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Cu un an în urmă discutam despre
Coronavirus şi restricţii severe, Brexit şi
convulsiile pe care le provoca. Astăzi, în
premieră, ne raportăm cu cifre şi stări de fapt
pozitive, faţă de 2020, ceea ce, să
recunoaştem, ne dă o stare de bine. Trăim
de un an şi mai bine, un scenariu nemaivăzut
pentru care nu avem un model cu care să-l
comparăm. Fiind o problemă globală care

afectează toate sectoarele, nimeni nu poate
face prognoze cu certitudine, aspect care va
continua şi în 2021, până când gestionarea
restricţiilor de către guverne se va stabiliza şi
vom putea conta pe cererea naturală a
clienţilor, fără a fi constrânşi de tot felul de
reglementări sau  interdicţii.
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 Fondul de ajutor european pentru cele
mai defavorizate persoane sprijină acţiunile
statelor membre ale Uniunii Europene,
menite să ofere asistenţă materială celor
mai sărace categorii ale populaţiei.

Asistenţa materială trebuie să fie corelată

cu măsurile de incluziune socială, mai ales
cu serviciile de consiliere şi sprijin care au
drept scop ajutorarea  persoanelor sărace,
să depăşească această stare.
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Totodată autorităţile naţionale pot
să sprijine, prin acordarea de asis-
tenţă, cele mai defavorizate persoa-
ne, pentru a le ajuta să se integreze
mai uşor şi mai bine în societate.

În acest scop, România a introdus,
în perioada 2014-2020, Programul
operaţional "Ajutorarea persoanelor
defavorizate" (POAD) finanţat din
Fondul de ajutor european destinat
celor mai defavorizate persoane, prin
care se oferă ajutoare alimentare şi
asistenţă materială de bază.

Programul operaţional "Ajutorarea
persoanelor defavorizate" este
finanţat din Fondul de ajutor euro-
pean destinat celor mai defavorizate
persoane în România şi a fost
aprobat de Comisia Europeană în
noiembrie 2014 prin Decizia nr. C
(2014) 9102. Ulterior, Programul a
fost modificat prin Decizia nr. C
(2015)7016 din octombrie 2015, res-
pectiv prin Decizia nr. C(2017)1086
din februarie 2017 şi prin  Decizia C
(2020) 347  din 21 ianuarie 2020, de
modificare a Deciziei de punere în
aplicare a C (2014) 9102.

Programul contribuie la consoli-
darea coeziunii sociale şi la redu-
cerea sărăciei extreme prin distri-
buirea de: alimente de bază sub
diverse forme, fie  pachete alimen-
tare sau mâncare preparată, de
materialele şcolare pentru copii,
articole de îmbrăcăminte şi încăl-
ţăminte şi produse de igienă către
persoanele cele mai defavorizate.

Acest ajutor european acordat prin
Programul operaţional "Ajutorarea
persoanelor defavorizate" este
completat prin schemele naţionale,
care se adresează persoanelor aflate
în sărăcie extremă.

România este unul dintre princi-
palii beneficiari la nivelul Uniunii
Europene ai programului FEAD
(Fondul de ajutor european pentru
cele mai defavorizate persoane),
având o alocare financiară pentru
Programul  Operaţional Ajutorarea
Persoanelor Dezavantajate 2014-
2020 (POAD) de 518.838.876 de
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, în cuantum
de 77,8 milioane EUR.

Punerea în aplicare a programului
se bazează pe Hotărârea Guvernului
nr. 799/2014 privind implementarea
POAD, modificată prin HG nr.
80/2015, HG nr. 627/2015 şi
HG 909/2016.

Categoriile de beneficiari
ai ajutoarelor primite

de la UE şi cofinanţate din bugetul
de stat sunt definite de Hotărârea de
Guvern nr. 799/2014: familiile şi
persoanele singure cărora le este
stabilit, prin dispoziţie scrisă a
primarului, dreptul la un venit minim
garantat acordat; familiile beneficiare
de alocaţie pentru susţinerea familiei
acordată în baza Legii nr. 277/2010
privind alocaţia pentru susţinerea
familiei, şomerii care beneficiază în
condiţiile Legii nr. 76/2002 privind
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi
stimularea ocuparii fortei de muncă,
cu modificările şi completările
ulterioare, de indemnizaţie de şomaj
în cuantum lunar stabilit conform
prevederilor legale până la 450 lei,
inclusiv, şi şomerii înregistraţi la
agenţiile pentru ocuparea forţei de
muncă judeţene sau a municipiului
Bucureşti care nu beneficiază de
indemnizaţie de şomaj în condiţiile
Legii nr. 76/2002, cu modificările şi
completările ulterioare; pensionarii
sistemului public de pensii ale căror

drepturi, obţinute din pensie sau,
după caz, din pensii cumulate, se află
sub 450 lei/lună; pensionarii siste-
mului public de pensii beneficiari de
indemnizaţia socială pentru pen-
sionari, acordată potrivit Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009
privind instituirea pensiei sociale
minime garantate, aprobată prin
Legea nr. 196/2009, al căror venit se
află sub 450 lei/lună; persoanele cu
handicap grav şi accentuat,
neinstituţionalizate, adulţi şi copii;
invalizii, veteranii şi văduvele de
război, revoluţionarii răniţi, urmaşii
celor ucişi în revoluţie etc.

Programul a prevăzut operaţiunile,
precum şi alocarea financiară totală
pentru fiecare operaţiune, astfel:
distribuţia de ajutoare alimentare
(lipsa alimentelor de bază) -
409.496.933 euro; distribuţia de
materiale şcolare (lipsa materialelor
şcolare) - 27.000.000 euro; distribuţia
trusourilor pentru nou-născuţi -
12.000.000 euro; distribuţia
articolelor de îmbrăcăminte şi
încălţăminte etc. pentru persoanele
fără adăpost - 6.000.000 euro;
distribuţia produselor de igienă -
38.400.000 euro şi programul de
asistenţă tehnică - 25.941.943 euro.

Pentru implementarea progra-
mului s-a creat un sistem instituţional
format din următoarele organisme
guvernamentale: Ministerul Dezvol-
tării Regionale, Administraţiei Pu-
blice şi Fondurilor Europene, care
are  calitatea de beneficiar, respon-
sabil de iniţierea şi implementarea
operaţiunilor, cu excepţia celor
privind materialele şcolare, unde
Ministerul Educaţiei Naţionale, are
calitatea de beneficiar, responsabil
de iniţierea şi implementarea opera-
ţiunilor privind materialele şcolare.

Sistemul de management

este în responsabilitatea  Minis-
terului Dezvoltării Regionale, Admi-
nistraţiei Publice şi Fondurilor Euro-
pene, care are calitatea de Autoritate
de Management,  gestionând  pro-
gramul operaţional în conformitate
cu principiul bunei gestiuni
financiare; Autorităţii de Certificare şi
Plată (ACP) din cadrul Ministerului
Finanţelor Publice, în calitate de
Autoritate de Certificare pentru
POAD; Autorităţii de Audit de pe lângă
Curtea de Conturi a României, în
calitate de Autoritate de Audit pentru
POAD.

Operaţiunile prevăzute în program,
precum şi alocarea financiară totală
pentru fiecare operaţiune sunt
distribuie astfel:

- Programul Distribuţia de ajutoare
alimentare (lipsa alimentelor de
bază) are o valoare de 409.496.933
euro. Derularea programului
presupune achiziţia de pachete cu
produse alimentare, inclusiv tran-
sport, respectiv livrarea unui număr
de 7.133.112 pachete cu produse
alimentare, împărţit în 6 tranşe cu
produse alimentare, câte 2 tranşe pe
an pentru un număr de 1.188.852
beneficiari/tranşă aparţinând
grupului ţintă eligibil POAD, din
municipiul Bucureşti şi cele 41 judeţe
ale ţării, într-un singur lot. A fost
finalizat procesul de livrare şi
distribuţie pentru prima tranşă în
perioada 22.06.2020-20.08.2020,
iar în prezent se desfăşoară tranşa a
doua de livrare a pachetelor de
alimente.

Au fost distribuie deja 2.377.704
de pachete, urmând ca până la
jumătatea anului 2023 să fie livrată
şi diferenţa.

- Programul Distribuţia de mate-
riale şcolare (lipsa materialelor
şcolare) are o valoare de 27.000.000
euro, iar pe baza protocolul de
colaborare cu Ministerul Educaţiei,
acesta are obligaţia  să  furnizeze
prin  Inspectoratele Şcolare Judeţene

şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului
Bucureşti, listele cu elevii cei mai
defavorizaţi, care necesită sprijin
educaţional pe bază de tichete
sociale, pe suport electronic  precum
şi  măsurile de distribuire a acestora,
la nivel de judeţ.

- Pentru programul Distribuţia
produselor de igienă s-a alocat suma
de 38.400.000 euro, achiziţionindu-
se pachete cu produse de igienă,
inclusiv transport, respectiv livrarea
unui număr de 4.755.408 pachete
cu produse de igienă pentru
perioada 2019-2021, pentru un
număr de 1.188.852 beneficiari/
tranşă, aparţinând grupului ţintă
eligibil POAD, din municipiul
Bucureşti şi cele 41 judeţe ale ţării,
într-un singur lot.

