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"Suntem cu toþii în
mocirlã, dar unii dintre noi
privesc cãtre stele"

Oscar Wilde

Virgil NICULA

O conjunctură ticăloasă
spre o poruncă funestă
- câteva însemnãri "Cineva care stã pe dinafarã nu poate sã judece ce e înãuntru"
Vasile Pârvan

 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
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Ne aflãm în pragul Sãrbãtorilor de iarnã, dar ºi al formãrii
unui nou guvern ºi parlament. În ultima perioadã nu am mai
avut un minister al turismului, ci doar un departament în
cadrul Ministerului Economiei, Energiei ºi Mediului de
afaceri. Au mai fost perioade când s-a numit Ministerul
Transporturilor, Construcþiilor ºi Turismului, Ministerul
pentru IMM, comerþ, turism ºi profesii liberale sau
Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi Turismului, dar mãcar
apãrea ºi denumirea de turism în titulaturã.
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Nevoia descoperirii
de noi funcţionaliăţi
acestor spaţii, a redefinirii şi revitalizării lor
a dus în timp la conturarea în literatura de
specialitate a unui
nou concept, mai precis conceptul de regenerare urbană. Potrivit lui Evans and
Shaw (2004), regenerarea este definită ca
"transformare a unui
spaţiu (rezidenţial, comercial, etc.) care prezenta simptome ale
declinului fizic, social
sau/şi economic".

Vector al
regenerãrii urbane
Procesul de urbanizare, în sens
modern, a cunoscut o amplã
extindere mai ales în contextul
revoluþiei industriale. Dezvoltarea
fãrã precedent a industriei a
reclamat forþã de muncã suplimentarã, numeroasã, masivul flux
migrator rural-urban aflându-se la
baza creãrii unor complexe
aglomerãri citadine. Pe mãsurã ce
ponderea industriei în economie s-a
diminuat, multe din centrele
industriale au stagnat în evoluþie,
dezindustrializarea lor fiind
asociatã regresului, decãderii,
sãrãciei ºi lipsei de perspectivã.
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CÂTEVA
CONSIDERAÞII
CU PRIVIRE LA
ORGANISMELE
MODIFICATE
GENETIC(OMG)

Încã din antichitate, existau popoare care practicau
polenizarea artificialã a plantelor, ameliorarea raselor de cao
ºi câini, pentru a le îmbunãtãþi caracteristicile. Aceste
popoare urmãreau producerea de noi soiuri de plante, mai
productive ºi rase de animale cu caractere îmbunãtãþite.

Revoluþia
Românã
din 1989 a
pus bazele
României
membrã a
NATO ºi
a Uniunii
Europene.
Cinste celor
ce au
înfãptuit-o!
Următorul
număr al
revistei va
apărea vineri,
8 ianuarie 2021

Cu ocazia
Sãrbãtorilor de iarnã
“EUROECONOMIA XXI”,

întregul grup
redacþional ureazã
tuturor autorilor,
colaboratorilor ºi
cititorilor sãi multã
sãnãtate, fericire,
bucurii, un
An Nou 2021 cu toate
realizãrile dorite.
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Odată cu evoluţia ştiinţei şi tehnicii, în special a microscopului
optic, s-a pus în evidenţă existenţa celulelor şi s-a stabilit că toate
vieţuitoarele provin din ouă fecundate. Prin hibridare pot apărea
specii noi, care au caractere dobândite de la ambii părinţi sau
chiar caractere dobândite de aceştia de -a lungul vieţii.
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Organisme modificate genetic
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modificate genetic este poluantă şi
contribuie la schimbările climatice,
numai că rezultatele nu sunt verificate în practică. De asemenea,
cultura plantelor modificate genetic
este însoţită de o creştere anormală a vegetaţiei , care consumă
dioxidul de carbon şi eliberează
oxigenul. Numai că aceste efecte
nu sunt sigure. În practică s-a
verificat că obţinerea de medicamente şi vaccinuri din plante modificate genetic, cum ar fi vaccinul
pentru anumite tipuri de cancer a
stimulat reacţii ale sistemului
imunitar la 70% dintre bolnavi,
astfel se deduce că biopharmingul poate produce terapii personalizate, pentru anumite tipuri de
cancer sau pentru anumit viruşi.
Producătorii din industria farmaceutică, bazată pe plante modificate genetic susţin că aceste tratamente sunt mult mai ieftine decât
cele obţinute prin metode clasice.
Până când nu vor fi formulate
regului valabile la nivel internaţional cu privire la producerea şi
dezvoltare acestor medicamente,
comercializarea lor ( introducerea
pe piaţă) este imposibilă.
Trebuie demonstrat că aceste
medicamente şi vaccinuri sunt
sigure, nu conţin contaminări de la
animalele utilizate în laborator (
şoareci, şobolani) sunt şi ieftine şi
pot reprezenta o speranţă pentru
viitor.
Deşi se cunosc avantajele medicamentelor şi vaccinurilor obţinute
din plante modificate genetic există
proteste din partea populaţiei
împotriva culturilor de plante modificate genetic, deoarece infectează
mediul înconjurător şi lanţul
alimnetar.
Există cazuri de câmpuri infectate, care produc buruieni şi
invadează culturile şi pentru care
nu există metode, pentru a fi

sursa foto CSID

Mai târziu, Gregor Mendel întemeiază o nouă ştiinţă "genetica",
care ajută la perfecţionarea
genomului la plante, animale şi
chiar la om. Cu câteva decenii în
urmă, prin mijloace ştiinţifice
clasice, ca selecţia naturală,
inducerea artificială a mutaţiilor,
hibridare, întâi la plante s-au
obţinut fructe, plante horticole şi
legume noi.
La multe dintre ele nu se mai
cunosc speciile originale. Acelaşi
fenomen, aproape natural există şi
la animale, dar ţine mai mult de
evoluţia vieţii pe pământ. Aşa au
apărut organismele modificate
genetic.
În prezent, producerea, dezvoltarea şi întrebuinţarea organismelor modificate genetic (OMG) ca
şi a altor produse realizate de
biotehnologie constituie o adevărată provocare a timpului nostru,
deoarece au generat discuţii,
dezbateri, controverse şi opinii care
se bazează pe neştiinţă.
Într-o definiţie, organismele
modificate genetic sunt plante,
animale sau bacterii şi viruşi, ale
căror caracteristici genetice au fost
modificate artificial, pentru a
dobândi caracteristici noi.
Calităţile şi proprietăţile noi ale
plantelor pot fi rezistenţă la boală
sau la insecte de ex cartoful este
atacat de gândacul de Colorado şi
de mană.
O altă caracteristică este creşterea valorii nutriţionale a unui furaj
sau a unui aliment. Producătorii de
alimente sau de furaje urmăresc
creşterea profitului, prin creşterea
productivităţii culturilor agricole la
porumb, soia etc.
Într-o altă definiţie a Organismelor Modificate Genetic sau
organsime transgenice, acestea
sunt plante şi animale obţinute prin
recombinări genetice în laborator,
ale căror caracteristici fizico biologice sunt mai performante
decât originalele, pentru a obţine
producţii mai mari din punct de
vedere economic.
În prezent, se poartă discuţii între
specialişti, dacă organismele
modificate genetic sunt indicate în
consumul alimentar al populaţiei.
SUA şi Europa au păreri contrare
cu privire la consumul de organisme modificate genetic de către
populaţie, pe motiv că efectele
acestora asupra organismului
uman nu sunt suficient cunoscute.
Unii specialişti susţin că plantele
şi produsele alimentare obţinute
din organisme modificate genetic
conţin substanţe active ( de ex
hormoni de creştere) care consumate, ajung în organism şi acţionează în continuare, generând
chiar creşteri anormale ale anumitor organe, efecte necunoscute
şi netratate.
Organismele modificate genetic
au fost produse iniţial, pentru a
obţine soiuri de plante şi specii de
animale noi, mult mai rentabile.
Mia târziu, aceste plante au fost
introduse în hrana animalelor
producătoare de carne şi lapte şi
apoi în lanţul alimentar.
Astazi, organismele modificate
genetic sunt introduse în stare de
experiment în industria farmaceutică. "Biopharming", pentru a
produce medicamente şi vaccinuri
din plante modificate genetic. S-a
constat că prin acest procedeu se
obţin producţii mai mari de
medicamente la preţuri de cost mai
mici. Comunitatea internaţională
recunoaşte că industria farmaceutică, bazată pe organisme
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distruse. SUA ocupă poziţia de lider
pe plan mondial la cultivarea,
întrebuinţarea şi comercializarea
organismelro modificate genetic,
urmată de Argentina şi Brazilia.
În SUA se cultivă pe milioane de
hectare soia, porumb, bumbac,
rapiţă şi lucernă, toate modificate
genetic. Cunoscând efectele dăunătoare, SUA au introdus măsuri
severe pentru cultivatoriid e
porumb modificat genetic, utilizat
în industria farmaceutică, pentru a
fabrica tripsina pentru diabet şi
vaccinul pentru hepatita tip B.
Pentru a nu contamina câmpurile cu plante modificate genetic
sau contaminarea să aibă nivelul
0, europenii au introdus în genomul
vegetal un marker fluorescent , care
face vizibile plantele modificate
genetic. În ultimul timp, Uniunea
Europeană alocă milioane de
euro, pentru experimente clinice cu
organisme modificate genetic.
Autoritatea Europeană pentru
Siguranţa Alimentară a elaborat
indicaţii cu privire la riscul de
contaminare accidental în domeniul alimentar. De asemenea, se
opune industriei farmaceutice care
foloseşte în procesul tehnologic
plante modificate genetic. La
începutul anului 2003, Comisia
Europeană a început procedura de
autorizare a cultivării porumbului
modificat genetic până în anul
2007. Tot în anul 2007, Comisia
Europeană a autorizat întrebuinţarea a patru tipuri de organisme
modificate genetic, importate din
SUA, 3 de porumb în scop furajer
şi un tip de sfeclă de zahăr. În concluzie, politica Uniunii Europene
pentru importul de organisme
modificate genetic devine mai
permisivă. Astfel, unele state
membre UE interzic prin legi naţionale cultivarea porumbului modificat genetic, iar alte state membre
interzic cultivarea oricărei plante

modificate genetic. În acest sens,
Autoritatea Europeană pentru
Siguranţa Alimentară efectuează
studii de specialitate împreună cu
statele membre şi ajung la
concluzia că este necesară
regândirea unor măsuri referitoare
la risc şi recomandă libertatea
statelor membre de a decide cu
privire la cultura oragnismelor
modificate genetic.
În anul 2010, Comisia Europeană a aprobat introducerea pe piaţă
a patru soiuri de plante modificate
genetic ( 3 tipuri de porumb şi un
tip de cartof) în scopul producerii
de hrană umană şi animală.
Această decizie nu a fost agreată
cu Comisia pentru Mediu a Parlamentului European. Unele state
membre UE au reacţionat împotriva deciziei de la Bruxelles de a
autoriza cultivarea cartofului modificat genetic. Companiile europene, care vor să introducă pe piaţă
un produs alimentar sau furaj
modificat genetic trebuie să depună un dosar, care să demonstreze
că produsul este sigur. Studiile
efectuate asupra dosarului trebuie
să respecte dispoziţiile Regulamentului CE nr.503 /2013 privind
cererile de autorizare a unui produs
alimentar sau furajer modificat
genetic, să evelueze riscurile şi să
lanseze o campanie publică
înainatea oricăror decizii de a
introduce pe piaţă produsul.
Directiva UE nr.2015/412 oferă
statelor membre mai multă
flexibilitate în a decide cu privire la
cultivarea plantelor modificate
genetic. Cultivarea, introducerea
pe piaţă şi utilizarea produselor
derivate în lanţul alimentar şi furajer
sunt autorizate de Uniunea
Europeană, cu condiţia de a demonstra absenţa riscurilor pentru
sănătatea umană şi animală şi
pentru mediul înconjurător.
De asemenea, legislaţia Uniunii

