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"Lupta reuşeşte
mai ales acelora care
iubesc mai mult lupta

decât succesul."

LOUVRE-LENS

Deloc neglijabil
este aportul pe care
cultura îl aduce
economiei, între cele
două domenii con-
struindu-se, în timp, o
relaţie reciproc bene-
fică. Instituţiile cultu-
rale şi cele care ges-
tionează patrimoniul
cultural contribuie
semnificativ la creşte-
rea gradului de atrac-
tivitate al teritoriilor.

Lucian BLAGA

TURISMUL HIVERNAL
CU IZ DE PANDEMIE

Dan POPESCU

"Cineva care stã pe dinafarã nu poate sã judece ce e înãuntru"
Vasile Pârvan
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Virgil NICULA

File de istorie economicã

Definitã ca "un ansamblu
complex care cuprinde ºtiinþele,
credinþele, artele, morala, legile,
obiceiurile ºi celelalte aptitudini ºi
deprinderi dobândite de individ"
(Edward Tylor, 1871), respectiv
totalitatea valorilor materiale ºi
spirituale create de-a lungul
istoriei, cultura ocupã un loc
esenþial în societate. Rolul culturii
este fundamental, misiunile
sale nobile fiind legate de
dezvoltarea cunoaºterii, educaþie,
crearea coeziunii sociale.

ROLUL UNIUNII
EUROPENE ÎN
COMBATEREA

SCHIMBÃRILOR
CLIMATICE

Mai târziu, în anul 1987, prin Actul Unic Vest european s-a introdus
conceptul de mediu şi s-a adoptat o politică de mediu comună, ale
cărei obiective erau: calitatea bună a mediului, protejarea sănătăţii
umane şi utilizarea raţională a resurselor naturale. În acest context
apar materii  cu caracter interdisciplinar ca agro-mediu, energie
mediu etc.

Capitolul 22 " Protecţia mediului înconjurător" din cadrul aquis-
ului comunitar a fost considerat cel mai costisitor capitol dezbătut

Paula COTARCEA

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

MAGIA
SÃRBÃTORILOR

DE ALTÃDATÃ

continuare în pag. 6,7

"Voi pãstra
Crãciunul în
inimã ºi voi
încerca sã-l
þin cu mine
tot anul."

Charles Dickens

Revista
“EUROECONOMIA XXI”
o puteţi găsi la adresa:

https://infosibiu.eu/
economie/

Conf. univ. dr.
Paul LUCIAN, ULBS

Lect. univ. dr.
Doris Louise

POPESCU, ULBS

În cadrul Consiliului European de la Paris din 1972,
ºefii de stat ºi de guverne europene au declarat cã este
necesarã o politicã de mediu comunã ºi un program
de acþiune comun pentru protecþia mediului.
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continuare în pag. 2

"Puterea de a fi tu însuþi într-o lume care
încearcã în permanenþã sã te schimbe este una

dintre cele mai mari realizãri din viaþa ta."
Ralph Waldo Emerson

Cu toþii avem nevoie în anumite momente de o încurajare
care sã ne determine sã depãºim un obstacol ºi sã ne
continuãm drumul în viaþã. Citatele motivaþionale sunt un
ajutor imediat, care ne redirecþioneazã energia ºi mintea cãtre
o cale pozitivã ºi o schimbare imediatã în procesul de
gândire.Tudor Muºatescu spunea: "ia viaþa de piept...nu ca
s-o trânteºti, ci ca sã-i auzi mai bine inima cum bate" sau
Charlie Chaplin: "la rãscruce de viaþã nu existã indicatoare".
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Model de revitalizare
urbanã ºi redresare

economicã

continuare în pag. 3,8

Compania minieră Lens

continuare în pag. 8

La mulţi ani, România!
La mulţi ani, români!

1 DECEMBRIE -
Ziua Naþionalã

a României

continuare în pag. 4,5Palatul Belvedere, Viena
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Duminică, 6 decembrie,
potrivit calendarului orto-
dox, îl sărbătorim pe Sfân-
tul Nicolae. Este şi bucuria
copiilor.  Cu această ocazie
urăm tuturor un călduros
"La Mulţi Ani!", multă sănă-
tate, realizări şi tot ce vă
doriţi alături de cei dragi.
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Paul LUCIAN
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în cadrul negocierilor de aderare a
statelor candidate la integrarea în
Uniunea Europeană.  În România
pentru a scădea emisiile de gaze
cu efect de seră a avut loc o  redu-
cere substanţială a sectoarelor
industriale energo intensive şi
restructurarea economiei prin tre-
cerea la economia de piaţă. Princi-
palele şi cele mai abundente gaze
cu efect de seră din atmosfera
pământului sunt produse pe cale
naturală, dar şi din activităţile
umane. Acestea sunt: vaporii de
apă, bioxidul de carbon, gazul
metan, monoxidul de azot, cloroflo-
rocarburile, hidroflorocarburile.

Sectoarele care
 produc cele mai

 multe gaze cu efect
de serã sunt: sectorul

 energetic,
 agricultura,
 industria ºi
 deºeurile.

Gazele cu efect de seră sunt
componente gazoase ale atmos-
ferei, care absorb şi emit radiaţia
infra roşie. Activităţile umane, prin
care se emit gaze cu efet de seră,
în special bioxidul de carbon (CO2)
rezultă prin arderea combustibililor
fosili în sectorul energie (cărbune,
petrol, gaze naturale) dar şi din
agricultură în urma defrişării şi
incendierii pădurilor, alunecărilor
de teren şi eroziunii solului.

Există fenomene naturale, care
au rol important în emisia gazelor
cu efect de seră, care nu sunt în
prezent controlate de om. Scoarţa
pământului emană în mod natural
gaz metan (CH4) care în anumite
condiţii se autoaprinde şi degajă
căldură şi alte gaze cu efect de
seră. Pentru a controla acest
fenomen trebuie identificate acele
zone de pe glob şi captat gazul
metan. Pământul se comportă ca
un magnet permanent cu cei doi
poli, cae creează în jurul acestuia
un câmp magnetic permanent cu
rol de protecţie împotriva radiaţiilor
solare periculoase şi altor radiaţii
cosmice. Acest câmp magnetci
prezintă pe alocuri anumite fisuri,
care permit radiaţiilor solare să
pătrundă în atmosfera pământului.
Oamenii de ştiinţă trebuie să fie
atenţi la aceste fenomene nedo-
rite, pentru care nu există soluţii,
dar care contribuie în mod sem-
nificativ la încălzirea globală.

Un alt aspect al fenomenului de
încălzire globală este militarizarea
cosmosului, pe principiul că cine
stăpâneşte cosmosul îşi asigură
securitatea naţională.

Dacă emisiile de gaze cu efect
de seră rezultate din activităţile
umane, dar şi din cauze naturale
vor continua în viitor, temperatura
la suprafaţa pământului va depăşi
l imitele admisibile, generând
efecte dăunătoare asupra ecosis-
temelor, biodiversităţii şi calităţii
vieţ i i. Încă lzirea globală este
generată de gazele cu efect de
seră, când acestea se adună în
atmosferă şi absorb lumina şi
radiaţiile solare de la suprafaţa
pământului. Aceste radiaţii de la
suprafaţa pământului se răs-
pândesc în atmosferă, dar poluanţii
le captează, reţ in că ldura ş i
încălzesc planeta. Specialiştii şi nu
numai aceştia observă că în ultimul
secol a crescut temperatura medie
a apei, s-au topit gheţarii şi zăpada
şi s-au modificat cantităţile de
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precipitaţii pe glob, iar nivelul
mărilor şi oceanelor a crescut
semnificativ. Astfel, schimbările
climatice reprezintă una dintre cele
mai mari ameninţări asupra
mediului înconjurător.

După o statistică din anul 2015,
Uniunea Europeană ocupă locul 3
în lume în ceea ce priveşte gazele
cu efect de seră, pe care le emite
în atmosferă, situându-se după
China şi SUA, urmată de India,
Rusia şi Japonia. Uniunea Euro-
peană preocupată permanent de
protecţia mediului în anul 2008
astabilit obiectivul de reducere a
emisiilor de gaze cu efect de seră
cu 20% faţă de anul 1990. În anul
2014, Uniunea Europeană a
stabilit un nou obiectiv de reducere
a gazelor cu efect de seră, cu cel
puţin 40% până în anul 2030,
comparativ cu anul 1990. În anul
2015, cantitatae de gaze din UE a
cunoscut o scădere cu 22% faţă de
anul 1990. Acordul de la Paris este
un acord global privind schimbările
climatice, la care s-a ajuns în
decembrie 2015. Acordul prezintă
un plan de acţiune pentru limitarea
încă lzirii globale sub 2 grade
Celsius, începând cu anul 2020 şi
să continue eforturile pentru a
limita încălzirea globală la 1, 5
grade Celsius.

 În timpul Conferinţei de la Paris,
ţările participante au prezentat
planuri de acţiune naţionale cu
privire la reducerea gazelor cu efect
de seră. Guvernele ţărilor parti-
cipante la conferinţă au convenit ca
la fiecare 5 ani să comunice rezul-
tatele obţinute şi să stabilească noi
obiective. De asemenea, guver-
nele au acceptat să se informeze
reciproc şi să informeze publicul cu
privire la rezultatele obţinute.

Uniunea Europeană împreună
cu ţările dezvoltate au convenit să
ofere ţărilor în curs de dezvoltare
finanţare pentru a combate schim-
bările climatice prin reducerea
emisiilor de gaze cu efect se seră.

