau astfel de puncte de
vedere tocmai în favoarea, în
sprijinul lor. Asemenea planuri se
bazau pe petrolul, mai ales, dar şi
pe cerealele româneşti, bogăţii atât
de necesare în situaţii de război.
Aproape la aceeaşi dată, Alfred
Rosenberg publică un articol în ziarul
nazist oficial, "Volkischer Beoba-
chter", împotriva revizionismului
unguresc. În articol se scrie "de
unele dorinţe de revizuire fantastice
care sunt atitudini cu totul străine de
orice realitate... ei, germanii, nu sunt
dispuşi să fie apostoli ai eliberării
pentru nimeni... Or, la toate aceste
"avansuri" ale germanilor, ne spune
Mihail Manoilescu, Bucureştiul nu
dădea nici un răspuns". Este corect,
dar aceasta nu însemna nici pe
departe că România era duşmanul
Germaniei.

Aşa că, arată autorul volumului în
discuţie, "Göring, în 4 decembrie
1936, îi comunică, din ordinul lui
Hitler, lui Comnen, ministrul nostru
la Berlin că "vă oferim amiciţia
noastră. Dacă dvs. refuzaţi, ne vom
căuta prieteni în altă parte şi să nu
vă miraţi dacă vom întări legăturile
noastre cu Ungaria şi Bulgaria". În
timp ce noi tratam cu indiferenţă toate
aceste sugestii, reafirmă Manoi-
lescu, "ungurii continuau politica lor
abilă de cultivare a Germaniei, ceea
ce nu-i împiedica, de altfel, să cultive
în acelaşi timp pe englezi şi
francezi"...

Un "al doilea argument în rapor-
turile noastre cu Germania", scrie
Manoilescu, a fost în martie 1939
când noi am cerut şi am obţinut
garanţiile anglo-franceze pentru
respectarea graniţelor României.
Asemenea garanţii, cum arătam,
însă nu au fost finalmente valabile
deoarece puterile garante s-au aflat
în scurt timp - şi se aflau, de fapt, şi

 Mussolini

Hitler  Stalin

Ribbentrop Ciano Molotov

sprijin pentru România muriseră. În
acest sens, Grigore Gafencu, citat de
Manoilescu, ne arată că, după
izbucnirea, în septembrie 1939, a
războiului ce avea să devină mondial,
"garanţiile" date de Marea Britanie
(şi Franţa) cu privire la inaliena-
bilitatea frontierelor româneşti nu
mai erau valabile, în speţă faţă de
URSS. Când, în iulie 1940, Hitler l-a
primit pe ministrul nou al României
la Berlin, i-a spus acestuia direct că
"suferinţele de atunci ale României
se datoresc politicii greşite de a fi
primit acele garanţii". Era o judecată
germană. Dintr-o parte - la început
faţă de URSS - apoi din alta, Lord
Lloyd declarase, cu ceva timp în
urmă, guvernului britanic că "se teme
să interpreteze "a la lettre" anga-
jamentele luate de acesta (guvernul
britanic)"... "Garanţiile engleze îm-
potriva URSS-ului ar putea ranforsa
solidaritatea dintre Moscova şi Berlin.

sprijinea URSS-ul în doleanţele sale
şi invers, în speranţa, la amândouă
puteri amintite, că nu vor porni,
măcar imediat, una contra celeilalte.
Manoilescu ne releva că înţelegerea
se plătea cu tragedia în care erau
târâte ţările mai mici. Întâi Austria,
Cehoslovacia, Polonia... şi, iată,
venise, într-un fel, rândul României.
Eram nemijlocit şi fără sprijin, în
bună măsură, în bătaia vântului.

...Mihail Manoilescu examinează
originea ostilităţilor Germaniei şi
Italiei faţă de noi evaluând pasivul
preluat de Guvernul Gigurtu şi de el
la ministerul de Externe. "Germania
şi Italia nu ne erau prietene". "Era
moştenirea pe care o primeam eu
ca ministru de Externe". Începând cu
Italia, mai scrie acest mare econo-
mist şi om politic, amintesc că în
1926-1927 generalul Averescu
avusese o politică externă excelentă
(vezi şi "Memoriile" lui M.M,. n.n.)

noştinţă". Mai evocă Manoilescu
ceea ce s-a petrecut la Societatea
Naţiunilor în 1936, când "Titulescu a
cerut darea afară a ziariştilor italieni
cu cuvintele "Chassez-moi ces bar-
bares"... Vorbele acestea au pătruns
adânc în masele populare italiene...".
Era vorba de politica sângeroasă a
colonialiştilor italieni în Africa, în
Abisinia. Titulescu avea dreptate, dar
reversul medaliei, Italia lui Mussolini
a reacţionat mai târziu aşa cum a
reacţionat faţă de România, Contele
Ciano stimulând cât a putut de mult
Dictatul de la Viena. Latini, latini, însă
când este vorba de interese...

Dar Germania, de ce oare a fost
atât de vehementă şi interesată să
răspundă fără rezerve solicitărilor
aberante, lipsite de orice criteriu
naţional-demografic şi istoric, ale
Ungariei lui Horty? Tot Mihail Ma-
noilescu ne explică. El "culege (în
sens de examinează, n.n.) din

Dictatul de la Viena



5Dictatul de la VienaVINERI 20 NOIEMBRIE 2020

continuare în pag. 6

când au fost date - în afara posibilităţii
de a le putea ţine în vreun fel. Şi mai
oferă cercetătorul alte numeroase
argumente. Iată, "o altă cauză de
supărare a nemţilor este faptul că o
scrisoare personală a lui Göring
către regele Carol al II-lea, din martie
1940, a rămas fără răspuns!... În
sfârşit - dar deloc neimportant, n.n. -
nemţii aflaseră din documentele
capturate în timpul cuceririi Franţei,
în iunie 1940, că primul ministru
Tătărescu încheiase un angajament
cu Anglia şi cu Franţa pentru
distrugerea (la nevoie, n.n.) a
exploatărilor petroliere româneşti şi
pentru asigurarea unei despăgubiri
materiale corespunzătoare din
partea celor două Puteri". Era, deci,
mai sigur ochiul vigilent al Ger-
maniei - şi al Ungariei, foarte
aproape de ea - sărind şi intervenind
când ar fi trebuit de pe crestele
Carpaţilor, şi nu de pe Tisa, ceva mai
departe. Erau, aşadar, în 1940, "atât
italienii cât şi germanii extrem de
ostili României şi... puteau invoca -
cu drept sau cu nedrept - atâtea fapte
care păreau să le justifice ostilitatea".

Ce mai contau, în acest cadru,
criteriile naţional-demografice,
criteriile istorice, adevărurile evolutive
invocate de România în contra
raptului teritorial al Ungariei sprijinită
din greu de Germania, pentru o bună
parte din Transilvania? Ce mai con-
tau hărţile vechi, chiar ale germanilor,
atât de veridic alcătuite, cu care Mihail
Manoilescu şi Valer Pop, delegaţi ai
României, se prezentaseră înainte
la întâlnirea cu Hitler la Berlin (Ma-
noilescu şi Gigurtu) şi pe urmă la
Viena, în 29-30 august 1940? Hitler,
Mussolini, Stalin, partenerul "îndră-
git" de Hitler, din pactul germano-
sovietic, făcuseră deja jocurile. Totul
fusese pus la punct în cele mai mici
amănunte. România se afla, fiind
excluse tratativele, negocierile,
alternativele, în faţa unui Dictat exer-
citat cu ameninţări severe. crunte de
către puterile amintite. Beneficiar
direct Ungaria.

4. Revenind în timp, facem unele
precizări. Tocmai în sensul celor
arătate. Un tratat de strânsă cola-
borare economică cu Germania,
încercând şi pe această cale ralierea
la noua ordine internaţională dictată
de Germania, fusese încheiat de
guvernul Tătărescu, în pofida tuturor
"simpatiilor franco-britanice" ale
României. Regele, de asemenea,
încerca, deseori, apropierea de
Germania, când spera să devan-
seze astfel legionarii lui Codreanu şi
apoi ai lui Horia Sima. Madam
Lupescu, de care nu vroia să se
despartă - unii zic că nici nu putea
ţinând seama de construcţia sa fizică
şi psihică - şi întregul ei cerc de
influenţe politice şi financiare era
totuşi "călcâiul lui Ahile" pentru el;
evreică cu putere la vârful României
când Germania, Italia duceau o

politică net, consistent, antisemită
etc. Oricum, nu a ajuns. Aveam
rugăminţi când, în fond, nouă ni se
impunea ferm ce să facem. Deja
Germania ne forţa să începem con-
vorbirile cu URSS pentru ce va fi
cedarea Basarabiei, la care s-a
adăugat Bucovina de Nord. În
noaptea de 26 iunie 1940 soseşte
"Nota Molotov" prin care ni se cerea
cedarea imediată a acestor două
teritorii. şi, "sfătuiţi" în consecinţă de
Germania, le cedăm fără luptă, cu
atât mai mult cu cât şefii armatei
române afirmau că nu suntem
pregătiţi, că va fi o veritabilă catastrofă
un război cu URSS.

