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 “Câteodatã viaþa este surprinzãtoare punându-te la încercare prin
propriile tale alegeri”.                                             Nichita STÃNESCU

Certificatul digital al UE privind COVID
va facilita libera circulaţie a cetăţenilor în
UE, în condiţii de siguranţă, pe durata
pandemiei de COVID-19, începând cu 1
iulie 2021, emiterea sa reprezentând, să
recunoaştem, un moment aparte în istoria
tumultoasă a omenirii, când se circulă cu
două paşapoarte. Certificatul digital privind
COVID este o atestare a faptului că o

continuare în pag. 2,6

persoană  fie a fost vaccinată împotriva
COVID-19, fie s-a testat şi are un rezultat
negativ sau fie a avut COVID-19 şi s-a
vindecat. Principalele caracteristici ale
certificatului: format electronic şi/sau tipărit,
cod QR, gratuit, în limba naţională şi în
limba engleză, sigur şi securizat, valabil în
toate ţările UE, versiunea electronică poate
fi stocată pe un dispozitiv mobil.
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În timpul călătoriei, titularul
certificatului digital al UE privind
COVID ar trebui, în principiu, să fie
scutit de restricţiile privind libera
circulaţie: statele membre ar trebui
să se abţină să îi impună restricţii
suplimentare de călătorie, cu
excepţia cazului în care acestea sunt
necesare şi proporţionale pentru
protecţia sănătăţii publice. Cer-
tificatul digital privind COVID ar trebui
să faciliteze libera circulaţie în
interiorul UE, dar nu va fi o condiţie
obligatorie pentru libera circulaţie,
care este un drept fundamental în
UE. În scopul efectuării verificărilor
necesare, se controlează numai
valabilitatea şi autenticitatea certifi-
catului, verificându-se de către cine
a fost emis şi semnat. Toate datele
referitoare la starea de sănătate
rămân în custodia statului membru
care a emis certificatul digital al UE
privind COVID. Certificatul verde de
vaccinare lansat pe 1 iulie la nivel
european, va putea fi utilizat de la
această dată şi de către români
pentru a călători în spaţiul comunitar
şi nu numai. Companiile de
transport aerian avertizează asupra
haosului din aeroporturi, dacă ţările
nu se coordonează privind lansarea
certificatului şi nu stabilitesc reguli
clare pentru verificarea acestuia.Sunt
temeri că durata de îmbarcare va
ajunge la un număr foarte mare de
ore (de la 2 ore în prezent la 6-8 ore),
cel puţin în următoarele săptămâni.

Prăbuşirea turismului internaţional
provocată de pandemia de Covid-
19 ar putea antrena o pierdere de
peste 4.000 de miliarde de dolari
pentru PIB-ul mondial în anii 2020 şi
2021, potrivit unui raport al
Conferinţei Naţiunilor Unite pentru
comerţ şi dezvoltare (CNUCED)
publicat recent şi citat de BMF TV.
Turismul internaţional şi sectoarele
care depind de el au suferit o pierdere
estimată la 2.400 miliarde dolari în
2020.O pierdere similară ar putea fi
înregistrată şi în acest an, avertizează
raportul, care arată că relansarea
turismului va depinde în mare parte
de distribuţia de vaccinuri împotriva
Covid-19 la scară mondială. Rata de
vaccinare este inegală, cu mai puţin
de 1% din populaţie vaccinată în
unele ţări şi peste 60% în altele,
precizează raportul, care notează că
pierderile suferite de sectorul turistic
sunt mai importante în ţările în curs
de dezvoltare.Lumea are nevoie de
un efort global şi de decizii strategice
legate de turism, ţinând cont de
potenţialele schimbări structurale.
Cel mai optimist scenariu  arată că
experţii din sectorul turistic nu se
aşteaptă la o revenire la normal
înainte de 2023. Numărul mediu de
sosiri ale turiştilor internaţionali a
scăzut cu 74% în 2020 în raport cu
2019, iar începutul anului 2021 a fost
sumbru pentru majoritatea destina-
ţiilor, cu un declin mondial mediu de
88% în raport cu perioada pre-
pandemie, . estimându-se  că între