La nivel european
þãrile care emiteau
în anul 2017 cele
mai multe gaze

erau: Germania,
Marea Britanie,
Franþa, Italia,

Polonia ºi Spania,
adicã þãrile cele mai

industrializate.

Din analiza situaţiei pe sec-
toarele de activitate rezultă că din
sectorul energetic se emit 80, 7%,
din agricultură 8, 7% , din industrie
7, 82% şi din deşeuri 2, 75%.

În acest context, Agenţ ia
Europeană de Mediu a raportat că
reducerile proiectate şi rezultatele
obţinute nu sunt suficiente şi că ar
fi necesare reduceri de peste 30%,
până în anul 2030.

Recent, Parlamentul European
a votat Legea climei, al cărei scop
este reducerea emisiilor de gaze
cu efect de seră în Uniunea
Europeană cu 60% până în anul
2030 raportat la anul 1990.

Observăm că acest obiectiv este
mult mai ambiţios faţă de anga-
jamentul asumat de reducere a
emisiilor cu 40% faţă de anul 1990.

Parlamentul European trebuie
să se pună de acord şi cu statele
membre ale Uniunii Europene,
care au viziuni diferite, unele state
fac opoziţie raportat la măsura
"viitor cu 0 emisii de carbon."

Considerăm că respectarea
acestei legi reprezintă o mare
provocare pentru toate statele
membre. Pentru reducerea poluării
sunt necesare noi tehnologii în mai
toate sectoarele de activitate,
tehnologii care se bazează pe
cercetare, dezvoltare, inovare.
Practic, în sectorul energetic trebuie
utilizată energia regenerabilă.
Politica energetică a Uniunii
Europene urmăreşte dezvoltarea
unor noi forme de energie rege-
nerabilă. Prin energie regenera-
bilă se înţeleg sursele de energie,
care nu poluează sau au impact
redus asupra sănătăţii vieţuitoa-
relor şi sunt inepuizabile. Dintre
sursele de energie regenerabilă
fac parte: energia eoliană, energia
solară, energia apei, energia
hidraulică, energia mareelor,
energia geotremică şi bio masa.
Uniunea Europeană a lansat o
directivă care propunea ca până în

anul 2020, 20% din energia
consumată de statele membre să
provină din surse regenerabile
noile tehnologii pentru sursele de
energie regenerabilă şi pentru
funcţionarea maşinilor electrice
necesită utilizarea în procesul
tehnologic a metalelor rare.

În tabelul lui Mendeleev, metalele
rare sunt situate după numărul de
ordine 28. Acestea sunt esenţiale
pentru industria de apărare,
aerospaţială şi electronică. În
prezent, piaţa metalelor rare nu este
controlată de Occident, ci mai mult
de statele orientale. Deşi Occidentul
militează pentru atingerea ţintelor
de energie verde şi maşini electrice
cât mai repede, pentru a stopa
poluarea, metalele rare sunt
scumpe şi greu de procurat.

În transporturi este
necesarã utilizarea
maºinilor electrice

ºi eliminarea treptatã
a combustibililor

proveniþi din
 produsele petroliere
 puternic poluante.

Specialiştii susţ in că numai
aceste măsuri ar scădea poluarea,
ar reduce excesul de bioxid de
carbon ( CO2) din atmosferă, care
determincă schimbările climatice.

Pentru reducerea poluării sunt
necesare noi tehnologii, mai costi-
sitoare, dar care elimină risipa de
energie, de apă şi menţine calitatea
solului. Considerăm că impactul
economic al implementării unor
politici de mediu radicale, de decar-

bonizare a mediului este costisitor
şi greu de suportat de consumatori.

Datele statistice
aratã cã sectorul

 agricol contribuie
mai puþin la

 poluarea atmosferei
Gazele emise din

activitãþile agricole
sunt: protoxidul de
azot, gazul metan ºi
bioxidul de carbon.

Specialiştii susţin că practicarea
agriculturii intensive produce 15%
din gazele cu efect de seră. Fermele,
pădurile şi ternurile agricole ocupă
90% din suprafaţa pământului
datorită suprafeţei foarte mari
schimbările climatice din cauza
agriculturii afectează întreaga
populaţie a globului. O modalitate
de reducere a nivelului de poluare
este practicarea agriculturii
ecologice şi micşorarea cantităţii de
îngrăşăminte chimice şi pesticide.

În concluzie, indiferent de sectorul
de activitate toţi membrii Uniunii
Europene trebuie să se concentreze
asupra combaterii schimbărilor
climatice prin reducerea poluării.
Acest obiectiv trebuie susţinut prin
cercetare şi dezvoltare de noi
tehnologii, indiferent de costul lor.

Considerãm cã
sectoarele cele mai

poluante sunt
sectorul agricol ºi

transporturile.
Pentru a atinge

obiectivele propuse
 de UE toþi cetãþenii

 europeni trebuie
sã-ºi schimbe

 atitudinea faþã
de mediul

 înconjurãtor,
 deoarece poluarea
 este un fenomen

 global.
Bibligrafie:
1.http://www.mmediu.ro/categorie/
schimbari-climatice/1
2.http://stiintasitehnica.com/pamant/
schimbari-climatice
3.http;//ames.ro/ce-este-efectul-de-sera
4.http://www.consilium.europa.eu/ro/
policies/energy-union/
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Multiplicarea şi diversificarea
ofertei culturale permit teritoriilor să
se bucure într-o măsură mai mare
de interesul rezidenţilor, dar şi de cel
al turiştilor. În special turismul cultural
se prezintă ca un motor al dezvoltării
economice, fiind un adevărat vector
al creării de noi locuri de muncă şi
creşterii veniturilor celor din
comunităţile vizate.

Cultura constituie,
în unele cazuri,
sursa regenerării teritoriale,

procesul revitalizării centrat pe
componenta culturală,  rezervându-
i acesteia rol de intervenţie salva-
toare. Un asfel de exemplu este oferit
de cazul Louvre-Lens.

Notorietatea Muzeului Louvre este
incontestabilă, succesul acestei
instituţii culturale în rândul publicului
justificându-i titulatura de cel mai
vizitat muzeu al Franţei şi plasând-o
pe merituosul loc trei, în clasamentul
celor mai vizitate muzee ale lumii.
Încă de la deschiderea sa, în 1793,
Muzeul Louvre şi-a îmbrăţişat vocaţia
universalistă, oferind publicului larg
acces la marilor valori ale culturii şi
civilizaţiei umanităţii.

Oraşul Lens

este situat în regiunea Hauts-de-
France, departamentul Pas-de-
Calais. Pentru o perioadă îndelun-
gată, acesta a reprezentat unul dintre
principalele centre urbane ale
bazinului minier Nord-Pas de Ca-
lais, Compania minieră Lens,
fondată în 1852, prin activitatea sa
amprentând major peisajului urban
al zonei lenoise.

Anii 1980 au corespuns unui
amplu proces de dezindustrializare
şi delocalizare industrială,
închiderea în 1990 a ultimelor mine
carbonifere generând decăderea
bazinului minier, confruntat cu
multiple probleme de ordin social-
economic. Una dintre cele mai mari
rate ale somajului, un nivel al
veniturilor populaţiei inferior mediei
regionale şi naţionale, o speranţă de
viaţă redusă, un mediu deprivat,
intens poluat, sunt elementele care
au plasat Lens-ul printre primele
zece cele mai sărace oraşe ale
Franţei, percepţia generală fiind
aceea a unei zone sinistrate şi
stigmatizate. Chiar dacă  politici
economice şi sociale au fost
implementate, acestea s-au dovedit
ineficiente, fostul bazin minier
continuând să lupte cu sărăcia şi
lipsa de perspectivă.

Soluţia salvatoare, cea a renaşterii
zonei şi a relansării ei economice a
venit din partea culturii, şansa Lens-
ului legându-se de o iniţiativă a
Ministerului Culturii şi Comunicării
din Franţa. Având ca obiectiv
descentralizarea ofertei culturale la
nivel naţional, Ministerul Culturii
propune, în anul 2003, delocalizarea
unor mari muzee pariziene.
Potenţialul acestui demers, care îl
are la origine pe ministrul Jean-
Jacques Aillagon, este sesizat de
către directorul general al Muzeului
Louvre din Paris, în persoana lui
Henri Lorelle. Acesta răspunde
favorabil ideii inovative, perspectiva
deschiderii unei antene a Louvre-
ului devenind posibilă prin lansarea
unui apel naţional la candidaturi.
Mobilizarea factorilor de decizie
regionali, departamentali şi comu-
nali din zona Lens a fost una
exemplară, acest fapt asigurând
succesul candidaturii Lens-ului.  În
anul 2004, prim-ministrul francez
Jean-Pierre Raffarin face public
anunţul viitoarei implantări a
Muzeului Louvre la Lens, debutând
astfel ample lucrări, concretizate, opt
ani mai târziu în apariţia noului
muzeu (Projet Scientifique et
Culturel. Le Louvre autrement).

Bazinul minier Lens
S
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Louvre Paris

Louvre-Lens

Louvre-Lens. Galeria Timpului

Inaugurarea
muzelui Louvre-Lens

a avut loc în
4 decembrie 2012.

Data deschiderii are valoare de
simbol, ziua respectivă fiind dedicată
celebrării Sfintei Barbara, ocroti-
toarea minerilor. Realizat de agenţia
japoneză SANAA în stilul său
consacrat inconfundabil,  muzeul
Louvre-Lens este înconjurat de un
imens parc şi cuprinde trei spaţii
expoziţionale principale: Marea
Galerie (la Grande Galerie),
Pavilionul de Sticlă (le Pavilion de
Verre) şi Galeria Expoziţiilor Tem-
porare (la Galerie des Expositions
Temporaires). De asemenea,
muzeul este prevăzut cu o bibliotecă,
un centru de documentare şi o serie
de alte spaţii complementare.