În asemenea condiţii, notează
Mihail Manoilescu, după pierderea
Basarabiei şi a Bucovinei de Nord,
"acţiunea de apropiere (faţă de
Germania, n.n.) din partea guver-
nului Tătărescu ia... un ritm foarte
accelerat". (nici el n.n.) N-a ajuns.
"Înainte şi în timpul crizei basara-
bene, puterile Axei se angajaseră atât
faţă de Ungaria cât şi faţă de Bulgaria,
să le susţină revendicările lor faţă de
România...". La o întâlnire la Veneţia
dintre contele Ciano şi ministrul
ungar de Externe Csaky, acesta din
urmă îl autorizase pe ministrul italian
să declare că "în cazul când fără a
se bate România ar ceda Basarabia,
Rusiei, şi Dobrogea, Bulgariei,
Ungaria va interveni şi va revendica
Transilvania". Era însă o revendicare
mult mai veche, din 1918. "Din
această împrejurare atât de
importantă, scrie Manoilescu, se
vedea că, a doua zi după ce Româ-
nia cedase Rusiei Sovietice Basa-
rabia fără luptă, Transilvania era şi
ea virtual pierdută, fiindcă ungurii
puteau să o revendice chiar în cadrul
înţelegerii pe care o făcuseră cu
puterile Axei". Ei "se bazau pe faptul
că în timpul crizei basarabene, nu
fuseseră calmaţi (de ce doar Rusia
şi noi nu, n.n.) de Berlin şi de Roma
numai cu vorbe goale, ci cu făgă-
duieli precise". Totodată, "miniştrii
Germaniei şi Italiei, până atunci
rezervaţi, calificau acum pretenţiile
bulgare (privind Cadrilaterul, n.n.)
drept modeste şi uşor de satisfăcut...
Rezultă limpede că destrămarea
României începuse înainte de 4 iulie
(data instalării guvernului Gigurtu cu
Manoilescu la Externe) şi că viitorul
ei era ipotecat. Cei care erau atunci
stăpânii Europei făgăduiseră
(pornind de la interesele lor, n.n.)
vecinilor bucăţi din România, iar
trupul ţării (fără nici un sprijin, n.n.)
era întins pe masa de operaţie".

5. ..."Regele făcea demersuri către
Hitler rugându-l să potolească
pretenţiile vecinilor României pentru
a evita războiul în Balcani", scria
Manoilescu, în condiţiile în care
fiecare parte ştia de fapt despre ce
este vorba: nu Ungaria şi Bulgaria
erau temute de România, ci Ger-
mania şi URSS. De altfel, "la 2 iulie

1940, are loc în Camera Ungară o
mare manifestaţie în care deputaţii
în picioare aclamă pe Hitler şi Mu-
ssolini, strigând vehement şi "Ardea-
lul înapoi". Deputatul Horvath arată
în aplauzele Camerei că destrăma-
rea statului Român este o chestiune
de zile". Nu doar Trianon-ul murise,
ci istoria şi dreptatea muriseră.

Desigur, nemţii ar fi apreciat ca
legionarii, "coloana a V-a" a lor, să
vină la putere, i-ar fi lămurit mai
repede, mai uşor, în toate intenţiile
lor. Carol al II-lea, şi din motivele
amintite, era dispreţuit de Hitler, de
nazişti. L-a preferat, deci Regele, ca
prim-ministru pe Gigurtu. şi scrie
Manoilescu: "guvernul Gigurtu nu a
constituit o surpriză plăcută pentru
Germania, fiindcă nu noi eram cei
doriţi, aşteptaţi la acea vreme de
către germani". Nu eram, potrivit
judecăţii simpliste a unora, "oameni
conduşi de mobile personale şi de
dorinţa de a face carieră sprijinindu-
ne pe un presupus credit al nostru în
Germania şi Italia". Nici vorbă. "După
cum am aflat în urmă, nemţii aveau
pregătită încă din luna iunie soluţia
lor pentru România, iar constituirea
guvernului Gigurtu a fost o
contralovitură... o lovitură de parare
dată de Carol pentru a înlătura soluţia
pregătită de germani". Şi mai scrie
Mihail Manoilescu: "Nemţii nu au
niciodată nevoie de oameni întregi
care să vadă totul prin ochii ţării lor...
Se stabilise că guvernul viitor va fi
constituit din Antonescu şi legionari...
Noi am fost socotiţi indezirabili de
către germani". Dacă ar fi fost
guvernul lor, rapturile teritoriale, cum
arătam, ar fi avut loc cu o mai mare
intensitate. Noi, dar, trebuia oricum
să păstrăm fiinţa naţională a statului
român, armata, instituţiile, şcoala,
biserica, mai scrie Manoilescu. Şi tot
el: "Nu trebuie să ne facem iluzii.
Învinşii din război sunt supuşi unor

anumite legi. Învinşii din politică
(cum era România, care fusese în
permanentă ostilitate cu Axa atunci
triumfătoare) tot astfel. Negociatorii
buni pot să atenueze situaţiile grele,
dar nu le pot schimba..." "...Să
salvăm cât mai mult din Ardeal, fără
a lăsa să se prăbuşească statul
român, graţie căruia - şi prin voinţa
fermă a ardelenilor - Ardealul
ajunsese să fie integrat şi tot graţie
căruia a ajuns mai târziu să fie
reintegrat în România". Era vorba
atunci de decizii imense dar care
trebuiau luate repede. Sigur, arată
Manoilescu, vom lupta până la
ultimul om, era eroic, şi eu credeam

Trupele germane defilând la Paris

Berlin, 1945

Mihail Manoilescu

în asta, dar război pe trei fronturi -
german, rusesc, ungar - nu prea era
posibil. Am fi fost desfiinţaţi iar
circumstanţele imediate în acest
sens se profilau mai mult decât de-
zastruoase. Într-o anume perspectivă
astfel se vedeau lucrurile...Q.E.D. Ne
oprim aici în primele consideraţii cu
privire la cartea lui Mihail Manoilescu
"Dictatul de la Viena", urmând să
revenim.

6. Tot în această parte (I-a) a
articolului nostru privind excelenta
lucrare a lui Mihail Manoilescu
"Dictatul de la Viena" Memorii, iulie-
august 1940, Paul Editions, 2020,
redăm din volum cele două scrisori
dintre Adolf Hitler şi Regele Carol al
II-lea, din iulie 1940. Când Germania
îşi trăia timpul de apogeu al puterii
şi stăpânirii unei mari părţi din
Europa, al dictaturii sale aici. Can-
celarul Hitler îşi expune argumentele
sale istorice false, mincinoase, dar
şi neistorice reale, "sfătuind" sub
ameninţare directă România să
accepte cedări teritoriale către
Ungaria şi Bulgaria. Iar Carol al II-lea
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urmare din pagina 5

- scrisoarea este, după cum ne
spune autorul cărţii, redactată inte-
gral - concepţie, scriitură - de Mihail
Manoilescu; deci e a lui. Unele pa-
saje în germană să nu greşească
traducătorul oficial ceva şi semnată
de Rex - evită provocările, oferă strict
şi ferm opozabil argumente româ-
neşti şi europene cât se poate de
clare, de fundamentate, de perti-
nente. Printre acestea, chiar, argu-
mente ale minorităţii germane. Desi-
gur are un ton diplomatic, politicos,
să nu înfurie mai tare molohul nazist,

care avea deja promisiunile date,
jocurile făcute. Urmărind, în bună
măsură, să trateze, să discute şi să
petracteze.  În câteva zile apoi tonul
german - şi cel italian - s-a schimbat
total. Susţinând indubitabil, forte,
infatuaţii unguri, aşezaţi pe poziţii de
forţă, penibile în fapt. România este
imediat chemată ultimativ la Viena
vezi bine să-şi susţină argumentele,
să negocieze. Guvernul acceptă şi
se duc acolo Manoilescu şi Valer
Pop. Minciuni teribile. Nu era vorba
de nici un fel de tratative, explicaţii,
delegaţiilor amintiţi - ţării în fapt - le-
a fost pus în faţă documentul Dicta-
tului care, luându-se dureroasa şi

Ungaria, nici în România sau Bul-
garia. Are prietenii, din care prie-
tenia cu Ungaria şi cu Bulgaria
dăinuiesc de mult şi au fost
cultivate.

Oferta unei atitudini amicale a
României faţă de Germania pentru
viitor va fi desigur salutată de
Germania, cu atât mai mult cu cât,
din păcate - cum reiese clar din
documentele găsite - atitudinea cel
puţin a politicii oficiale româneşti,
în trecut şi până în ultimul timp, a
fost puţin amicală faţă de Reich,
ba dimpotrivă, chiar ostilă. Motivele
îmi sunt de neînţeles, întrucât ar
putea fi vorba de momente politice
perceptibile. Consecinţele finale
ale acestei atitudini au fost pentru
România chiar mai rele decât
pentru Germania. Dacă Germania
nutreşte totuşi dorinţa sinceră de
a contribui şi din partea sa cu ceva
la menţinerea păcii în toate aceste
teritorii, atunci aceasta se dato-
reşte în primul rând unui explicabil
interes economic. Am explicat însă
şi guvernului ungar în mod
neîndoielnic, următoarele:

Dacă posibilitatea unei înţelegeri
paşnice între România, Ungaria şi
Bulgaria nu s-ar realiza, atunci ar fi
posibil ca Germania să declare o
totală dezinteresare din parte-i faţă
de evoluţia în viitor a evenimentelor
din sud-estul european.

Germania este suficient de pu-
ternică ca să-şi poată apăra ime-
diat cu propria-i forţă interesele faţă
de orice atac. Eu însă nu voi admite
ca armata germană să fie utilizată
pentru scopuri ce nu stau în nici un
raport cu sacrificiile unui război.
Dacă România, Ungaria şi Bulgaria
socotesc că nu se pot înţelege,
atunci, după convingerea mea, o
asemenea atitudine nu va răsplăti
pe nici unul din cele trei state, ci le
va pedepsi. În acest caz, nu mă
simt chemat ca o asemenea evo-
luţie să-mi cadă în braţe. Situaţia
militară a Reichului s-a dezvoltat
atât de favorabil încât ne simţim în
stare de va fi necesar - deşi
aceasta ar fi desigur legată de
sacrificii - să putem renunţa la livra-
rea petrolului. Precum am accen-
tuat, noi ar fi să preluăm asupra
noastră aceasta ca un sacrificiu,
totuşi ar fi un sacrificiu mai mic
decât să amestecăm Reichul în
conflicte, care se nasc numai

acordarea de concesiuni unuia am
despărţi cele două state, şi prin
aceasta am putea face faţă mai
uşor celui de al doilea. Prin
aceasta, Majestate, s-ar putea
obţine cel mult un scurt câştig de
timp. Este însă cu totul clar că din
aceasta ar rezulta numai o nouă
tensiune şi că la prima ocazie ar
rezulta imediat o nouă criză.
Această ocazie nu va lipsi, ci tocmai
ea va apare inevitabil în cel mai
scurt timp tocmai prin amânarea
unei asemenea soluţii.

