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„În faţa lui Dumnezeu
nu există genii.

Dumnezeu nu lucrează
cu genii, ci cu oameni.”
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La nivel european s-a creat FEAD pentru
a  ajuta persoanele defavorizate să facă
primii paşi pentru a evita sărăcia şi
excluziune socială. Acest fond împreună cu
Fondul Social European sunt mecanisme
principale pentru combaterea sărăciei.
Fondul   contribuie la satisfacerea celor mai

elementare nevoi ale acestor persoane,
fiind un instrument esenţial pentru a le
permite să obţină un loc de muncă sau să
urmeze un curs de formare profesională
prin intermediul  programelor derulate de
Fondul Social European (FSE).
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Ana Aslan ºi creaþiile
ei uimitoare în lupta

cu bãtrâneþea

„Sã fii veºnic tânãr nu înseamnã
sã ai 20 de ani, înseamnã sã fii
optimist, sã te simþi bine, sã ai un
ideal în viaþã pentru care sã lupþi
ºi pe care sã îl cucereºti”.

 Prof. Dr. Ana Aslan
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Nu mureau toþi,
dar toþi erau loviþi
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Un corb, la întoarcerea dintr-o pădure îndepărtată,
Precum o melodie, a răspândit noutatea abisală:
"Este vorba de gripa Covid-19 şi este mortală".
Animalele s-au adunat împrejurul fântânii, stăteau roată,
Aşteptau găinile, gâştele, viţeii, lumea lor toată,
În ciuda fricii îi cuprindea sfidarea.
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Fondul de ajutor
european  (FEAD)
 sprijinã acþiunile
 statelor membre
 menite sã ofere
 alimente ºi/sau

 asistenþã materialã
 de bazã celor

mai sãrace categorii
 ale populaþiei.

FEAD oferă deja alimente,
îmbrăcăminte şi alte tipuri de
asistenţă materială de bază
persoanelor care au cea mai
mare nevoie de ele şi finanţează
activităţi de sprijinire a incluziunii
sociale a acestora.

Asistenţa materială trebuie să
se împletească cu măsurile de
incluziune socială, în special cu
serviciile de consiliere şi sprijin
care îş i propun să ajute
persoanele afectate să se
desprindă de sărăcie.

Autorităţile naţionale pot
sprijini acordarea de asistenţă
pentru gasirea unui   loc de
munca celor mai defavorizate
persoane, pentru a le ajuta să
se integreze mai bine în
societate.

În funcţie de propria lor situa-
ţie, statele membre aleg tipul de
asistenţă pe care doresc să îl
furnizeze, acesta constând fie
în  alimente, fie într-un sprijin
material sau o combinaţie a
celor două şi stabilesc modul
în care sunt obţinute şi distri-
buite ajutoarele.

Autorităţile naţionale pot achi-
ziţiona ele însele alimente şi
bunuri pe care le pun apoi la
dispoziţia organizaţiilor parte-
nere sau pot finanţa aceste
organizaţii, pentru a le permite
să se ocupe singure de achi-
ziţii. Organizaţiile partenere,

care cumpără alimente şi bunuri
le pot distribui direct sau pot
solicita sprijin din partea altor
organizaţii partenere.

Organizaţiile partenere

sunt organisme publice sau
organizaţii neguvernamentale pe
care autorităţile naţionale le
selectează pe baza unor criterii
obiective şi transparente definite
la nivel naţional.

Temeiul juridic al acestui fond
se bazeaza pe articolul 175
alineatul (3) din Tratatul privind
funcţionarea Uniunii Europene.
Articolul prevede posibilităţi
pentru statele membre de a
majora resursele din cadrul
FEAD şi de a primi o plată de
prefinanţare suplimentară.

Regulamentul de funcţionare
al FEAD a fost adoptat în 2014,
iar în anul  2018 a fost modificat,
aducându-i-se o serie de
simplificări în ceea ce priveşte
implementarea.

Funcţionarea FEAD

respectă principiul subsi-
diarităţii, care nu modifică modul
de implementare al acestui
fond, dar care face în continuare
obiectul gestiunii partajate.
Gestiunea partajată se bazează
pe principiul subsidiarităţii,
deoarece Comisia deleagă
statelor membre sarcini legate
de implementare şi de pro-
gramare strategică.

Fondul respectă modificăriile
aduse  Regulamentului (UE) nr.
1303/2013, are ca scop
punerea la dispoziţie a unor
resurse suplimentare. De
asemenea, se urmăreşte clari-
ficarea normelor, care regle-
mentează utilizarea acestor
resurse, în contextul progra-
melor aferente perioadei de
programare 2014-2020.

Un alt principiu respectat în
funcţionarea fondului este cel al
proporţionalităţii, care se limi-
tează la modificările considerate
necesare pentru stabilirea

normelor, care trebuie urmate în
legătură cu resursele supli-
mentare şi pentru abordarea
problemelor, cu care se con-
fruntă statele membre în timpul
crizei provocate de pandemia de
COVID-19, în contextul
implementării FEAD.

În 2016 a fost creată
 Comunitatea FEAD,

care este o reţea deschisă
pentru persoanele care oferă
asistenţă categoriilor defavo-
rizate ale populaţiei din Europa.
Această comunitate este
formată din: autorităţile naţio-
nale de gestionare a FEAD,
organizaţiile care desfăşoară
sau intenţionează să desfă-
şoare activităţi finanţate în cadrul
FEAD, ONG-uri de la nivelul UE
şi instituţiile UE. Astfel de
iniţiative pot veni în completarea
altor programe finanţate de UE,
precum cele finanţate prin
intermediul Fondului Social
European.

 În perioada 2014-2020  apro-
ximativ 13 milioane de per-
soane au beneficiat în fiecare an

de sprijin din partea acestui
fond. Aproximativ 22,4% din
populaţia Uniunii Europene se
află în  categoria de risc de
sărăcie sau excluziune socială,
iar în  cazul României procentul
depăşeşte o treime din întreaga
populaţie .

Comisia Europeană este cea
care  aprobă programele naţio-
nale pentru perioada 2014-2020,
pe baza cărora autorităţile
naţionale iau deciziile  cores-
punzătoare cu privire la acor-
darea asistenţei prin intermediul
, care de cele mai multe ori sunt
organizaţii neguvernamentale. O
metodă similară a fost deja
aplicată, în cazul utilizarii
fondurilor de coeziune.

În acelaºi timp s-a
 înfiinþat Programul

 Operaþional
 Ajutorarea

 Persoanelor
 Dezavantajate

2014-2020 (POAD).

În perioada 2014-2020, FEAD
a alocat pentru tarile membre
peste 3,8 miliarde euro, însă
acestea  trebuie să contribuie
cu o cofinanţare de cel puţin 15
% din  programele  lor naţionale.