Galeria Timpului

(la Galerie du Temps) constituie
nucleul muzeului. Într-un spaţiu
generos, organizat în trei secvenţe:
Antichitate, Ev Mediu şi Epocă
Modernă, sunt prezentate publicului
peste 200 de exponate, aparţinând
artei europene, mediteraneene şi
islamice. Cea mai veche piesă ex-
pusă reprezintă o tabletă mesopo-
tamiană cu scriere precuneiformă,
cea mai recentă fiind La Liberté
Guidant le Peuple, celebră pictură a
lui Eugene Delacroix. Criteriile
selecţiei pieselor sunt simple:
notorietatea artistului/operei,
respectiv calitatea lor estetică.
Pavilionul de Sticlă, respectiv Galeria
Expoziţiilor Temporare vin în
completarea ofertei expoziţionale a
Marii Galerii.

Două au fost obiectivele principale
urmărite de iniţiatorii proiectului. Pe
de-o parte, a fost vizată creşterea
gradului de atractivitate teritorială,
prestigiul Louvre-ului, notorietatea
acestui muzeu-simbol constituind un
factor decisiv al atragerii de turişti dar
şi a unor companii importante, a unor
mari investitori. De cealaltă parte,
implantarea unui satelit al celebrei
instituţii muzeale a dinamizat viaţa
comunitaţii lenoise, accesul la
valorile inegalabile ale Louvre-ului
îmbogăţind capitalul cultural al
locuitorilor şi crescându-le acestora
şansa reuşitei sociale.

Succesul proiectului este demon-
strat şi de rezultatele economice
generate, impactul asupra sectorului
fiind unul pozitiv şi imediat. În primul
an de la inaugurare, muzeul a
beneficiat de prezenţa a circa
900.000 de vizitatori, efectele în lanţ
produse fiind reprezentate de
crearea a 400 de noi locuri de mun-
că, deschiderea a nouă restaurante
şi a treisprezece unităţi de cazare,
dar şi de stabilirea în zonă a unor
diverşi investitori. Totodată, a crescut
şi notorietatea Lens-ului, plasat de
cunoscuta publicaţie New York
Times pe un onorant loc 26 în topul
destinaţiilor de descoperit în 2013.

Chiar dacă entuziasmul iniţial s-a
temperat după momentul deschi-
derii, rata de vizitare se menţine una
crescută, media cifrându-se undeva
la 450.000 de vizitatori, anual,
Louvre-Lens fiind al treilea cel mai
vizitat muzeu din afara Parisului.
Conform unui bilanţ al primilor cinci
ani de funcţionare, muzeul a
înregistrat în perioada menţionată
(2012-2017) încasări de 1,8 milioa-
ne de euro anual, veniturile econo-
mice totale generate ridicându-se,
cumulat, la 134,6 de milioane euro.
Mare parte din publicul Muzeului
Louvre-Lens este unul francez (56
%), vizitatorii străini regăsindu-se
într-o măsură mai mică (44 %). Cei
mai mulţi dintre turiştii străini provin
din Belgia (46 %), ţările de Jos (16
%), Regatul Unit (11 %), Germania,
respectiv Elveţia (fiecare cu 5 %).

continuare în pag.8
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Dan POPESCU

urmare din pagina 1

Mihail Manoilescu

8. O succintă prefaţă la partea a
II-a a articolului. Rămasă fără aliaţi
- fără  garanţii - din partea puterilor
occidentale - Marea Britanie şi mai
ales Franţa, care nu se mai aflau în
poziţie de a le respecta. Într-un
peisaj militar şi politic dominat real
de Marea Germanie şi (în mod fals,
o va dovedi în Grecia etc.) de Italia,
România va urmări, încă din 1938,
o apropiere cât de strânsă de
Germania. Şi va cădea astfel în
capcana Führerului. Care avea
oricum mare nevoie de România,
petrol cu precădere, dar şi cereale,
cât şi armată care să-i împlinească
propriile interese . Hitler va stimula
pe sovietici, "prietenii" Germaniei,
să ne răpească Basarabia şi
Bucovina de Nord. Va sprijini masiv
pe maghiari - şi va descuraja
România în reacţiile ei fireşti - să ne
ia o bună parte din Transilvania
locuită mai ales de români. Iar pe
bulgari îi va sprijini să ajungă stăpâni
în Cadrilater… Adus la cârma ţării
două zile înainte de plecarea Rege-
lui Carol al II-lea, după un scurt
intermezzo de alianţă cu legionarii
pe care apoi i-a înlăturat, generalul
şi apoi Mareşalul Ion Antonescu are
o vădită înclinaţie în a-l crede pe
conducătorul german. Se aliază dar
total cu acesta - care proiectase şi
înfăptuise marile nenorociri de
atunci ale României - într-un război
pe viaţă şi pe moarte împotriva
URSS: "Războiul sfânt împotriva
bolşevismului (Cruciada)", aşa îl
întitulase Ion Antonescu. Sperând că
va redobândi astfel, prin lupte,

Basarabia şi Bucovina de Nord, şi
chiar le-a redobândit până când
"cruciada" declarată a început să
piardă teren şi să se rostogolească
pe toboganul unor înfrângeri catas-
trofale. Sperând să redobândească
şi Transilvania, erau însă doar
promisiuni vagi ale lui Hitler aliat la
fel de strâns şi cu Ungaria lui Horty
şi apoi al lui Szalasi. Tocmai în asta
a constat mârşăvia lui Hitler: ai un
prieten, un aliat, pe care îl strângi
cât poţi de gât în favoarea altora.
Un aliat de la care îţi procuri multe.
Dar pe care nu-l laşi din mână: îl
controlezi, îl stăpâneşti, chiar mai
mult, târându-l cu tine prin nesfârşita
Rusie. Şi dacă el, aliatul, are vreo
reacţie, declari că îl vrei nimicit,
stârpit, făcut praf. (O paranteză. Cred
că ar fi interesant pentru istoriografia
noastră să redea mai mult, chiar în
detaliu, consiliile acelor generali
români care s-au opus lui Anto-
nescu să meargă mai departe de

Nistru,  care şi-au dat chiar demisia
când acesta a trecut armata
românească peste marele râu. Au
considerat că o asemenea cam-
panie nu era necesară. Oare ei ce
au avut de spus? Închei paranteza).

Sunt proiecte care s-au prăbuşit
odată cu prăbuşirea -  previzibilă,
încă din 1940, vezi diplomatul
Gisevius - a Germaniei. Rămâne,
totuşi, printre altele, o întrebare: de
ce "Războiul sfânt contra bolşe-
vismului" pentru România, când
erau marile puteri occidentale care
aveau un pasiv mult mai greu cu
bolşevismul - intervenţiile militare
din 1918-1922, contestarea dură de
către comunism a marilor lor
imperii coloniale, contestarea pro-
nunţată a sistemului lor capitalist:
"în putrefacţie", "muribund", "pe
marginea prăpastiei", declarând,
adeseori, făţiş, imperativul apropiat
al căderii imperialismului lor etc. Or,
toate aceste puteri, şi Marea
Britanie şi Statele Unite, chiar şi
Franţa, câtă mai era, se aflau într-o
strânsă alianţă acum cu URSS-ul
bolşevic şi care le dorise pierirea. În
loc să distrugă "Imperiul răului",
cum l-au denumit, mai târziu, marii
conducători vestici, ei s-au aliat cu
el, cu laude, elocvente şi deloc
aşteptate, faţă de forţa sa econo-
mică, faţă de morala sa social-
umană, faţă de patriotismul şi erois-
mul oamenilor de acolo. Iar stin-
dardul anticomunist îl purta tocmai
biata Românie, vecină pe o foarte
mare parte din graniţa sa cu URSS-
ul, şi care era un capitalism mult
mai timid, nici pe departe având din
"putrefacţia" celui din Marea
Britanie, din SUA etc., foşti inamici
învederaţi, încercaţi ai ruşilor. Aşa se
scrie istoria, dar în acest cadru nu
se vădeşte nici măcar o fărâmă de
logică...

9. Eu nu îi fac o vină lui Antonescu.
N-am fost acolo, nu am trăit acele
împrejurări. Nu le-am studiat sufi-
cient. Sunt doar căpitan "intendant"
(001) în "retragere", cunoştinţele
mele de tactică şi strategie armată
sunt limitate. Fac, dar, confienţă şi
altora. Probabil, mai mult decât
probabil că nu avea altă posibilitate
ca să salveze România de la
disoluţie şi sperând la reîntregirea
ei, decât alianţa cu Germania. Să-i
întrebăm însă - dacă am putea, că
nu mai prea putem - pe sutele de
mii de soldaţi români morţi în
condiţii groaznice în zăpezile   uriaşe,
gerurile blestemate, nisipurile
mlăştinoase, câmpiile cu arşiţă, în
teritoriile fără de capăt ale Rusiei.
Pe prizonierii care au suferit cumplit.
Ei sunt oare de aceeaşi părere -