100 şi 120 de milioane de locuri de
muncă direct legate de turism sunt
ameninţate.Regiunile cele mai
afectate sunt Asia de Nord-Est, Asia
de Sud-Est, Oceania, Africa de Nord
şi Asia de Sud. Cele mai puţin afectate
sunt America de Nord, Europa de
Vest şi Caraibele. Deocamdată,
Casa Albă nu intenţionează să
elimine restricţiile de intrare pentru
călătorii din UE şi din ţările
din SPA’IUL Schengen, eliminând
speranţele industriei turismului şi ale
aviaţiei comerciale, că, ţara ar
răspunde  deciziei Uniunii Europene
de a redeschide frontierele pentru
americani, vaccinaţi sau nu, prin aşa-
numitul principiu al reciprocităţii. La
aceste aşteptări  blocul european la
Washington a cerut guvernului SUA
să permită cel puţin intrarea
călătorilor de afaceri din UE,
reamintind că 60% din investiţiile
străine din SUA aparţin blocului
comunitar. La 18 iunie, Consiliul UE
a recomandat statelor membre să-
şi redeschidă graniţele călătorilor din
SUA, atât vaccinaţi, cât şi nevaccinaţi,
adaugându-i la ţările care sunt
considerate sigure pe fondul
pandemiei de Coronavirus din cauza
ratelor scăzute de infecţie şi a
campaniilor de vaccinare de succes. 

Eurocontrol  a publicat noi scenarii
de trafic care specifică prognozele
lunare de evoluţie pentru perioada
până în decembrie 2021. Traficul
aerian în Europa a scăzut cu 61% în
mai 2021 comparativ cu 2019. „Deşi
criza continuă, tendinţa se
deplasează în sus şi există speranţa
pentru o recuperare în această vară,
atribuită cererii masive reprimate,
care va creşte pe măsură ce
restricţiile de călătorie stabilite pentru
controlul pandemiei vor fi ridicate„,
afirmă organismul de conducere al
navigaţiei aeriene de pe continent. 

Scenariul de bază al organizaţiei
indică faptul că numărul zborurilor
ar trebui să crească de la 39% la
nivelurile din 2019( în luna mai) la
57% , în luna august. Noua prognoză
lunară pe termen scurt pentru
perioada iunie-decembrie 2021 se

bazează pe trei scenarii. Scenariul
1 presupune acceptarea pe scară
largă a vaccinării în întreaga reţea
europeană până în vara anului
2021, împreună cu o relaxare coor-
donată a restricţiilor de călătorie şi
reluarea unor fluxuri pe distanţe
lungi. Acest scenariu este aliniat cu
planurile companiilor aeriene pen-
tru lunile de vară pe baza efectului
cererii reprimate, în special pentru
VFR (visiting friends and family).
Scenariul 2 presupune adoptarea
pe scară largă a vaccinării în toată
Europa şi o relaxare coordonată a
restricţiilor de călătorie care urmează
să fie atinse în primul trimestru al
anului 2022 între regiunile lumii,
începând să se întoarcă mai multe
fluxuri pe distanţe lungi.Scenariul 3
prevede că restricţiile persistente din
anii următori din cauza inoculării
neregulate a vaccinurilor şi / sau
focarelor reînnoite de noi tulpini de
virus, care vor afecta negativ
încrederea pasagerilor.

Scenariile de trafic lunar ale
Eurocontrol prezentate în aprilie
2020, septembrie 2020 şi ianuarie
2021 au arătat un grad ridicat de
precizie. Airlines for America (A4A),
patronatul industriei transportului
aerian, a criticat, de asemenea,
blocajul pe care îl menţine ţara
pentru cetăţenii UE. Purtătorul de
cuvânt al acesteia, a cerut adoptarea
unei politici reciproce, susţinută de
ştiinţă, care să permită intrarea în
SUA pentru călătorii europeni care
sunt complet vaccinaţi sau au un test
COVID negativ. Ea a adăugat că,
companiile aeriene din SUA au fost
şi vor fi puternice susţinătoare ale
dezvoltării unei foi de parcurs bazată
pe riscuri şi date pentru reluarea
călătoriilor internaţionale. Conform
cifrelor publicate de Our World in
Data, Statele Unite au vaccinat
cumplet până acum 153.78 de
milioane de persoane, în timp ce 
179.62 de milioane au primit cel
puţin o doză, mai mult de jumătate
din populaţia sa. Pe de altă parte,
58,7% dintre adulţii din UE/SEE au
primit cel puţin o doză, în timp ce

36,1% dintre aceştia au fost complet
vaccinaţi, potrivit datelor Centrului
European pentru Controlul Bolilor
(ECDC). 

Statuia Libertăţii, Manhattan

Organizaţia Germană pentru
Turism: „După un an de turism
deficitar, repornim motoarele
turismului prin promovarea tradiţiilor
şi meşteşugurilor autentice”.