Europene impune etichetarea tuturor produselor modificate genetic,
cu excepţia cazurilor în care prezenţa organismelor modificate
genetic în produsul alimentar sau
în furaj este sub 0,9%.
Începând cu anul 2010, Comisia
Europeană a autorizat cultivarea
cartofului modificat genetic, pentru
a fi folosit ca furaj pentru animale.
În acelaşi an, Comisia Europeană
a autorizat importul a şase soiuri
de porum modificat genetic, pe
baza avizelor ştiinţifice elaborate de
experţii europeni.
România, stat membru UE
ocupă locul 3 în ceea ce priveşte
cultivarea porumbului modificat
genetic, această cultură, fiind interzisă în Franţa, Germania, Austria,
Ungaria, Luxembourg şi Grecia.
Potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii şi de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului,
fermierii români au obţinut, în perioada 2007-2009 producţii record
la porumbul modificat genetic, ca
apoi să-şi mai atenueze elanul
pentru profituri foarte mari.Din anul
2006, România este obligată la
etichetarea produselor modificate
genetic, numai că acest regulament nu a fost întotdeauna respectat. Cu rpivire la cultivarea
organismelor modificate genetic,
ministerul mediului din România
se opune cel mai mult cultivării
acestor plante, în timp ce ministerul
agriculturii susţine aceste culturi,
pentru a obţine porducţii mari la
hectar. Legea nr.247/2009 a aprobat Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu şi
introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic.
Obiectivul Ordanenţei de Urgenţă
îl constituie asigurarea cadrului
legislativ şi instituţional, armonizat cu
cel comunitar, respectiv cu Directiva
2001/18 CE., respectându-se
principiul precauţiei pentru asigurarea sănătăţii umane şi mediului.
Pentru supravegherea importului
de alimente modificate genetic sa înfiinţat Comisia pentru Securitatea Biologică, având drept
obiectiv supervizarea produselor
care sunt introduse pe piaţă şi
colaborarea cu instituţiile similare
din statele membre UE.
La nivel european au loc modificări
în domeniul biosecurităţii incluse în
Directiva 2001/18 CE, referitoare la
introducerea deliberată în mediu a
organismelor modificate genetic.
Această Directivă asigură un cadru
legislativ unitar şi cere armonizarea
legislaţiilor naţionale cu noile
prevederi comunitare, astfel cum
România şi-a asumat angajamentul
conform capitolului 22 privind
protecţia mediului.

Studiile recente
aratã cã extinderea
culturilor de
organisme
modificate genetic
pot fi dãunãtoare
sub trei aspecte:
sãnãtatea populaþiei,
impactul asupra
mediului
înconjurãtor ºi
impactul asupra
performanþelor
agriculturii clasice.
Bibliografie:
https://webgate.ec.europa.eu/dyna/
gm_register/index_en.cfm
www.angrymermaid.org
www.EurActiv.com
https://eur-lex.europa.eu/summary/RO/l21170
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O mai mare implicare a corporaţiilor în sectorul cultural local.

Bilbao medieval
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Plan social:

Procesul regenerării aduce un
nou suflu comunităţilor aflate în
dificultate, crescând gradul de
vitalitate al zonelor deprivate, printro largă serie de îmbunătăţiri
introduse, inclusiv sub aspect
economic şi social. Nu rare sunt
cazurile în care cultura a constituit
o componentă esenţială a
regenerării, având rol catalizator în
procesul de reînnoire.

Trei sunt modelele
care includ cultura
în procesul
regenerãrii urbane
(Evans and
Shaw, 2004):

Bilbao comercial

Sursa: Internet

1. Culture led regeneration (regenerare condusă de cultură): potrivit
acestui prim model, cultura se
conturează ca motor al regenerării.
Este foarte probabil ca activitatea
culturală să prezinte un ridicat profil
public şi să fie frecvent menţionată
ca semn al regenerării. Se încadrează în acest model proiectarea,
construirea sau reutilizarea unor
clădiri pentru uz public sau
comercial, recuperarea unor spaţii
deschise sau introducerea unor
programe şi activităţi care duc la
rebranding-ul unui spaţiu.
2. Cultural regeneration (regenerare culturală): acest model
presupune integrarea activităţii
culturale într-o strategie mai largă,
alături de alte activităţi din sfera de
mediu, economică şi socială (vezi
Guggenheim Bilbao).
3. Culture and regeneration
(cultură şi regenerare): modelul nu
are în vedere includerea activităţii
culturale într-un proiect de dezvoltare strategică sau de planificare
general. Intervenţiile sunt, de cele
mai multe ori, la scară redusă, fiind
frecvent datorate iniţiativei rezidenţilor sau unor organizaţii
culturale.
Indiferent de particularităţile sale,
implicaţiile procesului de regenerare urbană sunt imense,
contribuţia culturii fiind esenţială la
revitalizarea spaţiilor din punct de
vedere fizic, social şi economic.
Aportul culturii se reflectă, printre
altele în: (Evans and Shawn, 2004)
Plan fizic:
Repunerea în uz a clădirilor
devenite inutile;
Îmbunătăţiri aduse mediului;
Creşterea gradului de utilizare
publică a spaţiului (reducerea
vandalismului şi crearea unui
sentiment de siguranţă);
Amplificarea sentimentului de
mândrie locală;
Dezvoltarea spaţiului viu /de
lucru şi cu utilizare mixtă;
Cooptarea artiştilor în echipele
de proiectare;
Includerea consideraţiilor culturale în planurile viitoare.
Plan economic:
Încurajarea investiţiilor interne;
Creşterea cheltuielilor angajate
de rezidenţi şi turişti;
Crearea de noi locuri de muncă
(directe, indirecte)
Atragerea investitorilor externi;
Retenţia absolvenţilor;
Diversificarea forţei de muncă;
Dezvoltarea de noi zone de
afaceri;
Creşterea valorii proprietăţilor
(rezidenţiale şi de afaceri);
Multiplicarea parteneriatelor din
sectorul public-privat-voluntariat;

Bilbao industrial

Modificarea percepţiei rezidenţilor asupra locului în care trăiesc;
Creşterea gradului de încredere
şi un nivel aspirational mai ridicat;
Exprimarea mai clară a ideilor/
nevoilor individuale şi comune;
Încurajarea voluntariatului;
Creşterea capacităţii organizaţionale la nivel local;
Sporirea capitalului social;
Dezvoltarea învăţământului
superior/creşterea numărului de
absolvenţi cu studii superioare;
Lansarea unor parteneriate
puternice.
Unul dintre exemplele cele mai
sugestive ale modului în care
cultura a contribuit la renaşterea şi
revitalizarea unui teritoriu este cel
al oraşului Bilbao. Restructurarea
acestui oraş este una totală, Bilbao
transformându-se dintr-o zonă
ternă, dedicată cvasi exclusiv
activităţii industriale într-un spaţiu
deschis, cosmopolit, caracterizat
de o arhitectură aparte şi imprimat
de dinamism.
Bilbao este situat în nordul Spaniei, reprezentând cel mai mare
oraş al provinciei Biscaya şi fiind
totodată capitală a ţării Bascilor.
Fondat la începutul secolului al XIVlea de către Diego Lopez V de
Haro, Bilbao a devenit rapid unul
dintre principalele centre de comerţ din ţara Bascilor şi din întrega
Spanie. Succesul economic
înregistrat s-a datorat prezenţei în
zonă a unor importante zăcăminte
de fier, dar şi poziţiei, respectiv
înzestrării geografice favorabile
care a făcut din Bilbao unul dintre
cele mai importante porturi. În
secolele al XV-lea şi al XVI-lea
Bilbao şi-a continuat dezvoltarea,
consolidându-şi puterea economică. Secolele al XIX-lea şi al XXlea au coincis cu un accelerat
proces de industrializare, Bilbao
fiind cel de-al doilea oraş industrializat al Spaniei, după Barcelona.
A urmat însă decăderea, apoi…
renaşterea.
Procesul metamorfozării Bilbaoului a debutat în 1992, odată cu
constituirea Bilbao Ria 2000.
Această companie publică şi-a
asumat responsabilitatea regenerării metropolei, obiectivele sale
fiind legate de reabilitarea zonelor
industriale şi degradate, prin implementarea unor ample proiecte de
dezvoltare, axate pe urbanizare,
mediu şi transport public. Metro
Bilbao, transformarea Bilboaldea,
regenerarea din zona Abandoibarra sau urbanizarea vechilor
spaţii industriale din OlabeagaZorrozaurre au condus la renaşterea acestui oraş, devenit rapid o
atractivă destinaţie turistică.
Succesul masiv de care se bucură în prezent Bilbao se datorează,
într-o mare măsură, inclusiv implantării aici a un satelit al celebrului muzeu Guggenheim New
York. La originea proiectului a stat
propunerea lansată în 1991 de
către guvernul basc Fundaţiei
Solomon R. Guggenheim. O acţiune inovativă şi curajoasă,
născută din dorinţa de a creşte
vizibilitatea oraşului, prin asocierea
lui cu numele unui brand de
recunoaştere internaţională.
Construcţia Guggenheim Bilbao a
fost atribuită de către Fundaţia
Solomon R. Guggenheim arhitectului Frank Gehry. Alegerea a fost
una inspirată, Frank Gehry proiectând una dintre cele mai uimitoare construcţii, considerată o
adevărată capodoperă a secolului
al XX-lea. Costurile aferente construcţiei s-au cifrat la 89 milioane
continuare în pag.8
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13. Întâlnirea de la Viena din 2930 august 1940 a reprezentanţilor
români Mihail Manoilescu şi Valer
Pop cu miniştri de Externe ai
Germaniei şi Italiei şi cu conducători
maghiari face parte din şirul de
stratageme - minciuni teribile cu
care Hitler, nazismul încercau de ani
buni să guverneze - şi chiar
guvernau - Europa şi lumea. O spun
alături de cercetători români şi
străini. Dacă nu ar fi fost atât de
grave, atât de triste, atât de dramatice, cu urmări atât de dezastruoase, asemenea fapte cu totul
reprobabile, ar fi fost doar hilare.
Desigur, pentru oameni cu mintea
la ei. Aşa însă, sub ameninţarea
cruntă a ocupaţiei, a războiului
devastator... Iată câteva borne: 30
iunie-2 iulie 1934 - "Noaptea
cuţitelor lungi", alias uciderea a
numeroşi adversari politici al lui
Hitler; 7 martie 1936 - Remilitarizarea Renaniei, Germania făcând
paşi făţişi spre o Renanie înarmată
pe care încă nu o afişa; martie 1938
- Anschluss-ul, încorporarea Austriei
la Germania, cu tot "circul" jucat
cancelarului austriac Schuschnigg;
30 septembrie 1938 - integrarea
Regiunii Sudete, fără discuţii cu
Cehoslovacia - celebrul Acord de la
München, urmat de dezmembrarea
Cehoslovaciei; august 1939 - falsul
atac de către "polonezi" al staţiei de
radio germane Gleiwitz, practic
pretextul pentru declanşarea
războiului german cu Polonia şi
pentru declanşarea celui de Al
Doilea Război Mondial etc. Şirul ar
pute continua. Oricum, Franţa