POAD

a fost aprobat de Comisia
Europeană în noiembrie 2014
prin Decizia nr. C (2014) 9102
final. Ulterior, Programul a fost
modificat prin Decizia nr. C
(2015)7016 din octombrie 2015,
respectiv prin Decizia nr. C
(2017)1086 din februarie 2017.

Programul contribuie la
consolidarea coeziunii sociale
şi la reducerea sărăciei ex-
treme, prin distribuirea de
alimente de bază (sub formă de
pachete alimentare şi mâncare
preparată), de materialele
şcolare pentru copii, trusouri
pentru nou-născuţi, articole de
îmbrăcăminte şi încălţăminte şi
produse de igienă către per-
soanele cele mai defavorizate.
Ajutorul European prin POAD
este completat de schemele
naţionale, care se adresează
persoanelor aflate în sărăcie
extremă.

În mai 2020, Comisia a pro-
pus  noi modificări ale Regu-
lamentului privind dispoziţiile
comune şi ale Regulamentului
FEAD, ca şi acţiune de  răspuns
la epidemia de COVID-19 şi la
nevoile tot mai mari, pe care le
au ţările membre lovite de
pandemie.

 Modificăriile aduse  măresc
fondurile disponibile pentru
FEAD pentru  anii 2020, 2021
şi 2022, ca parte a majorării
resurselor alocate politicii de
coeziune în cadrul bugetului UE,
pentru perioada 2014-2020.

La începutul anului 2021,
Regulamentul FEAD a fost
modificat din nou, pentru a se
garanta faptul că Fondul de
ajutor european destinat celor
mai defavorizate persoane
poate fi consolidat prin trans-
feruri financiare din REACT-EU.
REACT-EU constituie o pro-
punere legislative de repararea
daunelor sociale şi economice
cauzate de pandemia de
COVID-19 şi de pregătire pentru
o redresare verde, digitală şi
rezilientă.

continuare în pag. 7
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Au gândit: corbul zboară mai repede decât boala,
Desigur, Covid-19 nu va depăşi Italia.
Apoticari, doctori au preferat, în toate,
Pădurea comparativ cu cel mai bun serviciu de sănătate.
Discursurile de bine au calmat emoţia,
Dar fericirea trecătoare
Nu a durat decât două luni, precum promoţia.
Virusul era aici şi rezona
Cu glasul animalelor ce sucombau aşa.
Au fost bănuiţi liliecii că au generat virusul, pangolinii,
În curând au fost înlăturaţi din orice reuniuni precum spinii.
Pentru a se proteja mai bine de virusul şiret, malign
Boii, câinii, vulpile, animale convocate au avansat avizul lor benign:
Să se vorbească de la distanţă şi să se ascundă nasul
De către animalele din tot oraşul.
Să se supună, toate, ordinelor date
De către cei în drept, fârtate,
Vor trebui cel mai repede obţinute poţiunile magice,
Pomezile cu calităţi remarcabile bazice.
Trebuiau ascultate vrăjitoarele
şi ursitoarele
Chiar erau necesare barbituricele dar şi alte poţiuni pe care
Laboratoarele le urmăreau, într-o anume logică, fiecare.
Voind a controla virusul la indiferent ce preţ,
Cât de semeţ.
Atunci regele animalelor s-a făcut ascultat:
Elixirul aşteptat
Trebuie să preîntâmpine boala
Mai întâi la animalele cu portofoliu în ani bogat.
Animalele în puteri
Puteau aştepta,
În lipsă de altceva.
Revenind de la vânătoare, vulpea informă pe rege:
A văzut pe teren viruşi african, breton, englez,
Dar, din fericire, niciunul francez.
Ceea ce a plonjat pe ai lui într-un mare disconfort,
S-a consumat un an de efort:
Ce să facă, cum să facă?... A decis a acţiona
Ca autoritatea să şi-o poată salva.
Ce s-a decis
S-a şi zis.
Odată cu apusul soarelui, înapoiere la viziuni.
Pe urmă, vânătoarea nu se mai face,
Fiind autorizată doar culegerea de ciulini.
Rândunelelor le-a fost interzisă ciupeala cu ciocul,
Toate animalele să nu mai fie ocupate în tot locul.

"Căutând ieşirea dintr-o viaţă muribundă,
Nu este permisă excitarea dorinţelor nici măcar o secundă.
Nici lupii, nici vulpile nu vor iscodi
Dulcea şi inocenta pradă cum ea va fi
Turturelele aleargă, dispar în zările cenuşii
Deloc dragoste, şi nici măcar bucurii"

     (Avec   l'autorisation de Jean de La Fontaine)
 martie, 2021

(Traducere D.P.)

Fie ca bucuria
Învierii Domnului sã

vã aducã în suflet
liniºte, pace ºi

fericirea de a petrece
aceste clipe magice
alãturi de cei dragi.

Hristos a înviat!
Colectivul redacţional al

revistei EUROECONOMIA XXI

La Fontaine
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1. Zilele din cea de-a doua
parte a lunii august sunt,
îndeobşte, răcoroase dimineaţa şi
seara, dar şi noaptea. şi destul
de călduroase, chiar cople-
şitoare, pe la prânzuleţ şi după
amiaza: deseori, temperaturile
înalte aproape că te sufocă. În
inimile şi sufletele multor români,
în acel august 1940, se luaseră,
parcă, de mână şi frigul şi sufo-
carea la nivelurile lor maxime.
Continuând luarea cu japca de
către URSS, cu masiv sprijin
german, a Basarabiei şi Buco-
vinei de Nord, a ţinutului Herţa, în
cabinetele de putere ale Ger-
maniei naziste - deja stăpână
deplină a Austriei, a Sudeţilor, a
Cehiei (Boemiei) şi Moraviei, a
unei imense părţi din Franţa, a
Norvegiei, ţărilor baltice, a
Danemarcei etc. - şi ale Italiei
fasciste - închipuită ca nucleul
unui Al Doilea Imperiu Roman -,
dar şi ale Ungariei horthyste - atât
de fidelă nazismului -, se
plăsmuia un alt rapt teritorial, şi
mai mare, României. Anume
partea de Nord a Transilvaniei,
"cedată" Ungariei sub imperativul
unui aşa-zis arbitraj  al lui Hitler,
Mussolini şi ameninţarea lui
Stalin (iar ca un fel de "bonus" şi
Cadrilaterul dobrogean "cedat"
Bulgariei). Ni se răpeau prin
"Arbitrajul" de la Viena, fără nici
un argument valid istoric, etnic,
cultural, lingvistic, social, 43.492
kmp şi o populaţie de peste 2,6
milioane locuitori, în cea mai
mare parte români, aproape 1,2
milioane, pe urmă 912,5 mii
locuitori de etnie maghiară, 68,2
mii de naţionalitate germană etc.
O cumplită dramă pentru ţară doar
referindu-ne la răpirea sub
imperiul forţei şi puştilor, a
Transilvaniei de Nord, fără a mai
pune la socoteală, pierderea, în
acelaşi sistem, în "aureola"
aceloraşi mari puteri - Germania,
URSS - a Basarabiei şi Buco-