Au fost distribuie către persoanele
defavorizate 3.566.556 de pachete.

- Pentru programul de sprijin
Asistenţă tehnică s-au alocat
25.941.943 euro.

Fiind primul program de acest fel
din România, acesta a fost supus
pe parcursul perioadei la mai multe
transformări. În 2016, au apărut o
serie de modificări la POAD precum:
extinderea categoriilor de beneficiari
eligibili cu persoanele fără adăpost,
preşcolarii din familii sărace şi
persoanele în situaţii de criză
temporară (de exemplu victime ale
violenţei domestice) şi includerea în
POAD a distribuţiei de trusouri pentru
nou-născuţi şi a meselor calde în
cantinele existente.

Noua versiune a POAD

se reflectă în legislaţia internă, prin
adoptarea Ordonanţei de Urgenţă
nr. 115/2020 privind unele măsuri
pentru sprijinirea categoriilor de
persoane cele mai defavorizate, care
beneficiază de mese calde pe bază
de tichete sociale pe suport elec-
tronic pentru mese calde, acordate
din fonduri externe nerambursabile,
precum şi unele măsuri de

distribuire a acestora.

Distribuţia de mese calde

are ca mecanism de imple-
mentare, acordarea de tichete
sociale pe suport electronic pentru
mese calde persoanelor eligibile din
grupul ţintă. În baza acestui  tichet
social,  titularul are  dreptul la  masă
caldă, acordată de către  unităţile
afiliate care acceptă tichete sociale
pe suport electronic pentru mese
calde. Fiecare card a fost încărcat cu
suma de 180 lei/beneficiar, astfel au
fost implementate 6 luni din cele 10
de proiect. Pe parcursul  implemen-
tării programului o să se mai
distribuie carduri către beneficiarii
finali, nou intraţi în drepturi.

După declanşarea crizei din cauza
pandemiei de coronavirus SARS-
CoV-2, POAD a fost modificat din nou,
o parte din sumele  programului  fiind
alocate şi altor instituţii din domeniul
asistenţei sociale, care se confruntau
cu o serie de  probleme ca de exem-
plu:  protecţia copilului, a persoanelor
vârstnice şi copiilor instituţionalizaţi,
în funcţie de nevoile identificate.
Măsurile luate prin intermediul
POAD, dincolo de faptul că erau
necesare, trebuie să continue prin
oferirea de sprijin persoanelor
vulnerabile pe termen mediu şi lung,
pentru că    începe  o lunga perioadă
de recuperare din punct de vedere
socio-economic şi nu toţi putem să
avem aceleaşi şanse şi conditii
pentru a trece cu uşurinţă peste
consecinţele acesteia. România  are
posibilitatea şi trebuie să apeleze
urgent la  mecanismul de aplicare a
unei rate de finantare de  100%
pentru  POAD, acesta fiind  o opor-
tunitate oferită de Comisia Euro-
peană, care permite  modificarea
programului operaţional, astfel încât
acesta să răspundă efectelor
cauzate de epidemia de coronavirus
SARS-CoV-2.

Criza generată de această

pandemie se manifestă printr-o serie
de efecte negative, mai ales cel legat
de accesul persoanelor defavorizate
la piaţa muncii, care devine  limitat
şi este din ce în ce  mai dificil pentru
acestea să îşi găsească un loc de
muncă. De asemenea copii din
comunităţile sărace nu au acces la
lecţiile online, sunt expuşi riscului
abandonului şcolar, datorită lipsei
sprijinului alimentar furnizat prin
programul Cornul, laptele şi fructul.

Prin utilizarea cu maximum de
eficienţă a mecanismelor POAD, cei
mai vulnerabili trebuie să bene-
ficiaze de minimul necesar pentru
un trai decent în perioada aceasta,
astfel încât să se ajungă din nou  la o
stabilitate socio-economică dupa
criza generată de coronavirus SARS-
CoV-2.

Totuşi, profilul destinatarului final
al sprijinului Programul operaţional
"Ajutorarea persoanelor defavori-
zate" a rămas în mare parte ne-
schimbat, cel mai mare grup,
aproximativ 48 % dintre persoanele
care au beneficiat de asistenţă, a fost
reprezentat de femei, iar copiii au
reprezentat 29 % dintre persoanele
care au primit ajutor alimentar,
asistenţă materială de bază sau
asistenţă pentru incluziune socială.
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 Cu speranţa pusă în vaccinare,
sectorul turistic este încrezător
că în curând restricţiile privind
mobilitatea vor fi ridicate în
majoritatea zonelor de pe glob,
iar călătoriile vor fi reluate pe
scară largă. Segmentul de
vacanţă va fi primul care va
decola, conform previziunilor
diferitelor entităţi, în timp ce
segmentul corporativ, va avea
nevoie de mai mult timp. Cu
siguranţă, în 2021, călătorii vor
petrece mai mult timp la
destinaţii, vor folosi cardul de
îmbarcare digital şi aplicaţiile de
gestionare a itinerariului, sau vor
opta pentru restaurante care oferă
mâncăruri cu specific local şi vor
solicita hoteluri care sunt mai
ecologice. Ziua Copilului, la noi,
ar putea fi numită şi Ziua Vacanţei
fără Restricţii! Începând cu 1 iunie
Germania şi Elveţia au scos
România de pe lista de risc
epidemiologic. Ungaria acceptă
intrarea fără restricţii inclusiv în
scopuri turistice a călătorilor din
România, în condiţiile în care
cetăţenii maghiari care au folosit
vaccinuri ruseşti sau chinezeşti,
riscă să aibă anumite restricţii de
călătorie. Probabil, până la urmă,
pe cale diplomatică, se vor
rezolva şi aceste dispute, care
afectează în primul rând turiştii
potenţiali, indiferent din ce ţară ar
proveni. Ca întotdeauna, turcii şi
bulgarii ne primesc cu braţele
deschise, orientându-se în funcţie
de conjunctură să atragă turiştii
români. Au ales bine acest
moment să anunţe libertatea de
circulaţie, pentru că acum cei mai
mulţi fac rezervări pentru un sejur
pe litoral. Ai noştri se trezesc, ca
de obicei, mai târziu şi nu ţintesc
din timp segmentele de turişti
care ar putea să vină anul acesta
pe litoralul românesc şi ponderea
majoritară va fi formată, clar din
autohtoni. C-aşa-i românul!
Odată cu relaxarea treptată a
măsurilor, anunţată de autorităţi
încă de la începutul lunii mai,
industria turismului de la noi a
intrat în linie dreaptă cu pregătirile
pentru sezonul estival. Iar litoralul,
aşa cum era de aşteptat, este în
topul căutărilor românilor, mai
ales în contextul în care mulţi
dintre ei şi-au anulat anul trecut
concediul la mare din cauza
pandemiei, iar acum îşi doresc
să recupereze din plin, însă şi
destinaţiile montane sau bal-
neare sunt la mare căutare.
Potrivit unui raport emis de
Travelminit.ro, în topul destinaţiilor
căutate de români pentru
concediul din vară se află
staţiunile de la malul mării, în
frunte cu Mamaia, Eforie Nord şi
Vama Veche sau Costineşti.
Urmează staţiunile balneare
Sovata, Băile Felix, Călimăneşti
- Căciulata  şi Băile Herculane,
semn că oamenii îşi doresc
acum cât mai multă relaxare la
plajă sau la piscină, momente de
linişte, dar şi distracţie. Nu în
ultimul rând, oraşe cum ar fi
Braşovul, Cluj-Napoca, Sibiul,
Oradea, Timişoara şi Bucureştiul,
sunt şi anul acesta în topul
locurilor căutate de turişti pentru
vară, fiind destinaţii întotdeauna

de actualitate. După mai mult de
un an în care şi-au amânat sau
chiar anulat majoritatea vacan-
ţelor, românii se pot bucura în voie
de timpul lor liber. Odată cu
ridicarea restricţiilor, vacanţa de
1 iunie a  inclus călătorii în aer
liber fără mască, rezervare la
majoritatea hotelurilor ş i
pensiunilor şi cine la restaurant,
atât în exterior, cât şi în interior.
În aceste circumstanţe favorabile
pentru călătorii, unităţile de
cazare locale au înregistrat o
creştere semnificativă a
numărului de clienţi în weekend-
ul prelungit.

Conform unui raport
Travelminit.ro, unităţile de cazare
din România au înregistrat cu
45% mai multe rezervări pentru
mini-vacanţa de 1 iunie,
comparativ cu 2019, în premieră
cum spuneam, şi în ciuda vremii
instabile, ceea ce arată că dorinţa
de evadare este mult mai mare
decât în trecut. Statistica apare
şi în contextul în care turismul
de outgoing încă este guvernat
de foarte multe incertitudini,
condiţionat de teste PCR sau de
carantina la întoarcerea în ţară,
în anumite cazuri. Astfel, se
manifestă cererea pentru
turismul intern, un deziderat mult
mai uşor de realizat decât în alte

sectoare economice, cum ar fi
comerţul, prin sprijinirea con-
sumului de produse autohtone.
Mai rămâne doar un pas până la
finalizarea procedurilor de
certificare digitală COVID în
cadrul Uniunii Europene, după ce
pe 21 mai Comitetul Reprezen-
tanţilor Permanenţi ai Consiliului
(Coreper) a arătat în unanimitate
sprijinul pentru acordul încheiat
anterior între Consiliul European
şi Parlamentul European cu o zi
înainte. Odată cu intrarea în
vigoare a legislaţiei, reglemen-
tările vor fi publicate în Monitorul
Oficial al UE şi se vor aplica de
la 1 iulie. Important este faptul
că nimeni nu va fi condiţionat de
acest certificat pentru a călători,
fără a fi astfel încălcat un principiu
democratic şi un drept fun-
damental al cetăţenilor, existând
şi alte modalităţi (proceduri)
agreate de fiecare stat.