fireşte că este vorba de trecerea
Nistrului - mai ales când pentru
reîntoarcerea Transilvaniei furate de
la România "a aplicat" întâi şi clar
Stalin, într-un spaţiu politic pe care
Churchill şi Roosevelt i l-au dat lui
spre gestionare? Şi atunci?... Între
miile şi miile de pagini de memorii
ale unor ostaşi - este drept, sunt şi
alţii, ce susţin contrariul - se află
sugestiv cele scrise de căpitanul
Dumitru Păsat, publicate relativ
recent în Editura Humanitas. Sunt
gândurile unui ofiţer român - n-a
fost deloc singurul, dimpotrivă - care
s-a vădit limpede în vederile sale.
Un ofiţer căzut în nenorocitul,
mizerabilul prizonierat la Cotul
Donului şi care consuma din plin
răul cumplit al acestei etape: "Mă
gândeam, acum, ce vină aveam, eu
şi toţi ca mine de pe câmpurile de
bătaie, să îndurăm asemenea
chinuri? Ce legătură aveam eu cu
Hitler, Mussolini, Antonescu şi Stalin
şi cu nenorocita lor politică? Ce
căutam eu în pustia asta de câmpie
rusească? Ce aveam eu şi toţi ca
mine de câştigat din acest
măcel?..." "Ce căutăm noi aici, măi
Păsat, pentru cine şi pentru ce
luptăm noi? Va fi vai de capul nostru,
ori vom muri şi ne vor rămâne
oasele prin aceste pustiuri, ori vom
cădea prizonieri şi vom muri de
foame...". Sunt întrebări şi gânduri
ale căpitanului Păsat, luptător dârz
şi sincer, la care nu se poate
răspunde ca la şcoală, la ora de
aritmetică. Din păcate. Dar merită
reflectat asupra lor. Politica
înseamnă şi inspiraţie, curaj, si-
tuarea de partea dreptăţii. Aseme-
nea realităţi, întrebările amintite şi
posibilele răspunsuri se degajă
oricum din volumul lui Mihail
Manoilescu. Ne-am mai referit.
Răpirea Transilvaniei se vădeşte
tocmai într-o asemenea cheie
nebulos-ticăloasă... Erau vremuri
tulburi, sumbre. Un război mondial
devastator în derulare şi care anunţa
noi ipostaze cutremurătoare. Printre
altele, Europa se dezagrega deloc
încet. Erau şefi de state şi politicieni
fanatici, versatili, fără conştiinţă, fără
scrupule, urmărind stăpânirea cu
orice preţ a lumii. Moarte pe toate
căile posibile şi "imposibile"
opozanţilor de un fel sau altul. Iar
faptele se derulau în consecinţă...
Şi încă, în acelaşi sens. August

1940. Sfârşit de vară la Viena,
splendida capitală a Austriei
germane. Tradiţional, faimos centru
european. La Viena, la al cărui
asediu, în 1683, de către turci, cam
tot în aceleaşi luni, august-septem-
brie, domnitorul muntean Şerban
Cantacuzino, editorul Bibliei ro-
mâneşti, riscându-şi viaţa întru apă-

rarea creştinătăţii, riscându-şi viaţa
lui şi a altora, dăduse asediatorilor
osmalîi obuze umplute cu paie
contribuind la înfrângerea lor
umilitoare. Drumul spre centrul şi
apusul Europei fusese, încă o dată,
închis turcilor prin contribuţie
românească. În aceeaşi Vienă,
deci, delicată şi primitoare, se vădea
acum locul unei dureroase tragedii
româneşti. După cum se stabilise
iniţial în condiţii specifice, urmau să
negocieze, să trateze asupra
teritoriului nostru naţional, mai mulţi
corifei politici, conducători de state.
Pe de o parte, un fost pictor nu fără
talent dar ratat, fost caporal în armata
germană, fanatic revanşard,
dictator rasist şi sângeros, feroce,
dar ajuns în vârful puterii prin alegeri
democratice. Un fost învăţător şi
gazetar socialist italian, promotor
european al fascismului, apologet
de forţă al "renaşterii" Imperiului
Roman pe câteva continente, cu un
facies mobil frizând deseori ridicolul
în discursurile  sale pompoase.
Veghiind "din umbră", un gruzin rus,
inteligent şi viclean deopotrivă,
devenit revoluţionar de profesie, cu
hainele pătate mult de sângele
victimelor sale numeroase, con-
secvent în satisfacerea marilor
interese strategice ruseşti. Repre-
zentanţii lor la Viena au fost un
oarecare negustor de vinuri fără
prea multă cultură, băţos şi veleitar.
Un relativ tânăr italian gominat şi
fante precum Rudolf Valentino, ca
om politic produsul căsătoriei sale.
Farseuri amândoi. Din "umbră", un
foarte bun funcţionar de partid
bolşevic sovietic, mereu atent, la
ordin şi foarte condescendent faţă
de şef. Pe urmă, câţiva aristocraţi-
politicieni maghiari, Horthy, Csaki,
Bardossy, parcă din altă lume,
veleitari prin profesie.

Pe cealaltă parte, România cu un
rege cam fanfaron şi "iute la bani"
pentru el, om de cultură şi, deo-
potrivă, Mecena al culturii naţionale,
abil, gândind şi acţionând într-o
lume inamică. Un prim-ministru
industriaş, realist şi inteligent, cu
performanţe, respectându-şi ţara,
Un mare ministru de Externe, o
reală somitate a ştiinţei economice
universale, recunoscută şi atunci şi
în timp, cu o cunoaştere perfectă a
politicii mondiale prezente şi de
perspectivă. Pe urmă, un mare şi
înţelept ardelean, licenţiat şi doctor
în Drept la Universitatea din Cluj,
avocat cu procese, luptător în
Legiunea Voluntarilor Români din
Italia, primul preşedinte al Asociaţiei
Generale a Românilor Uniţi (1929-
1937), recunoscut om de cultură şi
de mai multe ori ministru român
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apreciat. Dacă nu ar fi fost cizma
teutonă tropăind zgomotos şi
victorioasă pe mai mult de jumătate
din Europa şi urmărind să stă-
pânească şi ceea ce a mai rămas
din ea, este evident că la "tratative"
ar fi izbândit România. Având de
partea ei moşii şi străbunii, istoria,
adevărul, marile ei sacrificii de
sânge în timp, înţelepciunea şi "mai
mereu" echilibrul ei politic. Aşa în
schimb, fiind minţită, "fără nici o
negociere, fără tratative" pentru care
în fapt fusese România invitată la
Viena, au dictat ceilalţi ce şi cum
trebuie făcut. Un "Dictat" care, la
scara, la proba mereu verosimile
ale timpului, nu a durat nici cinci ani.
Cam cât a durat "marele imperiul
nazist"... Cum reiese din volumul lui
Mihail Manoilescu, Dictatul, fără nici
un temei istoric, etnic, răpirea unei
părţi din Transilvania, au fost o
lucrare nazistă generată de interese
politice şi militare ale Germaniei lui
Hitler şi Ungariei lui Horthy etc. Era,
deci, firesc ca Dictatul să fie anulat,
să dispară o dată cu pieirea
nazismului criminal şi antiuman,
rasist, exterminator. Condamnat în
timp de toate instanţele naţionale
şi internaţionale, de o întreagă
istorie a lumii.

10. Revenind, dar, nemijlocit la
cele scrise de fostul nostru ministru
de Externe în partea a doua a lucrării
sale "Dictatul de la Viena. Memorii.
Iulie-august 1940", Paul Editions,
Mihail Manoilescu examinează în
detaliu etapele care au precedat
funestul act din 30 august 1940.
Respectiv tratativele româno-
maghiare de la Tr. Severin. În prea-
labil, ceea ce s-a numit "Consul-
tarea ardelenilor". Cele 2 Consilii
de Coroană dinaintea şi de după
acceptarea Dictatului - Iuliu Maniu,
unii liberali şi alţi politicieni nu au
participat, ei nefiind de acord cu
"suspendarea" partidelor în vremea
dictaturii regelui Carol al II-lea (partid
unic) şi nevroind să aibă relaţii cu
acesta. Deopotrivă, fostul ministru
analizează urmările Dictatului. Ce
s-a întâmplat acceptând Dictatul şi
ce putea să se petreacă dacă am fi
respins Dictatul. Cum se vădeau în
acele zile, într-o Europă dominată
de Germania, Italia (fals, cum
spuneam), Rusia, perspectivele
României. şi cum s-au adeverit sau
nu acestea mai târziu. Sunt abordări
originale, inedite până la el dar şi
mulţi ani  mai târziu, ale unui cerce-
tător care, cum arătam, cunoştea
temeinic istoria economică şi
politică a Europei, a lumii. Care se
confruntase, în elaboratele sale, cu
prezentul atât de dur, cu  viitorul, aşa
cum se vădea acesta. şi care lua în
calcul ambele ipostaze ale războ-
iului ce devenise, în bună măsură,
deja mondial în 1940: victoria Axei
dar şi victoria aliaţilor, atunci Marea
Britanie şi Franţa având deja pe
grumazul ei cizma nazistă. Cum se
poziţionau astfel politicienii români?
Ce putem menţiona succint referitor
la concluziile unui specialist, nu doar
politic, ce nu a jucat, în niciun fel,
parti-pris-ul?