În ceea ce priveşte latura pur
juridică, nu vreau să mă pronunţ.
Hotărâtoare mi se pare luarea în
considerare a laturii "putere
politică" a problemei. România a
dobândit după războiul mondial
teritorii de la trei state, favorizată
fiind de un noroc special, pe care,
după părerea mea, nu este capa-
bilă să le ţină de durată din lipsa
forţei politice. Ar fi de durată numai
dacă ar reuşi să armonizeze
interesele acestor ţinuturi din punct
de vedere etnic şi politic, sau dacă
slăbiciunea militară a statelor
limitrofe ar rămâne permanentă.
Prima nu a reuşit, iar la a doua nu
ne putem aştepta, cunoscute fiind
legile de evoluţie ale popoarelor.
Dacă România este astăzi cons-
trânsă să cedeze pe cale de con-
cesiuni ţinuturi dobândite, atunci
are loc acum un fapt care după
toate prevederile omeneşti trebuia
să aibă loc odată. Îmi pare a fi un
mare câştig - după cum cred că
pot constata - că Ungaria nu insistă
asupra unei definiţii pur juridice a
pretenţiunilor ei, că este gata să
negocieze printr-un compromis
echitabil.

Îmi permit să comunic Majestăţii-
Voastre foarte pe scurt atitudinea
Germaniei în această chestiune:

Imperiul German nu are nici un
fel de interese teritoriale la est de
graniţa de interese germano-ruse,
a Slovaciei precum şi cea germa-
no-ungară, germano-iugoslavă şi
germano-italiană. Interesele ei
politice, în afara acestor graniţe,
îşi găsesc împlinirea, în principal,
în realizarea unei colaborări ami-
cale în toate domeniile cu popoa-
rele care convieţuiesc acolo. Tot
astfel şi interesele economice
germane. Aşadar, Germania nu
are interese teritoriale nici în

fiindcă ceilalţi parteneri nu au
putut reuşi să aibă o înţelegere
dreaptă în locul patimilor şi sen-
timentelor. Orice raţiune dreaptă
trebuie să ducă la recunoaşterea
că o revizuire nu poate fi evitată la
infinit şi că aceasta va fi cu atât
mai mult în avantajul său cu cât va
fi făcută mai repede. Numai atunci
când va interveni o reglementare
înţeleaptă a problemelor deschise
între România, Ungaria şi Bulga-
ria, va avea un sens pentru Germa-
nia de a clarifica posibilitatea unei
colaborări mai strânse şi pentru
aceasta să preia în aceste con-
diţiuni obligaţiuni mai largi.

Dacă Majestatea-Voastră crede
că este acum în situaţia de a putea
revizui în acest sens punctul de
vedere românesc, şi ar fi înclinat
să mi-o comunice, aş înştiinţa,
imediat pe Mussolini şi aş
încunoştiinţa despre aceasta
guvernele ungar şi bulgar.

Dacă însă Majestatea-Voastră
crede că nu poate adera la
această succesiune de idei ale
mele, nu voi face uz de ele, ci voi
comunica numai guvernului
ungar, respectiv bulgar, că
guvernul german, în ce îl priveşte,
nu vede nici o cale de a se dedica
rezolvării problemei de faţă.

Dacă însă s-ar putea găsi
posibilitatea ca printr-o asemenea
introducere să se realizeze o
înţelegere satisfăcătoare între
cele trei state, atunci aceasta ar
însemna mai mult pentru fericirea
şi viitorul celor trei parteneri, decât
oricare presupus succes tactic
momentan, care mai devreme
sau mai târziu va trebui totuşi să
ducă numai la noi crize.

Al Majestăţii-Voastre devotat
A. Hitler"

Scrisoarea lui Hitler

"Cartierul principal al Führerului,
15 iulie 1940

Majestăţii-sale regelui -
Bucureşti

MAJESTATEA-VOASTRĂ
Evenimentele, ca şi unele

întrevederi şi discuţiuni în legătură
ce ele, îmi permit abia astăzi să
iau poziţie faţă de chestiunile pe
care Majestatea-Voastră mi le-a
adresat. Situaţia extraordinară şi
pericolele ei vă rog să le admiteţi
ca explicaţie a faptului că îmi ex-
prim gândurile cu toată fran-
cheţea. Despre această scrisoare
am încunoştiinţat şi pe Duce.

Pentru rezolvarea problemelor
care îngrijorează pe Majestatea-
Voastră şi întreaga Românie,
există două posibilităţi:

1) O cale tactică, şi anume să
se caute a se salva, printr-o
adaptare abilă de fiece clipă la
situaţie, ceea ce poate fi salvat şi

2) Calea unei hotărâri prin-
cipiale, căutarea unei soliţiuni
definitive, chiar cu riscul unor
sacrificii.

În ceea ce priveşte prima cale,
Majestate, nu-mi pot exprima
părerea. Personal, am fost tot-
deauna şi toată viaţa mea omul
hotărârilor principiale şi numai de
la acestea aştept succese hotă-
râtoare. Oricare încercare de a
stăpâni primejdiile care vă ame-
ninţă ţara printr-o manevră tactică,
de orice natură ar fi ea, trebuie să
dea şi va da greş. Sfârşitul, mai
devreme ori mai târziu - poate
chiar în cel mai scurt timp - poate
însemna nimicirea României.

După mine nu rămâne decât
urmarea celei de a 2-a căi. Nu
tăgăduiesc dificultăţile politice
externe şi interne, care trebuie să
fie depăşite. Îmi închipui că pe
această cale se poate obţine, cel
puţin pentru viitor, mai întâi o pace
durabilă şi al doilea o îmbunătăţire
crescândă a situaţiei tuturor
partenerilor.

A doua cale, singura pe care o
pot propune Majestăţii-Voastre,
este înţelegerea loaială cu Ungaria
şi Bulgaria. Numesc ambele state,
fiindcă aş considera drept un
sofism funest să cred că prin

tragica aprobare din ţară, de la
Rege, a trebuit să fie semnat. Cum
spuneam, au fost salvate atunci, în
faţa strivitorului tăvălug nazist, italian,
ungur, statul naţional, armata, instit-
uţiile, şcoala, biserica ş.a. În fapt,
ceva din sufletul românesc, cealaltă
parte rămânând în Transilvania ocu-
pată imediat de maghiari. Care s-
au repezit cu crime şi umiliri de tot felul
asupra autohtonilor. Dar iată scriso-
rile (vezi întâi scrisoarea lui Hitler)...

..."Când a citit această scrisoare,
scrie Mihail Manoilescu, prima reacţie
a regelui a fost o nestăpânită furie.
Atâtea generaţii de prinţi şi suverani
răscoleau în el mândria personală
şi mândria de castă, jignită adânc
de Cezarul parvenit de pe tronul
Germaniei.

În acelaşi timp, oricât de rea părere
ar fi meritat să am despre el, cred că
suferea adânc şi de mândrie
românească, văzând cum ţara lui
este atât de dispreţuită, încât i se
poate vorbi în felul acesta.

De aceea, prima lui hotărâre a fost
că nu va răspunde personal nimic
lui Hitler, fără a rupe însă
angajamentele de a trata cu ungurii
şi bulgarii, pe care le luase anterior.

Nu am voit să-l contrazic violent din
prima clipă. Fiindcă omeneşte mi-a
fost milă de durerea lui care era şi a
mea şi fiindcă ştiam că la urma
urmei este un om influenţabil şi în
bine, după cum era aşa de uşor de
influenţat în rău, şi că-l voi putea
decide în urmă pentru o soluţie

rezonabilă. A nu răspunde deloc lui
Hitler însemna cea mai imprudentă
şi cea mai prostească dintre soluţii.
În relaţiile internaţionale, condu-
cătorii de stat nu se reprezintă
niciodată numai pe ei înşişi şi nu au
dreptul să facă gesturi iritate ca în
conflictele din cluburile ciocoieşti. Ei
trebuie să se gândească numai şi
numai la primejdiile pe care le pot
aduce poporului lor prin precipitări
deplasate.
Şi apoi, scrisoarea lui Hitler con-

ţinea caracterizări şi acuzaţii aduse
României Mari, care, pentru demni-
tatea ţării, trebuiau relevate şi res-
pinse. Nu putea Suveranul ţării să
admită că România Mare s-a
constituit numai fiind favorizată de un
"noroc special" şi că nu a reuşit "să
armonizeze interesele noilor ţinuturi
din punct de vedere etnic şi politic".

În sfârşit, a-i face lui Hitler insulta
de a-l lăsa fără răspuns, însemna
pur şi simplu ca acesta să declan-
şeze nimicirea României de care
vorbea aşa de ritos în scrisoarea lui.

Iată de ce eu am compus din
partea regelui un răspuns în fond, în
limba română, la care am intercalat,
pentru viitorul traducător, unele
pasaje scrise direct în germană şi
m-am dus cu el la Palat ca să îl
predau lui Urdăreanu, căci învăţa-
sem să cunosc care este poarta prin
care se poate ajunge uşor la
câştigarea regelui pentru o anumită
idee! Urdăreanu mi-a spus, cuviin-
cios dar hotărât, că şi el este de

părere că nu trebuie dat nici un răs-
puns lui Hitler. Apoi a luat manus-
crisul meu şi a trecut alături în altă
cameră din Palat să se... bărbie-
rească, în timp ce eu rezolvam hârtii
ale ministerului în aşteptarea orei de
audienţă la rege. După o jumătate
de oră, Urdăreanu a revenit complet
transformat, spunându-mi că şi-a
schimbat complet părerea fiindcă un
astfel de răspuns înţelept şi plin de
demnitate nu l-ar scădea, ci l-ar
înălţa pe rege" (vezi scrisoarea lui
Carol al II-lea în pag. 7).