Paºapoartele digitale
de sãnãtate ºi
coridoarele de
cãlãtorie vor fi
generalizate.

Vaccinurile vor creşte încre-
derea călătorilor, a furnizorilor şi
a guvernelor. Se aşteaptă ca

testele rapide să fie mai precise
şi mai răspândite, permiţând
redeschiderea sectorului turistic.
Paşapoartele digitale de
sănătate, care prezintă vaccinul
călătorului sau starea de testare
negativă, împreună cu coridoarele
de călătorie, vor apărea pe
măsură ce trecem la o nouă
normalitate în călătoriile globale.
Statele membre vor trebui să
rămână vigilente asupra situaţiei
epidemiologice, în timp ce
economiile naţionale se pot re-
cupera treptat. Întreaga Instituţiile
europene au recomandat statelor
membre să ofere călătorilor
acces la teste COVID-19 la
preţuri accesibile, pentru care a
fost alocată o sumă de 100 de
milioane de euro în cadrul
instrumentului de sprijin de
urgenţă, în acelaşi timp sugerând
resurse suplimentare care pot fi
mobilizate pentru achiziţionarea
mai multor teste, dacă este
necesar. Comisia Europeană la
rândul său, a ratificat: "Certificatul,
care va fi utilizat de la 1 iulie, va
avea următoarele caracteristici:
va fi disponibil în format digital şi
pe hârtie; conţine un cod QR şi
va fi emis gratuit; va fi disponibil
în engleză şi în limba naţională
corespunzătoare; ţările Schen-
gen din afara UE (Islanda, Nor-

vergia şi Elveţia) îl vor emite şi
ele; nu este o condiţie prealabilă
pentru exercitarea drepturilor de
liberă circulaţie".

Organizaţia Internaţională
pentru Standardizare (ISO) a
publicat în luna mai a.c. "Spe-
cificaţia ISO/PAS 5643 Cerinţe şi
recomandări pentru reducerea
răspândirii Covid-19 în industria
turismului". Este vorba de un
standard care va deveni o referinţă
mondială cu cele mai bune
practici pentru a reduce riscurile
coronavirusului în sectorul
turismului. Elaborarea acestor
cerinţe şi recomandări a fost
condusă de Spania, prin Asociaţia
Spaniolă pentru Standardizare
(UNE), membru spaniol al ISO şi
Institutul pentru Calitatea
Turismului Spaniol (ICTE), cu
sprijinul Secretariatului de Stat al
Turismului din cadrul Ministerului
Industriei, Comerţului şi Turis-
mului. Specificaţia ISO/PAS
5643 stabileşte cerinţe ş i
recomandări pentru a preveni
răspândirea SARS-CoV-2 în
organizaţiile turistice pentru a
proteja atât angajaţii, cât şi turiştii
şi rezidenţii şi pentru a oferi
servicii turistice mai sigure pentru
toţi, generând încredere. Proto-
coalele antiCovid acoperă practic
toate subsectoarele turismului:
cerinţele comune pe care trebuie
să le îndeplinească toate
organizaţiile (măsuri generale,
plan de urgenţă, cerinţe de
informaţii, personal, curăţenie şi
dezinfectare şi măsuri cu privire
la ventilaţie etc.); orientări spe-
cifice pentru fiecare dintre
subsectoare (de la plaje la
restaurante, la viaţa de noapte,
cazare sau vizite turistice); ser-
viciile auxiliare sau comple-
mentare, ale căror cerinţe trebuie
să fie îndeplinite numai de acele
organizaţii turistice care deţin sau
oferă aceste echipamente şi
servicii (băi publice, lifturi, piscine,
zone pentru copii, magazine,
etc.). Într-un sondaj recent
realizat de Amadeus, mai mult de
patru din cinci călători au afirmat
că tehnologia fără contact le va
spori încrederea în a călători în
următorul an. Companiile aeriene

continuare în pag. 7
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8. Când în 1941, pe 27 ianuarie, a
acceptat subsecretariatul de stat la
Ministerul de Finanţe din România,
Mircea Vulcănescu avea deja o
experienţă importantă, recunoscută,
ca specialist în domeniu. Din vara
anului 1935 (iunie), vreme de 2 ani
(septembrie 1937) a fost Director
general al Vămilor. Funcţie din care
a fost demis când a descoperit
contrabanda penibilă cu băuturi şi
ţigări făcută de Eduard Mirto, avocat
şi om politic important al vremii, cu
legături şi relaţii până în cele mai
înalte sfere. Decât să-l pedepsim pe
Mirto, mai bine  îl dăm afară pe
Vulcănescu. A fost numit, totuşi, Di-
rector al Datoriei Publice din Minis-
terul de Finanţe. Iar în 1940-1941,
Director al Casei Autonome de
Finanţare şi Amortizare şi Preşedinte
al Casei Autonome a Fondului
Apărării Naţionale. În  ianuarie 1941,
cum arătam, subsecretar de stat la
Ministerul de Finanţe. O carieră, de
înalt funcţionar financiar de mare
probitate profesională, demon-
strată, printre multe altele, şi de cazul
Mirto. În fapt, Mircea Vulcănescu nu
a fost doar o "plasă deasă" pentru
posibilii infractori din finanţe, ci
cunoştea în detaliu componentele
şi fiziologia organismului microeco-
nomic, macroeconomic şi mondo-
economic financiar. În beneficiul
României.

Nu poţi pune un adjunct la Finanţe
care nu ştie, în condiţiile în care se
vădesc aşa miniştri plini ai dome-
niului, unii militari sau politicieni ca
atare, aproape incapabili sau foarte
slab pregătiţi ca finanţişti. Trecuse
Mircea Vulcănescu pe la "vămi",
instrument de bază pentru alimen-
tarea încasărilor la bugetul de stat,
chiar în pofida a fel de fel de "miş-
culaţiuni" pe care le făceau "oamenii
pricepuţi". Scutiri de vămi la importuri
şi exporturi dincolo de acordurile
cadru serioase stabilite şi adoptate
în acest sens. Pe urmă, utilizarea
instrumentelor financiare pentru a
privilegia pe unii agenţi economici
în graţiile puterii, agenţi economici
interni sau externi etc. Mai erau "mici
ciupeli", mereu posturile de vameşi
fiind dorite, dar acestea aproape că
nu contau în raport cu marile fraude

din speţa contingentărilor, contrac-
tarea furniturilor armatei ş.a. Să nu
uităm că eram atunci în plină evo-
luţie şi finalizare a "afacerii (escro-
cheriei) Skoda". Celebrul contract
pentru armament şi furniturile
armatei, făcut cu Cehoslovacia deşi
produse respective puteau fi
asigurate din România la preţuri mai
mici. Contract ce "a spart" învelişul
tăcerii şi al "secretelor" în 1930. Dar
s-a concluzionat, după intervenţii la
nivelul Regelui Carol al II-lea, abia
spre finele anului 1936. Contract cu
ramificaţii în guvernul Maniu (Iuliu
Maniu a contestat), la liberali de
asemenea, şi de unde, se spune, "a
luat" şi Rex. Un general român, mai
"slab de înger", s-a sinucis. Câţiva
ofiţeri au primit pedepse profesionale
şi doar un ataşat în România al
Ambasadei Cehoslovaciei a fost
condamnat la câţiva ani de închi-
soare. Pentru restul, cei mulţi, cei
mai mulţi care s-au înfruptat din
miliardele prădate, justiţia noastră de
atunci - precum cea de acum în
situaţii similare sau apropiate - nu a
aflat "probe"... Or, Mircea Vulcănescu
era ca o "platoşă" în faţa acţiunii
escrocilor de tipurile menţionate.
Averea lui şi a familiei, 3 copii, la
arestarea sa samavolnică din 1946,
era casa de locuit. Vile prin locuri
exotice, pământuri întinse, bani mulţi
în conturi, lingouri şi acţiuni, precum
în orice cumsecade corupţie
generalizată, într-o ţară nu teribil de
performantă şi cu armata  "la
pământ"? Nici vorbă. Acum e altfel?
Nu. Dar să revenim.