vinei, Cadrilaterului.
Printre altele, astfel au fost din

nou întrerupte brutal traseele
economice tradiţionale reclădite
cu atâta migală de oameni politici
şi savanţi români în perioada
interbelică. S-a dezorganizat şi
distrus o bună parte din poten-
ţialul industrial "rotund" al Ro-
mâniei. Din cel agricol, din cel al
transporturilor cu linii rutiere şi
feroviare dispărute peste noapte.
Din cel comercial, scurtcircui-
tându-se liniile reprezentative. În
faţa altor state, România
începuse să conteze din ce în ce
mai puţ in, inclusiv în plan
monetar, financiar, bancar. Forţa
de muncă a ţării a fost grav
amputată etc. Au fost pierderi
imense, niciodată recuperate. De
altfel, nici nu prea s-au străduit
politicienii astfel. Totul, parcă, a
trebuit să fie luat de la capăt. Un
individ normal, cu două picioare,
care nu rămăsese decât cu unul,
celălalt fiindu-i tăiat, a trebuit să
înveţe din nou să meargă, cu
cârjele, şchiopătând, fără putinţă,
oricât s-ar fi străduit, de a înainta
corespunzător...

2. Dar dincolo de asemenea
mari nenorociri surprinse în
detaliu mai ales în unele lucrări
economice ş i politice de
specialitate, prin voinţa criminală
a Germaniei, URSS-ului, Italiei,
Ungariei etc. nu s-a petrecut o
dramă doar pentru ţară. Ci, în
cadrul ei, au fost tragedii de
amploare în sânul aproape al
fiecărei familii din teritoriul
provinciei, provinciilor răpite. Unii
s-au refugiat în ceea ce rămă-
sese din România, dar de multe
ori, nu în integralitatea familiei,
soţii, soţiile, copii, neamurile
având oricum din greu de suferit.
Agoniseala le-a fost luată oficial
de autorităţile de ocupaţie, s-a
înstrăinat, s-a risipit, a pierit. În
pofida marilor eforturi ale auto-
rităţilor române de a-i primi bine
în ţară pe fraţii refugiaţi, şi dincolo
dar şi aici, au fost morţi cauzate
de suferinţe, de lipsuri, de bolile

care îşi făceau culcuş cald.
Sute şi sute de mii de oameni,

poate peste un milion, au
desenat contururile, traseele
acestei triste epoci. Reiterând,
cei ce au rămas în teritoriul luat
de maghiari din poruncă
germană, românii mai ales, dar
şi evrei (nu puţini ridicaţi şi trimişi
de maghiari în lagărele de
exterminare germane), s-au
confruntat, la faţa locului, pe tot
parcursul dictatului, cu veritabile
pogromuri, cu crime numeroase,
cu acte de sălbăticie comise de
ocupanţi împotriva fruntaşilor şi a
familiilor lor din sate şi oraşe,
împotriva femeilor, copiilor,
bătrânilor, de multe ori toţi aceştia
sfârşind în condiţiile unui sadism
neimaginabil. Astfel s-au scris
drama ţării, tragediile familiilor, ale
oamenilor. Sigur, scriu, dar oricât
m[ strădui, cred că nu pot avea
cuvintele potrivite pentru a descrie
real nenorocirile cumplite ale
acestor oameni, durerea co-
pleşitoare, ucigătoare a sufletelor
şi inimilor lor atât de sfâşiate.
Şi literatura, romane, poezii

tragice, jurnalele - acestea, mai
mult, iniţ ial - au reflectat
asemenea drame. Din Bucureşti,
din marile oraşe ale României

ciuntite, din comune şi sate,
oameni bogaţi şi săraci, asociaţii
etc., românii au acţionat ca o
adevărată familie - cum şi erau -
cu fraţii lor din Ardeal, năpăstuiţi.
I-au primit în case, i-au ajutat
fiecare cu ce putea, autorităţile
le-au oferit serviciu sau i-au
ajutat să capete de lucru. Nimeni
nu credea că o asemenea cruntă
nedreptate va dăinui. Dar până la
sfârşirea ei, iată, au mai fost ani
buni. Cu sprijin naţional, s-au
organizat şi ardelenii veniţi în
România ca refugiaţi sau ex-
pediaţi aici de autorităţile ma-
ghiare. Erai român, erai inde-
zirabil. S-a constituit "Asociaţia
Refugiaţilor şi Expulzaţilor Ro-
mâni din Ardealul de Nord", aso-
ciaţie care număra peste 500 de
mii de membri şi îl avea ca
preşedinte pe Iuliu Maniu, per-
sonalitate ilustră a politicii ro-
mâneşti. S-a înfiinţat chiar o
publicaţie în acest sens, "Ar-
dealul", din iniţiativa dr. Anton
Ionel Mureşeanu, devenit director
- redactor şef. Publicaţie consti-
tuită oficial, în decembrie 1940,
sub egida unui comitet restrâns
din care făceau parte, în afara
iniţiatorului amintit - care era,

deopotrivă, secretarul general al
Asociaţiei Refugiaţilor şi Expul-
zaţilor Români din Ardealul de
Nord - Iustin Ilieşiu, Corneliu
Coposu, Delea Virgil şi Moldovan
Petre. După cum arată regretatul
Corneliu Coposu, "s-a anunţat
lansarea unui Manifest-Program
al viitoarei publicaţii care îşi
asuma rolul de a lupta pentru
reîntregirea Ardealului ciopârţit
prin arbitrajul fascist de la Viena".
Întâmpinată cu entuziasm, cu
mare adeziune, apariţia "Ardea-
lului" a atras condeieri de seamă
ai României deceniului cinci din
secolul trecut, numeroşi cola-
boratori care cu toţii au susţinut
în anii de apariţie afirmarea
drepturilor româneşti asupra
Transilvaniei, revenirea ţării în
frontierele ei normale.

3. "Ardealul" a început să apară,
săptămânal, din 16 februarie
1941, sub direcţia amintită a dr-
ului Anton Ionel Mureşeanu, până
în decembrie acelaşi an. Apoi,
sub direcţia lui Constantin Hagea,
de la 16 decembrie 1941 până la
6 aprilie 1944. Iar, ulterior,
cotidian, din nou sub direcţia dr.
Anton Ionel Mureşeanu, până la
6 ianuarie 1946. În decursul
apariţiei sale, "Ardealul", datorită
caracterului naţional-patriotic al
articolelor sale, a fost suspendat
de 17 ori şi suprimat în 6 ianuarie
1946. Iar această suprimare este
uşor de înţeles de ce. Deşi
Transilvania de Nord urma să
revină României - chiar revenise
României -, cum era firesc, arti-
colele cu caracter naţional patrio-
tic şi fără luptă de clasă nu erau
bine văzute de autorităţile sovie-
tice "eliberatoare", de guvernul Dr.
Petru Groza, guvern de sorginte
sovietizantă instalat la condu-
cerea ţării din 6 martie 1945. Nu
ne vom referi însă la acest timp,
ci la suspendările publicaţiei din
1941, determinate de fel şi fel de
motivaţii nedrepte dar "necesare"
influenţării germane a ţării până
la 23 August 1944.