Mihail Manoilescu
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Plecarea din ţară a regelui Carol al II-lea
"Kaput", Belgia la fel, ţările baltice
aproape germane etc. Venise
rândul României, România cu regi
din familie germană dar inamic al
Germaniei în Primul Război
Mondial şi care, în opinia germană,
trebuia "să plătească" pentru multe.
Rândul României, invitată la Viena
"pentru negocieri şi tratative" când,
de fapt, acolo a fost pusă în faţa unui
neanunţat deloc "Arbitraj - Dictat
germano-italian", în problema
Transilvaniei, provincie străbună
românească. Mihail Manoilescu
înfăţişează detaliat în volumul său
acele momente cumplite, tragice
pentru cei doi reprezentanţi români,
dar şi pentru întreaga ţară, pentru
noi. Este sensul total nefast al
versurilor relativ sentimentale:
"Scrisori ce nu au fost trimise/ De-o
mână care nu le-a scris"...

14...Convinşi dar că nu este vorba
de nici un "arbitraj" în chestiunile
româneşti, deloc anunţat şi idee pe
care "am combătut-o cu cea mai
hotărâtă energie", scrie marele
economist, "am plecat (Mihail Manoilescu şi Valer Pop , n.n.) în după
amiaza zilei de 28 august la Viena.
Am luat... ca expert militar pe
generalul Dragalina şi alţi ofiţeri, iar

ca expert etnografic şi statistic pe drul Sabin Manuilă, directorul
Statisticii, cu un întreg stat major şi
cu tot materialul de hărţi şi documente. Bineînţeles că, înainte de
plecare, regele, Gigurtu şi guvernul
erau informaţi în chip foarte
complet... Cu toţii eram în aceeaşi
credinţă că la Viena se va face un
pas înainte în ce priveşte raporturile
cu ungurii şi că tratativele cu ei vor
intra, după intervenţia celor doi
miniştri de Externe ai Axei, într-o
nouă fază. Eram sigur că mă voi
întoarce de la Viena cu o informaţie
completă în ce priveşte intenţiunile
Axei şi că vom putea reexamina
chestiunea într-un nou Consiliu de
Coroană pentru a vedea ce este de
făcut...". "Ultimele calcule ale lui
Manuilă arătau că dacă ar fi fost să
strămutăm absolut toţi ungurii din
România la graniţa de vest era
nevoie să se detaşeze din România
un teritoriu de circa 10.000 km2, iar
dacă s-ar fi deplasat numai ungurii
locuitori rurali era nevoie de 7.000
km2...". Veneau, în schimb, şi românii din Ungaria, adăugăm noi, iar
aceste presupuse suprafeţe se
diminuau în consecinţă. "Dar toate
aceste calcule, mai arată Manoilescu, au fost pentru uzul intern şi
ele nu au ajuns niciodată să
constituie baza unei propuneri sau
a unei acceptări din partea noastră
faţă cu străinii".
...La Viena, sosiţi la ora 1 p.m. (29
august, n.n.), protocolar românii
erau aşteptaţi la gară de ministrul
Ribbentrop. După ce acesta i-a
condus la hotel, sub saluturile în
general destul de cordiale ale
mulţimii, Manoilescu scrie că "am
rămas de vorbă cu Romalo (ministrul nostru în Germania), sosit
atunci de la Berlin, şi cu Bossy
(ministrul nostru în Italia, n.n.) venit
anume de la Roma. Informaţiile lor
nu erau prea complete şi (nici) ei
nu bănuiau nici pe departe ce pas
teribil era să facem peste câteva
ceasuri.. La ora 2 mi s-a stabilit o
întâlnire cu Ribbentrop. Spre
surprinderea mea, în acelaşi salon
era Ciano...". După câteva discuţii
referitoare la ambasadorul nostru
la Moscova, Gafencu, mai arată
Manoilescu în cartea sa, "Ribbentrop a trecut la chestiunea principală
şi mi-a propus, pur şi simplu că,
deoarece nu am ajuns la nici o
înţelegere cu ungurii, cel mai bun
lucru este să facem un arbitraj aici
la Viena, arbitraj pe care, de altfel,
noi nu l-am cerut (???) şi care ar
trebui să se efectueze chiar a doua
zi"... "I-am răspuns întâi dezminţind
energic că noi am fi cerut vreodată
arbitrajul, nici eu nici primul
ministru, în nici o împrejurare nu am
cerut arbitrajul şi mai ales nu am
putea să acceptăm un arbitraj. Mai
mult decât atât, însuşi Führerul s-a
declarat (anterior, n.n.) în faţa
noastră categoric împotriva unui
arbitraj şi a preconizat numai o
înţelegere liberă între cele două

părţi. De ce acum se schimbă total
ceea ce se hotărâse? Şi care sunt
motivele care ar determina acum
necesitatea unei hotărâri repezi?"
Iar Ribbentrop a răspuns "arătând
în termeni impresionant de apăsaţi
primejdia care aşteaptă România
dacă nu primeşte arbitrajul fiindcă
ei nu vor mai putea stăpâni pe
unguri care s-au mai oprit o dată în
clipa ocupării Basarabiei de către
ruşi, graţie numai presiunii
germane. Acum ei nu ar mai putea
să facă nici o presiune asupra
ungurilor (!) care ar intra în a doua zi
în război. Rusia i-ar urma imediat,
fiind chiar de conivenţă cu ungurii".
Şi mai scrie Manoilescu ce i-a mai
spus Ribbentrop: "Rezultatul ar fi
sfârşitul României, nimicirea
României. Cuvintele nimicirea
României au apărut de mai multe
ori în cursul conversaţiei..."

15. Reluând relatarea discuţiilor,
menţionează ministrul de Externe
român, "ajung la punctul lor culminant. Ciano a cerut şi el cuvântul...
în cazul în care România nu ar
accepta arbitrajul, ar crea puterilor
Axei dificultăţi imense într-o situaţie
foarte grea pentru ele. Aceasta ar
îndreptăţi puterile Axei să considere
că, prin refuzul arbitrajului, România a trecut de partea duşmanilor
Axei!" "Ce s-ar ascunde sub această
ameninţare, continuă Manoilescu,
putem înţelege foarte clar - şi m-a
lămurit mai bine Fabricius, într-o
comunicare făcută la hotel lui Valer
Pop - în cazul când vom fi în război
cu ungurii atunci - fiindcă noi am
refuzat arbitrajul iar ungurii l-au
acceptat - Germania şi Italia vor fi
de partea ungurilor", atacând şi ele.
Ciano, vorbind în numele Ducelui,
s-a adresat lui Ribbentrop şi l-a
rugat să confirme şi el această
hotărâre a Axei. Ribbentrop, tot aşa
de solemn şi de tăios, a arătat că şi
el este autorizat de Führer să facă
aceeaşi declaraţie: în cazul în care
noi nu vom primi arbitrajul, ei ne vor
considera ca duşmani ai Axei".
Aşadar, Ribbentrop, Ciano ş.a., în
numele Führerului şi al lui
Mussolini, politicieni fără cuvânt,
mincinoşi, cinici. De la tonul "voi şi
ungurii să mai vedeţi, să mai
discutaţi", modificare radicală la
tonul "sau faceţi cum vrem noi,
arbitrajul în speţă, sau vă ia dracu".
Îmi cer scuze pentru vorba neacademică, dar aşa a fost. Sigur că
minciuna şi cinismul în politică sunt,
vrem nu vrem s-o recunoaştem,
deseori prezente, dar în limite - cel
mai adesea - cât de cât rezonabile.
De data aceasta însă era vorba de
o modificare totală de consideraţii,
de orientare, care depăşea orice
putere de înţelegere cât ar fi fost ea
de dorită, orice închipuire. Dar şirul
ticăloşiilor germane şi italiene nu
se va opri la impunerea, sub
pedeapsa cu dispariţia ţării, a aşazis-ului arbitraj, şi va merge mai
departe. Ce conţinea el? Ce fel de