7. Consemnãm ºi epilogul la
întregul material. Iatã: "Ca
într-o melodramã de gust
învechit, dar plinã de
deznodãminte drepte, toþi cei
vinovaþi de mutilarea Transil-
vaniei ºi-au primit o cumplitã
pedeapsã. Hitler s-a prãbuºit
sub ruinele Reich-ului,
Mussolini a fost împuºcat ca
un fugar la o margine de
drum, Ribbentrop a sfârºit în
spânzurãtoare, Ciano la stâlp,
sub gloanþe poruncite de
bunicul copiilor lui, Teleky s-a
sinucis când nemþii l-au
descoperit cã îi trãda, Csaky a
murit în condiþii stranii la
douã luni dupã funestul
arbitraj, iar Bardossy,
ministrul ungar la Bucureºti,
devenit pe urmã prim-
ministru a fost executat în
1946". La noi, legionarii au
executat cea mai îndelungatã
puºcãrie posibilã, sub
dictatura lui Carol al II-lea, a
lui Antonescu ºi apoi a
comuniºtilor; pânã prin 1964.
Mareºalul Antonescu,
adversar neîmpãcat al cedãrii
Transilvaniei dar, totuºi, aliat
militar al lui Hitler, a fost
executat de sovietici ºi
comuniºti. Tãtãrescu a fãcut
ani lungi de detenþie. A scãpat
de glonþ ºi închisoare - ca mai
mereu regii - doar Carol al II-
lea cu madam Lupescu; dupã
episodul jalnic al lui Carol, cel
al dezertãrii din armatã în
vremea Primului Rãzboi
Mondial, a avut din nou ºansã
trecând cu bine, alãturi de
iubita amintitã, culcaþi pe
podeaua vagonului, focul
legionar de la Timiºoara la
Jimbolia. Cu mijloace
bãneºti îmbelºugate, au
cutreierat apoi lumea,
cãlãtorii ºi clipe fabuloase.

Stalin, care ne-a furat
Basarabia ºi Bucovina de
Nord, dar, spre finele
rãzboiului, a recunoscut ºi
sprijinit drepturile inalienabile
ale României pentru
Transilvania (burghezul
Manoilescu, deja ostracizat de
comuniºti, scria în 1947 când
lucra la carte: "...faptul cã
numai graþie URSS am
recãpãtat Transilvania -
desigur, având în vedere
istoria ºi realitatea României,
s-au exprimat astfel ºi SUA ,
Marea Britanie, Franþa etc.
n.n. - ºi cã în felul acesta s-a
ºters urma unui act funest...
mã face sã pãstrez un
sentiment total personal de
simpatie faþã de URSS), a
murit, temut de subalterni dar
plâns de o mare parte din
popor (era simbolul victoriei
URSS-ului în razboi), în patul
sãu. Pentru raptul teritoriilor
din nord s-a plãtit însã cu
chinuri grele, cu sute ºi sute
de mii de morþi, cu mult sânge
românesc care apasã greu în
balanþã. Sã vedem ce ne va
rezerva viitorul... Iar autorul
cãrþii la care ne referim,
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ca moştenitor al tatălui meu, care
a domnit 7 ani asupra României-
Unite, să protestez împotriva afir-
maţiunii că România nu a reuşit să
echilibreze noile ţinuturi din punct
de vedere naţional şi politic, mai
ales că era cunoscut că adeziunea
tuturor provinciilor unite la vechiul
regat România din anul 1918 a fost
o adeziune cu totul liberă şi
spontană şi că de atunci înainte
acţiunea de integrare sufletească
a tuturor provinciilor a continuat
într-un chip pe cât de rapid pe atât
de natural.

Prin deosebire de alte state noi,
România - care este un stat vechi -
a continuat şi în forma sa cea nouă
să realizeze o reală unitate
sufletească fără disensiuni, fără
particularism şi tendinţe speciale
cu caracter periculos şi centrifug
între provincii.

Ca dovadă că aceasta cores-
punde adevărului, o mărturiseşte
însuşi faptul că minorităţile
naţionale cuprinse în interiorul
graniţelor României, cum este
comunitatea populară germană,
au făcut cunoscute de atâtea ori în
mod liber satisfacţia lor faţă de
condiţiile de viaţă pe care în mod
liber le-au avut în România, un fapt
care a fost atestat chiar şi prin
cuvintele pe care Excelenţa-
Voastră le-a adresat reprezen-
tanţilor oficiali ai statului nostru.

Aşa fiind, este uşor de înţeles că
dacă o comunitate populară
minoritară, cum este cea germană,
s-a putut simţi mulţumită şi
aderentă sufleteşte la statul român
- prin contrast cu ceea ce se pe-
trece sub alte dominaţiuni vecine -
cu atât mai mult este de presupus
că românii de veche origine s-au
putut ajunge sufleteşte şi politi-
ceşte la acea solidaritate care în
realitatea ei nu poate fi contestată.

De altfel, nu numai solidaritatea
naţională ci şi solidaritatea socială
a fost în România cultivată şi
dezvoltată prin grandioasa reformă
a împroprietăririi ţăranilor, care a
fost efectuată fără a se ţine soco-
teală de originea lor etnică, împro-
prietărire care se găseşte în con-
trast puternic cu înapoiatul egoism
de clasă al păturilor conducătoare
din unele ţări vecine şi care
reprezintă o adevărată anticipare
a spiritului socialist şi naţionalist
al vremii noastre, de care putem
să ne mândrim.

Problema pe care o formulează
Excelenţa-Voastră ca şi soluţiunea
indicată ca fiind de preferat, poate
fi discutată din două puncte de
vedere: a) din punctul de vedere al
oportunităţii şi b) cel al actualităţii.

Privită întâi din cel de al doilea
punct de vedere, aş ruga pe Exce-
lenţa-Voastră să considere ce mo-
ment sufletesc dureros conţine în
ea rezolvarea acum a problemei
diferendelor noastre cu Ungaria şi
Bulgaria.

România se găseşte la scurt timp
după dureroasa jertfă pe care a
trebuit să o facă cedând Rusiei
Sovietice dreptul de a ocupa mili-
tăreşte Basarabia, Nordul Buco-
vinei şi chiar un colţ din vechea
Moldovă, adică al Vechiului Regat
al lui Carol I. Această jertfă este
mare nu numai în ea însăşi dar şi
în modul în care s-a consumat,
întrucât am fost puşi în situaţia de
a ceda fără luptă aceste provincii
absolut româneşti atât prin întreg
trecutul lor cât şi prin caracterul
etnic românesc a marii majorităţi
a populaţiei lor.

La această cedare, care a cutre-

murat adânc sufletul poporului
nostru, am fost sfătuiţi de însăşi
Excelenţa-Voastră şi am urmat
acest sfat:

A doua zi după ce poporul nostru
a primit o asemenea lovitură - zi în
care eu, ca Suveran, şi poporul
meu trebuie să facem toate sfor-
ţările posibile pentru a menţine în
interior ordinea aşa de greu de
menţinut atunci când resorturile
sufleteşti ale unui popor sunt
comprimate până la sfărâmare, ni
se pune o nouă problemă care
deschide perspectivele unor noi
cedări faţă de alţi vecini ai noştri,
care, atât în număr şi ca putere,
ne sunt inferiori.

Oricât de mare ar putea să fie
înţelepciunea poporului nostru şi
oricât de mare dorinţa mea per-
sonală de a colabora - cu preţul
unor jertfe - la realizarea unei ordini
politice superioare în Orientul
european, nu pot totuşi să neg
faptul că a impune României în
acest moment noi sacrificii fără
menajamente, ar putea să ducă la
tulburarea situaţiei interne, de pe
urma căreia s-ar grăbi să profite
vecinii săi cei mai puternici şi mai
puţin susceptibili de a fi controlaţi.

De aceea sunt hotărât să-mi
exprim opinia că orice înţelegere
politică care ar trebui să fie înfăp-
tuită şi care ar putea să conducă
la zdruncinarea situaţiei interne în
România, ar putea să pericliteze
ţara mea şi ar crea tocmai acea
primejdie pe care Excelenţa-
Voastră vrea s-o înlăture atunci
când recomandă României se
realizeze o înţelegere cu vecinii săi
Ungaria şi Bulgaria.

Iată de ce nu aş putea accepta
decât asemenea înţelegeri şi
rezolvări care să nu ducă la zdrun-
cinarea totală a statului român de
astăzi şi aceasta reprezintă nu
numai un punct de vedere
egocentric românesc, ci chiar şi
unul european.

Menţionez că unul din mijloacele
prin care s-ar putea atenua lovitura
pe care ar trebui să o primească
poporul român prin anunţarea
acestor noi perspective de sacri-
ficii ar fi acela ca reglarea neînţe-
legerilor amintite mai sus să se
facă simultan cu toate acele înţe-
legeri ce sunt în perspectivă în
estul european şi care sunt menite,
în concepţia statală a Puterilor
Axei, să realizeze un echilibru mai
drept şi mai mult timp durabil în
această parte a lumii.

Nu aş putea sublinia îndeajuns
importanţa acestui punct de vedere
şi nu aş putea accentua îndeajuns
pericolul pe care l-ar putea pre-
zenta pentru pace însăşi regle-
mentarea specială a neînţele-
gerilor româneşti, îndată după
ocuparea Basarabiei şi a nordului
Bucovinei.

Nu cred că statul şi poporul
nostru pot să fie considerate ca
singurele entităţi politice predes-
tinate să aducă jertfe continui pe
altarul păcii şi pentru instaurarea
ordinii politice superioare pe care
o urmăreşte Germania. Un aseme-
nea procedeu ar crea cu siguranţă
la toţi vecinii noştri impresia
regretabilă că România este o ţară
gata să cedeze faţă de oricine.

Aceasta înseamnă că decât să
ne angajăm pe calea unor
concesiuni nelimitate şi injuste,
poporul meu - şi aceasta o spun cu
toată sinceritatea şi fără nici un
gând de supraestimare şi trufie -
ar prefera un război în care nu am
ţine seama nici măcar de şansele

posibile.
Excelenţa-Voastră nu ar putea

crede că un popor care a dat
dovada vredniciei şi solidarităţii
sale politice de-a lungul atâtor
secole şi în special de când actua-
la dinastie a preluat conducerea
destinelor sale, ar putea să fie
înfăţişat astăzi lumii, prin anumite
procedee care se aplică lui şi
numai lui, ca poporul cel mai lipsit
de rezistenţă.