Aşadar, tot marele fruntaş
politic Corneliu Coposu ne-o
spune, în răspunsul său adresat
unui scriitor cu privire la
"Ardealul", că "prima suspendare
de o săptămână a fost deter-
minată de poezia publicată în ziar
a lui Herescu, "Cluj", din numărul
2, februarie, 1941. A doua sus-
pendare de 15 zile a fost provo-

Refugiaţi şi expulzaţi români din Ardealul de Nord

Cluj, 1941

Autograful lui Anton Ionel Mureşeanu
pe volumul “Democraţie şi socialism”
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cată de articolul lui Coposu,
"Ardealul, Ardealul, Ardealul" în
aprilie 1941. Trei suspendări
temporare au urmat în vara anului
1941, pentru refuzul de a
respecta cenzurarea unor articole
semnate de dr. Anton Ionel
Mureşeanu, privind complicitatea
comisiei de supraveghere
germano-italiene cu autorităţile
maghiare care patronau crimele
comise contra populaţiei române
din teritoriu cedat. A 6-a sus-
pendare a urmat după încercarea
de a se publica două memorii
adresate, de către directorul
ziarului, generalului Ion Anto-
nescu. La 8 decembrie 1941,
Mureşeanu este internat în
lagărul de la Tg.Jiu, în urma celui
de al treilea memoriu socotit
insultător trimis "Conducătorului
Ion Antonescu", iar "Ardealul" este
pentru a şaptea oară suspendat”.
Considerându-se de către
autorităţile dictatoriale prea
blândă sancţiunea internării în
lagăr a lui Mureşeanu, se
deschide împotriva lui acţiune
penală, în faţa Tribunalului Militar
Regional, şi la 23 ianuarie 1942
Anton Ionel Mureşeanu este
condamnat la 5 ani temniţă grea
pentru insulta "Conducătorului".

După îndelungate tratative cu
organele cenzurii şi ale Minis-
terului Propagandei Naţionale, la
sfârşitul lunii ianuarie 1942 se
permite reapariţia gazetei sub
direcţia lui Constantin Hagea.
Până în data de 5 aprilie 1944,
când a fost eliberat din închisoare
Mureşeanu, "Ardealul" condus de
Hagea mai are parte de 9
suspendări temporare... După 23
August 1944, Anton Ionel Mure-
şeanu, deja eliberat din închisoare,
organizează apariţia zilnică a
ziarului "Ardealul" începând cu
data de 9 decembrie 1944,
redactor şef fiind numit Nicolae
Carandino. În aceste condiţii,
"Ardealul" apare zilnic timp de 14
luni până în 6 ianuarie 1946, când
este definitiv suprimat de către
Comisia Sovietică de Control.
Iată, dar, epopeea unei gazete, a
unor gazetari şi a unor cititori, într-
o vreme grea pentru ţară, aproape
la fel de dramatică precum
ruperea din trupul ţării de către
germanii nazişti şi maghiarii
horthyşti a Ardealului de Nord.

Vom adânci situaţia arestării dr.
Anton Ionel Mureşeanu, a
eliberării lui şi apoi a rearestării
sale de către autorităţile române
sovietizate. Mai întâi, câteva
cuvinte privindu-l pe Mureşeanu
(m-am documentat din publicaţia
"Cele trei Crişuri", nr. iulie-august
1941). Se naşte în 1905, la
Bărsăul Mare, judeţul Someş.
Descendent după tată din vechea
familie a Mureşeanilor "din care
a răsărit vestitul "Răsunet", iar
după mamă din familiile nobiliare
Barbul şi Cristea". "A urmat
studiile liceale la nemţi şi români,
iar pe cele universitare la
Universitatea din Cluj, unde şi-a
luat licenţa în drept şi a trecut cu
distincţie doctoratul în drept şi
doctoratul în ştiinţe financiare,
economie şi ştiinţe politice". A
luat parte la mişcările studenţeşti,
din care s-a ales cu 39 procese
politice, cu toate peripeţiile unei
permanente acţ iuni pentru

triumful ideilor române naţio-
naliste integrate. A fost avocat la
Ileanda-Mare şi Dej, iar, pe bază
de examen, unde a reuşit primul
pe ţară, intra in finanţe ca
administrator financiar, la vârsta
de 26 de ani. A devenit Inspector
regional de finanţe, colaborând,
cu articole importante, la revistele
de specialitate în probleme
economice şi financiare. Se va
referi astfel la rolul stimulativ al
impozitelor, care nu trebuie să-i
despuieze pe întreprinzători şi pe
oameni, ci să-i atragă la
dezvoltarea afacerilor. La rolul
coordonator şi îndrumător al
statului. La piaţa internă, unică,
acel cadru tradiţional, de sute de
ani, pentru progresul economiei
româneşti întregite. La rolul insti-
tuţiilor într-o societate. La nece-
sitatea solidariz[rii cu oamenii
săraci. La creşterea bogăţiei şi
la diminuarea sărăciei etc.

4. Prin prăbuşirea hotarelor ţării
în fatidicul, blestematul an 1940,
ajuns la Arad întemeiază, alături
de alţ i oameni de seamă,
"Asociaţ ia Refugiaţ i lor ş i
Expulzaţilor din Ardeal", în jurul
căreia s-au adunat pe urmă mai
toţi intelectualii Ardealului. El
însuşi, expulzat din "Ardealul
cedat", împreună cu întreaga
familie, şi despuiat de autorităţile
maghiare de întreaga avere
părintească. Devine, prin ceea ce
face, o figură realmente lumi-
noasă în această epocă de
zbucium al refugiaţilor ardeleni şi
nu doar al lor. Când va înfiinţa
ziarul "Ardealul", a cărui prim
director a fost, Radio Ungaria îl
va denumi "şef al iridentei
naţionaliste din România". Scrie
aici articole importante, de pildă
"Revizionism şi reacţ iune";
"Libertate"; "Ardealul nostru";
"Generaţia de la 1848"; "Un singur
trup cu ţara mamă" etc. Este
omul providenţial, care înţelege să
facă totul pentru ajutorarea celor

nenorociţi, a mulţimii de refugiaţi.
Îi ia cu el, îi duce personal pe
fiecare pe la diferite ministere şi
autorităţi din ţară, îi plasează,
face intervenţii pentru ei, le dă
ajutoare şi sfaturi utile, îi reco-
mandă. Mulţi părinţi nenorociţi şi
copii înfometaţi scapă de mizerie
datorită ocrotirii sale...