judecată "corectă" făcuseră Germania nazistă şi Italia fascistă
referitor la Transilvania românească, judecată menită să altereze şi
setea teritorială mai mereu
neostoită a Ungariei?
..."Reprezentaţia", atât de rea
pentru România, va continua.
Manoilescu scrie: "merită semnalată
impresia pe care o făcea Ribbentrop că este sub o presiune ungurească şi credinţa lui că armata
ungurească nu va mai aştepta şi ne
va ataca. Eu i-am răspuns că dacă
ungurii sunt nerăbdători, îl rog să
creadă că şi armata noastră este
nerăbdătoare să se bată cu ungurii.
Dar imediat Ribbentrop mi-a
replicat că noi românii, niciodată nu
ne vom bate (doar, n.n.) cu ungurii,
ci cu mulţi alţii (explicaţie care se va
lega cu ceea ce spusese la început)
şi anume că ungurii sunt secondaţi
de ruşi şi că ei, germanii şi italienii,
le vor da ajutor". Era clar. "Am plecat
de acolo consternat, scrie Manoilescu, cu sentimentul că cele două
ţări puternice, care dispun atunci de
soarta Europei, nu erau dispuse săşi schimbe cu nimic implacabila lor
hotărâre"... "Totul apare ca o piesă
scrisă dinainte, în care nici o singură
vorbă şi nici un singur gest nu se
pot schimba"... "În salonul meu mă
aşteptau Valer Pop, Romalo, Bossy,
Crutzescu, generalul Dragalina,
Mătăsaru şi ceilalţi colaboratori.
Erau cu toţii în tensiune, îngrijoraţi.
Am intrat cu vorbele: "Este îngrozitor,
ni se cere un arbitraj pe care trebuie
să îl acceptăm până astă-seară şi
care pune în discuţie o cesiune între
25000 şi 65000 km2. Dacă nu îl
acceptăm va fi sfârşitul României.
Mi-au spus-o clar"".
Urmau ore sinistre pe care nu
doar Manoilescu şi Valer Pop, ci
nimeni din delegaţia României,
conducerea de la Bucureşti, cei din
Transilvania, întregul popor român
nu le vor uita niciodată. Nici ei şi nici
cei care vor veni după ei nu au cum
să uite. Asemenea mari netrebnici,
criminali notorii, cu mega crime
împotriva umanităţii cum erau
conducătorii de atunci ai Germaniei
şi Italiei ş.a., cu un sfârşit blestemat,
rareori întâlniţi chiar în istoria criminală a lumii, nu au cum să fie ignoraţi de nimeni...S-a luat legătura cu
Bucureştiul, cu greu însă, s-au trimis
mai multe telegrame, şi ele cu greu.
Valer Pop, al doilea delegat al
României, om de inteligenţă şi curaj
admirabile, a avut şi el o întrevedere
cu Ribbentrop şi Ciano. Mai scrie
astfel Manoilescu: "eu cunosc psihologia ardeleană şi ştiu că oricâtă
dragoste ai avea pentru Ardeal, cum
aveam eu, şi oricâte adeziuni
sufleteşti ai fi reuşit să-ţi asiguri
printre ardeleni, faptul de a fi
răgăţean constituie în faţa lor o
inferioritate indelebilă. Am fost deci
bucuros de intervenţia lui Valer
Pop...". Nu s-a obţinut nimic, însă.
Acelaşi imperativ cu voce tare:
"acceptaţi arbitrajul nostru aşa cum

Dictatul de la Viena
României, garantate acum de cele
două puteri ale Axei, n.n.). Dar când
au venit a doua oară către 11:30 am
înţeles, după figura lor, că soluţia
era teribilă pentru noi. Mă simţeam
acum ca un om care aşteaptă să fie
dus la eşafod şi se roagă în gând
să se sfârşească mai repede". şi
chiar aşa a fost. La 1:30 Manoilescu
şi Valer Pop, dar şi ceilalţi din
delegaţie au fost luaţi de Fabricius,
cu tot cu documentele, statisticile şi
hărţile etnografice pe care delegaţia
considera că ar fi trebuit prezentate
arbitrilor, şi duşi în maşini la palatul
Belvedere. Sentinele şi compania
de onoare, bătăi în tobe... Sala
sorocită arbitrajului era un salon
rotund, o masă rotundă la mijloc.
"În faţa noastră, scria Manoilescu,
Ribbentrop şi Ciano cu suita lor în
care am întrezărit, în picioare, pe
Clodius. Cu un gest grav şi rece ni
s-au indicat fotoliile noastre. Toată
lumea tăcea. Toţi vroiau să fie
solemni dar pentru mine erau
siniştri". Peste un minut a fost
introdusă delegaţia ungară. "Primul
ministru, Teleky, tip de profesor - mai
curând de liceu decât de universitate, privind oblic prin ochelari ca
un japonez. Csaky - grăsun, îndesat,
într-o uniformă care amintea pe cea
a surugiilor de la curţile noastre
boiereşti..."
Regia vicleană, ticăloasă a arbitrilor era făcută. După Ribbentrop
şi Ciano "am cerut şi eu cuvântul,
scrie Manoilescu. Voiam să fac
declaraţia în termenii stabiliţi de
mine cu Valer Pop: "Rog să se
constate şi să se treacă în protocol
că delegaţia română nu a avut
niciodată ocaziunea de a prezenta
şi dezvolta punctul ei de vedere în
faţa comisiunii arbitrare". N-am
apucat decât să cer cuvântul.
Ribbentrop mi-a răspuns destul de
scurt şi brutal că voi vorbi la sfârşit".
Citirea în limba germană şi italiană
a actului de arbitraj nu a adus nimic
esenţial. Pe ministrul de Externe
român l-au indignat "cele două
minciuni sfruntate în textul oficial,
prima că "guvernul regal român şi
guvernul regal ungar s-au adresat
guvernului Reichului şi guvernului
regal italian, cu rugămintea de a
face un arbitraj" şi a doua că "cei
doi miniştri de Externe (Ribbentrop
şi Ciano, n.n.) au luat hotărârile lor
după o nouă convorbire cu miniştrii
Manoilescu şi Csaky"". Am fost,
minciuni imense, nefiind niciodată
tratată în fond cauza românească.
..."Pe harta ce ne-a fost înfăţişată,
arăta Manoilescu, am urmărit cu
ochii graniţa care pornea de la
Oradea către răsărit, alunecând sub
linia ferată şi am înţeles că
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va fi el formulat!" "Neacceptarea
arbitrajului va reprezenta distrugerea totală a statului român!"

16. În astfel de împrejurări,
noaptea a fost de infern. "Cu toată
starea mea sufletească, noaptea
întreagă am fost preocupat mai ales
de marea bătălie pe care credeam
că o voi da a doua zi în faţa arbitrilor".
"M-am înţeles cu Valer Pop şi neam împărţit amândoi materia
hotărând că (în faţa arbitrilor, dacă
va fi acceptat de la Bucureşti
arbitrajul, n.n.) fiecare din noi va
vorbi 15-20 minute, eu tratând
problema generală a Transilvaniei
şi prezentând ţinuturile de la vest din
punct de vedere etnic şi economic
iar Valer Pop înfăţişând mai ales
aspectul istoric al drepturilor noastre, atât în întreaga Transilvanie, cât
mai ales în ţinuturile de la Vest".
Statistici, hărţi, calcule, consideraţii
temeinice. Delegaţia se pregătea
pentru eventualitatea acceptării
arbitrajului. "În sfârşit, la ora 4
noaptea (30 august 1940, n.n.) arată
Manoilescu, cu o întârziere de 20
de minute peste ultimul termen
acordat de germani şi italieni, de
cei doi arbitrii în fapt, ni s-a comunicat (de la Bucureşti, n.n.) acceptarea arbitrajului... Notez că
răspunsul nostru în acest sens a fost
pur verbal şi că la dosarul arbitrajului nu există nici o cerere de
arbitraj şi nici măcar o declaraţie de
acceptare a arbitrajului din partea
noastră". O primă fisură dar, de
procedură. Fisură care, în fapt, în
opinia mea de cercetător, anula
ceea ce a urmat. Vom vedea că vor
mai fi şi altele. Dar ce contau pentru
Hitler şi acoliţi asemenea "prăpădite" detalii? Nimic. De fapt, "arbitrii"
noştri aveau ca argumente, cum
scrie Manoilescu că i-a spus
Ribbentrop, că, în acele zile, în toate
capitalele europene se gândea
despre România "că este sfâşiată
ca stat şi că de la acest destin
inevitabil ne scăpa el (Ribbentrop,
n.n.) dacă acceptăm arbitrajul. Avea
aerul că afirmă chiar că va fi o
surpriză în lume că România va fi
salvată şi că îşi va duce mai departe
existenţa ca stat". Până aici se
ajunsese cu groaznicele presiuni.
Dar nu a fost totul.

17. Dimineaţa zilei de 30 august
a fost şi ea infernală, ne spune
Manoilescu. "Au fost vizitele lui Ghigi
şi Fabricius (ambasadori la
Bucureşti ai Italiei şi Germaniei,
n.n.) care mi-au adus proiectul
definitiv al scrisorilor de garanţie
(ale Germaniei şi Italiei, în condiţiile
arbitrajului, pentru noile graniţe al
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Mareşalul Antonescu. Se vede şi regele Mihai
cuprindea şi Clujul... Când am privit
în toată grozăvia împărţirea
Transilvaniei, am înţeles că puterile
care îmi erau mult slăbite mă
părăsesc cu totul. Tabloul dinaintea
ochilor s-a făcut neclar, ca un nor
galben cenuşiu (apoi, n.n.), din
cenuşiu, negru... În clipa aceea miam pierdut cunoştinţa"... Un pahar
cu apă. "Peste un minut mi l-au
adus. Valer Pop mi l-a dat să-l
beau... Am început să văd din nou şi
am avut puterea să-mi duc mai
departe calvarul". Apoi actul, citit din
nou lui Manoilescu, de către Valer
Pop, i s-a prezentat acestuia spre
semnare... "Trebuia să-mi vină
rândul pentru declaraţia mea...
Ribbentrop a ridicat scurt şedinţa,
fără să-mi mai dea cuvântul. Nu am
avut nici măcar prilejul să spun
acele vorbe, care însemnau nu
numai o constatare, ci un protest".
S-a ivit acum al doilea viciu de
formă pe care-l menţionam în
prealabil. În învălmăşeala creată de
leşinul lui Manoilescu şi mai apoi,
actul nu a mai fost semnat de cel
de al doilea membru oficial al delegaţiei române, "plenipotenţiarul"
Valer Pop. Ceea ce din nou îi
producea anularea: întâi un arbitraj
care nu fusese cerut, acceptat în
scris de România, şi pe urmă lipsa
unei semnături pe actul respectiv.
În mod normal un act nul şi care ar
fi cerut reluarea întregului proces...
"Ceea ce mă îngrozeşte, conchidea
Mihail Manoilescu referitor la acest
funest episod, nu este (doar, n.n.)
judecata istoriei, ci soarta ce se
deschide acum atâtor români care
trec sub stăpânirea maghiarilor".