Cu sufletul stăpânit de înţelep-
ciune - şi numai de înţelepciune -
cu luarea în considerare a tuturor
mobilelor politice şi a căror forţă
politică domină actuala situaţie a
României, ţin totuşi de datoria mea
să precizez categoric că există
limite a căror depăşire eu, solidar
cu poporul meu, nu aş putea
niciodată să o îngădui.

Dacă stipulez această afirmaţie
este şi fiindcă am deplină convin-
gere că simţul de dreptate al
Excelenţei-Voastre nu îngăduie de
a jigni poporul român printr-un
tratament care apare deosebit de
acelea aplicate altor popoare, ci are
în vedere numai o reconstrucţie în
care, în final, fiecare popor şi-ar
găsi echilibrul său, fără a-şi pierde
demnitatea.

În concluzie, vreau să rezum
punctul meu de vedere şi acela al
guvernului meu în următoarele
puncte:

I. Între cele două posibilităţi
prezentate în scrisoarea Exce-
lenţei-Voastre din 15 iulie, eu sunt
de părere că numai cea de a doua
posibilitate ar pute fi luată în
considerare. Această a doua posi-
bilitate - care a fost recomandată
expres de Excelenţa-Voastră - ar
trebui să fie legată de speranţa
care rezultă din formularea
următoarelor puncte.

II. O premisă esenţială pentru
perspectivele de succes ale aces-
tui pas pe care l-am întreprinde în
direcţia înfăţişată de această
posibilitate ar fi ca tratativele pe
care România le-ar efectua cu
vecinii săi să fie întreprinse în
acelaşi timp şi de către alte state
din sud-estul Europei care au de
reglementat neînţelegeri asemă-
nătoare de mai mare sau mai mică
importanţă.

III. În tratarea acestei chestiuni
nu trebuie să domine nici exclusiv
punctul de vedere juridic, nici ex-
clusiv punctul de vedere al politicii
de forţă, ci ar trebui să fie hotărâtor
în special punctul de vedere al
dreptăţii pentru fiecare popor.

În acest sens, România nu poate
să se abată nici o clipă de la
principiul etnic, un principiu care
poate să fie satisfăcut în mare
măsură prin schimbul de popu-
laţie, ce ar trebui efectuat siste-
matic şi obligatoriu, pentru a
reduce sau chiar a înlătura com-
plet susceptibilitatea problemei
minorităţilor naţionale.

IV. Pentru a nu ieşi din cadrul
acestor principii şi pentru a obţine
o soluţie dreaptă a complexului de
probleme care desparte România
de cele două ţări vecine, Ungaria
şi Bulgaria, este absolut necesar
să putem conta nu pe arbitrajul
Puterilor Axei pe care nu îl cerem,
ci pe influenţa lor durabilă, pentru
ca în timpul tratativelor principiile
odată stabilite să nu fie încălcate.

Dacă nu am avea certitudinea că
putem conta pe această influenţă,
care ar trebui să faciliteze
tratativele noastre, nu le-am în-
cepe niciodată, deoarece suntem
atât de puţin convinşi de moderaţia

vecinilor noştri.
V. Nu putem concepe ca

sacrificiile pe care România le
aduce - chiar prin însuşi faptul că
admite astfel de tratative - să nu
aibă alt rezultat decât să atenueze
numai momentan tensiunea dintre
ţara noastră şi cele două state
vecine mai sus-numite.

Pentru noi aceste sacrificii tre-
buie să ducă nu numai la o pace
definitivă şi la bune raporturi
prieteneşti de vecinătate, dar şi
la o nouă ordine politică pentru
care nu ar putea lipsi amplele
obligaţii prevăzute de Germania.

VI. După cum rezultă din însăşi
scrisoarea Excelenţei-Voastre,
care vorbeşte de posibilitatea ca
în anumite circumstanţe Germa-
nia să fie dispusă să preia unele
obligaţiuni largi, atât eu cât şi
guvernul meu suntem de părere
că scopul acestei întregi proce-
duri - în cazul când am ajunge la o
înţelegere cu aceşti vecini ai noştri
- ar fi acel ca să ne putem bucura
de o colaborare politică sinceră
cu Germania şi de garanţiile
Germaniei faţă de orice posibilita-
te şi de orice încercare de ştirbire
a teritoriului nostru, ori de unde ar
veni ea.

Numai în felul acesta, credem
noi, că s-ar putea lucra pentru
fericirea şi viitorul celor trei state,
după cum rezultă din sfârşitul
scrisorii Excelenţei-Voastre.

VII. Un moment care ni se pare
esenţial este ca, în timpul duratei
tratativelor cu vecinii noştri - pe
care noi nu avem interesul să le
lungim - noi să fim lăsaţi în linişte
şi netulburaţi, nu numai,
bineînţeles, din partea Ungariei şi
a Bulgariei, dar şi din toate
celelalte părţi de unde ne-ar putea
ameninţa un pericol.

Ar fi mai mult decât absurd,
dacă eventuala atmosferă de
indispoziţie, pe care ar provoca-o
la vecinii noştri mai puternici,
tocmai aceste tratative care vor fi
conduse după sugestia Exce-
lenţei-Voastre, ar avea ca urmare
pentru ţara noastră situaţii
îngrijorătoare şi periculoase.

VIII. Pentru a veni în întâmpina-
rea gândurilor exprimate de Exce-
lenţa-Voastră am şi numit deja
respectivii împuterniciţi care să-
mi aducă primele informaţii asu-
pra concepţiei guvernului ungar şi
respectiv bulgar în problemele
tratate aici.

Adaug că aducătorii acestei
scrisori, preşedintele Consiliului
meu de Miniştri şi ministrul meu
al Afacerilor Străine sunt însăr-
cinaţi să dea Excelenţei-Voastre
orice explicaţiuni suplimentare pe
care Excelenţa-Voastră le va
socoti necesare, în legătură cu
această scrisoare şi cu urmările
care trebuie să i se dea.

Folosesc acest prilej pentru a
exprima Excelenţei-Voastre con-
sideraţiunea mea cea mai per-
fectă şi preţuirea mea deosebită.

CAROL R."

Scrisoarea de răspuns
a regelui Carol al II-lea

"Excelenţei-sale
Domnului Adolf Hitler

Führer şi Cancelar al Reichului
German, 26 iulie 1940

EXCELENŢĂ,
Am citit scrisoarea Excelenţei-

Voastre cu sentimente foarte
contradictorii.

Pe de o parte, sunt foarte plăcut
impresionat de sinceritatea cu
care Excelenţa-Voastră mi-a ex-
pus vederile sale şi de caracterul
detaliat şi clar al acestei expuneri.
Pe de altă parte, perspectivele
care se deschid pentru ţara Mea,
prin sugestiile ce mi se fac, îmi
par destul de tulburi.

După cum veţi vedea în rândurile
care urmează, răspunsul meu ca
şi întreaga mea atitudine cer un
efort supraomenesc spre a rea-
liza o împăcare între concepţiile
Excelenţei-Voastre şi între sen-
timentele şi interesele poporului
meu pe de altă parte.

Excelenţa-Voastră cunoaşte
mai bine decât oricine că nimic
nu poate fi clădit durabil pe înţe-
legeri care nu şi-ar avea deplina
adeziune populară şi anume nu
numai a poporului aşa cum este
alcătuit şi reprezentat într-o
singură perioadă a istoriei, ci şi a
tuturor generaţiilor care vor veni
şi care - în nesfârşirea secolelor -
au dreptul să-şi spună cuvântul şi
să judece.

De aceea, cred că Excelenţa-
voastră îşi va da osteneala să
înţeleagă toate momentele de or-
din sufletesc care intră în consi-
derare atunci când, în calitate de
Suveran al poporului meu, trebuie,
să mă pronunţ în chestiuni atât de
grave şi va aprecia pe de o parte
necesitatea ca tot ce se va clădi
în aceste împrejurări să fie numai
un lucru acceptabil pentru senti-
mentul popular şi capabil să
reziste la critica istoriei, căci în
caz contrar am  risca să facem
cu toţii o operă trecătoare şi
zadarnică.

Înainte de a atinge miezul răs-
punsului meu, cred că este nece-
sar să relev, nu fără o anumită
amărăciune, pasajul din scrisoa-
rea Excelenţei-Voastre în care
socotiţi că atitudinea politicii
româneşti faţă cu Reichul a apărut
puţin prietenoasă ba chiar ar fi fost
una duşmănoasă.

Eu cred că prin această afir-
maţie, pe care nu voiesc s-o discut
acum în adâncime şi în tot cu-
prinsul ei, se face o mare nedrep-
tate României. Desigur că va veni
o vreme, pe care o nădăjduiesc,
când toate aceste elemente ale
istoriei şi toate neînţelegerile
trecutului se vor lămuri şi că atunci
Excelenţa-Voastră îşi va revizui
părerea recent exprimată.

Socotind că nu este acum mo-
mentul pentru această discuţiune,
vreau numai să mă exprim că îmi
rezerv dreptul unei lămuriri oneste
a acestei chestiuni care aparţine
trecutului şi subliniez numai că
dacă n-ar fi decât imensele livrări
de materiale care s-au făcut
înainte şi în timpul războiului, din
România pentru Reichul german -
din care produsele petrolifere au
avut un rol hotărâtor - şi încă ar fi
de-ajuns pentru ca o judecată atât
de absolută să nu se poată
exprima în defavoarea României.