9. După "Vămi", iată-l pe Mircea
Vulcănescu, în toamna anului 1937,
director al Direcţiei de Datorie Pu-
blică. Funcţie extrem de importantă,
plătită însă nu teribil - desigur,
comparativ cu cei bogaţi ca atare -
după cum ştiu din poveştile familiei
mele deoarece şi tata, cam în acelaşi
timp şi ceva mai târziu, a fost director
în instituţii ale statului. Aici Mircea
Vulcănescu se va confrunta din nou
cu chestiuni foarte spinoase. În
mare, datoria publică era datoria pe
care o avea statul faţă de terţi, care
puteau fi persoane private, persoane
juridice, bănci, întreprinderi din ţară
sau de afară şi care au cumpărat
obligaţiuni emise de stat, pentru ca
din sumele constituite astfel să poată
să fie acoperite nevoile financiare ale

statului. Într-un asemenea cadru,
esenţial devine raportul dintre
Produsul Intern Brut şi datoria
publică. PIB-ul în acest sens se
vădea tot un indicator important al
solidităţii economice şi financiare
dintr-un stat. Îl supraveghea - şi
acţiona, după lege, prin pârghii
pentru îndreptări - directorul
compartimentului respectiv, în speţă
viitorul subsecretar de stat la Finanţe.
De pildă, pentru a preveni, invitând
la acţiune şi alţi factori, situaţia când
rata de creştere a PIB-ului era mai
mică decât valoarea titlurilor de stat,
vădindu-se un deficit primar în raport
cu PIB-ul. Vulcănescu, dar, trăgea
atunci în toate felurile alarma în
scopul stimulării sporirii PIB-ului.
Trebuia evitat chiar "statutul staţionar"
al raportului amintit. Deopotrivă,
Mircea Vulcănescu şi funcţionarii săi
acţionau reglajul fin al acelor situaţii
în care rata de creştere a PIB-ului se
vădea mai mică decât dobânda
titlurilor de stat, amplificând taxele "cu
măsură" şi nu după stricte cerinţe
politice. Desigur că "volanul" astfel
urmărea ca rata de creştere a PIB-
ului să fie mai mare decât dobânda
pentru titlurile de stat, eliminându-
se deficitul primar prin faptul că
încasările necesarmente trebuiau să
fie mai mari decât plăţile aferente
datoriei publice. Erau nopţi şi nopţi
de trudă, în echipa de la care Mircea
Vulcănescu şi oamenii săi nu s-au
dat de fel înapoi, furnizând elemente
foarte utile - cifre, comentarii, pro-
puneri de soluţii etc. - nivelurilor
superioare de decizie.

Aflându-se apoi ca Director al
Casei Autonome de Finanţare şi
Amortizare şi ca Preşedinte al Casei
Autonome a Fondului Apărării
Naţionale, Vulcănescu va străbate
alte câmpuri economice. Sugerând
decizii de seamă atât în direcţia atât
de sensibilă a finanţărilor şi
amortizărilor ca metodă sigură de a
recupera bani investiţi, cât şi în
direcţia unui domeniu lăsat cam
vraişte de militari şi superiorii lor, cel
al Apărării Naţionale. Ultima direcţie
cu atât mai importantă cu cât suntem
în 1940-1941, când în Europa - şi în
lume, în scurt timp - începuse un
război nimicitor, purtat mai ales cu
tancuri, artilerie, aviaţie şi marină
(crucişătoare, port-avioane şi sub-
marine) moderne şi care costau
imens. De unde şi cum bani?

Vulcănescu era chemat şi în acest
sens să sugereze răspunsuri. O va
face, dar fără a putea înlătura rapid,
doar prin cuvinte, înapoierea tehnică
structurală şi de echipamente a ar-
matei române. Înapoiere sedimentată
ani buni pe fondul discursurilor
sforăitoare ale lui Rex şi ale unor capi
ai armatei. "România stă bine la
înarmări iar armata bine dotată şi
pregătită nu va permite nimănui să
se atingă măcar de o palmă din
trupul ţării". Sunt situaţii cunoscute
de Vulcănescu şi cu care se va
confrunta amplu şi deosebit de
dureros. Chiar din zilele de început,
imediat după rebeliunea legionară,
- care mai costase ţara deloc puţine
resurse - ale noii sale misiuni
administrativo-politice acceptate,
subsecretar de stat la Finanţe, în
guvernul Ion Antonescu. Un şef de
miniştri mai puţin receptiv la vorbe,
la poveşti, ci solicitând fapte care să
îmbunătăţească cât de cât situaţia
ţării aflată într-o stare disperată. Cu
teritoriul amputat serios, cu o
economie gâfâind din greu astfel, şi
în pragul unui război previzibil cu
Răsăritul, de care Antonescu ştia.
Război ce trebuia să readucă, într-o
primă etapă, la sânul ţării ţinuturile
de peste Prut, Basarabia, Bucovina,
ţinutul Herţa, răpite brutal de Rusia
(Uniunea Sovietică) instigată şi
susţinută de Germania. De o
Germanie nazistă cu care ne vom
afla aliaţi din vara anului 1941 şi în
speranţa că luptând noi bine,
germanii, binevoitori acum, ne vor
putea înapoia - credeam noi -, şi
partea de Transilvanie răpită de ei în
beneficiul Ungariei horthyste şi al lor
însuşi. La chestiuni extrem de dificile
s-a angajat în jurământul către ţară
Mircea Vulcănescu. Ce va face, cum
va acţiona concret din perspectiva
funcţiei sale?

10. Nu am cum să cuprind în
limitele unui articol - fie el un studiu
mai amplu - ceea ce a făcut Mircea
Vulcănescu, activitatea sa în cei trei
ani şi jumătate cât a funcţionat ca

subsecretar de stat la Ministerul de
Finanţe. Activitate care, de altfel, se
leagă nemijlocit cu ceea ce
Vulcănescu a făcut înainte de asta,
precum şi cu ce el a făcut apoi, până
la arestarea sa. Crezul său,
mărturisit chiar de el, a fost acesta:
"Slujbaş, fiu şi nepot de slujbaş, nu
am avut alt patron decât pe stat, pe
care l-am slujit din toate puterile, ori
de câte ori am avut prilej. Asta, ca
atitudine generală în faţa lumii şi a
vieţii". Cuvinte limpezi, o vorbire fără
ocolişuri, o convingere. Şi mai spune
Vulcănescu: "... ca formaţie sociolog,
deschis tuturor experienţelor şi
formelor noi de viaţă, nu m-am
speriat nici de încercările epocii mele
de a introduce mai multă raţionalitate
în relaţiile dintre oameni, nici de
socializarea mijloacelor de producţie
în comun, într-o ţară în care
majoritatea populaţiei este compusă
din ţărani. Ş i am scris-o (vezi
"Burghezie, proletariat şi ţărănime",
apărută în 1932). Cu condiţia, însă,
ca ele (raţionalitatea şi socializarea,
n.n.) să asigura obştii cât mai multă
fericire în împrejurări concrete (vezi
"Excedentul populaţiei agricole si
perspectivele gospodăriei ţărăneşti",
în Sociologie românească, din
1937). Am împărtăşit acest fel de a
gândi, prin vorbă şi prin scris, în
numeroase publicaţiuni şi conferinţe
în acea vreme. Dar n-am fost
naţional-socialist, pentru că între noi
a stat totdeauna, piatră de hotar,
exclusivismul şi violenţa cu care nu
mă putea împăca credinţa mea în
Dumnezeu". Şi mai scrie Mircea
Vulcănescu: "Am protestat de la
început contra violenţelor antisemite
din universităţi... şi dascăl de etică
fiind, la facultate, am opus, în planul
etic, activismului disperat al
tovarăşilor mei mai tineri de
generaţie, un istorism resemnat,
adică o invitaţie făcută celor mai buni
să renunţe la propria lor sete de
realizare, spre a face faţă chemărilor
pe care li le adresează obştea lor". O
concepţie despre viaţă şi lume
deschisă, dornică să înţeleagă noulArmata română în luptă la Budapesta, 1944-1945

Mircea VULCĂNESCU
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sau, după caz, să respingă noul
fanatic. Să comparăm acest sistem
de pregătire şi gândire al lui Mircea
Vulcănescu şi al altor corifei din
generaţia lui, cu fanatismul primitiv
şi disperat al naziştilor, antisemiţilor
sau al comuniştilor plecaţi Moscovei,
capabili să facă orice nu neapărat
pentru ideologii deseori şchioape,
lipsite de coloană vertebrală, ci
pentru propria lor carieră, ei neavând,
cel mai adesea, pregătirea, nici
măcar precară, necesară unor
funcţii înalte pe care le-au ocupat sau
le ocupau. Cum poate fi oare pus
alături de Mircea Vulcănescu, un fost
ministru de Finanţe din anii de după
1944, Vasile Luca (Luka Laszlo), fără
şcoală aproape deloc, primitiv în
gânduri, fără strop de patriotism şi
care lucra strict, neabătut, după
indicaţii sovietice? Nu poate fi pus,
este o alăturare mai mult decât
grotescă. Sunt şi unii miniştri de
acum aşişderea? Se prea poate,
faptele demonstrează. Dar să revin.