...În ţară, după dictat, lucrurile
erau cum erau. Aliaţi cu nemţii,
din ordinul expres al lui Hitler care
pregătea războiul cu URSS şi
conta deja pe armata română    ca
aliat, nu trebuia scris nimic care
să împieteze această alianţă
belică, încrederea soldaţilor
români în cei germani. Deci,
"surdină totală" pe nedreptăţile
blestematului arbitraj dictat de
Germania, pe marile nenorociri
pe care acesta le-a provocat tării,
în primul rând ardelenilor din
teritoriul ocupat dar şi celor
refugiaţi în ţară. La nivel înalt,
Antonescu  putea discuta cu
Hitler, chiar în contradictoriu, dar
la niveluri mai mici nu erau
admise astfel de dezbateri.
Trăiam, în fapt, o mare dramă în
care din ordinul autorităţilor
germane şi române "durerea
trebuia stilizată şi plânsul nu era
permis decât acasă, cu perdelele
lăsate", cum scrie avocatul Ion
Valjan. Cenzura noastră tăia fără
milă orice rând scris în care s-ar
fi pomenit despre drepturile
noastre istorice asupra pămân-
tului smuls de dictat, despre
suferinţele noastre astfel. Cum
arată acelaşi Ion Valjan, o poezie
clasică de George Coşbuc fuse-
se permisă într-un ziar din terito-
riul cedat, dar cenzurată la noi,
de cenzura românească. Iar Anton
Ionel Mureşeanu nu putea rămâne
pasiv. Va înfăţişa - strecura când
nu putea altfel - în articolele sale
ideile respective privind bleste-
măţia dictatului. Şi, cum arătam,
va adresa finalmente memorii-
protest Mareşalului Ion Antonescu,
Conducătorul statului, împotriva

înăbuşirii cu nefastă intenţie a vocii
poporului precum şi suspendării
publicaţiei "Ardealul".

5. Dar iată al treilea memoriu
mai ofensiv decât celelalte care
rămăseser[ fără răspuns (după
Ion Valjan "Din filigrane şi surâsuri.
Portrete suprapuse", Edit.
Humanitas, Bucureşti, 2014).
Deci, "Domnule Mareşal, cei
treisute de mii de expulzaţi arde-
leni şi sutele de mii de ardeleni
din ţara liberă, cu sufletul clocotind
de furie, sunt  la capătul răbdării.
Suntem la capătul răbdării...
Suntem singurul organ care a
constituit un ghid demn şi aca-
demic al acestora. Suprimarea
gazetei "Ardealul" va avea con-
secinţe incalculabile... Domnule
Mareşal, nu cerem altceva decât
dreptate. Când în Ardealul robit
bisericile ne sunt dărâmate,
clopotele sunt oprite a fi trase în
sărbători şi la înmormântări, când
şcolile sunt închise sau ma-
ghiarizate, când totul este încins
în lanţuri sau pauperizat, când
limba românească este interzisă
şi toate întreprinderile economice
sunt închise şi înzestrate cu
curatori maghiari, în această ţară
nu a existat decât o totală
libertate pentru toţi ungurii... La
toate durerile noastre, deşi ne-
am lăsat toate averile în ţară
străină, trebuind să ne refugiem
sau fiind expulzaţi de acolo, şi,
numai în schimburi acestor
concesiuni ale noastre, un regat
ciuntit (România sfâşiată, n.n.) a
putut să se bucure de libertate
şi pace, noi, expresia acestor
dureri, ziarul "Ardealul" n-am
spus un cuvânt. Tot ceea ce am
făcut noi a fost un act de
demnitate ce stă în tradiţia
noastră de luptători nebiruiţi,
aceea de a suferi propria noastră
durere, dar de a ne susţine cu
orice riscuri drepturile noastre.

Din laşitate nu se naşte nicicând
dreptatea. Acesta a fost crezul
de temelie al ziarului "Ardealul"...
Suntem consternaţi... Excelenţa
Voastră (pentru români referitor la
Transilvania, n.n.) aţi suprimat
toată libertatea individuală, orice
libertate de întrunire, orice
libertate de acţ iune..., aţ i
desfiinţat formal toată presa. În
schimb, fără să intraţi în acţiune,
aţ i proclamat recucerirea
Ardealului, ademenindu-ne şi
exaltându-ne toate suferinţele.
Telegramele D-voastră către
Asociaţia Refugiaţilor prin care
ne-aţi anunţat că prin Bucovina
şi Maramureşul voievodal vă
reîntoarceţi la Cluj, v-au circulat
prin toată ţara (este vorba de
dorinţa reală a Mareşalului Ion
Antonescu, de reîntregire a
României, mai întâi cu Basarabia,
şi Bucovina răpite de ruşi, şi apoi,
prin bunăvoinţa lui Hitler,
susţinută de comportarea vitează
a armatei române pe frontul de
est, să ne fie înapoiată de nemţi
Transilvania răpită tot de ei şi
dată maghiarilor, ceea ce era
greu de crezut, şi Horthy fiind
aliat cu Hitler, precum Ion
Antonescu, n.n.). Deşi sunteţi un
organ de răspundere, aţi comis
faţă de noi acte lipsit de răs-
pundere... În Ardealul românesc
răpit mişeleşte şi cedat prin
trădare, regimul unguresc omoară
românii fără nici o judecată, ne
stăpâneşte averile, pauperizează
prin toate mijloacele populaţia
românească şi forţează prin
mijloace silnice un exod ne-
cunoscut încă în istoria Tran-
silvaniei. Douăzeci la sută cel
puţin din populaţia românească
a Ardealului cedat a fost evacuată
şi presa românească nu are
dreptul, din ordinul Excelenţei
Voastre (al lui Hitler iniţial, al
nemţilor, n.n.), să scrie un cuvânt,
întregul popor fiind menţinut în
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întuneric şi îngropat în min-
ciună... Un an şi două luni,
guvernul Excelenţei Voastre nu a
putut asigura viaţa, averea,
libertatea naţională economică şi
socială a românilor din cele 11
judeţe ce în mod laş şi, fără voinţa
poporului, au fost cedate. Totul
este făcut prin forţă, în întuneric
şi fără voinţa poporului. Cu toate
acestea, ne obligaţi la tăcere, ne
sufocaţi, punându-ne căluşe la
gură printr-un regim militar de
cenzură, ne desfiinţaţi până şi
atitudinea noastră academică de
apărare a drepturilor noastre...
Eu pot să fiu omorât, dar să ştiţi
de la mine: ideea pe care o
reprezintă ziarul "Ardealul" nu s-
a născut om s-o omoare, s-o
suprime...".