Vara anului 2021 este momentul
zero pentru majoritatea destinaţiilor
turistice, iar Germania îşi propune să
atragă turiştii din întreaga lume prin
promovarea tradiţiilor, a meşte-
şugurilor tradiţionale şi a ofertei
culturale vaste în tot ansamblul
său.Dacă în perioada 1993  – 2020
incomingul German a înregistrat
recorduri anuale consecutive şi
creştere totală de peste 159%, în anul
2020 numărul total al înnoptărilor
înregistrate a fost de 32 milioane,
scăderea faţă de 2019 fiind de
aproximativ 70%.Românii au
efectuat un total de 0,8 milioane de
înnoptări în anul 2020, în scădere cu
aproximativ 30% faţă de anul 2019
şi se află astfel printre naţionalităţile
cu cea mai mică scădere a
numărului de înnoptări în Germania.

Conform studiului World Travel
Monitor realizat de IPK International
în numele Organizaţiei Germane
pentru Turism, trendul cel mai
pregnant post-COVID în ceea ce
priveşte interesele de călătorie ale
turiştilor din toată lumea este
reprezentat de turismul sustenabil şi
de promovarea valorilor autentice,
tradiţionale. Astfel, pentru vara anului
2021 Organizaţia Germană pentru
Turism mizează pe turismul cultural
pentru repornirea motoarelor
turismului. Se va pune accentul pe
oraşele germane tradiţionale, pe
meşteşuguri, producători locali,
gastronomie, cultură şi arhitectură,
precum şi pe posibilitatea realizării
a numeroase activităţi în inima
naturii.Preşedintele Organizaţiei
Germane pentru turism, explică:
„Experienţele autentice în oraşe şi
gama largă de oferte turistice
disponibile oferă oportunităţi exce-
lente destinaţiei turistice Germania
de a atrage turişti în ciuda pandemiei.

Conform datelor Comisiei Euro-
pene, peste 30% dintre europeni îşi
doresc să reia călătoriile urbane, dar
cu un puternic specific local. Iar
oraşele Germaniei oferă fix această
combinaţie unica de urbanism şi
tradiţional.În topul celor mai
apreciate experienţe tradiţionale pe
care turiştii le pot avea în Germania,
se regăsesc: degustarea pâinii
artizanale, gastronomia locală,
artizanii tradiţionali, arhitectura
urbană, muzica clasică. Arta
germană a coacerii pâinii cuprinde
aproximativ 3.200 de tipuri de pâine
şi a fost adăugată pe lista patri-
moniului cultural imaterial al
UNESCO. Germania este o desti-
naţie cu rădăcini gastronomice
puternice şi atrage turiştii iubitori de

preparate locale şi vinuri regionale
prin vizite la podgorii apreciate în
toată lumea, prin cele peste 1.500
de fabrici de bere regionale şi
bineînţeles prin experienţele de fine
dining în aproximativ 300 de
restaurante cu stele Michelin.Turiştii
sunt încurajaţi să treacă pragul
micilor ateliere de design şi artă
tradiţională şi chiar să participe la
workshop-uri despre cele mai vechi
meşteşuguri ale Germaniei. Ger-
mania oferă un mix unic de tradi-
ţional şi urban, iar oraşele sale
adeseori se confundă cu o galerie
de artă stradală. De la arhitectura
clasică şi până la arta stradală
modernă, turiştii se vor putea bucura
un adevărat spectacol urban.
Aproximativ o treime din toate
spectacolele de operă din întreaga
lume au loc în sălile de spectacole
din Germania. CEO-ul TUI Germa-
nia  a explicat presei germane că
ritmul rezervărilor în ţară este  pozitiv,
cu tendinţa de a rezerva produse la
preţuri mai mari. Topul 10 al
vânzărilor este în această ordine:
Mallorca, Creta, Riviera Turcească,
Rodos, Kos, Fuerteventura, Gran
Canaria, Tenerife, Mecklenburg-
Vorpommem (pe coasta Mării
Baltice) şi Ibiza. Managerul a
subliniat că vânzările cresc pe
măsură ce restricţiile au fost reduse
şi au existat chiar vârfuri în care cifrele
pentru aceeaşi perioadă a anului
2019 au fost depăşite, cu o creştere
de două cifre în unele dintre cele mai
populare destinaţii. Există o tendinţă
clară spre achiziţionarea de pachete
turistice, a căror rezervare arată o
creştere puternică, reprezentând
70% din totalul călătoriilor vândute.
Clienţii cheltuiesc cu 25% mai mult
în vacanţă decât în 2019. 