11. Vom aborda munca la Finanţe
a subsecretarului de stat Mircea
Vulcănescu în confruntare cu acu-
zaţiile pe care procurorii, magistraţii
Curţii i le-au adus în procesul amintit.
Iată, că a făcut parte din guvern în
timpul când s-a declanşat războiul.
Că a colaborat la toate actele
guvernului. Că a militat pentru
hitlerism. Că s-a solidarizat cu toate
actele guvernului şi, prin consecinţă,
şi-a asumat întreaga răspundere a
tuturor faptelor rezultate din această
guvernare, deci şi aceea a continuării
războiului (antisovietic, anti-aliaţi,
alături de germani). Îngroşând tuşa,
şi şeful portarilor de la sediul
guvernului putea fi acuzat astfel.
Jenant. Dar cum a răspuns Vulcă-
nescu unor asemenea acuzaţii cu
mult prea generale şi mai mult decât
penibile? Acuzaţii pe care le-a
contrazis şi le contrazice esenţial şi
prin poziţia sa administrativă, şi prin
competenţele sale, efective, stră-
lucite, dar şi limitate administrativ.
De asemenea, şi prin actele sale ca
atare care, cel mai adesea, s-au
opus cererilor economice germane,
constituind resurse spre a fi puse,
ulterior, la momentul potrivit, în slujba
ţării. Ne vom referi astfel la câteva
chestiuni, exemple semnificative ale
unor cercetări şi concluzii judecă-
toreşti efectuate sub presiune, politic,
şi, în orice caz, cu o competenţă,
inclusiv experţii, mult, mult sub cea a
învinuitului. Cum am spune astăzi,
oamenii aveau sarcini prealabile şi
trebuiau să le execute, indiferent de
realităţi şi indiferent de ce spunea,
examina şi concluziona Mircea
Vulcănescu şi alţii dintre învinuiţi.

12. A făcut Vulcănescu parte din
guvern, dar undeva în spate, nu
decidea el nimic în numele
guvernului. A spus-o în stilul său
caracteristic Mareşalul, şi s-a spus
de numeroase ori: "Politica în
România a făcut-o şi o face
Mareşalul Antonescu". În limita posi-
bilităţilor lui, Vulcănescu a urmărit să
prevină, să înlăture "rele", să facă cât
mai mult bine ţării. Mai departe,
declararea războiului şi continuarea
războiului nu erau printre atribuţiile
sale. Nici măcar colateral. O
paranteză, totuşi. Atunci când am
pornit alături de germani luptele, în
22 iunie 1941 - celebrele cuvinte ale
Mareşalului, "... Ostaşi, vă ordon
treceţi Prutul!..." - toată suflarea
românească era pentru un război al

dezrobirii Basarabiei, Bucovinei şi
ţinutului Herţa, răpite tâlhăreşte de
sovietici în iunie 1940. Din păcate,
răpite cu acceptul şi stimularea
Germaniei. Pe urmă, după Nistru,
lucrurile s-au mai schimbat - istoricii
de atunci şi de acum nu au un punct
de vedere clar. Sunt argumente ce
nu puteau fi aduse în instanţă în
1946-1947, o instanţă - ca şi întreaga
ţară - total sub presiune şi aservire
sovietică. Aşa că, atunci, totul a rămas
la suprafaţă - oricum, fals - fără ca
cineva să foreze mai în profunzime.
Nici nu se dorea, nici nu se putea.
Cum să-l condamni astfel pe
Vulcănescu?

"Continuarea războiului" dincolo
de Nistru şi mai apoi - care nu mai
era deloc o chestiune de suflet -
oricum nu-l privea pe Mircea Vulcă-
nescu. Acesta arată clar în "Ultimul
cuvânt" (loc. cit): "Continuarea
războiului poate fi un act automat şi
continuu; dar "hotărârea" continuării
lui nu poate fi decât un act unic,
săvârşit în situaţia în care putea fi
săvârşit, adică într-un prilej de a
alege între două cursuri deosebite
ale evenimentelor, din care unul ar fi
fost putinţa reîntoarcerii la starea de
pace şi altul putinţa continuării stării
de război". Este un text care "vizează
pe acei care aveau în sfera com-
petenţei lor legitime sau uzurpate,
puterea de a hotărî declararea
războiului sau ieşirea din război. Şi
se referă la actele săvârşite de ei în
momentele în care, având de ales,
adică fiindu-le cu putinţă să hotă-
rască ieşirea din război, au hotărât
totuşi continuarea lui". Şi mai spune:
"Sunt cei care având în sfera
competenţei lor legitime această
putere - conducătorul statului - dacă
se face dovada că acesta s-a aflat în
situaţia posibilităţii ieşirii din război,
hotărând, în această alternativă (nu
ieşirea, ci, n.n.) continuarea lui...". Şi
mai arată tot Mircea Vulcănescu:
"Fost-am noi măcar complici?
Complici nu la voinţa de a continua
războiul - pe care legea o pedepseşte
-, ci complici la hotărârea de a-l
continua? Poate fi actul nostru de
execuţie - a unei hotărâri deja luate
în momentul în care intervenea actul
nostru tehnic de execuţie - un act de
complicitate la luarea ei (a hotărârii
deja luate, n.n.)? Nu...". Şi încă:
"Pentru ca să existe complicitate...
este, deci, necesar să se dove-
dească că: miniştrii ori subsecretarii
de stat antonescieni au participat la

actul deliberării, care a precedat pe
acela al hotărârii şi că, prin actele lor
săvârşite cu acest prilej, au
determinat pe cel îndreptăţit a hotărî,
să hotărască continuarea (războiului,
n.n.), nu numai că l-au ajutat să
continue". Ş i mai arată Mircea
Vulcănescu: "Aşa zisele fapte de
execuţie a continuării războiului?...
ele nu mai sunt măsuri de executare
a continuării războiului, ci (atunci
când în mintea Conducătorului
încolţise ideea ieşirii din război,
începuseră deja tratative în acest
sens, n.n.) acte de pregătire a
hotărârii ieşiri din război...". Acuzaţia
formulată de procurori nu rezistă, cât
de cât, la o examinare serioasă.
Judecătorii n-au ţinut seama. Nici nu
prea aveau cum să ţină.

13. Mai departe. Acuzarea s-a
referit rău şi fals la participarea lui
Mircea Vulcănescu la pregătirea, în
perioada 1941-1944, a convenţiilor
economice cu Germania, la
derularea şi la rezultatele astfel. Ce
putem arăta: cum a reuşit
Vulcănescu, în calitatea lui de
subsecretar de stat la Finanţe, să
contenească condiţii şi cereri
germane, să facă, deseori, să
primeze avantajul românesc? Ce
mecanisme interioare, concrete, de
detaliu relevă cifrele sinoptice, de
sinteză, favorabile mult României,
cifre deja prezentate?... De
asemenea, mai era un factor,
independent de Mircea Vulcănescu.

Un factor care, precum relaţia bună,
de încredere dintre Antonescu şi
Hitler, trebuie luat în calcul. Între
Germania din 1916-1918, inamică
şi ocupantă la noi, care a tâlhărit
sălbatic România, şi Germania din
1941, aliată cu România în război,
era totuşi o diferenţă. Germania din
1941, în pofida marilor nenorociri
produse ţării prin sfâşierea teritoriului
ei, avea, totuşi, nişte limite. Era
consistent interesată, printre altele,
de armata română. Şi ca soldaţii
români să lupte bine. "Camarazi".
Dar să revin la convenţii.

Convenţiile economice româno-
germane nu s-au încheiat de către
Ministerul de Finanţe, ci de către
Ministerul Economiei Naţionale, mai
întâi, şi apoi de Ministerul de Externe
care, prin "Direcţia Acordurilor",
centraliza punctele de vedere ale
ministerelor interesate. Unele
convenţii se încheiau, direct, de către
Preşedinţia Consiliului de Miniştri.
Cu alte cuvinte, răspunderea
globală a acestor negocieri-
convenţiuni o avea Ministerul de
Externe chiar, când, în fapt, ele se
încheiau de un alt factor. Sub acest
aspect, răspunderea Ministerului de
Finanţe, în speţă a subsecretarului
de stat Mircea Vulcănescu nu se
vădea decât din unghiul unui aviz
acordat, printre alţii, şi de finanţişti.
Dacă era acordat.

Mai departe, negocierile eco-
nomice româno-germane ce se
finalizau, după caz, în convenţiuni,

priveau, cum scrie Mircea Vulcă-
nescu, două sectoare generale de
activitate. Anume: a) "colaborarea
industrială", respectiv conlucrarea în
vederea coordonării structurale a
instituţiilor (firmelor, întreprinderilor
producătoare), ce privea mai ales
organizarea în sectoarele capitalu-
rilor şi întreprinderilor; b) "colabo-
rarea comercială" (economică
propriu-zisă) ce privea cu precădere
schimburile economice. "Cola-
borarea industrială" era un proces
de lungă durată. Iar cea "comercială"
se referea la o perioadă limitată, de
obicei şase luni sau un an. Mai
amintim că "colaborarea industrială"
se făcea prin convenţiuni de
colaborare între diferite instituţii din
ţară sau din străinătate, şi stat, uneori
direct cu statul, alteori numai sub
controlul statului. "Colaborarea
comercială" se făcea de la stat la stat,
în cadrul unor convenţii anuale
revizuibile semestrial şi, în speţă, în
cadrul acordul general încheiat în
1939 (Acordul Wohlthat) pe 10 ani.
Erau prevăzute, în acest sens,
acorduri speciale în legătură cu care,
în fiecare an, se făceau convenţiuni
noi de aplicare a acestui acord
general pentru perioada care
rămânea. Acordurile din 1940
("Cancicov"), pe urmă din 1942,
1943 şi februarie 1944 priveau
aplicarea anuală a Acordului (cadru)
din 1939 - cel care "legase", încă din
timp de pace, economiile României
şi Germaniei. Se practicau, cum am
mai arătat, "convenţiuni de revizuire
semestrială" (anexe, elemente
particulare etc.) detalii ale celor
hotărâte prin acordurile arătate.
Sistemul pare complicat. Dar ţinând
seama de complexitatea şi
anvergura problemelor integrate, nu
era. Mai greu se puteau strecura
escrocherii, avantaje unilaterale,
printr-o astfel de sită. Şi totuşi...