6. Un fapt este clar. Anume,
conducătorii noştri, după muti-
larea Ardealului, în contrast cu
situaţ iunea provocată, cu
imensele suferinţe ale fraţilor de
peste munţ i, practic, prin
legăturile existente, ale întregului
popor, conducătorii noştri, deci,
se aflau, la ordin german, preluat
aidoma de Ion Antonescu, în
situaţia bizară, tristă, dureroasă
ş i ridicolă, de a interzice
evocarea, relatarea relelor. Ceea
ce avea să urmeze era deja
previzibil. Curajul, luciditatea,
logica argumentelor, durerile
acestui mare şi cinstit român
patriot, Anton Ionel Mureşeanu,
somând pe Conducătorul
Statului Român, în mod public şi
deschis, să se explice şi să
lămurească de ce românii nu au
dreptul să se plângă de faptul
extrem de grav al acţiunii de
deznaţionalizare iniţiată împotriva
lor, trebuiau pedepsite exemplar.
Nu ştiu cât a gândit astfel
Antonescu, dar mai mulţi din
preajma sa, din afară şi din ţară,
aflaţi  la decizii, au gândit aşa.
Ca urmare, Anton Ionel
Mureşeanu a fost dus mai întâi
în lagărul de la Tg. Jiu şi, apoi,
stăpânirea socotind că osânda
este prea uşoară, l-a trimis în
judecata Curţii Marţiale "pentru
injurie adusă Conducătorului
Statului Român".

Cine să-l apere de penalitatea
sa considerată, de către cei cu
judecăţile, atât de gravă? Iată ce
ne relatează, în volumul său
amintit, strălucitul avocat şi
magistrat Ion Valjan: "Câţiva

refugiaţi ardeleni în frunte cu Ilie
Lazăr, din însărcinarea d-lui Iuliu
Maniu, m-au rugat să fac
apărarea învinuitului adus sub
baionetă înaintea Curţii Marţiale".
Ion Valjan a acceptat din inimă
şi a decis să se ducă. Oltean
get-beget, cu un mare suflet
românesc, fecior de şef de vamă
care se tot rotea, după lege, din
2 în 2 ani, prin toată ţara, făcuse
şcoala şi liceul de la Călăraşi la
Iaşi, la Bucureşti, la Brăila şi
Galaţi. Facultatea de Drept apoi
în Bucureşti. Iar doctoratul, cu
aprecieri magistrale, la Paris. La
inteligenţa, vioiciunea, sclipirile
deseori, generozitatea, altruismul
şi neînduplecarea mereu ale
olteanului, Valjan adăugase
cunoştinţele şi experienţa unui
munte de cărţi citite şi trăite.
Adăugase munca abnegantă şi
atentă în a nu greş i a
magistratului, pledoariile de
strălucire diamantiferă de avocat
apărător care-l făcuseră renumit
şi în ţară şi în afara ei. A fost o
foarte bună alegere iar pledoaria
avocatului, maestrului oltean a
fost fără cusur, excepţională.

7. Şi scrie olteanul şi literar
dar şi temeinic, aşezat, funda-
mentat, iubitor de dreptate, I. Val-
jan: "Când am sosit la Curtea
Marţială, pe ferestrele îngheţate
ale clădirii, cristale, chenare,
arabescuri fantastice şi flori de
gheaţă împiedicau orice privire din
afară să vadă ce se petrece
înăuntru, ca o izolare naturală şi
providenţială a spectacolului
judiciar penibil ce urma să se
desfăşoare. Sala aceea de
şedinţă în care trei români, la
plângerea unui alt român care era
Conducătorul Statului, aveau să
judece pe un român ardelean,
pentru faptul de a fi simţ it
româneşte şi de a fi semnalat o
primejdie reală în care se află
Ardealul -, sala aceea de
audienţă ni s-a încrustat în
memorie alături de cele mai
penibile clipe pe care le-am trăit
în viaţă şi din mintea mea nu se
va şterge niciodată... Mă
aşteptam parcă să se întâmple
un eveniment. Preşedintele să ne
pună în vedere că se aplică o
nouă lege parafată la Berlin, după
care orice   vorbă în apărarea
"ardelenilor cedaţi" constituie o
crimă. Tot ce-a urmat în incintă
mi-a lăsat impresia unui vis rău,
a unei halucinaţii. Revăd şi acum
ca pe o pânză de ecran cum se

perindă înaintea Sfintei Cruci
fruntaşii Ardealului - d-nii Iuliu
Maniu, Sever Bocu, Ghiţă Popp,
Zaharia Boilă, Ilie Lazăr, Aurel
Buteanu, Valer Moldovanu,
Sebastian Bornemisa etc -
chemaţi ca martori în apărare, să
spună cuvinte frumoase şi drepte
despre Anton Ionel Mureşeanu,
confirmând adevăratul pericol pe
care acesta l-a semnalat şi
arătând opera importantă şi
temeinică pe care a plămădit-o,
atât în cadrul asociaţ iei
refugiaţilor ardeleni, cât şi în
coloanele ziarului său, care erau
atunci, într-adevăr, şi singurele
coloane pe care se mai sprijinea
vechiul templu naţ ional al
Transilvaniei".

Continuă maestrul Valjan: "Am
pledat căutând cu sinceritate să
deschid ochii instanţei. Am arătat
că telegrama prin care s-a atras
atenţia Conducătorului Statului
că douăzeci la sută din ardelenii

de baştină au fost zvârliţi peste
fruntariile teritoriului cedat,
precum şi tot complexul învi-
nuirilor ce se aduc capului
Statului nu pot constitui în nici
un caz o injurie. E vorba, cel mult,
de critica unei inacţiuni care din
punct de vedere politic poate
constitui o greşeală cu grele
urmări şi orice greşeală politică
trebuie să fie liber discutată când
sunt în joc interesele unei ţări.
Am demonstrat că n-a fost
intenţie de injurie, ci numai intenţie
justificată de a condamna o
politică nefericită. Pentru cine am
vorbit?... Cei ce nu voiau să aibă
nimic erau înăuntru... Cei ce ar fi
vrut să mă audă şi ar fi putut să
mă înţeleagă erau departe.
Parcă şi natura vătuise cu nămeţii
ei uriaşi cadrul în care până şi
cuvintele erau osândite să se
irosească fără ecou şi fără folos.
În final, nemaiputându-mi stăpâni
indignarea, am conchis: Aici... în

această incintă şi în ceasul
judecăţii acesteia, văd cum un om
se ridică foarte sus şi un altul
coboară iremediabil. Cel ce se
ridică este Anton Ionel Mure-
şeanu, iar cel ce coboară este
Mareşalul Ion Antonescu. Pe
acuzatul din boxă, mai sus, nu-l
puteaţi ridica".