18. Dar ce cuprindea, succint,
arbitrajul? România a fost silită să
cedeze Ungariei horthyste aproape
jumătate - 43.492 km2 - din teritoriul
Transilvaniei, trasarea noii frontiere
fiind supervizată personal de Hitler
interesat de regiunea petrolieră a
Prahovei, astfel că noua graniţă
ajungea la câteva zeci de km de
aceasta. Populaţia estimată pierdută de noi era de peste 2.600.000
locuitori, dintre care (vezi recensământul românesc din 1930) aproape 1.177.000 români, circa 912.500
maghiari, 68.300 germani, 138.800
evrei, 96.800 alte naţionalităţi.
Regiunea răpită se numea
Transilvania de Nord. Oraşe nu doar
economic importante, noduri de
cale ferată, industrii, agricultură,
comerţ de seamă erau smulse
economiei naţionale deja constituită şi prin efortul economistului
Mihail Manoilescu, ca un tot unitar,
bine echilibrat. Fuseserăm siliţi de
germani şi italieni - practic de Hitler
şi Mussolini, dar şi de sovietici - să
plătim cu un sacrificiu îngrozitor, dar
în orice caz preferabil pulverizării
României. Cum scria Manoilescu,
"ţara se alegea cu folosul de a nu
cădea în cel mai mare rău posibil",
acela care se vădise ca aproape
certitudine imediată cu mai puţin de
două luni în urmă, la 4 iulie 1940.
Germania nazistă - mă rog, Ungaria

horthystă - se afla pe crestele
Carpaţilor conferindu-şi o siguranţă
mult mai evidentă în ce privea
supravegherea şi utilizarea de către
ea a petrolului românesc. Iar
România plătea din greu cu un
teritoriu important şi cu oamenii lui.
Ai ţării, în fapt... Urmare a tratativelor
cu Bulgaria purtate la Craiova şi în
condiţiile arbitrajului - dictatului de
la Viena, la 7 septembrie a fost
semnat acordul prin care se
înregistra cesiunea teritorială a
Cadrilaterului, 8.000 km2 din
Dobrogea de Sud.
Să mai spunem că în a doua
şedinţă a Consiliului de Coroană
român, din noaptea de 30-31
august, Consiliu desfăşurat tot sub
înalta preşedinţie a Majestăţii- Sale
regele Carol al II-lea, s-a hotărât
acceptarea a ceea ce decisese
arbitrajul Germaniei şi Italiei: 19
voturi pentru, 10 împotriva, 1
abţinere. Printre alţii, au luat parte
I.P.S. Patriarhul României Nicodim
Munteanu, consilier regal, dr.
Alexandru Vaida-Voievod, consilier
regal, I.P.S. Mitropolitul Nicolae
Bălan, consilier regal, general
Gheorghe Mihail, şeful Marelui Stat
Major, Constantin I.C. (Dinu)
Brătianu, Ion Mihalache, Mihail
Popovici, Silviu Dragomir, părintele
Ion Moţa, Horia Zelea Codreanu etc.
Subliniindu-se odată mai mult, cu
multă dreptate şi curaj că "Arbitrajul
(sau Dictatul, n.n.) a fost acceptat în
urma comunicărilor cu caracter
ultimativ făcute de guvernele
german şi italian". Manoilescu
spune că autorii "acestei formule au
binemeritat de la viitorime fiindcă
au creat chiar în aceea clipă baza
unei revizuiri şi anihilări morale şi
politice a monstruosului act de la
Viena". Ministrul nostru de Externe împreună cu ministrul Valer Pop şi
ceilalţi delegaţi - se va întoarce în
ţară - după ce mai leşinase odată
la Viena - sub supravegherea
nemijlocită a medicului profesor
german Eisen Schiemeleisen, cel
care o îngrijise şi pe regina Maria.
O întoarcere sfâşietoare şi sinistră,
Manoilescu fiind toată vremea întins
pe patul din vagon. De câteva ori
putea sucomba. Ce conta aceasta
însă comparativ cu imensele
greutăţi, cu nu puţine decese în
chinuri sub baionete maghiare, pe
care le-a suportat, le-a suferit
populaţia de obârşie românească
din Transilvania de Nord furată din
trupul României. Ca o probă
irefutabilă de cinism şi aventurism
continuu, Csaky se declara
nemulţumit şi "zdrobit sufleteşte"
deoarece nu obţinuse întregul
teritoriu solicitat ca suprafaţă şi
forma dorită. Practic, întreaga
Transilvanie... Un act funest, nazist,
care în mai puţin de cinci ani va fi
anulat.

19. Dar cum explică în cartea sa
Mihail Manoilescu gândirea "de
ultimă oră" a germanilor şi italienilor
în problema arbitrajului? De ce de
la aparentele "sfaturi", "discuţii",

"negocieri" şi "tratative" s-a trecut
relativ brusc - afirmă autorul, eu zic
că era o gândire, o variantă bine
pregătită - la arbitraj şi la "deciziile"
atât de nefavorabile României,
decizii uriaş răuvoitoare, fără criterii
istorice şi etnice? Nefavorabile
României unde oricum, aşa cum
arătam, încă din 1938, guvernul
Tătărescu, începuse o sensibilă
apropiere de Germania, realizând
un acord economic etc.? Iată câteva
consideraţii. "Soluţia dată prin arbitraj, scrie economistul român, ministru de Externe, este monstruoasă şi neviabilă. Pentru prima oară
în istorie este împărţită între două
state, unitatea naturală, geografică,
politică şi istorică care este podişul
Transilvaniei... Cum şi-au putut
închipui dar arbitrii de la Viena că
vor putea să inoveze, acolo unde sa pronunţat de mult geografia şi
istoria şi cum au crezut că pot
impune viitorimii o soluţie artificială
şi hibridă ca aceea a împărţirii
Transilvaniei?"
Pe de o parte, subliniază autorul,
dezvoltând o serie de detalii, "sub
anumite influenţe - care descindeau
în chip paradoxal din concepţii
genoveze, curente la Societatea
Naţiunilor - Goebbels cultiva teoria
"spiritualizării graniţelor" şi dădea
ca slogan de propagandă menit să
acopere şi să justifice monstruosul
Dictat, perspectiva că în viitor, în
Europa Unită sub egida Germaniei,
graniţele dintre ţări şi neamuri nu
vor mai avea mare importanţă! Nu
cred că era la mijloc o convingere
sinceră, ci numai un chip de a
justifica, cu o formulă ieftină şi idiot
utopică, un act care nu era
justificabil în sine. Soluţia de la
Viena - mai arată astfel Manoilescu
- este dezastruoasă şi din punct de
vedere economic, fiindcă opera o
tăietură brutală într-un corp viu,
străbătut de un complex inextricabil
de vine, de artere şi de nervi,
sfărmând o unitate economică
bazată pe o strânsă interdependenţă între fiecare din părţile ei... Dar
mai presus de toate - şi acesta este
singurul aspect pe care îl reţine
inima noastră - soluţia de la Viena
este nespus de greşită şi de
nedreaptă din punct de vedere
etnic... Prin Arbitrajul de la Viena sau cedat ungurilor - M. Manoilescu
avea cifre de la Directorul Statisticii,
Sabin Manuilă, le repetăm - peste
43.000 km2 cu o populaţie totală
de peste 2. 600.000 locuitori, din
care 1.177.000, adică 49% români,
puţin peste 910.000 adică 38%
unguri şi 68.300, adică 3%
germani... Ceea ce merită subliniat
este că în Arbitrajul de la Viena au
fost sacrificaţi cca. 1.200.000 români din totalul de cca. 14.000.000
de români etnici, din întreaga
Dacie". Un citat mai lung, cu repetări, totuşi necesare, dar semnificativ
şi care reflectă o anume dorinţă deja
acută a Germaniei - şi Italiei - de a
lovi în România şi a satisface
Ungaria. Dar doar acestea să fi fost

continuare în pag.6
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urmare din pagina 5
motivele modificării de atitudine a
Germaniei? Şi a Italiei - bineînţeles,
care însă conta mai puţin...

20. Mihail Manoilescu mai subliniază şi alte aspecte care au generat schimbarea metodei de
soluţionare a litigiului cu Ungaria,
Germania trecând de la promovarea tratativelor libere, la aceea a
unei metode brutale şi ultimative.
"Soluţia strategică" a avut astfel un
rol de seamă: "renunţarea la război
fulger împotriva Angliei şi...
certitudinea - ce se accentuase în
acest interval (iulie, august 1940,
n.n.) - a războiului germano-sovietic,
acest fapt aducând pe primul plan
obiectivul strategic al Carpaţilor
dintre Transilvania şi Moldova". "...
Schimbarea de situaţie a războiului... adusese pe Hitler la
convingerea că nu va putea răpune
Anglia repede, printr-un atac direct
şi că va trebui să ajungă pentru a-şi
întări poziţia, la războiul cu URSS şi
la cucerirea Rusiei". Deci, cum
arătam, petrolul românesc, cerealele româneşti, armata română
imposibil partener împotriva Angliei,
dar mai mult decât probabil
partener într-un război împotriva
URSS care, chiar la sfatul şi
acţiunea Germaniei - dar cine mai
lua în calcul astfel - ne răpise
Basarabia şi Bucovina de Nord. Şi
atunci, supravegherea României, a
bogăţiilor ei, am mai menţionat, se
realiza mult mai lesne nemijlocit de
germani şi maghiari de pe coastele
Carpaţilor, decât de pe Tisa. În cine
putea avea mai multă încredere
Hitler, în play-boy-ul rege Carol al IIVirgil NICULA

urmare din pagina 1
Nu că ar fi o altă Mărie cu altă
pălărie, dar înfiinţarea unui minister
pentru turism ar arăta importanţa pe
care guvernanţii ar trebui să o acorde
în viitor acestui sector, ca să nu mai
vorbim de faptul că nici până în
prezent nu avem o lege a turismului,
pentru că este mai la îndemână să
câştigăm valută din activitatea de
incoming, crescând numărul sosirilor de turişti străini, decât să
exportăm sau să "fabricăm" un produs sau serviciu, care să concureze
cu cele germane, franceze sau
japoneze etc. În acest context,
Federaţia Asociaţiilor de Promovare
Turistică din România (FAPT) atrage
atenţia asupra importanţei creării
unei instituţii guvernamentale
dedicate pentru turism. Turismul se
numără printre sectoarele cele mai
afectate de pandemia de COVID-19,
iar revigorarea acestui sector
necesită o cooperare între toţi actorii
interesaţi şi factorii decidenţi,
coordonată de un minister de resort,
care va trebui să îndrume şi coordoneze măsurile atât de necesare
pentru salvarea industriei ospitalităţii.
În calitatea mea de membru în
Consiliul consultativ al turismului, la
acţiunile şi întâlnirile viitoare, am să
susţin acest deziderat. Preşedintele
FAPT a declarat că o structură
distinctă va trebui să susţină
atragerea a cât mai multor fonduri
europene în domeniu în perioada
următoare şi va trebui să revigoreze
imaginea României în afara ţării.
Federaţia susţine dezvoltarea unei
organizaţii de management al
destinaţiei la nivel naţional. Asociaţia
Română de Balneologie consideră
că dezvoltarea turismului şi în mod
particular a sectorului balnear
necesită existenţa unui minister al
turismului care sa gestioneze în mod
corespunzător acest domeniu şi care
să fie un adevărat partener de dialog
pentru structurile implicate în acest
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lea, încurcat la greu cu o doamnă
evreică, Elena Lupescu, care influenţa nu puţine evenimente din ţară
- chestiune inacceptabilă pentru
Germania nazistă, rasistă a lui Hitler;
în România inamică a Germaniei
în Primul Război Mondial; în "francofonia" tradiţională a României sau în Ungaria condusă de Horthy,
fost aghiotant, chiar dacă mai
demult, al împăratului Franz-Josef?
Antonescu şi legionarii erau "perfect
fideli" nazismului, Axei, dar şi o astfel
de fidelitate a mers până la un
punct. Răspunsul la întrebările care
au fost şi ale lui Manoilescu,
explicaţiile date astfel de marele om
nu sunt deloc greu de desluşit.
Desigur, având în vedere şi totala,
totala lipsă de scrupule a Germaniei
naziste. Noua perspectivă a războiului german "a modificat" mult,
istoria, etniile, geografia, dreptatea.
şi atunci s-a conceput scenariul
arătat...