14.  Sunt deosebit de interesante
şi semnificative, din perspectiva
apărării intereselor româneşti, şi,
fireşte, din perspectiva acceptului
părţii germane, principiile aprobate
care guvernau "colaborarea indus-
trială". Anume: 1) nu se colaborează
decât în domeniile unde dezvoltarea
întreprinderilor româneşti nu este
asigurată, fie din lipsa materiilor
prime, fie din aceea a debuşeelor;
2) nu se colaborează decât dacă
partenerul străin (german etc.) aduce
industriei româneşti materia primă,
utilajul tehnic, priceperea tehnică
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(specialişti, licenţe, brevete), finan-
ţare sau comenzi pe care industria
românească nu şi le poate procura
din interior; 3) nu se colaborează
decât dacă colaboratorul străin se
angajează să formeze personalul
tehnic românesc la dânsul în
întreprinderi; 4) nu se colaborează
decât dacă nu se alienează fondul
bogăţiilor româneşti, în sensul că nu
se cedează majoritatea acţiunilor
întreprinderii; 5) nu se colaborează
decât dacă nu se cedează condu-
cerea generală a întreprinderilor din
mâinile româneşti. Sunt condiţiuni
la care, în calitatea sa profesională,
a lucrat, la timpurile potrivite, Mircea
Vulcănescu, punând pe primul plan,
în vremuri cât se poate de grele,
apărarea interesului naţional.

Citind aceste condiţiuni, ai în faţă
întocmai ideile marilor economişti
din secolul XIX, P.S. Aurelian, Al. D.
Xenopol, George Bariţiu, din secolul
următor precum Ionel şi Vintilă
Brătianu, I.N. Angelescu, Mihail
Manoilescu etc. Dar şi de mai târziu
precum Mitiţă Constantinescu, Aurel
Vijoli, Nicolae N. Constantinescu,
Costin Murgescu, Iulian Văcărel,
Ivanciu Nicolae Văleanu, Cornel
Iuga, Ionel Blaga etc. Cu greu, practic
imposibil, putea fi aservită economia
şi industria românească de către
germani în astfel de condiţii. Era o
protecţie a industriei şi economiei
româneşti? Sigur că era. Sigur că
era necesară şi de bun augur. Din
păcate, inclusiv în vremurile
prezente, nu am prea păstrat astfel
de principii... Este limpede că
ministerele, inclusiv cel de Finanţe,
ca instituţii coordonatoare şi chiar de
decizie, susţinute de mari
profesionişti, au avut şi aveau astfel
un rol esenţial. Ca motiv de reflecţie,
îl mai au? Să ne gândim bine înainte
de a formula un răspuns.

15. O situaţie concretă din acea
vreme. În 1941, s-au aflat în discuţia
Consiliului de Miniştri acordurile de
colaborare ale industriei grele
Malaxa-Hermann Göring Werke,
mai târziu Rogifer. De asemenea, în
discuţiile delegaţiei economice a

guvernului, acordurile de colaborare
tehnică tot dintre H.G.W şi Şantierele
Navale Galaţi. Tocmai pentru că au
fost negociate direct de Preşedinţie
şi Ministerul de Externe, fără con-
sultarea prealabilă a departamen-
telor de resort - eludând, deci, regula
- au fost anulate respectivele
înţelegeri, în pofida nivelului înalt la
care s-a negociat. S-au încheiat
altele, tot de către factorii amintiţi, dar
după consultarea detaliată a depar-
tamentelor, ţinându-se seama, după
caz, de sugestiile acestora. Condiţiile
amintite mai sus ale părţii române
au fost astfel strict respectate. Acordul
iniţial Malaxa-Hermann Göring
Werke de care am amintit şi care
prevedea cedarea Societăţii Malaxa,
grupului german H.G.W. a fost res-
pins la sugestia lui Mircea Vulcă-
nescu, de către toţi miniştri guver-
nului ca "fiind încheiat de Ministerul
de Externe contra intereselor statului
român". Reţinem formularea "contra
intereselor statului român". S-a
rediscutat apoi chestiunea, nu a mai
fost vorba de "cedare", iar negocierile
au primit "undă verde" de la nivelul
înalt numai după ce au fost
examinate şi reexaminate în detaliu,
potrivit reglementelor, chestiunile de
capital, materii prime, utilaj,
colaborare tehnică, finanţare,
posibilităţi de dezvoltare autonomă,
comenzi, beneficii etc. Pot să arăt că
la "Malaxa" era atunci director
economic-financiar economistul Dr.
Victor Ionescu, printre altele şi

preşedintele "ALACI" - Asociaţia
Licenţiaţilor Academiei Comerciale
şi Industriale. Nu puteai ocupa un
post cât de cât important în economie
fără avizul profesional ALACI. Mai
târziu însă a trebuit doar avizul
Moscovei. Dr. Victor Ionescu a fost
tatăl regretatului meu drag coleg de
la Institutul Central de Cercetări
Economice din Bucureşti, şi prieten
apropiat Nicoară Ionescu. Revenind,
situaţia de la "Malaxa" era doar un
exemplu, repetitiv în câmpul
industriei şi economiei româneşti.

Sigur că, precum în afaceri, ger-
manii cereau, de la înălţimea poziţiei
lor de atunci, dar românii şi-au văzut
de treabă şi şi-au susţinut cu tărie
interesele legale. Şi a ieşit. Concret,
pentru exemplul amintit, ce a spus
în referatul său de respingere Minis-
terul de Finanţe? "Capital român 21/2

miliarde (uzină, utilaj, patente).
Capital german? 75 de milioane.
Aport românesc? Muncă, comenzi,
materii prime, finanţare. Aport ger-
man? Permisiunea de a avea aceas-
tă industrie. Beneficii româneşti?
Limitate gradual, în primii ani.
Beneficii germane? 300%. Clauze
speciale? Lipsa obligaţiilor precise
de amortizare a utilajului şi de
restituire a materiilor prime. Luarea
în posesie a activului neindustrial al
întreprinderii. Rezultatul? Irosirea
bunurilor româneşti. Concluzia?
Convenţia nu poate fi acceptată
(sbl.)". "Ministrul de Externe a părăsit
sala, trântind uşa. Iar ministrul

Finanţelor a invitat pe ceilalţi miniştri
prezenţi să semneze încheierea care
constituie un "non possumus" de
ratificare a Convenţiei încheiate cu
Grupul H.G.W. Ceea ce aceştia şi
fac". În şedinţa Guvernului de ceva
timp mai târziu, din 30 septembrie
1941, s-a adoptat o altă convenţie
ce răspundea integral cerinţelor
părţii româneşti. Aşa s-a lucrat
deseori şi nu a fost deloc rău. Ceea
ce explică cifrele de sinteză relevante
în amonte.

Acesta era omul - şi vom continua
examinările - condamnat, el şi alţii
ca el, pentru "dezastrul economiei"
la ani grei de puşcărie şi confiscarea
averii, de către Justiţia comunistă
sovietizantă din România anului
1947. Justiţie "oarbă", dar nu legată
la ochi precum zeiţa, sugerându-ne
că nu se face părtinire în împărţirea
dreptăţii. Ci oarbă în faţa adevărului
şi de partea puternicilor zilei. Din
păcate, uneori se petrece şi acum
astfel. Vezi cazurile proprietarilor de
bunuri după 1946, confiscate de
regim şi care proprietari continuă să
fie deposedaţi şi acum, fără a-şi
redobândi drepturile. Vezi cazurile
generate de legea cumpărării
drepturilor litigioase, lege, se pare,
dată cu ţintă, practic în scopul
privilegierii oamenilor vechiului şi
noului sistem, privilegierii proge-
niturilor lor. Vezi cazul privatizărilor
frauduloase, devastatoare pentru
economie, care, din varii unghiuri,
au sărăcit cumplit ţara, transformând-
o într-o importatoare de seamă, fără
să aibă resurse astfel, şi de care nu
a răspuns şi nu răspunde nimeni.
Este clar că dacă stăpâneşti reţeaua,
prin diverse căi, stăpâneşti totul. Se
verifică, o dată mai mult, spusele
unui mare politician portughez: "Nu
ajunge dacă ai câştigat partida.
Trebuie neapărat ca arbitrii (Justiţia
în speţă, n.n.) să-ţi recunoască
punctul iar adversarii să se recu-
noască învinşi". Or, mai avem mult
până acolo. Suntem, însă, pe teritoriul
Mircea Vulcănescu. Dar "colabo-
rarea economică"? Dar chestiunea
armamentului importat? (va urma)