De asemenea sunt obligat şi
dator ca Suveran al ţării mele şi

marele profesor Mihail
Manoilescu, naþionalizat,
expropriat, ca sã trãiascã
vânzându-ºi lucrurile din casã
dupã ce ani buni a fost lãsat
fãrã servici, dat afarã de la

Politehnica din Bucureºti, a
fost ºi el arestat. De comuniºti,
în 19 decembrie 1948,
sfârºindu-ºi zilele, în puºcãrie
la Sighet, într-o detenþie durã,
doi ani mai târziu, în 30

decembrie 1950. Fatidicul,
dar, decembrie pentru Mihail
Manoilescu ºi familia sa. Îl
comemorãm astfel ºi noi,
acum... România a fost mereu
nevoitã sã navigheze între

Scila ºi Caribda. Oricum,
Transilvania a fost, este ºi va
rãmâne româneascã. Cum
era ºi este firesc. "Transil-
vania noastrã e vrãjitã", aºa
scria în finalul volumului sãu

profesorul Mihail Manoilescu.
Atenþie mare la gesturile
mârºave, la ce pãþesc, ce
lovituri primesc din partea
istorie aceia ce vor sã punã
mâna pe ea. (va urma)
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Virgil NICULA

Pe cine putem remarca? Pe autorii
noştri, de-a lungul sutelor de numere,
de la excelenţi editorialişti precum
Emil David sau Dan Suciu, de la
cercetători tineri sau maturi - cu toţii,
însă, în "formare", toată viaţă învăţăm
-, din Sibiu, din Bucureşti, din ţară,

din Franţa, Belgia, Statele Unite ş.a.,
la studenţi şi masteranzi din Sibiu şi
din Bucureşti, mai ales Universitatea
din Bucureşti, care şi-au încredinţat
revistei primele lor eforturi de a
înţelege lumea economică în care
trăim, în care ei trăiesc. O remarcă
în plus pentru cei din colegiul de
redacţie de mai dinainte şi de acum,
cu apariţii nu doar frecvente, ci cu
totul remarcabile în "Euroeconomia
XXI". Inclusiv pentru secretarii noştri
generali de redacţie care nu au avut
şi nu au deloc o treabă uşoară.
Relevăm sprijinul deosebit acordat
mereu al Camerei de Comerţ,
Industrie şi Agricultură a judeţului
Sibiu. Totodată, Grupurile de Presă
şi Editură "De toate pentru toţi" şi

"Tribuna". Mulţumim de asemenea
celor două doamne - în decursul
timpului Gabriela Florea, şi, iată, de
ani buni, Bianca Vasiu - care ne-au
ajutat şi ne ajută cu transpunerea
gândurilor noastre, de multe ori
scrise de mână, în pagină. Am lucrat
şi lucrăm împreună, sperăm
împreună.

...Sigur că nu putem încheia fără
a aminti de remarcabilul gazetar şi
scriitor tribunist, domnul Nani Dobra,
consistent şi mult efervescent deo-
potrivă, care de ani buni, în cuvinte
deosebite, ne ajută cu idei, semna-
lează revista noastră în paginile
prestigiosului cotidian sibian.

Nu vreau să vă ţin. Mergem mai
departe. Sibiul a avut şi are o publi-

caţ ie economică de audienţă,
astfel încât, printre altele, cei care
sunt află principii şi acţiuni utile
pentru activitatea lor. Iar cei ce vin,
cei care vor veni vor avea asupra a
ceea ce să se aplece pentru a înţe-
lege lumea noastră. Economică, în
speţă, dar nu numai.

Multă sănătate, multă putere de
muncă, multe împliniri autorilor şi
colaboratorilor noştri, cititorilor
noştri, tinerilor studenţi şi specialişti
în domeniu. În condiţiile date, calde
îmbrăţişări on-line şi pe fondul dis-
tanţărilor sociale. Oricum, sperăm,
credem la mai bine!

La cât mai multe şi mai bune nu-
mere de revistă!

"Euroeconomia XXI"
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Zâmbind, ne facem bine atât
nouă cât şi celor din jur. Se spune
că zâmbetul este expresia fericirii.
Cercetătorii susţin că, prin inter-
mediul zâmbetului şi al râsului, ne
prelungim viaţa, reducem efectele
durerii, ne creştem imunitatea,
încrederea în sine, dar, în acelaşi
timp, reducem stresul.

Practic, un medicament gratuit la
îndemâna oricui. Fiind extrem de
molipsitor, mai contagios decât
COVID -19, dacă este împărtăşit nu

Paula COTARCEA
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face nimic altceva decât să ne facă
fericiţi.

Acasă, la job, la magazin, etc, chiar
dacă masca ne acoperă zâmbetul,
muşchii din jurul ochilor îl trădează,
astfel că însoţit de o vorbă bună,
spusă cu blândeţe, nu face nimic
altceva decât să destindă atmosfera,
să permită o comunicare liberă şi
deschisă.

Conform unor studii se crede că
adulţii zâmbesc, în medie, de 20 de
ori pe zi, însă adulţii fericiţi de 45 de ori
pe zi. Dacă cu un zâmbet putem schim-
ba lumea, nu merită să încercăm?

Chiar dacă distanţarea socială,
carantinarea, nu ne permit să stăm

faţă în faţă, există o multitudine de
variante care să transmită starea
noastră de bine, celorlalţi: un
emoticon, un cuvânt frumos, un
filmuleţ haios, o fotografie, o glumă...

Zâmbetul eliberează serotonina,
denumită şi "hormonul fericirii".
Chiar dacă o să facem riduri
zâmbind, acestea vor fi semne ale
fericirii pe chipurile noastre. Deci,
vrei să fii fericit? ZÂMBEŞTE!

Atât de frumos o spunea Maica
Tereza ("Haideţi să ne întâmpinăm
mereu unul pe altul cu zâmbete,
pentru că zâmbetele sunt începutul
iubirii") încât ar trebui şi trebuie să
o facem.

mobilitate sunt menţinute, pentru
a încerca să controleze al doilea
val de răspândire a COVID-19 şi
care acţionează ca o barieră în
calea călătoriilor globale. Conform
WTTC, dacă restricţiile actuale de
că lătorie sunt ridicate mai
devreme, la nivel global, mai mult
de 31 de milioane de locuri de
muncă ar putea fi salvate până la
sfârşitul anului 2020. Acest lucru
este echivalent cu mai mult de
jumătate de milion de locuri de
muncă salvate în fiecare zi până la
sfârşitul anului 2020, ceea ce este
echivalent cu aproape întreaga
populaţie a oraşului portughez
Lisabona şi ar umple stadionul
Camp Nou din Barcelona, de peste
cinci ori. În acelaşi timp, studiul
subliniază că restricţiile prelungite
de călătorie ar putea reduce, de
asemenea, cu 4,7 miliarde de do-
lari contribuţia sectorului la PIB-ul
global, cifră care echivalează cu o
pierdere de 53% comparativ cu 2019. 

Operatorii de turism TUI
Group,  Jet2 ş i  Schauins land
Reisen au cerut ţărilor europene în
cadrul forumului „Mallorca tourism
safe” să colaboreze pentru a adopta
protocoale comune de călătorie
(regulamente) care să permită
reactivarea industriei turistice pentru
a preveni  consecinţele  economice
la care este expusă. Este nevoie de
un cadru european privind deschi-
derea şi închiderea coridoarelor
aeriene, un altul pentru clasificarea
nivelurilor de infecţie şi un cadru
privind testarea (un mecanism de
testare real).“Acum ne confruntăm
cu o recesiune severă în Europa, dar
dacă nu se face nimic, este posibil
să nu avem o recesiune, ci o
depresie economică... avem nevoie
de soluţii, acele protocoale care să
ne permită să ne deplasăm... am
văzut aisberguri mişcându-se mai
repede” a avertizat Steve Heapy,
CEO Jet2&Holidays. Acesta a criticat
Uniunea Europeană pentru că
lucrează „foarte încet” la crearea
acestor protocoale, care ar fi trebuit
să fie puse în aplicare de urgenţă,
altfel această interacţiune ar putea
duce Europa înapoi ”la anii întu-
necaţi”. Executivul TUI a fost, de
asemenea, de acord că atunci „când
şi cum” va fi gata remediul împotriva
virusului „este o incertitudine”, aşa
că a insistat asupra

importanţei acestor protocoale
unificate. „Pare incredibil că nu am
realizat încă aceste protocoale. Avem
telefoane mobile şi maşini care
merg aproape singure şi nici măcar
nu suntem capabili să ne punem de
acord asupra a ceva elementar şi
important ca economia”, a avertizat
Fuster, care a fost de acord cu Heapy
că dacă nu se acţionează, Europa
se îndreaptă spre o depresie. Cu
toate acestea, pentru reluarea ma-
şinăriei turistice, el a îndemnat să se
iniţieze o comunicare „mai clară” cu
clientul şi operatorii de turism, astfel
încât să fie cunoscute toate măsurile
aplicate de destinaţie şi a recoman-
dat că datele transferate cu privire la
contagieri „să fie sută la sută fiabile
şi cât mai detaliate posibil”. 

În ceea ce priveşte turismul durabil,
Heapy a subliniat că guvernele ar
trebui să fie conştiente de faptul că
firmele din sector nu sunt în cel mai
bun moment pentru a-şi îndeplini
angajamentul de mediu din cauza
crizei financiare prin care trec. Cu
toate acestea, în viitorul apropiat, pe
măsură ce turismul începe să se
reactiveze în cele mai aglomerate
destinaţii, sectorul are o oportunitate
unică de a redirecţiona tiparele
anterioare în beneficiul comunităţilor
locale, al mediului şi al turiştilor. El a
dorit să meargă dincolo de suste-
nabilitatea mediului şi a menţionat
sustenabilitatea financiară, profitând
de ocazie pentru a critica acele
companii britanice care au anulat
vacanţele clienţilor şi nu le-au
rambursat banii acestora, sau au
ales să nu plătească hotelurile
partenere până anul viitor. Până în
2020, pierderile economice suferite
de sectorul turistic ca urmare a
pandemiei coronavirusului sunt de
opt ori mai mari decât cele
înregistrate în 2009, în timpul crizei
financiare şi economice mondiale.
În primele opt luni ale anului 2020,
numărul călătoriilor internaţionale a
scăzut cu 70% faţă de aceeaşi
perioadă a anului trecut. Conform
datelor furnizate de OMT, scăderile
sosirilor de turişti internaţionali în
primele opt luni ale anului pe regiuni
ale lumii au fost următoarele: Asia şi
Pacific -79%, Africa -69%, Europa -
68%, America -65% şi Orientul
Mijlociu -69%. Conform celui mai
recent Barometru al OMT, sosirile
internaţionale au scăzut cu 81% în
iulie şi 79% în august, tocmai lunile
care tind să fie cele mai aglomerate
ale anului şi să coincidă cu sezonul

de vârf. Colapsul din august
reprezintă cu 700 de milioane mai
puţine sosiri comparativ cu aceeaşi
perioadă din 2019 şi se traduce
printr-o pierdere de 730 de milioane
de dolari în veniturile din exporturi
specifice turismului internaţional.
Acest declin fără precedent are
consecinţe sociale şi economice
dramatice, punând în pericol mili-
oane de locuri de muncă şi între-
prinderi. Conform UNWTO, cererea
pentru călătorii rămâne în mare
parte suprimată de incertitudinea cu
privire la pandemie şi lipsa de încre-
dere. Din aceste motive, OMT pre-
vede o scădere globală de aproape
70% a sosirilor de turişti interna-
ţionali pentru întregul an 2020, iar
nivelurile din 2019 se vor recupera
între doi şi patru ani, în funcţie de
scenarii diferite (aproximativ 20%
dintre experţi sugerează că revenirea
nu ar avea loc până în 2022).