21. Manoilescu analizează parcimonios ce s-ar fi întâmplat în condiţiile refuzului de către România a
Arbitrajului, acceptarea acestuia
ghidându-i cercetările pe o bună
parte din volum. Deci, dacă nu l-am
fi acceptat? Manoilescu arată în mai
multe rânduri având în vedere cele
spuse de Hitler şi Ribbentrop: dacă
la 30 august n-am fi acceptat
hotărârea luată de germani şi
italieni "eram nimiciţi ca stat şi
armată naţională. Toate actele
epocii şi toate destăinuirile de mai
târziu arată că dacă nu primeam
Arbitrajul am fi ajuns la un (scurt)
război pe trei fronturi, cu Ungaria,
cu Bulgaria şi cu URSS (şi cu
Germania, scrie în altă parte fostul
ministru român de Externe, n.n.)

urmat de invadarea şi împărţirea
României întregi"... "În ce priveşte
soarta Ardealului era normal, ca, în
cazul refuzării Arbitrajului, să se fi
produs împărţirea României iar
Ardealul ar fi fost în întregime ocupat
de unguri... Germanii s-ar fi grăbit
să ocupe regiunea noastră petroliferă... În ce priveşte soarta Moldovei,
a Basarabiei şi a Bucovinei este
sigur că Moldova ar fi fost ocupată
până la Carpaţi... URSS nu putea
tolera, cu drept cuvânt, ca germanii
să se instaleze prin vasalii lor unguri
în Transilvania fără ca trupele
sovietice să le ţină contra-tampon
în Carpaţii moldoveni şi nu se
puteau lăsa complet descoperiţi din
punct de vedere strategic, pentru
cazul războiului care avea să izbucnească cu certitudine mai târziu...
Când ar fi venit cazul războiului între
Germania şi URSS, ne-ar fi găsit pe
noi ca pe o naţiune decapitată de
conducătorii ei, sărăcită şi îngenunchiată. Căci prin refuzarea
Arbitrajului de la Viena, Statul român
ar fi dispărut în câteva zile cum a
dispărut Statul polonez...". Şi, în
plus, bătăliile ce urmau s-ar fi purtat
- devastator - pe teritoriul nostru...
Dar, se întreabă economistul,
inginerul şi ofiţerul în rezervă Mihail
Manoilescu, dacă, în aceeaşi
ipoteză a refuzului, învingeau până
la sfârşit Aliaţii, aveam noi o soartă
mai bună decât aceea pe care neam deschis-o acceptând Arbitrajul?
"Să privim la Polonia, scrie
Manoilescu (în 1947, n.n.). Cu toate
că Polonia se găseşte în mod formal
în aceeaşi tabără cu URSS, ea
pierde azi în orice caz jumătatea
orientală a teritoriului ei! Dar la noi
situaţia ar fi fost cu mult mai gravă,
fiindcă noi aveam ca duşmani şi pe

unguri şi pe bulgari şi pe iugoslavi
(care, cum am arătat, erau să intre
în România şi în zilele ultimatului
rusesc) şi pe ruşi. Toţi, după caz, ar
fi profitat din plin". Iar şirul demonstraţiilor, al evocărilor continuă,
punându-se în lumină, pentru atunci
dar şi pentru acum, situaţia
dramatică a României..."

Încheiem aici consideraţiile
noastre cu privire la acest volum cu
totul remarcabil, deosebit de
complex. Ideile, aprecierile lui sunt,
însă, cu mult mai multe. Ne-am
străduit să abordăm cât de cât
esenţialul. Este lucrarea unui mare
cercetător, a unui cu totul deosebit
om politic şi patriot român. Poate
constitui, prin munca lui, o pildă
pentru generaţiile noastre de acum.
Acţionând tot într-o lume complicată. Nu precum cea din vremea lui
Manoilescu, dar oricum...
Şi încă. În calitate de ministru de
Externe trimis special al României
la Viena, Mihail Manoilescu a
semnat Arbitrajul. Avertizase în mai
multe rânduri să respingem acest
act dacă armata poate lupta cu
şanse. S-a spus că nu. Dar
Manoilescu nu a semnat actul de
Arbitraj singur. Documentul blestemat, prin abordarea comunicată la
Viena lui Manoilescu şi ordinul de
a-l semna el, a fost semnat în prealabil de rege, de primul ministru Ion
Gigurtu, de Consiliul de Coroană,
de înalţi prelaţi, de generali ai
armatei ş.a. Drama vieţii lui Mihail
Manoilescu, de atunci, din 30
august 1940, şi până la moartea sa
în chinuri, în puşcărie, la Sighet, în
decembrie 1950, arestat în decembrie 1948 ca om politic burghez, a
fost că şi-a pus semnătura lui

românească pe acest act murdar şi
funest. Că această semnătură va
rămâne în eternitatea neamului lui.
Încă o dată, nu a depins de el.
Manoilescu a avut însă conştiinţă,
de aceea s-a tot frământat, şi astfel
va rămâne de-a-pururi. Astăzi, dintre
cei care, de pildă, ne-au distrus
industria naţională şi ne-au
transformat - cu sau fără semnătură
- din producători în importatori
europeni de marcă, pecetluind
dramatic viaţa generaţiilor viitoare
printr-o datorie externă imensă.
Dintre cei care, astfel, au contribuit
esenţial la distrugerea unei clase
medii, greu de reconstituit, oare câţi
o au? În raport cu Mihail Manoilescu,
susţinătorul cel mai de seamă al
industrializării României? Dar şi în
raport cu alţi industrialişti importanţi
precum D.P. Marţian, Al. D. Xenopol,
P.S. Aurelian, Laszlo Kövary, George
Bariţiu, I.N. Angelescu, Ştefan Zeletin, Nicolae Malaxa, Vintilă Brătianu, Max Auschnit, Mitiţă Constantinescu, sau, pe un alt palier, Ion
Crişan, C. Caloianu, A. Rosen, P. Protopopescu, I. Atanasiu, A. Vijoli,
R. Winter, Virgil Actarian, Aşot
Şarafian, Em. Dobrescu şi mulţi
alţii? Aproape nimeni. Un semnal
dur de alarmă pentru prezent şi
perspectivă... Şi acum un fel de
"arbitraj", altfel însă, în alte condiţii,
acceptat, deseori îmbrăţişat chiar,
dar cu o rezonanţă în timp nu de
puţine ori deloc pozitivă. Nu ne
interesează din perspectiva
economiei autarhice, nu o dorim.
Ci, cu precădere, din unghiul unor
legături industriale, de producţie,
mai eficiente cu economia,
industria europeană a altor ţări.
N.N. Sublinierile din text aparţin
lui Mihail Manoilescu.

sens, pentru că formula unui
departament în cadrul altui minister,
nu ajută în mod real la promovarea
şi la buna gestionare a problemelor,
fapt demonstrat de starea de lucruri
din prezent. România poate dezvolta
un turism balnear de calitate, cu cele
aproximativ 8.500 de izvoare
minerale şi termale pe care le deţine,
cu o şansă reală de a concura alte
destinaţii şi să devină competitiv, faţă
de alte forme de turism, cum ar fi de
exemplu cel de litoral.
Patronatele din turismul balnear
susţin că România este cea mai
bogată ţară din Europa din punct de
vedere al resursei balneare,
deţinând circa o treime din izvoarele
minerale şi termale ale Europei, însă
numai 10% din izvoare sunt exploatate şi valorificate în prezent. Asociaţia
Română de Balneologie a organizat
un grup de reflecţie/lucru, invitând
specialiştii din toate staţiunile să işi
conjuge eforturile pentru a susţine
demersul acesteia pentru depăşirea
cu bine a crizei generate de Covid 19 şi pentru a gândi responsabil
schimbările sistemice pe care sectorul balnear le va avea de traversat.
Principalele propuneri se referă la:
elaborarea unor programe bazate pe
finanţare europeană dedicată
staţiunilor balneare, urmărind investiţii adecvate, echipamente moderne, fundamentarea utilizării
factorilor naturali prin cercetare
ştiinţifică; rebrand-uirea turismului
balnear cu elemente de fundamentare generate de cercetarea ştiinţifică, integrând un know-how modern; elaborarea unor norme şi
proceduri pentru a susţine siguranţa
epidemiologică a utilizării factorilor
naturali terapeutici; promovarea în
context socio-economico-politic a
conceptului "România Balneară ca
Proiect de ţARĂ pentru dezvoltarea
Turismului Balnear", mai ales în
conexiune cu conceptul de "Healthy
& Ageing", pentru care România este
cunoscută pe plan internaţional, mai
ales prin brandul Ana Aslan;

promovarea României ca destinaţie
de turism balnear la manifestări
interne şi internaţionale, workshopuri, congrese, seminarii, forumuri etc.
Asociaţia de Promovare a Turismului - "SOS Turismul Românesc"
este primul proiect care vizează
sprijinirea industriei turistice şi a luat
naştere la câteva luni de la declanşarea pandemiei de Coronavirus,
când devenise evident ca unul dintre
cele mai greu lovite domenii va fi
turismul. Primele 6 luni de activitate
ale APT au avut ca priorităţi tragerea
unui semnal de alarmă asupra
situaţiei dificile pe care turismul o
traversează, precum şi necesitatea
implicării guvernului în măsuri care
să ajute industria - 400.000 locuri de
muncă fiind ameninţate să dispară.
La conducerea APT este de câteva
zile sibianul Alin Chipăilă, care este
şi preşedintele Asociaţiei Judeţene
de Turism din Sibiu şi vicepreşedinte

al AFPT, care urmează să militeze
mai departe pentru implementarea
programului "60 de măsuri" menite
să relanseze turismul românesc. De
asemenea, APT solicită înfiinţarea
unui minister al "Turismului şi Antreprenoriatului", care să coordoneze
toate acţiunile de care industria, în
mare parte alcătuită din afaceri mici
si mijlocii, are nevoie pentru a
reporni. Printre priorităţile sectorului
de turism pentru anul 2021 se
numără nevoia implementării
urgente a schemei de sprijin a
industriei cu 20% din pierderea
aferentă anului 2020, crearea
cadrului legal de funcţionare a
Organizaţiilor de Management al
Destinaţiei(OMD) şi redeschiderea
în condiţii de siguranţă a tuturor
unităţilor din turism.
La rândul său, Consiliul Naţional
al Întreprinderilor Private Mici şi
Mijlocii din România (CNIPMMR)