Anton Ionel Mureşeanu a fost
condamnat la cinci ani muncă
silnică pentru pretinsă injurie
adusă Conducătorului Statului.
"M-am mirat, mai scrie Valjan, că
n-am fost arestat şi eu în at-
mosfera aceea grea, irespirabilă,
în care ameninţarea plana asupra
creştetului tuturor". Când am
ajuns acasă, din cauza nămeţilor
ş i troienilor nu mi-am mai
recunoscut locuinţa. "Nu mi-am
recunoscut nici ţara"... Ion
Antonescu fusese prea serviabil
nemţilor, când, totuşi, nu trebuia
să fie. Revenind la Anton Ionel
Mureşeanu, el a fost eliberat în
primăvara anului 1944. În scurt
timp a redevenit director al
ziarului "Ardealul" cu reapariţie din
8 decembrie 1944. Ziar acum nu
suspendat ci suprimat în toamna
anului 1946, de către Comisia
Sovietică de Control în condiţiile
guvernului unui alt ardelean, dr.
Petru Groza, care primea şi el
unele ordine de la sovietici...
Tot în relativ scurt timp,
Anton Ionel Mureşeanu,
candidatul naţional-
ţărănist la alegerile furate
din 1946, va fi arestat de
noua orânduire
prosovietică din România.
Procesul său va fi la fel
de penibil precum cel din
1941: "procesul Zărneşti".
Va fi aiurea condamnat în
"lotul Zărneşti" şi pus în
lanţuri alături de Ghiţă
Popp. Se pare că a murit
în chinuri, în detenţie,
prin 1953 sau 1954.
Morminte fără cruci.
Nu am reuşit să aflu anul
şi  data exactă. Se va fi
întâlnit în eternitate cu
primul său condamnator,
Mareşalul Ion Antonescu,
executat la ordin rusesc
şi românesc în toamna lui
1946, dar şi cu apărătorul
său atât de dârz din
procesul de atunci,
maestrul barei Ion Valjan,
mort şi el în puşcăriile
comuniste nu mulţi ani
mai târziu. Ce or fi
vorbit ei între ei atunci -
dacă au vorbit -
nimeni nu poate ştii...

JoculJoculJoculJoculJocul
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Fondul REACT-EU
 urmãreºte sã

 mobilizeze o sumã
 suplimentarã de

58 mld euro pentru
fondurile structurale,

 în perioada
2020-2022 ºi sã

 sporeascã
flexibilitatea

cheltuielilor din
 cadrul politicii
de coeziune, ca

 rãspuns la criza
 provocatã de

 pandemia
de COVID-19.

Conform Comisiei Europene,
instrumentul de redresare
NextGenerationEU al UE, în
valoare de 750 miliarde euro,
include o sumă de 47,5 mld euro,
pentru REACT-EU. Această
iniţiativă pune la dispoziţie fonduri
suplimentare, pentru programele
din cadrul politicii de coeziune,
aflate în curs de desfăşurare şi
pentru FEAD. Aceste fonduri pot
fi cheltuite până la sfârşitul anului
2023, reducând astfel decalajul
dintre răspunsul de urgenţă la
criză şi redresarea pe termen
lung.

În ceea ce priveşte România,
aceasta  oferă ajutoare ali-

mentare şi asistenţă materială
de bază prin intermediul Pro-
gramului Operaţional Ajutorarea
Persoanelor Dezavantajate
2014-2020 (POAD).

Alocarea financiară pentru
acest Program Operaţional este
de 518.838.876 euro, din care
441.013.044 euro, respectiv
85% reprezintă contribuţia din
partea Fondului de ajutor
european destinat celor mai
defavorizate persoane (FEAD),

diferenţa de 15% reprezentând
cofinanţarea naţională.

Pentru punerea în aplicare a
programului s-a elaborat
Hotărârea Guvernului nr. 799/
2014 privind implementarea
POAD, modificată prin HG nr.
80/2015, HG nr. 627/2015 şi HG
909/2016. O nouă Hotărâre de
Guvern este în lucru la ora
actuală, pentru a reflecta noua
versiune a POAD, aprobată de
Comisia Europeană.

Majoritatea statelor member
intenţionează să aloce o parte din
aceste fonduri suplimentare către
FEAD, ceea ce va permite
programelor să ofere în continuare
sprijin persoanelor, care au cea
mai mare nevoie de acesta.
Datorită modificării Regulamen-
tului FEAD, rata de cofinanţare a
UE poate ajunge acum până la
100% pentru a garanta că statele
member dispun de mijloace fi-
nanciare suficiente, pentru a pune
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2. https://www.fonduri-ue.ro/poad-

2014
3. http://www.prois-nv.ro/docs/
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rapid în aplicare măsuri de spriji-
nire a celor mai defavorizate
persoane. În conformitate cu
REACT-EU, 11% dintre resur-
sele suplimentare, pentru anul
2021 vor fi prefinanţate.

ApariþiiApariþiiApariþiiApariþiiApariþii
editorialeeditorialeeditorialeeditorialeeditoriale

Din Cuprins:
- Câteva momente dificile în istoria economică a
României - prefaţă pentru marginalii la 4 cărţi importante
- Mihail Manoilescu, "Dictatul de la Viena" - O conjunctură ticăloasă

spre o poruncă funestă (câteva însemnări)
- Antonescu şi Axa - îndărătul "uşilor închise" - Marginalii la

volumul lui Gh. Barbul "Al Treilea om al Axei"
- Marginalii la volumul "Cu Mareşalul până la moarte" de
Gen. Constantin Pantazi. Destine tragice într-o lume învolburată
- Ialta, februarie 1945. Disputele învingătorilor pe soarta ţărilor.
Aşa cum a fost - marginalii la volumul lui Serhii M. Plohii, "Ialta.

Preţul păcii"
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Paula COTARCEA

urmare din pagina 1

S-a născut în ianuarie 1897 la
Brăila în sânul unei familii de
armeni, o familie cu valenţe
intelectuale. Mama, Sofia Aslan,
cunoştea mai multe limbi străine,
era îndrăgostită de muzică ş i
literatură. Tatăl, Mărgărit Aslan,
provenea dintr-o familie cu membri
intelectuali, printre care îl regăsim
pe profesorul, filosoful şi scriitorul
Garabet Aslan. Era pasionat de
jocurile de cărţi, lucru care a dus la
micşorarea veniturilor familiei.

La vârsta de 13 ani, Ana, mezina
familiei, a fost marcată de moartea
tatălui său, motiv care a deter-
minat-o să caute modalităţi prin
care bătrâneţea să poată fi
estompată, ocupându-se astfel de
gerontologie.

După moartea tatălui, a urmat
cursurile Colegiului Romaşcanu
din Brăila, apoi la Şcoala Centrală
din Bucureşti, absolvind în 1915.
Dorindu-şi să devină medic îşi
continuă studiile la Medicina din
Bucureşti până în anul 1922.

În timpul Primului Război Mon-
dial a îngrijit bolnavi în spitalele
militare alături de Toma Ionescu,
întemeietorul Şcolii de Chirurgie
din România.