"Guvernul nostru şi-a dat seama,
arăta Manoilescu în volumul său
menţionat, de necesitatea de a nu
lua decizii în chestiunea Ardealului
fără a consulta pe ardeleni şi de
aceea i-a ţinut la curent fie indivi-
dual, cum a fost cazul lui Maniu şi
cu mitropolitul Ardealului Bălan, pe
care eu l-am informat regulat şi
direct, fie în adunări restrânse, dar
reprezentative... (Astfel, n.n.) în ziua
de 2 august a avut loc acasă la
Gigurtu o consfătuire vastă a
fruntaşilor ardeleni... Au fost pentru
refuzul tratativelor şi rezistenţă, cu o
motivare pur sentimentală: mitro-
politul unit Niculescu, Vlad, Augustin
Pop şi Vitican. Au fost pentru
amânare (ca şi cum amânarea
depindea de noi): Bălan, Lugoşianu,
Baciu. Nu şi-au precizat opinia
asupra tratativelor: Horia Sima şi
Silviu Dragomir. În fine, au acceptat
principiul tratativelor făcând diferite
recomandări: Vaida-Voievod, Sextil
Puşcariu, Valer Pop, Lupaş, Iuliu
Haţieganu, Bornemisa, Savu". Iată,
sintetic, câteva puncte de vedere
redate de Manoilescu: Vlad:
"poporul ardelean nu admite nici o
cedare, care, de altfel, ar fi vremel-
nică, căci baza Unirii din 1918 a fost
voinţa ardelenilor la Alba Iulia, iar
nu armata românească". Mitropo-
litul Bălan: "a recomandat să rezol-
văm chestia bulgărească, pentru a
servi mai bine cauza Ardealului...".
Valer Pop: "... dacă ungurii cer mult,
să le refuzăm orice...". Lupaş: "...a
recomandat să aranjăm cu Bulgaria
cu orice preţ ca să putem rezista la
nord şi să mobilizăm politiceşte în
favoarea noastră pe saşi şi pe şvabi,
care nu doresc să treacă la unguri...".
Bornemisa: "...decât să fim înghiţiţi,
mai bine să mergem... cu Axa" etc.
Vaida a mai spus: "ca normă gene-
rală de politică"... "preferă să evite
măcelul decât să (se) ajungă la stâr-
pirea românilor într-un război dezas-
truos... A dezminţit cu energie şi cu
umor că Maniu şi cu el s-ar gândi la
autonomia Ardealului..." etc.

11. ...La 16 august şi respectiv 19
august 1940, au început discuţiile,
impuse  de Germania, la Tr. Severin
şi respectiv Craiova, privind pre-
tenţiile total nejustificate şi penibile
ale Ungariei asupra unei mari părţi
din Transilvania şi, în capitala Olte-
niei, privind pretenţiile  Bulgariei,
remarcabile mai ales prin insistenţă,
asupra Cadrilaterului. România nici
nu voia să ia în seamă astfel de
tratative, dar, cum scrie Manoilescu,
"am fost ameninţaţi din nou de
Germania cu declanşarea unui atac
unguresc şi bulgăresc împotriva
noastră (inclusiv cu atacul trupelor
germane, dar şi al celor ruseşti, n.n.)
dacă tratativele vor trena"... În
frumosul edificiu "Bibicescu" din Tr.
Severin, maghiarii au fost de la
început mai mult decât fermi:
"consideră un sacrificiu greu orice
bucată din teritoriul Transilvaniei pe
care nu o revendică"... "Deosebirea
între unguri şi noi, mai scrie
Manoilescu, era că ungurii puneau
întâi compromisul, adică ideea unei
noi graniţe trasată concret şi după
aceea schimbul de populaţie (fiind
trimişi românii în România şi
ungurii care locuiesc în România,
în Ungaria, n.n.) pe când pentru noi
(în faţa pretenţiilor maghiare, n.n.),
scopul era schimbul de populaţie
iar un eventual corectiv teritorial nu
ar fi avut altă raţiune de a fi decât
aceea de a oferi spaţiul de trai
necesar ungurilor agricultori expul-
zaţi din România... De aceea,
schimbul de populaţie acceptat şi
de guvernul unguresc domină chiar
chestiunile de teritoriu, în sensul ca
acestea din urmă trebuie să se
pună, în mod logic, numai în funcţie
de chestiunile de schimb de
populaţie". În poziţia lor de a nu face
un pas înapoi, "maghiarii au

formulat pretenţia nebunească de
a se retroceda Ungariei toată
Transilvania de la nord de Mureş,
inclusiv Aradul, lăsându-ne nouă
Blajul, Mediaş şi Sighişoara şi
trecând la unguri Alba Iulia şi
Braşovul". Teritoriul reclamat
cuprindea "...2.200.000 de români
curaţi". Nu se puteau accepta
asemenea fantezii. Guvernul nostru
a fost hotărât. Ardeleanul de
obârşie, marele om politic Valer
Pop, care conducea pentru Româ-
nia tratativele de la Tr. Severin, va
arăta în acest sens în 19 august
1940: "Menţin în întregime punctul
de vedere enunţat (de Guvernul
României, n.n.) în aide-memoire-
ul de la 16 august. Guvernul regal
român nu are nimic nici de retras
nici de adăugat". Era din nou un
răspuns ferm românesc faţă de
pretenţiile nesăbuite maghiare.

...Au mai fost şi alte discuţii la Tr.
Severin, pe diferite probleme,
remarcate esenţial prin aberantele
cereri şi cinismul maghiar în ce
privea retrocedările teritoriale în
Transilvania. Pe partea noastră,
"tratativele au fost conduse cum nu
se poate mai bine de către Valer Pop
ajutat de colaboratorii săi" scrie M.
Manoilescu. Şi tot el arată: "Noi nu
am cedat nimic, rămânând până la
sfârşit pe terenul nostru iniţial. Noi
nu am recunoscut nimănui nici un
drept asupra teritoriului nostru - care
nu s-a constituit prin Tratatul de la
Trianon, n.n. - şi nu am pus
Transilvania la împărţeală... Nu am
făcut nici o ofertă şi nu am acceptat
nici o cerere pentru un kilometru
pătrat din teritoriul naţional... În
sinteză, câtă vreme am tratat relativ
liber, nu am cedat nimic şi nu am
consimţit la nici o ştirbire a ţării...".
La Craiova, funcţie de specificul
chestiunii Cadrilaterului, proble-
mele au avansat...

La 23 august 1940, arată fostul
ministru de Externe, "Următor meto-
dei noastre de a consulta totdeauna
pe fruntaşii ţării asupra hotărârilor
de luat, am propus regelui convo-
carea unui Consiliu de Coroană,
care cuprindea pe lângă membrii
guvernului şi pe toţi consilierii regali.
Au mai luat parte şi negociatorii de
la Tr. Severin şi Craiova". Referitor
la Transilvania, citează acelaşi autor,
precum şi la "insolenţa ungu-
rească", "Vaida-Voievod a debutat
prin a mulţumi cu accent cald lui
Gigurtu, mie şi delegaţilor noştri,
pentru demnitatea cu care am
apărat interesele ţării. Ne-a îndem-
nat să sacrificăm Cadrilaterul,
însoţind cedarea de un schimb total
şi obligatoriu de populaţie, aşa ca
să nu mai rămână nici un român în
Bulgaria şi nici un bulgar în Româ-
nia. Sfatul său de a grăbi încheierea
cu Bulgaria a fost motivat cu o

formulă plastică, foarte caracteristică
pentru oratoria lui: "Cadrilaterul e
degetul mic. Dincolo e braţul""

Nicolae Iorga, printre altele, arăta:
"...Ungurii pretind că nu mai există
Tratatul de la Trianon, dar există
preţul lui: morţii din războiul
nostru...". Mitropolitul Bălan: "... Să
fim categorici faţă de unguri care,
de altfel, nu cred că vor primi
principiul schimbului de populaţie,
să întărim armata, să ridicăm
moralul, să ne ascuţim săbiile...".
Valer Pop a formulat pe hârtie,
redactate foarte clar, instrucţiunile
care s-au dat de Consiliul de
Coroană primului nostru delegat la
Tr. Severin: "Să se obţină prealabil,
şi ca o condiţie sine-qua-non de la
unguri, acceptarea principiului
etnic, după care urma să se facă un
schimb de populaţie total şi
obligatoriu între cele două ţări...
Numai după ce s-ar obţine recu-
noaşterea acestui principiu şi s-a
hotărât că nici o schimbare de
frontieră să nu poată avea loc decât
după strămutarea efectivă a
minoritarilor unguri la graniţa de
vest, să se treacă la partea a doua a
tratativelor şi să se calculeze
numărul total al ungurilor din
România (care urmau să fi fost
evacuaţi) şi apoi suprafaţa strict
necesară existenţei ungurilor
muncitori de pământ, cu indicarea
regiunii de la graniţă în care s-ar
face strămutarea...". Asemenea
concluzii şi opinii "au fost aprobate
în unanimitate inclusiv de rege,
conchide Mihail Manoilescu. Şi mai
spune economistul: ... s-a folosit şi
influenţa pe care o aveau în mod
natural saşii din Ardeal, obţinând din
partea lor... un concurs activ, care s-
a vădit şi printr-o acţiune continuă şi
prin intervenţii în anumite momente
grele...". În acelaşi sens, un fapt
important, amintit în mai multe
rânduri de Mihail Manoilescu în
volumul în discuţie, este şi acela că
reprezentanţii populaţiei săseşti din
Ardeal doreau să rămână în
România, au sprijinit punctele de
vedere româneşti; la un moment dat
a fost chiar vorba ca Hans Otto Roth
(pe nepotul său de bunic, născut la
Mediaş şi trăind în Germania, am
avut plăcerea să-l am la doctorat,
din păcate decedând de un cancer
galopant înainte de finalizare) să
intre în guvernul Gigurtu, fiind însă
"sfătuit" de legaţia germană să nu
depună jurământul. Semnificativ
pentru evocarea în bine a tuturor
ideilor româneşti şi deloc a celor
maghiare de atunci.