solicită decidenţilor politici să ţină
seama de cerinţele antreprenorilor
şi să înfiinţeze un Minister al Antreprenoriatului, Turismului şi Digitalizării în cadrul noii arhitecturi guvernamentale. Dintre propunerile acestuia se remarcă: un buget de promovare multianual al României ca
destinaţie turistică, de la minimum
50 milioane de euro pe an, pentru a
putea susţine campanii de promovare multianuale pe pieţele externe;
programul de Infrastructură şi Agrement pentru Turism - Recreation
România, care îşi propune să stimuleze construcţia de spaţii de agrement, în jurul unităţilor de cazare sau
în staţiuni turistice, în scopul atragerii
de clienţi şi în afara sezonului turistic
(ex: cofinanţarea cu 30%-50% a
proiectelor, printr-o schemă de ajutor
de stat); stimularea activităţilor de
incoming - aducerea mai multor
turişti străini în România, prin
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introducerea "primei de incoming",
respectiv deducerea din impozitul pe
profit a unei sume pe zi, pentru fiecare
turist străin adus în România ş.a.
După un an dificil pentru industria
HoReCa, finalul anului 2020 îi
găseşte pe hotelieri cu majoritatea
unităţilor de cazare deschise şi
pregătiţi cu pachete speciale de
sărbători, pentru a atrage cât mai
mulţi turişti, desigur români, în
contextul actual. Desigur, dacă nu
intervin alte reglementări, ceea ce
nu este de dorit, peste 60% din
unităţile de cazare vor fi deschise de
sărbători la capacitate maximă, iar
49% dintre acestea oferă pachete
speciale cu până la 15% mai ieftine
decât anul trecut, conform unui
studiu realizat de către platforma de
rezervări hoteliere Travelminit.ro.
De Crăciun, 34% dintre hotelieri
şi pensiuni confirmă că unitatea lor
de cazare este complet sau parţial
ocupată, în timp ce 12% din
structurile de primire sunt doar parţial
ocupate, deoarece funcţionează cu
o capacitate redusă, iar 17% dintre
unităţi nu vor fi deschise în această
perioadă. De Revelion însă, există
deja un grad mai mare de ocupare
a unităţilor de cazare, şi anume 38%,
iar 10% dintre hotelieri şi pensiuni
au unitatea de cazare parţial
ocupată, deoarece funcţionează cu
o capacitate redusă, în timp ce peste
12% dintre aceştia confirmă că vor fi
închişi la finele de an. Peste 30%
dintre unităţile de cazare respondente oferă activităţi specifice sărbătorilor de iarnă, precum plimbări cu
sania trasă de cai, vin fiert, cine festive
cu preparate specifice, tăiatul
porcului, program de colinde etc.
Conform restricţiilor din perioada
actuală, serviciile SPA sunt excluse
din pachetele de servicii, doar 4%
dintre hotelieri confirmă că oferă
servicii wellness, în funcţie de reglementările în vigoare la momentul
sejurului. Dintre rezervările efectuate,
33% au o contravaloare între 6501400 RON/2 persoane, iar 9% dintre
hotelieri confirmă ca pachetele
cumpărate au o valoare de peste
1.400 RON, iar 45% dintre hotelieri
oferă condiţii de rezervare flexibile,
fără avans sau cu anulare gratuită,
lucru foarte apreciat de turişti.
Aproximativ 20% dintre hotelieri
pregătesc oferte speciale şi oferte
sezoniere de tip last minute şi early
booking. Din studiu reiese ca 54%
dintre hotelieri sunt optimişti pentru
anul viitor şi speră că turismul îşi va
reveni treptat, începând cu lunile
februarie - martie, iar 33% nu ştiu
când va reveni turismul la condiţiile
cu care au fost obişnuiţi înainte de
pandemie.
World Travel Awards 2020, cunoscute sub numele de "Oscarurile"
turismului au anunţat câştigătorii
Europei la o gală care a avut loc în
format virtual la începutul lunii noiembrie din cauza pandemiei COVID19.World Travel Awards s-a născut
în 1993, fiind fondată de Graham
Cook (în imagine), pentru a recunoaşte excelenţa companiilor şi
destinaţiilor din sector. La cea mai
recentă ediţie a acestora, cu nr.27,
au fost premiate mai multe companii, dintre care următoarele au fost
recunoscute ca fiind cele mai bune
din România:Grand Hotel Boutique:
cel mai bun hotel de tip boutique;
Athenee Palace Hilton Bucureşti: cel
mai bun hotel de business; Avis: cea
mai bună companie de rent a car;
România Tours and Events: cea mai
bună companie de management al
destinaţiei; InterContinental Bucureşti: cel mai bun hotel; Daiavedra:
cea mai bună agenţie online; Tours
of Romania: cel mai bun operator
de turism; Go Travel: cea mai bună
companie de travel management.
Câştigătorii World Travel Awards
2020, la nivel european, includ
Portugalia, ca "Cea mai bună
destinaţie din Europa", Moscova "Cea mai bună destinaţie urbană" şi

"Cea mai bună destinaţie de patrimoniu" şi oraşul Madrid a fost votat
ca şi "Cea mai bună destinaţie de
business".În domeniul hotelier, Ciragan Palace Kempinski din Istanbul
a fost votat "Cel mai bun hotel din
Europa"; Elounda Beach Hotel &
Villas din Grecia a câştigat premiul
pentru "Cea mai bună destinaţie de
plajă", iar Forte Village Resort din
Sardinia, a câştigat titlul de "Cea mai
bună staţiune din Europa".Pentru a
ajunge la aceste rezultate, cele mai
importante branduri de călătorii,
turism şi hoteluri din lume au fost
monitorizate timp de un an şi voturile
sunt exprimate de profesioniştii din
industrie şi de public, într-un an care
s-a arătat a fi plin de provocări şi
dificultăţi."Programul World Travel
Awards a primit un număr record de
voturi exprimate de public. Acest
lucru arată că apetitul pentru călătorii
şi turism nu a fost niciodată mai
puternic şi este un bun augur pentru
viitorul industriei pe măsură ce va
începe recuperarea globală"- a
adăugat fondatorul Graham Cook.
De asemenea, au fost premiate
companii precum: Lufthansa: Cea
mai bună companie aeriană din
Europa; Norwegian Cruise Line: Cea
mai bună companie de croaziere;
Norwegian: cea mai bună companie
aeriană low-cost; InterContinental
Hotels & Resorts: Cel mai bun brand
de hoteluri de business; Europcar:
Cea mai bună companie de rent - a
- car; Turism de Lisboa: Cel mai bun
birou de turism; Dark Sky Alqueva
(Spania şi Portugalia): Cea mai bună
destinaţie responsabilă şi cel mai
bun proiect de dezvoltare turistică.
În conformitate cu noile orientări
publicate de Agenţia Uniunii
Europene pentru Siguranţa Aviaţiei
(EASA) şi Centrul European pentru
Controlul Bolilor (ECDC) privind
testarea şi măsurile de carantină,
membrii NET (Reţeaua pentru
Sectorul Privat European în Turism Network for European Private Sector
in Tourism) solicită guvernelor
europene să suspende imediat
măsurile de carantină generală şi
restricţiile de călătorie. Membrii NET
susţin utilizarea testelor antigenice,
care sunt accesibile şi rapide pentru
folosire înainte de plecare sau de
sosirea la destinaţie. Săptămâna
trecută, ECDC şi EASA au adoptat
Liniile directoare pentru testarea
COVID-19 şi carantina călătorilor cu
avionul. Scopul este de a sprijini
statele membre în stabilirea unei
abordări coordonate pentru a reduce
riscurile legate de circulaţia
persoanelor în şi între ţările UE / SEE
şi Marea Britanie în contextul pandemiei COVID-19. Acestea iau forma
unor recomandări privind utilizarea
măsurilor de testare şi carantină în
diferite scenarii de călătorie între
zone cu niveluri de risc diferite. Ghidul
face câteva recomandări foarte importante, în situaţia epidemiologică
actuală din ţările UE/SEE şi Marea
Britanie, unde există o transmisie pe
scară largă a COVID-19.Industria
turismului are nevoie de o abordare
coordonată a restricţiilor de călătorie.
O trecere la un regim de restricţii
proporţionale bazate pe dovezi ar
putea salva sezonul european de
turism de iarnă, care este estimat la
80 miliarde de euro în cheltuieli în
cadrul industriei. Mai mult, restricţiile
pentru călătoriile scurte de afaceri
ar trebui ridicate, fiind recunoscut
faptul că acestea reprezintă un risc
mai mic de transmisie. NET este o
reţea de asociaţii comerciale
reprezentative din sectorul privat în
turismul european, cu scopul de a
dezvolta obiective comune pentru
industrie şi de a lucra cu factorii de
decizie politică şi alţi parteneri pentru
a le atinge. Turismul este esenţial
pentru perspectivele economice ale
Europei, contribuie cu mai mult de
10% la PIB-ul UE şi oferă aproximativ
12 milioane de locuri de muncă, în
mare parte în întreprinderile mici şi