(Contribuţii la o Istorie a econo-
miei naţionale şi Istorie a gândirii
economice româneşti)

Lucreţiu PĂTRĂŞCANU

Bucureşti, 1944

P.S. Pensiile, subiect
amplu de dezbatere de
vreo 2-3 ani. Să crească
sau să nu crească
pensiile? Să fie inde-
xate anual cu coeficien-
tul de inflaţie sau nu? Să
se indexeze şi să creas-
că, dar peste câţiva ani?
Este bine că actuala
conducere se preocu-
pă de elaborarea unei
noi legi a pensiilor, de
informatizarea sistemu-
lui, de eliminarea unor
anomalii. Dar aceasta
nu împiedică nici in-
dexarea şi nici mărirea
pensiilor. Sunt lucruri
care se pot face con-
comitent... Uniunea
Europeană ne în-
deamnă acum să co-
relăm ieşitul la pensie cu
speranţa de viaţă.
Mulţumesc mult, mon-
sieur. Este ca şi cum te-
ar sfătui să-ţi iei um-
brela sau un trenci dacă
plouă. Chestiune ele-
mentară. Eu o clamez
peste tot de vro 15 ani:
suntem defavorizaţi de
sistem. În Franţa, un
viitor pensionar coti-
zează pentru pensia sa,
de la 18 la 60 (61, după
caz) de ani. Deci, 42 ani.
şi beneficiază de pen-
sie cam 20 de ani sau
mai mult. La noi, un
viitor pensionar coti-
zează pentru pensia sa,
de la 18 la, în general,
aproape 65 de ani.
Pensia pentru limita de
vârstă şi vechime. Deci,
47 de ani, mă rog, poate
ceva mai puţin. Şi
beneficiază de pensie
cam 5 ani. Ce s-a
întâmplat şi se întâmplă,
prin comparaţie, cu
restul de bani? Şi mai
sunt şi alte anomalii:
pensionarea la 40 şi
ceva de ani, “pensii” de
la stat fără să fi avut
contribuţii, deci nu pe
bază de contributivitate
ş.a. Ani de zile sistemul
de pensii, dincolo de le-
gile proaste, s-a spus
că a fost devalizat. Dar
nu s-a recuperat nici un
ban... Sigur, este dificil să
constitui resurse pentru
un sistem din care s-a
luat masiv. Şi care, pare,
sau chiar este nesus-
tenabil. Dar cu banii
înapoi... Oricum, proble-
ma este complexă. Şi
mai este un fapt: nu
neapărat la noi, dar
eutanasierea aparţine
societăţilor moderne...
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şi aeroporturile au adoptat-o
rapid şi nu prezintă semne de
încetinire, astfel că, în 2021,
securitatea este primordială, iar
soluţiile tehnologice simple ar
putea fi acel stimul pentru ca
oamenii să revină la explorarea
lumii cu mai multă încredere.

Criza a provocat o pierdere
semnificativă a masei critice în
clasele de mijloc. Acest lucru va
însemna că, din motive
economice, anumite grupuri
sociale sunt marginalizate când
e vorba de dorinţa de a călători
din nou ca ş i înainte de
pandemie. Deşi întregul sector al
cazării va mai suferi ceva timp de
criza coronavirusului, segmentul
turismului de afaceri - MICE va fi
cel mai afectat, iar recuperarea
acestuia va fi ultima. Sectorul
luxului a cunoscut un declin mai
puternic în 2020 decât în timpul
crizei din 2009, ceea ce a dus la
o scădere cu mai mult de  25% a
vânzărilor. Cu toate acestea,
prognozele ultimului raport al
firmei de consultanţă Bain &
Company estimează că în 2021
piaţa va recupera cel puţin 50%
din pierderile de profit suferite în
2020. Marea provocare cu care
se confruntă brandurile de lux
este să poată rezista în timp şi
să se poziţioneze ca branduri
mari în categoriile  respective prin
strategii combinate în oferirea şi
surprinderea cu produse
inovatoare, cu campanii puternice
de comunicare (marketing). De
fapt turismul de lux în regiuni
precum Orientul Mijlociu va fi
printre primele care se vor
recupera, aşa cum a confirmat un
sondaj realizat de YouGov pentru
Arabian Travel Market, care are
loc anual în luna mai şi la care
am participat în urmă cu câţiva
ani la Dubai. Clienţii vor fi dispuşi
să plătească mai mult pentru
servicii private, produse exclu-
siviste şi beneficii care reduc
contactul cu alţi oaspeţi sau
pasageri. Pentru aceasta,
companiile turistice trebuie să-
şi îmbunătăţească  identitatea de
brand pentru a se distinge de
concurenţă şi să împărtăşească
un dialog bazat pe valori cu clienţii
lor, să găsească şi să conso-
lideze un echilibru între tradiţie şi
inovaţie, continuând în acelaşi
timp să-şi menţină exclusivitatea
fără a neglija vânzările ş i
profiturile. Brandurile de lux au

înţeles că trebuie să participe şi
să activeze noi canale de comu-
nicare pentru a ajunge la consu-
matorii mai tineri: Generaţia Y şi
Z. Pentru aceasta, ei trebuie să
genereze în mod constant conţi-
nut pentru a fi conectaţi şi să-şi
surprindă permanent clienţii,
adaptând produsul turistic şi
marca la diferitele platforme de
diseminare (propriile reţele
sociale sau cele ale ambasa-
dorilor de brand, mass-media
online, bloguri, podcast-uri, medii
offline, etc.). De asemenea, vor
trebui să îşi diversifice canalele
de vânzare prin intermediul
platformelor digitale externe, iar
comerţul electronic va deveni din
ce în ce mai important datorită
creşterii achiziţiilor online în
timpul pandemiei. Odată ce vom
asista la aceste schimbări,
călătoriile de business se vor
relua treptat în acest an, dar, vor
fi mai responsabile, durabile,
sigure şi vor fi conduse de noile
tehnologii. Companiile vor solicita
angajaţilor să respecte regulile
sanitare, principala preocupare la
nivel global fiind prevenirea
infectării în timpul unei călătorii
de business. Turiştii solicită din
ce în ce mai mult ca recuperarea
călătoriilor să ia în considerare
sustenabilitatea, de la o ame-
najare mai eficientă a scaunelor,
la un combustibil jet cu emisii
reduse de carbon. Comisia
Europeană a declarat anul 2021
ca Anul European al Căilor Fe-
rate pentru a promova călătoriile
durabile pe continent şi a sprijini
îndeplinirea obiectivelor Pactului
Verde European. În 2021, călătorii
vor fi mai conştienţi de modul în
care călătoresc. Companiile de
turism pot ajuta călătorii să
minimizeze amprenta călătoriei
şi să se asigure că prezenţa lor
are un impact pozitiv asupra
destinaţiei. Germania a decis că
trenul va fi înlocuitorul avionului
pe rutele interne, pentru a reduce
emisiile de CO2. Într-o mişcare
similară celei în desfăşurare în
Franţa, operatorul feroviar Deut-
sche Bahn şi industria transpor-
tului aerian, inclusiv Lufthansa, au
convenit să mute aproximativ
20% (4,3 milioane de pasageri)
de la zboruri interne la trenuri.
Franţa are, de asemenea, o
propune similară de a suprima
toate zborurile interne care
acoperă traseele care pot fi
efectuate cu trenul în mai puţin
de două ore şi jumătate. Pentru
a realiza acest lucru, vor trebui

să construiască noi conexiuni
directe de mare viteză şi să
îmbunătăţească legăturile fero-
viare între aeroporturi şi oraşe. Cu
această strategie, Germania
speră să reducă  emisiile de CO2
în atmosferă cu circa 1/6, iar în
Franţa scopul este reducerea
emisiilor de gaze poluante cu
40% până în 2030. În prezent,
potrivit datelor Newtral, Germania
emite cu 75% mai mult CO2
decât Franţa.

Datele sunt preluate  de Global
Carbon Project, care indică faptul
că Franţa a generat în 2018, cea
mai recentă cifră disponibilă, 338
milioane de tone de CO2 şi în
acelaşi an Germania a înregistrat
759 de milioane de tone.
Germania emite 9,13 tone de
CO2 pe locuitor şi Franţa 5,2.

 Automatizarea va
fi esenþialã, în

 special atât timp
cât companiile
 întreþin modele
 hibride de lucru

la distanþã.