În prezent, turismul se confruntă
cu cinci bariere: restricţii de călă-
torie, lentitudine în oprirea viru-
sului, încredere scăzută a consu-
matorului, lipsa unui răspuns coor-
donat între ţări, deteriorarea
economiei. În acest sens, restricţiile
de că lătorie sunt considerate
principala barieră în calea recu-
perării turismului internaţional,
alături de încrederea scăzută a
consumatorilor. Mai mult, lipsa unui

răspuns coordonat între ţări pentru
a garanta protocoale armonizate şi
restricţii coordonate, precum şi
deteriorarea mediului economic,
au fost de asemenea, aspecte su-
bliniate de experţi drept obstacole
importante în calea redresării. OMT
consideră că cererea de călătorie
şi încrederea consumatorilor vor
rămâne scăzute ş i vor afecta
rezultatele pentru restul anului.
Extinderea scenariilor până în 2021
ar indica o schimbare de tendinţă
anul viitor, pe baza ipotezelor unei
ridicări treptate şi liniare a restric-
ţiilor de călătorie, a disponibilităţii
unui vaccin sau a unui tratament şi
a recuperării încrederii călăto-
rilor. Persoanele care sunt dispuse
să călătorească în următoarele luni
vor lua deciziile în funcţie de trei
tendinţe de bază: vor rezerva mai
puţin în avans; vor evalua toate
riscurile (sănătate, economice şi
chiar etice) şi vor cere un nivel de
transparenţă „fără precedent” de la
companiile şi destinaţiile de turism.
Acest lucru este subliniat de
raportul „The new world of travel”,
întocmit de Skyscanner: „intenţia
de a călători pe teritoriul naţional a
crescut din cauza modificărilor
restricţiilor de mobilitate... mode-
lele de căutare a zborurilor naţio-
nale, regionale şi internaţionale
sugerează că ritmul de redresare

nu va fi omogen, ci va depinde de
economia globală şi companiile
aeriene low cost, care vor fi cele
care vor conduce recuperarea,
datorită abordărilor lor comerciale
şi modelelor punctuale”. Pe de altă
parte, printre cei care încă mai
doresc să călătorească, a apărut
un nou şi complex proces deci-
zional care depinde de disponibi-
litatea individuală de a-şi asuma
riscuri,  legate de sănătate, econo-
mice, sociale şi etice. De exemplu,
acei oameni cu o anumită dorinţă
de a planifica o călătorie îşi vor
pune sigur întrebări precum: fac
rezervarea înainte să rămână fără
venituri? Sau: fac rezervarea acum
profitând de faptul că acum este
ieftin? Pe de altă parte, oamenii
care par cel mai puţin dispuşi să
călătorească sunt cei mai preo-
cupaţi de aspectele de sănătate şi
etice, deoarece îşi pun întrebări
precum: ”este foarte periculos să
călătoreşti până când nu există un
vaccin?; nu vreau să-mi contagiez
părinţii la întoarcere; sau chiar: nu
vreau să fiu responsabil de intro-
ducerea COVID în ţările cu o inci-
denţă scăzută a coronavirusului”.

 Era post-coronavirus va impune
o nouă paradigmă industriei

continuare în pag.9
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turismului. Fondatoarea şi direc-
torul Creative Tourism Network
confirmă că „destinaţiile din întrea-
ga lume lucrează în prezent la stra-
tegii turistice mai virtuoase, iar
turismul creativ este una dintre ele.
Turismul creativ, departe de a fi un
concept de marketing, reflectă
schimbări sociale ireversibile către
o conştientizare crescândă a dura-
bilităţii şi o căutare a sensului, ac-
centuată de criza coronavirusu-
lui”.  Sustenabilitatea turismului
creativ se bazează pe modelul său
de economie circulară care constă
în co-crearea de experienţe unice
din resursele existente, prin uti-
lizarea creativităţii, un model care
răspunde perioadei actuale.  Nu
este surprinzător că, adaugă ea,
”perioada închiderii a generat un
interes mai mare pentru activităţile
creative şi pentru grupurile mici”,
în timp ce „restricţiile teritoriale au
stârnit şi curiozitatea cetăţenilor
pentru propria lor cultură. Turismul
creativ permite poziţ ionarea
destinaţiilor, făcând din cultura şi
creativitatea lor elemente dife-
renţiale durabile”.

Touroperatorul german TUI a pus
deja în vânzare vacanţele sale
pentru vara 2022 în 62 de destinaţii,
în baza unui sondaj recent realizat
pe 4.000 dintre clienţii săi, care
arată că 86% dintre clienţ i se
aşteaptă să călătorească până
atunci, mizând pe o cerere pu-
ternică pentru iarna 2021 şi 2022
către Cancun, Jamaica şi Tene-
rife. Cca. 57% dintre clienţii săi au
declarat că speră să rezerve o
vacanţă la o plajă mediteraneană
pentru vara anului 2021, Grecia
fiind principala destinaţie aleasă în
rezervările actuale pentru vara
viitoare, urmată de Turcia, Egipt,
Mexic, Florida şi Republica Domi-
nicană. TUI observă o tendinţă de
creştere a rezervărilor pentru
hotelurile all-inclusive de 4 şi 5
stele pentru vara viitoare, peste
40% dintre clienţ i i să i optând
pentru acest tip de cazare. Tot ce a
învăţat sectorul turistic în 2020 (în
protocoale anti-covid, strategii de
comunicare, teste aeroportuare
etc.) va servi cel puţin pentru a face
faţă anului 2021 ca „an de
tranziţie”. Acest lucru a fost subliniat
de mai mulţi purtători de cuvânt din
sectorul turismului în cadrul unei
dezbateri on-line organizată de
revista germană FVW, la care au
participat reprezentanţi din Grecia,
Italia, Turcia şi Spania. Cu alte
cuvinte, se impune o abordare
bazată mai mult pe pragmatism şi
mai puţin pe speranţa că pande-
mia de coronavirus poate fi învinsă
în curând. Directorul lanţului
 Paloma Hotels a amintit faptul că
Germania a sfătuit turiştii să nu
călătorească în Turcia în această
vară şi totuşi, începând cu luna
august s-a făcut o excepţie pentru
regiunile Antalya, Izmir, Aydin şi
Mugla, tocmai cele mai importante
destinaţii turistice ale acesteia. În
plus, conexiunile charter cu Rusia
au fost restabilite, ca urmarea
protocoalelor de sănătate imple-
mentate în hoteluri şi obligaţiei de
a face un test PCR cu 48 de ore
înainte de a părăsi ţara (aeroportul
din Antalya are acum un centru cu
capacitatea de a efectua 20.000 de
teste pe zi, care a funcţionat fără
incidente). Un alt avantaj al resort-
urilor de vară turceşti este că
majoritatea instalaţiilor sunt în aer
liber, hotelurile sunt foarte mari,
multe dintre acestea luând decizia
de a nu depăşi 50% din capa-
citatea unităţii de cazare pentru a
gestiona distanţa socială mai bine.
În schimb, prognozele privind se-
zonul de iarnă nu sunt la fel de
optimiste. Autorităţile elene au
implementat un sistem de testare
Covid la aeroporturi şi la frontierele
terestre care, împreună cu inci-
denţa scăzută pe care corona-

Virgil NICULA virusul o avea în Grecia la începutul
verii, a făcut posibil ca la sfârşitul
lunii iulie, sosirea turiştilor din Ger-
mania, Regatul Unit, Franţa şi Ru-
sia să fie reluată „puţin câte puţin”. 

Anunţul făcut recent de com-
pania Pfizer cu privire la un nou
vaccin împotriva coronavirusului a
stimulat preţul acţiunilor de pe
piaţa de valori ale companiilor din
sectorul turismului. Cu toate aces-
tea, experţii care au participat la
târgul virtual World Travel Mar-
ket de la Londra, la dezbaterea
telematică ce a reunit mai mulţi ex-
perţi, intitulată „O rază de speranţă:
note despre recuperarea călăto-
riilor mondiale”, avertizează că in-
dustria turismului trebuie să păs-
treze reticenţă, să nu se lase purtată
de entuziasm şi să se concentreze
pe propriile strategii pentru a
merge spre recuperare în lunile
următoare, precum flexibilitatea (în
anulare, rambursări etc.) şi politica
flexibilă de preţuri şi tarife.  Potrivit
sondajelor, una din două persoane
chestionate de Travelzoo intenţio-
nează să călătorească în Europa,
ceea ce ne îndreptăţeşte să sperăm
că “turismul, se va întoarce anul
viitor”. Managerul de comunicare
al asociaţiei europene a compa-
niilor de turism ETOA, a amintit că
în lumea călătoriilor au existat
întotdeauna trei factori cheie care
au determinat procesul de luare a
deciziilor şi de rezervare al clien-
ţilor, cei trei M: „Money, Means, Moti-
vation” (bani, mijloace ş i
motivaţie). 