12. ...Au avut loc, în prealabil de
Viena, mai multe întâlniri româneşti
cu Fabricius, un aide-memoire
referitor la eşecul tratativelor de la
Tr. Severin ş.a. Demonstrându-se,

scrie Manoilescu, că noi am păstrat
în totul linia stabilită anterior, la
Berchtesgaden şi Roma, şi că
ungurii sunt aceia care au derogat
de la ea. Ungaria a formulat "pur şi
simplu imense cereri de ordin
teritorial neavând nici o justificare
etnică". Pe de altă parte, Csaki, la
Budapesta s-a întâlnit cu amba-
sadorii Italiei şi Germaniei (26 au-
gust) şi le comunicase că "Ungaria
este hotărâtă să dezlănţuie
războiul". Se înţelegea ce război şi
de cine era sprijinită efectiv militar
Ungaria, respectiv de Germania,
URSS, Bulgaria, Italia. Însă, scrie
Mihail Manoilescu, Germania încă
nu declarase făţiş, hotărât că Româ-
nia şi Ungaria, neînţelegându-se
până atunci, trebuie "să se supună
necondiţionat arbitrajului Germa-
niei şi Italiei".

Iată că, totuşi, în 27 august 1940,
legaţia germană din Bucureşti
transmite următoarea notă, redată
textual de Manoilescu: "Vă rog să
invitaţi imediat pe ministrul de
Externe în numele guvernului Reich-
ului la o convorbire asupra afacerilor
ungaro-române, cu guvernul Reich-
ului şi guvernul italian reprezentat
prin contele Ciano, pentru joi, la
amiază (29 august) la Viena. Ar fi
recomandat ca ministrul de Externe
să primească depline puteri pentru
tratative asupra relaţiilor româno-
ungare". Deci o invitaţie "pentru
convorbire, precizează Manoilescu,
şi anume numai pentru una cu gu-
vernul Reich-ului şi guvernul italian,
deci nu şi cu ungurii, ceea ce
excludea, o dată mai mult, noţiunea
arbitrajului. Pe urmă doar tratative
şi nu încheieri, cu alte cuvinte
discuţia asupra anumitor puncte,
sub rezerva aprobării lor de către
guvernul român". Şi încheie Manoi-
lescu: "Las pe diplomat şi pe istoric
să califice cum se cuvine procedeul
întrebuinţat de germani şi italieni de
a ne atrage sub pretexte false la o
întâlnire care avea să se transforme
într-o cursă. Să inviţi pe om în casa
ta pentru un scop şi după aceea să-
i pui revolverul la tâmplă pentru a-i
cere nu numai cu totul altceva, dar
a-i pretinde un lucru pe care te-ai
jurat sub toate formele timp de
două luni de zile şi până în ajun că
nu-l intenţionezi nicidecum!" Oare
cum se numeşte asta, când, cum
arată Mihail Manoilescu în conti-
nuare în volumul său, la Viena în
29-30 august 1940 s-au petrecut cu
totul altele decât promiseseră
hotărât germanii? De ce, oare, în
doar 2 zile - opiniez că mai demult
şi nu doar atunci - s-a modificat o
astfel de optică şi ce s-a petrecut la
Viena? Vom putea urmări consi-
deraţiile lui Mihail Manoilescu
deosebit de clare. (va urma)

Valer Pop

Universitatea Regele Ferdinand I din Cluj
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Virgil NICULA

urmare din pagina 1

Fiecare dintre noi încearcă să fie
optimist în această perioadă şi se
agaţă de ştiri pe care le consideră
relevante prin prisma propriilor
surse de informaţii. Până la urmă,
ceea ce depinde de noi este să ne
întărim imunitatea, în rest, suntem
prea mici pentru o lume tot mai
globalizată. Cum spunea Osho:
"viaţa începe acolo unde frica se
termină". Al doilea val al pandemiei
de coronavirus pune în pericol
redresarea turismului european şi
mondial, care a fost dat înapoi cu
20 de ani. Organizaţia Mondială a
Turismului se aşteaptă ca
încasările din turism să scadă în
acest an cu sume cuprinse între
910 miliarde de dolari şi 1.200 de
miliarde de dolari.

Conform datelor prezentate de
Travel Industry Wire, Cipru şi
Muntenegru au înregistrat cele mai
accentuate pierderi de turişti străini,
-85%, respectiv -84%. România nu
se află nici ea prea departe, cu o
scădere de 80% a numărului de
turişti stră ini, fiind urmată de
Turcia, unde scăderea este de
77%, apoi Portugalia şi Serbia, cu
câte 74%. Alte scăderi semnifi-
cative s-au înregistrat în Islanda şi
Malta, ambele având cu 71% mai
puţ ini turişti stră ini în urma
restricţiilor stricte de la frontieră. Cel
mai recent studiu al Organizaţiei
Mondiale a Turismului arată că
reintroducerea restricţiilor, în cel
de-al doilea val al pandemiei, a dus
la o scădere cu 68% a turiştilor
străini în Europa, comparativ cu
anul 2019. În lunile iulie şi august,
relaxarea moderată în întreaga
Europă a arătat că este posibil ca
turismul să aibă parte de o uşoară
revenire, dar venirea celui de-al
doilea val a stopat acest proces.

Perspectiva din ultimul trimestru
al anului 2020 nu este deloc
îmbucurătoare în privinţa turiştilor
străini,  estimările arătând că
numărul acestora a scăzut cu 61%.
Numărul mic de turişti are conse-
cinţe economice grave în întreaga
Europă, pentru că redresarea
economică depinde în mod semni-
ficativ de turism, care generează
aproape 10% din PIB-ul Uniunii
Europene şi asigură 22 de mili-
oane de locuri de muncă în dome-
niu, iar la nivel mondial se
estimează că 120 de milioane de
locuri de muncă sunt în pericol.
"Este imperativ să reconstruim

sectorul turistic, pentru ca acesta
să îşi recapete poziţia de furnizor
de locuri de muncă decente,
venituri stabile ş i protector al
patrimoniului nostru cultural şi
natural", a declarat secretarul
general al ONU, cu ocazia  lansării
unui nou raport privind situaţia
globală a turismului. Persoanele
care sunt dispuse să călătorească
în următoarele luni, chiar dacă
vaccinul împotriva coronavirusului
nu este încă disponibil, vor lua
deciziile în funcţie de trei tendinţe
de bază: vor rezerva mai puţin în
avans; vor evalua toate riscurile (de
sănătate, economice şi etice); vor
cere un nivel de transparenţă "fără
precedent" de la companiile şi
destinaţiile de turism (raportul "The
new world of travel" întocmit de
Skyscanner). Analiza datelor Sky-
scanner confirmă, de asemenea,
că intenţia de a călători pe teritoriul
naţional a crescut din cauza modi-
ficărilor restricţiilor de mobilitate:
"fie că este vorba de planificare a
că lătoriilor, de evaluarea în
profunzime a riscurilor înainte de a
decide sau de solicitare a unui nivel
de transparenţă fără precedent
pentru a rezerva cu încredere, toate
aceste schimbări de mentalitate
modelează călătoria viitorului".
Potrivit raportului, modelele de
căutare a zborurilor naţionale,
regionale ş i internaţ ionale
sugerează că ritmul de redresare
nu va fi omogen, ci va depinde de
economia globală şi va veni din
partea companiilor aeriene low-
cost. Pe de altă parte, printre cei
care încă mai doresc să călăto-
rească, a apărut un nou şi complex
proces decizional care depinde de
disponibilitatea individuală de a-şi
asuma riscuri. De exemplu, acei
oameni cu o anumită dorinţa de a
planifica o călătorie îşi vor pune
sigur întrebări precum: fac
rezervarea înainte să rămân 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
că lătorească sunt cei mai
preocupaţ i de aspectele de
sănătate şi etice, deoarece îşi pun
probleme 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 introducerea
COVID în ţările cu o incidenţă
scăzută a coronavirusului".

Deoarece sănătatea continuă să

fie unul dintre obstacolele majore
în calea redresării sectorului, este
esenţ ial să se restabilească
încrederea şi securitatea. Pe de
altă parte, cercetările arată faptul
că preocuparea pentru durabilitate
nu mai este o prioritate pentru mai
mulţi călători. Managerii unor mari
lanţuri internaţionale consideră că
în 2021va fi mult mai bine ca în
2020 şi că, în ultimul trimestru al
anului viitor, industria călătoriilor îşi
va relua activitatea. Anul 2021 va
prezenta cifre mult mai bune decât
cele din 2020, potrivit CEO al
lanţului hotelier Marriott Inter-
national, care a participat la o
dezbatere în timpul unui eveniment
organizat de Universitatea din New
York, estimând că în ultimul
trimestru al anului 2021 va exista
un sentiment general că pandemia
COVID a fost lăsată în urmă, ceea
ce va face posibilă începerea
recuperării că lătoriilor, "nu
instantaneu, ci destul de repede".
La rândul său, CEO-ul Hilton, a
declarat că se aşteaptă ca 2021 să
fie anul cu o mare creştere a
RevPar-ului (venituri pe cameră
disponibilă), reamintind că Asia se
îmbunătăţeşte şi a considerat că
Japonia şi SUA sunt relativ sta-
bilizate. CEO-ul Hyatt a numit anul
2021 un "moment decisiv care va
aduce un nivel extraordinar de
speranţă", considerând creşterea
economică a companiei drept
aducătoare de bunăstare şi, mai
presus de toate, o nouă

mentalitate. Managerii au fost foarte
dezamăgiţi de lipsa de stimulente
economice pentru companii din
partea autorităţilor din SUA, în
special cu referire la hotelurile
francizate ş i companiile mici.
Deoarece calitatea oferită de
produsul turistic va deveni mai
relevantă, pe măsură ce clientul
devine mai conştient de alegerea
sa legată de destinaţia de vacanţă
şi de ce, "protecţia mediului va
deveni mai importantă ca
niciodată". CEO-ul TUI a considerat
că, după criză, o parte a populaţiei
poate considera călătoria un lux
fără de care nu se poate trăi. Mulţi
manegeri au avertizat că prezenta
criză de lichidităţii se va transforma
într-o criză de solvabilitate şi au
solicitat extinderea PPP (Paycheck
Protection Program), un program
de împrumuturi comerciale pentru
întreprinderile mici, pentru a
permite oamenilor să se întoarcă
la muncă. Ei au reamintit că acest
sector nu se afla într-o situaţie de
criza structurală înainte de pan-
demie şi, prin urmare, guvernele
trebuie pur şi simplu să-l ajute să
treacă prin pandemie, să con-
struiască un pod pentru a putea
traversa această situaţie specifică
ş i a evita închiderea  multor
companii.