În 1919 se întoarce în Bucureşti,
unde va lucra cu prof. Gheorghe
Marinescu, fondatorul Şcolii Ro-
mâneşti de Neurologie. După
absolvirea facultăţii, în 1922, este
numită preparator la Clinica II din
Bucureşti, condusă de Daniel
Danielopolu, iar sub îndrumarea
acestuia va finaliza lucrarea de
doctorat cu titlul „Cercetări asupra
inervaţiei vazomotoare, la om”.

Ana Aslan îşi desfăşoară acti-
vitatea în cadrul Spitalului Filan-
tropia, la Institutul Clinico-Medical
al Facultăţ i i de Medicină din
Bucureşti şi la Spitalul CFR. Între
1945 şi 1949 este profesor la
Clinica Medicală din Timişoara. A
rămas în istorie, femeie fiind, ca
primul cardiolog dar ş i primul
profesor de clinică medicală. Deşi
era un bun terapeut nu era prea
solicitată datorită faptului că pa-
cienţii erau obişnuiţi să fie con-
sultaţi de bărbaţi.

La 15 aprilie 1949 tratează un
student la medicină care avea
artroză acută, cu stare de criză ce
dura de trei săptămâni. La vremea
respectivă, Ana Aslan, descria
împrejurările astfel: „Foloseam
deja procaină, a cărei acţiune
vasodilatatoare şi de reglare a
sistemului nervos vegetativ fusese
descrisă de Claude Leriche, în
afecţiunile circulaţiei periferice şi în
arterite. Posibilitatea de a o utiliza
în afecţiunile reumatice mă obseda
de multă vreme. I-am cerut per-
misiunea tânărului de a-i admi-
nistra 10 cc soluţie procaină 1% în
artera femurală. După câteva
minute, bolnavul a putut îndoi
piciorul. Am continuat să-i admi-
nistrez procaină; după câteva zile
a putut părăsi spitalul".

La întoarcerea în Bucureşti
aceasta a prezentat rezultatele
studiului endocrinologului C.I. Par-
hon, cel care îi va deveni mentor în
continuarea cercetărilor. Renunţă
la cariera universitară pentru a se
consacra studiului procainei.

La 22 ianuarie 1952 este creat
primul institut de geriatrie din lume,
condus de C.I. Parhon. Institutul va
continua să fie condus din anul
1958 de către Ana Aslan. Acade-
micianul N. Vasilescu Carpen
sublinia că unul din meritele lui C.I.
Parhon a fost că a sesizat diferenţa
dintre vârsta biologică şi vârsta
cronologică. În 1958 Ana Aslan

a înfiinţat o secţie de gerontologie
socială care avea ca scop studierea
bătrâneţii nu numai din punct de
vedere medical, ci şi social, eco-
nomic, psihologic şi demografic.
OMS a recomandat din 1964
Institutul de geriatrie, ca mod
de organizare pentru toate
instituţiile similare din lume. În
1974, fostul Sanatoriu al  C.C. al
P.C.R este cedat institutului. În
1951, s-a pornit de la un grup de
cercetare, grup format din 14 bă-
trâni şi şapte voluntari cu afecţiuni
reumatice precum: artroze, artrite
şi poliartrite reumatoide. Li s-a
administrat un tratament injectabil
cu procaină. S-a constatat că pro-
caina a îmbunătăţit starea gene-
rală şi memoria bătrânilor. Ana As-
lan s-a supus şi ea tratamentului.

În 1956, rezultatele cercetării, au
fost prezentate la Congresul Euro-
pean de Gerontologie de la Basel
şi la Congresul Therapiewoche de
la Karlsruhe. Deşi rezultatele au fost
primite cu unele rezerve, totuşi,
specialiştii au constatat că ceea ce
Ana Aslan susţinea era cât se
poate de adevărat. Testat pe 7600
de pacienţi, Gerovitalul H3 a fost
omologat în 1957 şi s-a început
producerea în masă a acestuia de
către industria farmaceutică. A fost
brevetat în 30 de ţări. În 1960 Ana
Aslan începe cercetările pentru un
nou produs eutrofic, care va conţine
pe lângă procaină, un factor
activator şi antiaterogen, urmând
ca în 1980 şi acesta să fie brevetat.
Astfel, 154 de ţări au înregistrat atât
Gerovitalul cât şi Aslavitalul.

În 1959 înfiinţează Societatea
Română de Gerontologie şi Geria-
trie, pe care o conduce până la
sfârşitul vieţii. A fost membru în
biroul executiv al Asociaţ iei
Internaţionale de Gerontologie. Din
anul 1974 a început demersurile

pe lângă Organizaţia Naţiunilor
Unite pentru desfăşurarea unei
ample manifestări dedicate vârstei
a treia. Acest demers este concre-
tizat în anul 1982 când, la Viena,
este organizată Adunarea Mondială
pentru Vârsta a Treia, sub deviza
„Să dăm viaţă anilor”. Pentru rezul-
tatele excepţionale, în anul 1974,
a devenit membru al Academiei
Române. La căminul de bătrâni au
fost cazaţi vârstnici cărora regimul
comunist le confiscase casele şi
aceştia trăiau la limita subzistenţei,
membri ai familiilor Ghica, Sutzu,
Catargi, Mihalache etc.  Ana Aslan
a fost găsită vinovată deoarece nu

încasase pensiile celor cazaţi în
cămin. În 1978 i s-a imputat suma
de 1.500.000 de lei, şi asta în
condiţiile în care salariul ei era de
9.000 lei. Timp de 7 ani a fost
implicată într-un proces la Curtea
Superioară de Conturi. A fost
achitată cu 6 luni înainte de a muri.

Printre personalităţile tratate de
aceasta amintim: Salvador Dali,
Charlie Chaplin, Pablo Neruda,
Aristotel Onassis, Jacqueline
Kennedy, Indira Gandhi, Marlene
Dietrich, Charles de Gaulle, Lilian
Gish, Somerset Maugham, Iosip
Broz Tito etc. În perioada 1975-
1989  aproximativ 5-10% din turişti

veneau pentru tratamentul cu
Gerovital.

Ana Aslan a primit 81 de titluri,
premii şi distincţii. Ana Aslan a rămas
recunoscătoare mentorilor săi,
chirurgul Toma Ionescu, neurologul
Gheorghe Marinescu, fiziologul
Daniel Danielopolu şi C.I. Parhon.

În 20 mai 1988 s-a stins din viaţă
la vârsta de 91 ani. Nu a avut
moştenitori, bunurile sale intrând
în patrimoniul statului. Întreaga
viaţă a fost dedicată muncii sale.
Cei care au cunoscut-o vorbesc
despre aceasta ca fiind o femeie
severă, exigentă dar foarte
elegantă, punând un foarte mare
accent pe aspectul ei.

Ana Aslan a arătat că
este posibil ca o
persoană cu vârstă
înaintată să aibă o viaţă
sănătoasă şi activă.

Sursa: https://bnr.ro/Portretul-unei-personalitati-
romanesti-Ana-Aslan-17512-Mobile.aspx
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