Acestea sunt date care sunt în
concordanţă cu tendinţa generală
de a rezerva hoteluri de categorie
superioară, cu apartamente  şi
camere de nivel superior, cu piscină
sau terasă privată şi opţiuni de
catering suplimentar, împreună cu
achiziţionarea unei asigurări mai
cuprinzătoare pentru a garanta
flexibilitatea în aceste momente în
care incertitudinea nu a dispărut. Mai
mult de jumătate din clienţii
operatorului de turism îşi rezervă
vacanţele cu opţiuni de anulare
flexibile. În primele 10 destinaţii există
câteva din Spania  foarte bine
poziţionate, deşi operatorul turistic
subliniază că pot exista schimbări în
următoarele săptămâni, existând
posibilitatea ca Antalya, din Turcia,
să depăşească Creta. Ca răspuns
la această cerere în creştere,
operatorul turistic adaugă mai multă
capacitate aeriană şi încheie
contracte cu mai multe hoteluri în
aceste destinaţii.

Mai exact, TUIfly va opera cu 22 de
avioane în această vară şi va oferi
zboruri zilnice către Mallorca, cu un
total de 210.000 de locuri pentru
lunile iulie şi august. De asemenea,
va avea 70 de zboruri săptămânale
cu Insulele Canare cu 235.000 de
locuri pentru cele două luni de vârf
ale verii şi 50 de zboruri săptă-
mânale cu Grecia, reprezentând
450.000 de locuri în total.

Operatorii de turism germani
speră că certificatul verde digital,
care a fost deja activat în această
lună, va permite revenirea la
normalitate în călătorii şi că va genera
chiar o cerere puternică declanşată
de dorinţa consumatorilor de a că-
lători. Touroperatorii TUI Group, DER
Touristik şi FTI Group înregistrează
deja un ritm crescut al rezervărilor în
urma ştirilor pozitive şi a ratei bune
de vaccinare din Germania. „Vacan-
ţele de vară în Germania şi sudul
Europei vor fi posibile în 2021”- a
declarat CEO-ul TUI. „Libertatea şi
responsabilitatea nu sunt contra-
dictorii. Călătorii, operatorii de turism
şi hotelierii iau în serios protecţia şi
igiena. Experienţele pozitive din

continuare în pag. 6



3Schimbãrile ClimaticeVINERI 2 IULIE 2021

Politica de mediu a UE se
bazează pe articolele 11 şi 191-
193 din Tratatul privind funcţio-
narea Uniunii Europene. Conform
articolului 191, combaterea
schimbărilor climatice este un
obiectiv explicit al politicii de
mediu a UE.

În acest scop a fost elaborată
o legislaţie de mediu cu două
componente, una orizontală, care
cuprinde reglementări privind
transparenţa şi circulaţia infor-
maţiei, facilitarea procesului de
luare a deciziei, implicarea
societăţii civile în protecţia
mediului şi o legislaţie sectorială,
care se referă la sectoarele care
fac obiectul politicii de mediu şi
anume gestionarea  deşeurilor,
poluarea fonică, calitatea apei,
aerului şi solului, controlul poluării
industriale, protecţia naturii,
substanţe chimice periculoase,

 În anul 2013, UE a adoptat
prima Strategia privind Schim-
bările Climatice. Scopul general
al strategiei UE era de a contribui
la o Europă mai rezistentă la
schimbările climatice, ceea ce
înseamna creşterea gradului de
pregătire şi a capacităţii de a
reacţiona la impactul schimbă-
rilor climatice la nivel local,
regional, naţional şi la nivelul UE,
dezvoltând o abordare coerentă
şi îmbunătăţind coordonarea.

Un grup de experþi
ai Comisiei

Europene aratã
cã Strategia privind

 Schimbãrile
 Climatice este

supusã unui proces
 continuu de
 dezvoltare,

 modernizare
ºi completare.

Comisia Europeană a consi-
derat că, elaborarea unei astfel
de strategii la nivelul statelor
membre  este  un  document
obligatoriu în Acordul de Par-
teneriat pentru absorbţ ia
fondurilor UE 2014-2020.