Între timp, compania Aida
Cruises va începe sezonul de
croaziere în Insulele Canare
începând cu 5 decembrie, urmând
exemplul TUI Cruises care, sfidând

pandemia, şi-a reluat operaţiunile
în prima săptămână a lunii
noiembrie. Compania germană va
efectua prima cursă în jurul
Insulelor Canare cu nava
AIDAPerla şi ulterior se va alătura
AIDAMAr, care pe 20 decembrie îşi
va începe sezonul de iarnă cu
croaziera de Crăciun. Traseele de
o săptămână vor începe sâmbătă
şi duminică din Gran Canaria. Cu
câteva luni în urmă, când încă nu
exista o reglementare pentru
reactivarea croazierelor pe insule,
Aida Cruises şi-a confirmat deja
intenţia de a opera în Insulele
Canare ş i Insulele Baleare în
această toamnă-iarnă, deşi datele
au fost amânate. În noiembrie,
Guvernul Insulelor Canare a lansat
un protocol pentru a călători în
siguranţă în jurul insulelor, cerând
companiilor să subscrie o asi-
gurare care să acopere cheltuielile
derivate din posibilele infecţii cu
COVID-19 ş i obligându-le să
efectueze teste de diagnostic
asupra tuturor călătoriilor înainte de
a ajunge pe insule.

La rândul lor, navele nu trebuie
să depăşească 60% din capacitate,
trebuie să extindă personalul
sanitar la bord şi să stabilească un
protocol pentru monitorizarea
navelor de fiecare dată când
acostează într-un port de pe insule.
AIDA Cruises a adoptat protocoale
de securitate care au fost auditate
de SGS Institute Fresenius şi
includ, printre altele, distanţa
adecvată în spaţ i i le comune,
măsuri sporite de dezinfecţie la
bord şi excursii la ţărm ghidate.

 Înainte de cãlãtorie
ºi dupã check-in,

oaspeþii furnizeazã
 informaþii cu privire

la starea lor de
sãnãtate ºi este
necesar un test

negativ COVID-19
PCR pentru

îmbarcare, care nu
ar trebui sã fie mai

vechi de trei zile.

Oaspeţii au posibilitatea de a
face testul gratuit la clinicile Helios,
partenere ale AIDA în Germania.
Directorul general al Asociaţiei
Internaţ ionale a Transportului
Aerian a avertizat că mai multe
companii aeriene se vor prăbuşi în
următoarele luni, ca urmare a crizeisu
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iminente de lichidităţi care se
apropie, deoarece cheltuiesc
300.000 de dolari pe minut sau 13
miliarde de dolari pe lună,
ajungând la 77 de miliarde de
dolari în pierderi de numerar în a
doua jumătate a anului 2020, în
timp ce cererea continuă să scadă.
Până la sfârşitul anului, traficul de
pasageri va scădea cu 68%, mult
mai mult decât prognoza ante-
rioară. Industria a reuşit să reducă
costurile cu o medie de 50% în al
doilea trimestru, dar veniturile
generale au scăzut cu aproape
80% faţă de 2019. Lipsa de
lichiditate a continuat pe parcursul
lunilor de vară, şi este de aşteptat
ca firmele să cheltuiască în plus
77 de miliarde de dolari din
numerarul lor în a doua jumătate a
acestui an şi alte 60-70 de miliarde
de dolari în 2021, anticipând mai
multe falimente în serie.

Companiile aeriene au
luat o serie de măsuri
pentru a reduce
costurile, printre care
lăsarea la sol a mii de
aeronave, tăierea
rutelor şi a  cheltuielilor
non-critice şi con-
cedierea a sute de mii
de angajaţi cu înaltă
calificare şi experienţă.

 Conform ultimelor date ale Air
Transport Action Group (ATAG),
recesiunea severă din acest an,
combinată cu o redresare lentă,
ameninţă 4,8 milioane de locuri de
muncă în sectorul aviaţiei. Având
în vedere că fiecare loc de muncă
în aviaţie susţine atât de multe
altele în economia largă, impactul
global este de 46 de milioane de
pierderi potenţiale de locuri de
muncă şi 1,8 miliarde de dolari de
activitate economică în pericol. IATA
solicită guvernelor să ofere
asistenţa financiară urgentă pentru
a face faţă sezonului de iarnă
viitoare cu măsuri suplimentare de
ajutor, inclusiv asistenţa financiară
care nu adaugă mai multe datorii
la bilanţul deja puternic îndatorat
al industriei. Până în prezent,
guvernele din întreaga lume au
acordat sprijin de peste 160 de
miliarde de dolari, inclusiv ajutoare
directe, subvenţii salariale, scutiri
de impozite corporative şi scutiri
fiscale specifice industriei, inclusiv
taxe pe combustibil.  Pandemia
COVID a schimbat modul în care
se simt consumatorii, ceea ce
apreciază cu adevărat, aceştia
optând mai mult pentru turismul
intern de agrement decât de
afaceri ş i necesitatea de a fi
"creativi" într-o lume extrem de
competitivă în ceea ce priveşte
redefinirea produsului turistic.
Reprezentanţii TUI au reafirmat
necesitatea menţ inerii unei
comunicări fluide, iniţiind un dialog
cu destinaţiile, cu autorităţile,
precum şi cu partenerii, companiile
aeriene, organizaţiile de turism,
reuş ind să pună în mişcare
afacerile, nu numai în Germania ci
şi în Grecia sau Insulele Canare.

Reprezentanţii de top ai sec-
torului turistic european, reuniţi
timp de două zile la prima ediţie
online a Phocuwright Europe, au
analizat direcţ ia în care se
îndreaptă sectorul într-un moment
la fel de incert ca acesta şi cu
atâtea provocări, şi pentru firmele
de intermediere. Specialiştii au
afirmat că rolul intermediarilor în
turism nu va scădea în viitor, pentru
că modelul de operator de turism

"este cel mai eficient în comer-
cializarea unui produs, care com-
bină componentele transportului
aerian, transferurile şi serviciile de
cazare şi masă şi niciun alt model
nu şi-a depăşit eficienţa în acest
domeniu". În opinia acestora, este
important ca operatorii de turism
să ofere un serviciu clientului
pentru ca acesta să se simtă
sprijinit pe tot parcursul călătoriei
sale, oferind o experienţă mai
locală în destinatii pentru a însoţi
clienţii mai îndeaproape şi a-i
inspira cu mai multă siguranţă.
Criza a oferit o nouă oportunitate
pentru intermediari, ş i anume
aceea de a se concentra din nou
pe serviciul clienţi adaptându-se,
deja, la  noile situaţii generate de
criză şi promovând pachete către
destinaţii interne sau schimbând
tururile şi activităţile tradiţionale la
destinaţie cu alte locuri mai puţin
aglomerate, părăsind circuitele
tradiţ ionale. În ciuda situaţ iei
dificile în care se regăseşte
industria aeriană la nivel mondial,
conform recentei analize a celei
mai mari agenţii de turism online
din România, Vola.ro, românii
continue să rezerve bilete de avion
şi să călătorească cu avionul.
Primele date au evidenţiat faptul că
fluctuaţiile de preţ faţă de anul
trecut au fost minore, astfel că
lunile septembrie şi octombrie au
arătat o uşoară creştere a preţului
biletelor de avion, iar destinaţiile
cele mai cerute rămân Marea
Britanie, Spania, Germania ş i
Franţa, însă într-o măsură mai mică
decât în anii trecuţi. În unele cazuri,
acest lucru a însemnat şi costuri
mai mari pentru pasagerii români,
care au plătit în unele situaţii şi cu
peste 20% mai mult decât anul
trecut pentru un bilet de avion doar
dus spre Franţa şi Germania, şi cu
peste 30% mai mult decât anul
trecut pentru un bilet de avion doar
dus spre Italia şi Spania.

Conform datelor
oficiale, aproape

jumãtate de milion
de români lucreazã

sau studiazã în
prezent în

Marea Britanie.