mijlocii, reprezentând a treia cea mai
mare activitate socio-economică din
UE. Asociaţia Naţională a Agenţiilor
de Turism din România este membru al ECTAA (Asociaţia Europeană
a Agenţiilor de Turism şi Touroperatorilor), care, la rândul său, este
membru al NET. Printre membrii
NET se numără cele mai importante
asociaţii şi federaţii europene de
turism, precum ETOA (European
Inbound Tourism), Eurogîtes (Asociaţia Europeană de Turism Rural),
HOTREC (Asociaţia Europeană a
sectorului HoReCa), EFCO & HPA
(Federaţia Europeană a Organizaţiilor de campinguri şi parcuri de
distracţie), IAAPA (Asociaţia Globală
pentru Industria Atracţiilor) şi IRU
(Asociaţia Mondială a Transportatorilor Rutieri).
Oamenii au nevoie de a-şi petrece
undeva vacanţa, la aer, ceea ce
implică atât o stare generală mai
bună, cât şi sănătate fizică, dar şi
psihică, mai bune. Până în prezent,
s-a văzut că industria turismului nu a
generat multe infectări, nicăieri în
lume, din momentul în care au
început să fie adoptate măsurile de
siguranţă. "Economia mondială
trebuie să meargă mai departe, iar
turismul este o parte importantă a
acesteia" - declara preşedintele
Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de
Turism (ANAT).
Într-o declaraţie comună a asociaţiilor aeroportuare ACI şi a companiilor aeriene IATA, ERA şi A4E,
industria transportului aerian
reaminteşte că noile linii directoare
confirmă faptul că pasagerii de
transport aerian reprezintă mai puţin
de 1% din toate cazurile de COVID19 detectate şi nu cresc rata de
transmitere a virusului. Analiza ACI
Europe a datelor privind pasagerii
aeroporturilor în trimestrul al treilea
al anului curent respinge fără
echivoc orice relaţie dintre zboruri şi
ratele crescute de transmisie ale
COVID-19. Creşterea uşoară a
traficului aerian de pasageri în
această perioadă s-a dovedit a nu
avea o relaţie semnificativă statistic
cu rata de pozitivitate a testului
COVID-19, pe baza datelor din
aviaţie, sănătate publică şi mobilitate
a comunităţii. În mod similar, studiul
Oxera1 a confirmat că riscul de a
importa infecţii în călătoriile internaţionale trebuie evaluat în raport cu
nivelurile de infecţie. Acesta a arătat
că din volumele săptămânale de
409.800 de pasageri care au sosit
din UE în Regatul Unit, doar 0,01%
dintre călătorii de transport aerian
puteau să fie infectaţi şi să transmită
COVID-19 populaţiei Regatului Unit.
Acesta este echivalentul unei
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persoane contagiate la fiecare
10.000 de călători. Traficul aerian
european de pasageri a fost unul
dintre cele mai afectate de restricţiile
din cauza pandemiei, prăbuşinduse cu 89% pe aeroporturile europene. Până în prezent, 102 aeroporturi din Europa, reprezentând
47% din traficul de pasageri de pe
continent, au dezvoltat facilităţi de
testare sub supravegherea autorităţilor competente în domeniul
aviaţiei şi sănătăţii, care au permis
diferitelor companii aeriene să
propună "zboruri fără COVID-19" şi
coridoare aeriene fără carantine pe
anumite rute aeriene, inclusiv cele
mai recente dintre Italia şi Statele
Unite, în cadrul unui protocol de
testare pentru călători. În acest sens,
directorul executiv al Airlines for
Europe (A4E), este de părere că
"testele rapide care utilizează cele
mai noi tehnologii disponibile şi care
îndeplinesc criteriile de detectare şi
sensibilitate stabilite de ECDC pot
contribui la restabilirea conectivităţii
aeriene pentru pasagerii europeni".
Prin urmare, asociaţiile europene de
aviaţie îndeamnă statele europene
să colaboreze bilateral pentru a
dezvolta aceste iniţiative şi mai multe
coridoare aeriene fără carantină.
COVID - 19 a provocat o încetinire a
activităţii turistice, dar un studiu
realizat de Wakefield Research
confirmă că, treptat, călătorii vor săşi reia planurile de călătorie. De fapt,
la nivel global, trei din cinci persoane
sunt interesate să călătorească în
următoarele şase luni şi mai mult
de două treimi intenţionează să facă

acelaşi număr de călătorii sau chiar
mai multe decât în anii anteriori.
Digitalizarea şi utilizarea serviciilor
care evită contactul personal direct,
vor fi, de asemenea, un semn al erei
post-COVID, conform tendinţelor
identificate de Walkfield Research şi
confirmate de Expedia. Conform
acestor studii, la început, 30% din
turişti vor opta pentru călătoriile
interne şi pe continentul european.
La cealaltă extremă se află baby
boomers (cei născuţi înainte de
1945), care sunt mai reticenţi în a
efectua călătorii, în sensul că 50%
preferă să aştepte mai mult de şase
luni înainte de a merge într-o
excursie, numărându-se printre
grupurile cu risc ridicat. Generaţia Z
şi Millennials sunt de două ori mai
predispuşi să călătorească într-un
oraş mare decât alte grupe de vârstă.
Având în vedere acest lucru,
aceştia recomandă hotelurilor,
situate în special în zonele urbane,
să ţină seama de aşteptările tinerilor
călători atunci când îşi definesc
strategiile de recuperare pentru
lunile următoare şi astfel, să profite
de această tendinţă a cererii.
Pandemia a accelerat, între patru şi
şase ani, tranziţia de la magazinele
fizice la cumpărăturile online, iar
Wakefield Research a afirmat că
acest tipar este reprodus şi în
călătorii: "comoditatea de a putea
compara mai multe produse turistice
într-un singur loc şi de a finaliza cu
uşurinţă plata rezervărilor prin
portofele digitale" - sunt câteva dintre
motivele menţionate de respondenţi.

continuare în pag.8
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dolari, muzeul fiind inaugurat la 18
octombrie 1997, de către regale Juan
Carlos I al Spaniei. O pre-inaugurare
spectaculoasă, la care au luat parte
peste 5.000 de rezidenţi ai Bilbao-ului,
avusese loc cu o zi înainte.
Realizat în stil deconstructivist,
muzeul Guggenheim Bilbao se
întinde pe o suprafaţă de 32.000
metri pătraţi, de-a lungul râului
Nervion, în inima fostului centru
industrial al oraşului. Combinaţie
de piatră, sticlă şi titan, spectaculara
construcţie se încadrează perfect
în peisajul citadin, generosul spaţiu
expoziţional (11.000 metri pătraţi)
fiind compartimentat în 19 galerii.

Dedicat artei contemporane, Guggenheim Bilbao a
atras încã de la momentul deschiderii sale un public larg,
producând un adevãrat "efect Guggeheim", definit ca
fenomen/combinaþie de investiþie culturalã ºi arhitecturã
îndrãzneaþã, aflat la baza regenerãrii, a revitalizãrii ºi
dezvoltãrii economice a unei zone deprivate. În primii 4
ani de funcþionare, muzeul a fost vizitat de 4 milioane de
turiºti, generând venituri de 500 milioane de euro. La
acestea s-au adãugat veniturile indirecte (cazare,
alimentaþie, shopping, transport), cifrate la alte 100
milioane de euro. Potrivit unui studiu valabil pe
perioada 1997-2014, Muzeul Guggenheim Bilbao a avut
o contribuþie de 3.224.000 euro la PIB (de 38 de ori
costul construirii sale), asigurând o medie anualã de
4.500 locuri de muncã ºi atrãgând 15 milioane de
vizitatori, douã treimi din aceºtia fiind strãini. La 20 de
ani de la deschiderea sa (2017), numãrul vizitatorilor
înregistra o creºtere de 13 % (1.322.611 bilete vândute),
aportul la PIB fiind de 433.5 milioane de euro.
Dincolo de toate aceste date statistice, Guggenheim
Bilbao reprezintã un model de referinþã pentru culturã ca
vector al redresãrii economice. Deschiderea universalã,
imaginea pozitivã asociatã, contribuþia la renaºterea
sentimentului de mândrie localã fac din celebrul muzeu
un agent al dezvoltãrii, demonstrând cã, alãturi de vocaþia
sa în esenþã culturalã, muzeul este o instituþie abilã în a-ºi
asuma misiuni mult mai complexe, transformatoare,
inovative ºi profitabile din punct de vedere economic.
Virgil Nicula

urmare din pagina 7
Aceştia au recunoscut, de
asemenea, că descrierea clară a
serviciilor din cameră, a instalaţiilor
şi a opţiunilor de servire a mesei, care
încurajează distanţarea socială, sunt
esenţiale pentru alegerea unui hotel.
ştiind din timp că turiştii doresc să
evite cât mai mult contactul personal,
hotelierii trebuie să continue să se
adapteze cu imaginaţie, gândinduse la noi modalităţi de a oferi servicii
contactless care, în toate cazurile,
menţin o distanţă socială şi satisfac
clienţii.
Tarifele hotelurilor au scăzut în
medie cu 17% în 2020, potrivit unui
studiu realizat de operatorul turistic
german Dertour, în care a comparat
tarifele medii din 75 de destinaţii din
întreaga lume.
La polul opus, cinci destinaţii se
remarcă ca urmare a majorării
preţurilor: Marrakech (+15%), Abu
Dhabi (+6%), Dresden (+5%), Lübeck
(+5%) şi Baden Baden (+1%), în timp
ce în alte cinci destinaţii preţurile şi
tarifele s-au menţinut sau au
înregistrat scăderi uşoare: Konstanz
(+0%), Jeju (+0%), Salzburg (-3%),
Singapore (-4%) şi Delhi (-4%).
În schimb, clasamentul celor 10
oraşe în care preţurile şi tarifele au
scăzut cel mai mult este condus de
Amsterdam (-51%), urmat de San
Francisco (-39%), Vancouver (-37%),
Bangkok (-34%), Phuket (-33%),
Barcelona (-32%), Miami (-31%),

New York (-31%), Moscow (-29%) şi
Río de Janeiro (-28%). În ceea ce
priveşte destinaţiile care ar putea
acumula cea mai mare cerere anul
viitor, operatorul german DER
Touristik consideră că "suntem întro perioadă dificilă, deşi vedem un
mare interes pentru călătoriile
interne şi putem prevedea, de asemenea, o recuperare pentru destinaţiile mediteraneene, călătoriile
prin Europa şi rutele pe distanţe lungi,
de îndată ce restricţiile de călătorie
vor fi ridicate". Trăim vremuri cu adevărat provocatoare din cauza imposibilităţii de a şti ce se va întâmpla, în
ce destinaţii se va putea călători sau
complicata muncă de a verifica ce
hoteluri sunt deschise sau care au

luat măsuri de securitate, atunci când
se face o rezervare.
Există încă o teamă de a călători,
alimentată şi de creşterea în unele
ţări a numărului de infectări zilnice.
Din 16 decembrie până în 10
ianuarie, Germania de exemplu,
revine la "izolarea dură", cu închiderea tuturor unităţilor comerciale
considerate neesenţiale, în plus faţă
de activităţile de agrement, cultură
şi gastronomie, care şi-au suspendat activitatea la începutul lunii
noiembrie, pentru a opri răspândirea
coronavirusului care, în pofida unei
luni şi jumătate de restricţii, a atins
numere record săptămâna trecută.
Atât călătoriile internaţionale, cât şi
cele interne nu sunt recomandate

de guvern. Dacă şi neamţul ia
asemenea decizii dure în prag de
sărbători, ne putem aştepta ca şi la
noi să fie urmate măsuri similare.
Să sperăm că nu va fi cazul şi guvernanţii noştri de ieri sau de mâine,
vor gestiona cu succes această criză,
care se prelungeşte. Nevoia de
schimbare în domeniul turismului
este mai acută ca niciodată şi acum
este momentul ca specialiştii să-şi
spună cuvântul şi să transmită
mesajul lor către politicieni.
Bibliografie şi imagini:
hosteltur.com, worldtravelawards.com,
evisionturism.ro, profit wall street

Nani, mult[
s[n[tate!
Câmpul său de abordare este
lumea întreagă. Personajele lui
sunt cele ale lumii. Desigur, în
primul rând cele ale burgului.
Ştie cum să le "exploateze", ce
să "tragă" din ele. Teribil de
interesant. A creat astfel un stil.
Un stil al lui, greu confundabil.
Un Hi-Ku mai altfel. Ceva mai
lung, silabele sunt fraze, dar
sensibilitatea,
densitatea
filozofică la fel de mari. Nani
Dobra, despre el este vorba.
Vino la treabă! Ai mult de lucru
în maniera ta atât de vioaie,
mustind de viaţă şi realism.
"Allegro" şi deloc "ma non
tropo"... Oricum, multă, multă
sănătate, Nani!
D.P.
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