Cadrul financiar multianual
(CFM) al UE 2014-2020 furni-
zează aproximativ 8,8 miliarde de
euro, care trebuie să fie alocaţi
măsurilor relevante pentru mediu.
Se aşteaptă ca tranziţia către o
economie cu emisii reduse de
dioxid de carbon şi din ce în ce
mai rezilientă la schimbările
climatice sprijinită de aceste
fonduri, să aibă efecte pozitive
asupra economiei, printr-o cerere
mai mare pentru sursele de
energie regenerabile, materialele
de construcţie eficiente ener-
getic, maşinile hibrid şi electrice,
echipamentele de "reţea inteli-
gentă" şi producerea de energie
electrică cu emisii reduse de
dioxid de carbon.

Conform deciziei luate la nivelul
UE, fiecare stat membru trebuie
să-ş i întocmească propria
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strategie privind schimbările cli-
matice şi să-şi aloce 20% din
fondurile  structurale şi de
investiţii pe care le obţine de la
UE (FESI 2014 - 2020) pentru
proiecte şi acţiuni cu o puternică
componentă climatică, în toate
sectoarele, mai ales în industrie,
agricultură, urban, silvic sau
transporturi.

Strategia României

privind schimbările climatice
(2013-2020) este  un document
dinamic, care  reflectă  realitatea
înconjurătoare, fiind aliniat la
cerinţele UE. Documentul
a fost promovat prin HG
nr. 529/2013 pentru apro-
barea Strategiei naţionale a
României privind schimbările
climatice, 2013-2020.

La sfârş itul anului 2015,
Strategia Naţ ională privind
Schimbările Climatice a fost
completată, până la orizontul
2050, dar s-au păstrat 2 etape
de  referinţa în procesul de
implementare: 2020 şi 2030.

Pentru reducerea impactului
schimbărilor climatice, factorul
determinant îl constituie politicile
de îndeplinire a ţintei de la
orizontul anului 2030, privind
reducerea cu 40% a emisiilor de
gaze cu efect de seră faţă de
nivelul anului 1990 şi o îmbu-
nătăţire cu 27% a eficienţei ener-
getice, ambele în conformitate cu
obligaţiile României faţă de
Uniunea Europeană.

Obiectivul principal

al strategiei naţionale privind
schimbările climatice este acela
de a mobiliza şi de a permite
actorilor privaţi şi publici să
reducă emisiile de gaze cu efect
de seră (GES) provenite din
activităţ i le economice, în
conformitate cu ţintele UE şi să
se adapteze la impactul
schimbărilor climatice, atât cele
curente, cât şi cele viitoare.

Viziunea pentru România, în
eforturile sale de a combate
schimbările climatice, este
aceea de a deveni o economie
rezilientă la schimbările cli-

matice, cu emisii reduse de
dioxid de carbon, care să-şi
integreze politicile şi acţiunile
legate de schimbările climatice
într-o creştere economică
inteligentă, "verde" şi incluzivă
până în anul 2030.

 Conform celor mai recente
estimări ale IPCC (Intergoverna-
mental Panel on Climate
Change), clima se va încălzi în
acest secol, iar precipitaţiile din
regiunea din care face parte
România se vor modifica, astfel
încât iernile vor deveni mai umede
şi verile mai uscate.

Această strategie  este
necesară  pentru "creşterea
verde" a României, respectiv
dezvoltarea unei  economii
bazate pe emisii reduse de gaze
cu efect de seră.

Strategia privind
Schimbările Climatice
(2013 - 2020)

realizată de către România
reprezintă o analiză cu două
componente ale efortului
climatic: prima este cea  de
prevenire ş i combatere a
efectelor schimbărilor climatice
prin acţiuni destinate reducerii
emisiilor de gaze cu efect de
seră - emisii GES, iar a doua este
cea de adaptare adecvată şi cu
daune minime în contextul creat
de schimbările climatice.

Strategia oferă date şi informaţii
importante asupra variaţiilor
climatice, care au afectat şi vor
afecta România, precum şi
informaţii privind contribuţia
fiecărui sector la emisiile GES.
precum ş i modul în care
activitatea umană generează
aceste emisii.

Strategia cuprinde propuneri de
măsuri şi programe de acţiune,
care  trebuie implementate în
fiecare sector, în vederea
reducerii emisiilor GES la nivel
naţional şi în diferite sectoare:
industrie, transporturi, silvicultură,
agricultură, urban etc. De
asemenea, aceasta  asigură
logistica pentru măsurile şi
politicile, care trebuie adoptate,
precum şi utilizarea  fondurilor

europene structurale ş i de
investiţii din  exerciţiul financiar
2014 - 2020.