Acesta este şi motivul pentru care
Marea Britanie rămâne în topul

destinaţiilor căutate de români pe
platforma Vola.ro., urmată de Italia,
Spania, Germania ş i Franţa.
Preferinţa pentru biletele de avion
rezervate last minute a avut drept
efect şi o amânare a deciziei de a
călători de sărbători. Faţă de anul
trecut, căutările şi rezervările pentru
călătoriile în perioada Crăciunului
şi a Anului Nou sunt mult mai
scăzute în acest moment.
Specialiştii Vola.ro estimează că
foarte mulţi dintre cei care vor
decide să vină în ţară, îşi vor rezerva
biletul de avion cu 1-2 săptămâni
înaintea datei de plecare. Conform
unui studiu realizat în luna
noiembrie de către platforma de
rezervări hoteliere Travelminit.ro.,
în prag de sărbători românii vor să
călătorească dacă regulile impuse
de autorităţi vor permite depla-
sările, însă le este teamă să facă
în avans rezervări ferme la unităţi
de cazare, mizând pe politica
flexibilă a acestora privind
aniulările. Astfel, peste 55% dintre
respondenţ i au intenţ ia de a
călători în preajma sărbătorilor de
iarnă însă, din cauza situaţiei
actuale incerte, nu şi-au făcut
rezervări ferme. Majoritatea turiş-
tilor români respondenţi (56%) vor
să aloce pentru vacanţa de iarnă
un buget mediu de 100-200 lei/
cameră/noapte, în timp de 29% vor
opta pentru unităţi de cazare unde
preţul mediu/cameră/noapte este
cuprins între 200 şi 300 lei, iar
vacanţa de 1 Decembrie şi-o vor
petrece cu precădere la munte sau
în satele Transilvaniei, ceea ce s-a

şi adeverit. Aproape 50% dintre
respondenţ i ar alege pentru
vacanţa de sărbători pensiunile şi
unităţile de cazare de capacitate
redusă, de tipul: cabane, aparta-
mente, vile, bungalouri (26%), iar
24% dintre aceştia ar opta pentru
servicii de cazare ş i masă în
hoteluri. Cei mai mulţ i dintre
românii care şi-au rezervat vacanţe
de sărbători au optat pentru
vacanţe la munte sau în zone
liniştite şi retrase (76%), în timp de
18% au optat pentru vacanţe de
relaxare în staţ iuni balneocli-
materice şi sejururi de tip city break
(6%). Peste 50% dintre respon-
denţi vor călători alături de familie,
în timp ce aproape 30% plănuiesc
să aibă o vacanţă în cuplu, iar 18%
cu un grup de prieteni. După intro-
ducerea noilor măsuri restrictive
din ultimele luni, s-a  observat o
creştere exponenţială a rezervărilor
de tip last minute, turiştii simţindu-
se mai în siguranţă dacă nu îşi
rezervă vacanţele cu mult timp în
avans, deşi foarte multe unităţi
oferă în prezent oportunitatea de a
rezerva fără avans sau cu anulare
gratuită. De asemenea, printre
factorii importanţi în rezervarea
unei vacanţe se numără şi măsurile
de prevenţie COVID-19 adoptate de
unităţile de cazare şi de restauraţie.
Alte facilităţi pe care le caută
românii pentru vacanţele de iarnă
sunt preţurile şi tarifele accesibile,
pachetele de servicii cu mese
incluse sau posibilitatea de a servi
masa, ca ş i posibilităţ i le de
agrement şi animaţie diverse,

precum ciubăr, saună, jacuzzi,
plimbări cu sania, tăiatul porcului,
mocăniţa, practicarea sporturilor
de iarnă ş.a. Conform sondajului
realizat de Travelminit.ro, 77%
dintre respondenţi au intenţia de a
călători în anul 2021, dintre care
54% vor călători doar pe teritoriul
României, iar 23% vor opta şi
pentru călătorii externe. Motivele
pentru care românii vor să aleagă
România ca destinaţie principală
de vacanţă în 2021 sunt preţurile
mai scăzute, faptul că oraşele
turistice pot fi accesate uşor cu ma-
şina, dar şi posibilitatea achitării cu
tichete de vacanţă. De asemenea,
printre motivele de a nu călători în
străinătate se numără şi teama de
carantina imprevizibilă la destinaţii
sau restricţiile de călătorie impuse
de autorităţile naţionale.

Să sperăm că, după
alegerile parlamentare,
factorul politic nu va
influenţa în sens
negativ şi acţiunile
economice ale firmelor
de turism, în ideea că
hotelurile şi celelalte
structuri de primire
turistică vor rămâne
deschise şi în perioada
Sărbătorilor de iarnă.

Bibliografie:
Sursă: hosteltur.com, evisionturism.ro
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Media cheltuielilor angajate de
vizitatori se cifra, la momentul
studiului la 119 euro, numărul
înoptărilor în regiune fiind situat la
3,8 (La Mission Louvre-Lens de Pas-
de-Calais Tourisme, 2017).

Atragerea turiştilor şi prelungirea
sejurului acestora la Lens constituie
de altfel şi una dintre marile provo-
cări rămase deschise, autorităţile dar
şi întrega comunitate manifestând o
preocupare permanentă de iden-
tificare a celor mai bune soluţii pentru

De ceva timp, în preajma
sărbătorilor de iarnă, auzim mereu
aceeaşi expresie, "să fim mai buni"
şi nu pot să nu mă întreb, de ce
doar în luna decembrie?

Bunătatea reprezintă tot ceea ce
un om poate primi sau oferi, ea te
face fericit şi nu te costă nimic.
Ludwig van Beethoven spunea că
"nu recunosc alt semn al supe-
riorităţii decât bunătatea". Aşadar,
în fiecare moment al vieţii putem fi
buni, bunătatea fiind un sentiment
ce vine din interiorul nostru, o trăire
care ne aduce o stare de împlinire
sufletească, ea fiind într-o strânsă
conexiune cu iubirea, compasiu-
nea, toleranţa, blândeţea, dărni-
cia, etc.

Grăbiţi, în trecerea noastră prin
viaţă, nu ne mai aplecăm asupra
nevoilor altora. Răutatea a luat
locul bunătăţii şi asta pentru că e
mai uşor să fii rău şi mai greu să fii
bun, bunătatea necesitând timp,
efort şi înţelegere pe când răutatea
scoate primitivismul din tine. Însă,
pentru a fi bun, e nevoie şi de
educaţie.

Întorcându-mă în timp îmi aduc
aminte cu plăcere de vremea
copilăriei, acea staţie din care
pleacă trenul vieţii. Nu pot uita
chipul blajin, vorba dulce, iubirea
ş i bunătatea bunicii, faţa ei
brăzdată de timp şi greutăţi, pal-
mele-i muncite, lumina din ochii ei
atunci când mă întâmpina în poarta

casei, părul ei lung, mătăsos şi
negru ca abanosul. În acele tim-
puri, Crăciunul era o sărbătoare în
care prima iubirea, apropierea
dintre oameni, era magie, fericire,
un moment special pe care îl
aşteptam cu nerăbdare. Copii fiind,
ne adunam în ajunul Crăciunului
şi, gălăgioşi, cu clopoţeii în mânuţe,
plecam la colindat pe străduţele
înguste, trezind din amorţirea iernii
întregul oraş. Radiam de bucurie,
frumoşi, veseli şi vioi nu mai sim-
ţeam nici frigul iernii geroase. În
casele curate, frumos decorate,
răzbea mirosul de cetină, de
portocale, de cozonac, colaci şi
pâine făcută pe vatră. La interior
se înălţa semeţ bradul, cu hainele
lui de sărbătoare (beteală din hârtie
creponată, bomboane îmbrăcate
în staniol, vată, globuri, luminiţe,
etc). Zgribuliţi, cu obrajii îmbujoraţi,
mergeam din casă în casă iar
glasurile noastre transmiteau
emoţie şi bucurie gazdelor care ne
întâmpinau plini de iubire ş i
afecţiune, cu nuci, mere, bomboa-
ne, colaci şi prăjituri. Ne bucuram
de cele mai mici atenţii, apreciam
fiecare lucru oricât de mic şi ne-
semnificativ părea. Simplitatea,
modestia, bunătatea, empatia,
respectul, toate la un loc şi-au pus
amprenta pe ceea ce aveam să
devenim mai târziu ca adulţi. Sunt
clipe din viaţă pe care nu întot-
deauna le-am putut surprinde în
imagini (nu exista tehnologia din
ziua de azi)  dar pe care le-am purtat
cu noi în suflet oriunde viaţa ne-a
dus. Crăciunul nu este despre cât

de multe şi scumpe cadouri primim
sau despre cine împopoţonează
mai extravagant casa, nici despre
cât de multe avem pe masă negân-

dindu-ne nici măcar o clipă că
poate alţii nu au nimic, el este des-
pre suflet, despre iubire şi bună-
tate, magie pură în inimi curate.

a surmonta probleme nou apărute
(poziţionarea muzeului, concurenţa
puternică din partea altor destinaţii
turistice) dar şi pentru a menţine
trendul ascendent. Printre strategiile
elaborate în vederea extinderii
fluxului de turişti s-a numărat şi
deschiderea relativ recentă a unui
hotel în care turiştii să beneficieze
de şansa unei experienţe inega-
labile: cea a unei nopţi petrecute într-
o cameră de miner (condiţii de 4
stele, preţuri pornind de la 110 euro/
noapte). De asemenea, oferta Lens-
ului a fost completată de introdu-
cerea unui paşaport culinar şi a unei

linii de transport care să lege muzeul
de centrul oraşului. Nu în ultimul
rând, au fost iniţiate discuţii legate

de aducerea la Lens a Giocondei
(Rozenn Le Saint, Louvre-Lens: on
attend toujours les retombées
économiques, Hauts-de-France,
2018). Toate acestea suspendate,
pe fondul declanşării pandemiei...

În ciuda dificultăţilor existente şi a
noilor provocări, procesul regenerării
urbane a Lens-ului este ireversibil.
Deschiderea Louvre-Lens a avut un
efect catalizator, de descătuşare a
potenţialului zonei, proiectul consti-

tuind un incontestabil model de
bune practici în materie de revita-
lizare teritorială având la bază
componenta culturală. Implemen-
tarea unui satelit al Louvre-ului la
Lens a imprimat o nouă dinamică
zonei, ducând la renaşterea fostului
bazin minier, condamnat până
atunci la săracie şi subdezvoltare, la
metamorfozarea lui, odată cu
procesul de regenerare economică,
socială şi culturală declanşat.

Lens Centre-Ville
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