Din ce în ce mai multe com-
panii se vor baza pe algoritmi IA
(Inteligenţa Artificială) pentru a lua
decizii rapide. Aceasta include
gestionarea cheltuielilor în timp
aproape real pentru îmbună-
tăţirea gestionării bugetului şi a
lichidităţii, creşterea conformităţii,
eliminarea erorilor şi maximi-
zarea profitabilităţii. Călătoriile
rapide nu mai sunt la fel de
accesibile pentru călătorii de

business ca înainte de Covid -
19. Fără limitele de prezenţă
fizică în companii, sejururile mai
lungi vor fi o opţiune populară atât
pentru călătorii de business, cât
şi pentru cei de leisure. Între-
prinderile mici şi mijlocii vor
continua să facă reduceri de
personal pentru a supravieţui.
Pandemia a schimbat modul în
care se fac afacerile, a creat un
nou context pentru comerţ:
lacunele de piaţă au creat
oportunităţi pentru noi afaceri.
Mai multe IMM-uri vor îmbrăţişa
comerţul digital, creând noi opţiuni
pentru ca oamenii să "cumpere
local".  Perioada post - Covid 19
ar putea da loc unei creşteri
rapide a productivităţii companiilor
supravieţuitoare, ca urmare a
adoptării de noi procese şi
tehnologii. În cazul turismului,
toate acestea vor fi legate de
digitalizare. Criza generată de
coronavirus a servit la evidenţierea
rolului critic al agenţiilor de turism
în perioade precum cele pe care
le trăim. Iar cu o cantitate con-
siderabilă de incertitudine şi
reguli de carantină care s-au
schimbat destul de des în
ultimele luni, există o mare
oportunitate pentru agenţii de
turism de a fi mai importanţi ca
niciodată, nediminuându-se rolul
acestora, deoarece sunt surse de
informaţ ie nepreţuite ş i de
neînlocuit. Destinaţiile, com-
paniile aeriene, hotelurile şi
companiile de închirieri auto
trebuie să colaboreze îndea-
proape cu agenţiile de turism
pentru a se asigura că au toate
informaţiile de care au nevoie
pentru a convinge călătorii şi

pentru a face faţă situaţiilor
neprevăzute care pot apărea în
activitatea curentă. Dezvoltarea
tehnologică şi reţelele sociale vor
deveni şi mai mult un instrument
esenţial pentru a obţine informaţii,
a organiza excursii, a împărtăşi
opinii între oameni de afaceri şi
turişti, a fideliza clienţii, a oferi
produse şi servicii şi a îmbunătăţi
reputaţia online, printre altele.

 Factorul de preţ

va continua să fie crucial, dar
condiţiile de rezervări vor deveni
foarte importante în ceea ce
priveşte flexibilitatea anulărilor,
modificărilor şi rambursărilor,
pentru a stimula cererea şi a
construi încrederea. Grupul
german de turism TUI Group a
înregistrat o pierdere netă de
1.474 milioane de euro în prima
jumătate a anului fiscal (octom-
brie-martie 2020-2021), cu 71,2%
mai mult decât în anul precedent,
din cauza restricţiilor de călătorie.
Potrivit grupului, care se aşteaptă
să aibă un "sezon de vară pu-
ternic în 2021", în această pe-
rioadă s-a aprofundat restructu-
rarea companiei, axată în principal
pe digitalizare."Turismul se va
recupera şi TUI va fi mai digital,
mai agil şi mai eficient după
pandemie. Sprijinul Guvernului ne
ajută, dar este vorba de
împrumuturi cu dobândă, nu de
cadouri. Restructurarea TUI, cu o
disciplină strictă a costurilor şi un
program de eficienţă, este în curs"
- a declarat CEO-ul grupului.
Succesul campaniilor de
vaccinare pe multe dintre pieţele
cu care lucrează TUI Group va

continuare în pag. 8
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Paula COTARCEA

urmare din pagina 1

evita în această vară haosul care
a fost experimentat anul trecut.
Grupul este pregătit să facă faţă
cererii pentru mai multe teste şi
controale de vaccinare la frontiere
şi a reiterat necesitatea de a
reduce costul testelor COVID.

Adevãrul este
cã turiºtii post-

COVID au devenit
ºi mai exigenþi,

astfel încât, pe lângă confort şi
servicii, caută alţi factori precum
sănătatea, distanţarea socială sau
libertatea; dar în acelaşi timp vor
să se bucure de vacanţele lor ca
şi în trecut, respectând capa-
citatea, programele, măsurile de
securitate şi cu o conştiinţă mult
mai înrădăcinată decât înainte.
Dorinţa umană mai puternică de a
explora lumea va rămâne intactă,
dacă nu îmbunătăţită, şi va acţiona
ca un motor puternic care va
stimula industria turismului.

Furnizorii, agenţiile
touroperatoare şi destinaţiile

trebuie să fie pregătiţi să
surprindă şi să încânte călătorii cu

Virgil NICULA

urmare din pagina 7
experienţe neaşteptate şi unice în
viaţă, respectând în acelaşi timp
cele mai noi politici şi măsuri de
securitate. Coronavirusul a
schimbat dinamica tradiţională a
loialităţii călătorilor. În timp ce
înainte călătorii acumulau puncte
pentru a determina nivelul de servicii
pe care l-au experimentat, sănă-
tatea, igiena şi siguranţa sunt noua
monedă pentru a câştiga
încrederea clienţilor.

Cu 40% dintre turişti care afirmă

că preferă companiile aeriene,
aeroporturile şi hotelurile cu
standarde mai ridicate de sănătate
şi siguranţă, un serviciu mai bun
pentru toţi nu este negociabil. În
plus, tendinţa de a oferi asigurări
COVID pentru a creşte rezervările
s-a consolidat. Acest nivel superior
de servicii se extinde în cazul
călătoriilor de afaceri în lumea
post-COVID. Este necesar ca
managerii de călătorii corporative
să aibă datele şi instrumentele

potrivite pentru a fi flexibili, pentru
a ajunge la clienţii lor rapid şi pentru
a le oferi cele mai recente infor-
maţii. În concluzie, clientul este pe
primul loc acum mai mult ca ori-
când, iar companiile de turism
trebuie să facă un efort suplimentar
pentru a asigura sănătatea şi
siguranţa călătorilor lor, sau riscă
să le piardă loialitatea şi încre-
derea.

Bibliografie, fotografii:
hosteltur.com, evisionturism.ro

Emoþia este definitã
 ca o reacþie afectivã

de intensitate
 mijlocie ºi de duratã

relativ scurtã,
 însoþitã adesea de

modificãri în
activitãþile

organismului,
oglindind atitudinea

individului
faþã de realitate.

În urma unui studiu, cercetătorii
au demonstrat că emoţiile nu se
petrec doar în mintea noastră ci şi
în corp. Ele sunt o reacţie la nivel
fizic a gândurilor noastre. Ca să
trăim emoţii pozitive avem nevoie
de o gândire pozitivă. Emoţiile
negative păstrate pentru mult timp
în interiorul nostru paralizează
gândirea şi astfel corpul ajunge în
stare de îmbolnăvire.Concluzia
este că gestionarea în mod greşit
a emoţiilor duce la boală.

Nu cred că există cineva care,
măcar o dată, să nu fi fost copleşit
de emoţia declanşată la trăirea
unui eveniment special din viaţă,
fie că vorbim de naşterea unui
copil, o căsătorie, prima iubire, anii
de şcoală, etc. Emoţiile sunt strâns
legate şi de viaţa socială, mai

corect spus sunt liantul vieţ i i
sociale. Dacă sunt gestionate
corect nu ne pot aduce altceva
decât trăiri plăcute, gânduri pozitive
dar şi momente de bucurie. O dată
cu trecerea timpului acestea devin
amintiri încărcate de magie.
Contemplarea unui răsărit de
soare, răsfoirea unui album de
fotografii, mângâierea caldă a unei
adieri de vânt, încântarea auzului
cu o piesă muzicală, toate acestea
nu fac decât să declanşeze emoţii
pozitive care, ajunse în cel mai mic
cotlon al sufletului, ne fac să trans-
cendem într-o stare de beatitudine,
de euforie. Prin prisma acestora
creierul nostru opreşte secreţia de
hormoni de stres şi secretă hor-
moni vindecători care relaxează or-
ganismul. O viaţă echilibrată pre-
supune respectarea emoţiilor, pe
cele negative le tratăm într-un mod
sănătos iar pe cele pozitive le trăim
la intensitate maximă. Specialiştii
ne sfătuiesc să prindem emoţiile
negative încă de la sursa lor şi să
folosim energia acestora ca
motivaţie pentru acţiunile noastre.

Sfaturile acestora pentru ges-
tionarea cât mai corectă a emo-
ţiilor:

- identificarea sentimentului pe
care îl trăieşti;

- acceptarea a ceea ce simţi,
exprimarea emoţiei (să scrii, să
desenezi, să plângi, să vorbeşti cu
cineva, etc.);

- găsirea unui mod sănătos de a
avea grijă de tine (o plimbare, sport,
somn, etc.);

- gândeşte-te la dificultăţile prin
care treci ca fiind nişte probleme
temporare şi nu dezastre;

- practicarea unor tehnici de
respiraţie.

Recunoaşterea şi gestionarea
emoţiilor reprezintă inteligenţa
emoţională.

Ca o concluzie, pentru a fi fericiţi
şi sănătoşi avem nevoie de cât mai
multe emoţii pozitive. Tot ceea ce
rămâne de făcut este să ne
permitem să fim emotivi, să coa-
bităm cu emoţiile şi să recurgem
la introspecţie atunci când simţim
că acestea ne-au copleşit. Să ne
oprim, chiar şi numai pentru o clipă,

din goana noastră nebună prin
această lume tumultuoasă şi să

încercăm să înţelegem tot ceea ce
ni se întâmplă.

„Mens sana in corpore sano”
(Minte sãnãtoasã în corp sãnãtos)” - Juvenal
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