Ministerul Mediului deţine rolul
central în îndeplinirea obligaţiilor
asumate. Pornind de la aceste
obligaţii,  România şi-a conceput
propria Strategie Naţională
privind schimbările climatice, cu
ajutorul căreia pune în aplicare
acţiunile concrete stabilite.

Aplicarea  Strategiei  se face
pe baza unui plan concret de
acţiune, care  cuprinde: acţiuni,
termene, responsabilităţi spe-
cifice pentru fiecare domeniu,
instituţii implicate,  indicatori  şi
criterii de evaluare a modului în
care au fost îndeplinite
obiectivele stabilite.

 Pentru adaptarea
la efectele

 schimbãrilor
 climatice (ASC)

s-a elaborat Agenda
 Naþionalã de

 Adaptare la Efectele
 Schimbãrilor

 Climatice, care
este parte

componentã a
politicilor de mediu
 prezente ºi viitoare.

Implementarea agendei de
adaptare la schimbarile climatice
obligă  Administraţia Naţională de
Meteorologie să desfăşoare
activităţi de cercetare, prin
intermediul  unor  proiecte, atât
naţionale, cât şi europene,
proiecte cu finanţare europeană,
având următoarele teme:
evaluarea hazardurilor în
condiţiile climatice actuale şi
viitoare, riscurile climatice
asociate, adaptarea în sectoare
economice cheie, vulnerabile la
efectele schimbărilor climatice
(agricultură, păduri, resurse de
apă, turism, etc).

Administraţia Fondului pentru
Mediu este cea care gestionează
programele finanţate din fonduri

naţionale, aceasta susţinându-se
integral din venituri proprii,
purtând totodată răspundrea
pentru gestionarea Fondului
pentru mediu. Fondul pentru
mediu este un fond public,
deductibil din punct de vedere
fiscal, iar veniturile acestuia
constituie venituri publice, care
fac parte din bugetul general
consolidat.

Administraţia Fondului pentru
Mediu susţine finanţarea pentru
26 de categorii de proiecte şi
programe naţionale, în vederea
dezvoltării durabile a României.

Pentru componenta privind
reducerea concentraţiei de gaze
cu efect de seră, Comisia Euro-
peană a recomandat României
să accelereze tranziţia energetică
şi să dispună acţiuni supli-
mentare faţă de angajamentele
asumate. ţ inta de energie
produsă din surse regenerabile,
stabilită  la 30,7% la nivelul anului
2030, este catalogată de Comisia
Europeană ca fiind mediocră, în
condiţiile în care potenţialul
României este de 34%".

 În ceea ce priveşte măsurile
de reducere a emisiilor GES
pentru sectoarele energie,
transport, procese industriale,
agricultură, acestea trebuie să fie
legate de eficienţa energetică,
deoarece prezintă un mare
potenţial de reducere şi costuri
mici. Alte măsuri necesare, le
includ pe cele legate de furni-
zarea electricităţii, care pot de
asemenea să ofere un nivel
semnificativ de reducere la un
cost relativ scăzut. Contribuţia
sectorului energetic la atingerea
obiectivului constă în extinderea
opţiunilor de utilizare a energiei
cu emisii reduse de carbon (atât
electrică, cât şi termică), precum
şi în îmbunătăţirea eficienţei
conversiei energiei, transportului,
distribuţiei şi consumului.

Măsurile legate de transport au
costuri foarte mari, în comparaţie
cu potenţialul lor de reducere, dar
acţiuni sunt necesare şi în acest
sector, unde emisiile sunt aştep-
tate să crească într-un ritm alert.

continuare în pag. 7
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Colectivitãþile locale
 urmãresc sã

 satisfacã aºteptãrile
 cetãþenilor, nevoile

 lor de folosinþã
 curentã, propunând

 servicii publice.

Este un domeniu foarte vast
care nu poate fi tratat în câteva
rânduri. În acest articol ne vom
limita la câteva probleme care se
ridică în faţa oricărei autorităţi
administrative. Decidentul trebuie
să aleagă modalităţile acţiunii
sale: să facă; să facă pentru a
face; să lase să se facă.

1. Să facă.

Statul conferă colectivităţilor
locale competenţe care nu pot fi
delegate: organizarea alegerilor,
în speţă; păstrarea şi operarea
registrelor de stare civilă;
eliberarea documentelor admi-
nistrative. Pentru toate aceste
misiuni, a face se impune ca
atare. O colectivitate locală tre-
buie, în primul rând, să definească
ceea ce se relevă din serviciul
public şi din serviciul pentru
public. În fapt, înainte de a
mutualiza o activitate, trebuie
reflectat asupra a ceea ce poate
sau trebuie impus cetăţeanului şi
asupra a ceea ce revine
colectivităţii.