Londra Heathrow nu mai este cel
mai aglomerat aeroport din Euro-
pa, titlul căzând pe cel mai apropiat
rival al său, Paris Charles de
Gaulle, din cauza impactului pan-
demiei de coronavirus asupra
aviaţiei. Primul aeroport din Lon-
dra a criticat guvernul britanic pen-
tru că încetineşte introducerea unui
regim de testare a aeroportului
pentru a înlocui regulile de caran-
tină de 14 zile, adăugând că aceas-
tă întârziere rezultată din inacţiune
cauzează daune suplimentare
economiei. Numărul de pasageri
din Heathrow a scăzut cu -87% în
al treilea trimestru, ducând la o
pierdere de 1.500 de milioane de
lire sterline (peste 1.657 milioane
de euro) în primele nouă luni ale
anului. Planul de acţ iune ar
permite efectuarea de teste înainte
de plecare şi sosire pe unele rute
de la Londra către SUA. Statele
Unite sunt o piaţă cheie pentru
Heathrow, deoarece reprezintă
20% din traficul său obişnuit şi, în
mod specific, ruta Londra-New
York reprezintă 5%.

La nivelul UE, „Scenariul de stare
curentă” indică probabilitatea ca:
statele să rămână necoordonate în
răspunsul lor la călătoriile inter-
naţionale; cererea pentru călătoriile
de leisure şi de afaceri rămâne
extrem de redusă ca urmare
a incertitudinii, imprevizibilităţii şi
confuziei COVID-19 cu privire la
restricţiile de stat şi măsurile de
carantină; companiile aeriene vor
reduce în continuare capacitatea
ca răspuns la prăbuşirea rezer-
vărilor la termen; restabilirea ope-
raţiunilor intercontinentale rămâne
foarte limitată. Pe această bază, va
exista potenţial o pierdere totală a
industriei din Europa în venituri de
aproximativ 140 de miliarde de
euro în 2020 pentru companii
aeriene, aeroporturi şi ANSP. În
ciuda faptului că pandemia de
COVID-19 afectează întreaga
planetă, cea mai mare companie
hotelieră din lume, Marriott
International menţine deschise
94% din hotelurile sale, care se
ridică la 7.600 de unităţi, cu peste
1,4 milioane de camere. Preşe-
dintele şi CEO-ul grupului a recu-
noscut că „deşi COVID-19 are încă
un impact semnificativ asupra afa-
cerii, rezultatele noastre din tri-
mestrul al treilea  au arătat o îmbu-
nătăţire a evoluţiei cererii în întrea-
ga lume”. În al treilea trimestru,
profitul net a scăzut la 100 de

milioane de dolari, comparativ cu
387 de milioane de dolari în
aceeaşi perioadă a anului trecut.
În primele nouă luni, cifra de afaceri
a grupului a fost de 8,4 miliarde de
dolari, comparativ cu 15,6  miliarde
de dolari cu un an mai devreme. 
Cu toate acestea, în ciuda situaţiei
critice din industria turismului, com-
pania a adăugat 127 de proprietăţi
noi (19.064 de camere) în porto-
foliul său de cazare din întreaga
lume în al treilea trimestru, inclusiv
aproximativ 1.400 de camere de la
branduri concurente. Preşedintele
Marriott a menţionat că „deşi mo-
mentul unei recuperări complete
rămâne imprevizibil, suntem mul-
ţumiţi de progresele semnificative
pe care le-am făcut în restructura-
rea şi repoziţionarea companiei
pentru a gestiona cu succes aceste
momente dificile. şi a încheiat cu
un mesaj optimist: „mai avem un
drum lung de parcurs, dar această
criză se va încheia în viitorul apro-
piat şi călătoriile se vor recupera
repede. Sunt sigur că mulţi paşi pe
care i-am făcut anul acesta, com-
binat cu portofoliul nostru incom-
parabil la nivel global, puterea
brandurilor noastre şi puterea
Marriott Bonvoy ne poziţionează
foarte bine acum şi în viitor”.

Pandemia de coronavirus a
adus schimbări în rutina compa-
niilor, care au implementat
telemunca şi în hotelurile care au
văzut impactul în veniturile lor din
cauza lipsei de cerere, forţând
companiile să se reinventeze
pentru a supravieţui, iar utilizarea
hotelurilor ca spaţii de birou este
una dintre tendinţele observate. În
cadrul evenimentului online
„Hybrid Hospitality”, experţii Colliers
au subliniat că operatorii hotelieri
specializaţi în această nişă ar putea
creşte veniturile cu până la 20%,
deoarece pot oferi tehnologie şi
camere adaptabile şi au asigurat
că hotelurile urbane vor promova
din ce în ce mai mult combinaţia
de spaţii de lucru flexibile şi înnop-
tări pentru utilizare pe termen scurt,
care va fi „o măsură alternativă la
generarea de venituri în faţa crizei
globale în care industria turismului
s-a instalat ca o consecinţă a
pandemiei. Deşi multe companii
vor continua să acorde prioritate
asistenţei angajaţilor lor în spaţii de
birouri convenţionale, altele vor
trebui să-şi modifice strategia
imobiliară în ceea ce priveşte forţa

de muncă, oferind posibilitatea
alternării activităţii faţă în faţă cu
telemunca. Aici sectorul poate oferi
o soluţie într-un mod foarte eficient;
există deja companii mari care
gestionează spaţ i i flexibile ş i
coworking care oferă  instalaţiile lor
săptămânal sau pe perioade mai
lungi. „Hotelul hibrid” ar putea
satisface nevoia de birouri pentru
ore sau zile, care are în prezent o
ofertă foarte limitată dar o cerere
în creştere, în special din imple-
mentarea telemuncii. La începutul
crizei, grupul Accor a decis să îşi
adapteze camerele oferindu-le ca
birouri între orele 6 dimineaţa şi 8
seara, ca alternativă pentru a
supravieţui pandemiei. Lanţul B&B
Hotels a detectat nevoia de a găsi
„un loc de muncă liniştit şi confor-
tabil, cu o reţea WiFi care să per-
mită organizarea de videoconfe-
rinţe la un preţ accesibil”, lansând
programul „Work Room for
everyone” în 33 de hoteluri în Spa-
nia şi Portugalia. Acest nou concept
nu numai că „ar putea atrage
investitori instituţionali - care în
prezent văd cu o oarecare incerti-
tudine tendinţa de birouri tradiţio-
nale pe care o va urma piaţa, dar
s-ar putea transforma şi într-un nou
mod de a oferi servicii hoteliere în
viitor”. Colliers International a numit
patru cerinţe pe care ar trebui să le
îndeplinească un hotel hibrid: infra-
structură excelentă şi echipamente
tehnologice; flexibilitate în confi-
guraţia mobilierului şi a spaţiilor
din camera de hotel, pentru a-l
transforma rapid; instalaţii adecvate
pentru munca comună: săli de
şedinţe, spaţii flexibile în zonele
comune, zone permise pentru
coworking; instalaţ i i moderne
pentru Food & Beverage, potrivite
şi pentru evenimente la scară
mică. Printre avantaje, pe lângă
completarea activităţii tradiţionale
a hotelului, lanţul poate genera un
mare potenţ ial de fidelizare a
clienţilor noi.

Întreaga industria HoReCa din
România a avut anul trecut încasări
estimate la 5 mld. EUR, iar în acest
an va înregistra pierderi de circa 3
mld. EUR, dintre care 1 mld. EUR
sunt doar pierderile hotelierilor.
Ajutoarele de stat promise ajung
la 130 mil. EUR, insuficiente
pentru a compensa pierderi de
peste 20 de ori mai mari. Dragoş
Anastasiu, purtătorul de cuvânt al
APT, spunea că: “turismul necesită,

pentru a putea continua, un
parteneriat cu statul şi un ajutor
urgent din partea acestuia; dincolo
de propuneri ş i promisiuni de
ajutor din partea Guvernului, încă
nu s-a întâmplat nimic… restau-
rantele sunt închise la interior şi ne
aşteptăm să nu mai poată func-
ţiona nici terasele de la jumătatea
lunii noiembrie; industria hotelieră
funcţ ionează la sub 10% din
capacitate în acest moment. Ne
aşteptăm ca unii hotelieri să
închidă, cel puţin temporar”. Dacă
măsurile de sprijin vor veni anul
viitor, va fi prea târziu pentru multe
companii şi doar o parte dintre cei
care azi funcţionează vor mai
supravieţui. Călin Ile a afirmat ca
aproximativ 70-80% din  hoteluri
 nu au niciun motiv să rămână
deschise în următoarele luni.

Din data de 1 ianuarie 2021,
Federaţia Industriei Hoteliere din
România (FIHR) va deveni membru
cu drepturi depline în HOTREC,
structura europeană care reuneşte
45 de organizaţii patronale de
hoteluri şi restaurante din 33 de
ţări. România era singura ţară
absentă din această structură
europeană, care susţine o serie de
proiecte, printre care stabilirea unor
criterii comune pentru Europa
privind condiţiile de călătorie inter-
naţională, susţinerea unui “Plan
Marshal” pentru salvarea turismului
în următorii ani şi alocarea unor
părţi speciale pentru turism din
Planul de rezilienţă şi recuperare
propus de oficialii de la Bruxelles.

Recent, grupul hotelier Accor a
semnat un acord de management
cu compania românească Compa
S.A. Sibiu, pentru operarea unei
structuri de două hoteluri, sub
mărcile Mercure şi Ibis Styles,
amplasate pe Bulevardul Victoriei
pe locul fostei fabrici Arsenal:
Mercure Sibiu Parc sub Arini (121
de camere) şi Ibis Styles Sibiu Parc
Sub Arini (72 de camere). Asta
după ce hotelul Ibis din Sibiu şi-a
încetat activitatea din primăvara
acestui an, în urma rezilierii
contractului de franciză dintre
Grupul Accor care deţine lanţul
hotelier Ibis şi patronul hotelului
Continental din Sibiu (3 stele), care
mai deţine şi hotelul Continental
Forum (4 stele).
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