O astfel de problemă prealabilă
este adesea ocultată, ceea ce
conduce, încetul cu încetul, la
deresponsabilizarea cetăţeanului
considerându-l doar ca un simplu
utilizator, doar ca un client. Pen-
tru serviciile pe care colectivi-
tatea locală decide să le ia în
sarcină, aceasta trebuie să-şi
pună anume întrebări, printre
care:

a) care sunt argumentele care
determină colectivitatea să
producă ea însăşi (calitate,
competenţă, costuri etc.)?

b) cu ce serviciu, care res-
ponsabil de serviciu, ce loc
ierarhic?

c) cu ce personal, care este
formaţ iunea permanentă a
personalului?

d) organizarea serviciului poate
ea să centralizeze sau să
descentralizeze pe mai multe
situri de producţie sau cu mai
multe echipe?

e) serviciul public trebuie să fie
acelaşi pentru toţi beneficiarii
(utilizatorii) săi, oricare ar fi vârsta
lor, adresa lor, veniturile lor?

f) serviciul public respectiv
trebuie să fie gratuit?

g) dacă serviciul este contra
plată, preţul respectiv trebuie să
fie costul real al produsului, o
parte a costului, iar în cazul în
speţă, pe ce bază se poate
evalua această parte de cost?

h) preţul serviciului poate fi
modulat pentru a susţine ac-
ţiunea celui ce îl foloseşte (tarife
incitative), funcţie de vârsta şi

veniturile sale?
i) atunci când un serviciu public

este compozit se poate adopta
un preţ global forfetar sau trebuie
plătit un preţ pentru fiecare
componentă a serviciului public?

 j) Ce modalităţi de control se
pot acţiona pentru a evalua
dificultăţile realizării serviciului,
calitatea serviciului public şi
eficacitatea sa economică?

k) cum s-ar putea aprecia
pertinenţa comparaţilor unui
serviciu public între colectivităţile
locale (apă, deşeuri etc.)?

l) o colectivitate care nu are o
competenţă specifică poate crea
un serviciu dedicat acestei
competenţe pentru a controla sau
completa oferta de servicii a unei
alte colectivităţi?

m) atunci când o competenţă
locală este transferată unei alte
colectivităţi, trebuie suprimat totul
sau parte a serviciului integrat
acestei competenţe, iar o astfel
de mutaţie trebuie realizată brutal
sau progresiv?

n) crearea unui serviciu public
de către o colectivitate locală
poate ea să dăuneze iniţiativei
private sau asociative?

o) ce tip de comunicare trebuie
pus în operă pentru a asocia
cetăţeanul, cel care îl foloseşte,
consumatorul, la conceptul de
serviciu public?

2. Să facă pentru a face.

O colectivitate locală care nu
are competenţe suficiente, care
nu dispune de personal format şi
de echipamente, care nu are
dorinţa "de a face", poate decide
conferirea către unele între-
prinderi şi asociaţii, a realizării
unui serviciu public. Dar o astfel
de alegere implică anume

întrebări:
a) a fost efectuată o analiză

exhaustivă a potenţialului intern?
b) a fost efectuată o analiză

economică comparativă pe
direcţia "a face" dar şi "a face
pentru a face"?

c) un studiu de piaţă al ofertei
private a fost efectuat?

d) pentru care raţiuni colec-
tivitatea doreşte să aloce
realizarea unui serviciu public
unui organism exterior?

e) pe ce bază juridică doreşte
să aloce realizarea unui serviciu
public unei întreprinderi private şi
după care modalităţi, care să fie
durata contractului?

f) cum a fost efectuată analiza
ofertelor întreprinderilor private
aflate în concurenţă înainte de
luarea deciziei colectivităţii?

g) care vor fi modalităţile de
control ale unei bune realizări a
serviciului public conferit între-
prinderii private (preţ, calitate,
disponibilităţi)?

h) ce fel de comunicare va fi
pusă în practică pentru a explica
funcţionarea serviciului public,
rolul respectiv al colectivităţilor
locale şi al partenerului privat?

i) ce modalităţi specifice vor fi
puse în acţiune pentru a include
asociaţiile, întreprinderile de
inserţie, la elaborarea serviciilor
publice fără a leza sectorul privat
de piaţă?

j) atunci când mai multe co-
lectivităţi locale contribuie la ace-
laşi serviciu public (apă, deşeuri),
cum să fie organizate rolurile
tehnice, juridice, economice, în
cadrul comunicării între ele?

k) pentru un produs relevant al
sectorului de piaţă (pâine, carne
etc.), o colectivitate locală poate
oare participa la producţia bu-
nului respectiv, când concurenţa
este slabă sau insuficienţă?

3. A lăsa să se facă

Pentru multiple raţ iuni, o
colectivitate locală poate
considera că un anume produs
sau un anume serviciu nu ţine de
competenţele sale şi trebuie
lăsate iniţiativei private. Totul
depinde de concepţia asupra
serviciului public a colectivităţii
locale amintite, de unde
întrebările:

a) un anume produs sau
serviciu poate fi considerat ca un
serviciu public, ca o "activitate
esenţială"? Dacă nu, colecti-
vitatea locală trebuie să lase
produsul comerţului privat, pieţei
ca atare, pentru a nu dăuna
concurenţei.

b) Dacă da, colectivitatea
poate lăsa oare produsul
sectorului privat şi în ce condiţii
de piaţă? Ce tip de fiscalitate să
fie adoptată? Ce tip de control să
fie pus în practică: al calităţii
produsului considerat ca un
serviciu public dar pe o piaţă
liberă, al respectului normelor,
disponibilităţilor, limitelor?

c) cum să fie suscitată iniţiativa
privată fără ca, în aceeaş i
măsură, să fie un partener
economic sau tehnic al unei
activităţi? Cum să fie arbitrate
ofertele concurenţiale de naturi
diferite: sector privat; asociativ;
întreprinderi de inserţie? Cum
colectivitatea locală poate
comunica cu cetăţenii în ce
priveşte serviciile publice
relevante ale lui "laisser faire"?

Concluzii

Este (mult) mai uşor să pui
întrebări decât să formulezi
răspunsuri, chiar dacă tipul ca
atare de întrebări sugerează un

anume tip de răspunsuri.
Răspunsurile furnizate depind de
"filozofia" acţiunii colectivităţilor
locale şi de concepţia  asupra pu-
terii, care trebuie să fie coerente.
Un decident centralizator,
intervenţionist va avea greutăţi în
a se reclama în acelaşi timp
neoliberalist. Un partizan al
superiorităţ i i pieţei asupra
serviciilor administrate nu va
putea să repete, deopotrivă,
slăbiciunile serviciilor sau
produselor.

Această coerenţă se vădeşte
în funcţie de alegerea politică, dar
ea trebuie, totodată, concepută
în timp şi spaţiu. Astfel, caritatea
a făcut loc securităţii sociale iar
azilele de sărmani au fost
înlocuite cu centrele de spitali-
zare mai multe universitare.
Colectivitatea locală va trebui să
devină reactivă pentru a pune în
funcţiune noile servicii publice dar
va trebui să fie şi capabilă să
suprime serviciile depăş ite
(spălătoriile, băile de tip duş etc.).

Organizarea unui
 serviciu public
nu este neapãrat
 aceeaºi pentru
o colectivitate

localã sau alta.

O mică comună va salva ultimul
său comerţ investind în con-
strucţii, în vreme ce o comună mai
mare va lăsa piaţa să acţioneze.
De aici importanţa pentru
legislator, cu grijă ca serviciile
publice să evite modelul unic
încremenit în timp într-un teritoriu
economic sau altul.

Colectivităţile locale sunt
adesea confruntate cu conflicte
între voinţa de a pune în acţiune
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un nou serviciu public, un
echipament, ş i apărarea
intereselor private categoriale.
Trebuie ales între abandonul
proiectului în faţa opoziţiilor până
la capăt, amenajarea proiectului
sau acţiunea în forţă justificată
sau nu în plan legal pentru
autorităţile tutelare.

Transparenţa acestor proiecte,
obiectivele  urmărite vor trebui să
fie explicate în amonte; dar o bună
comunitate nu poate chiar totul
pentru a facilita arbitrajul între
caracterul colectiv al serviciului
public ş i poziţ i i le radicale
ireductibile sau interesele
particulare mai mult sau mai puţin
legitime.

Dintr-o perspectivă globală,
reflecţia asupra concepţiei şi

organizarea de servicii publice
este esenţială pentru democraţie.
Absenţa ei, carenţele ei, abuzurile
antrenează evoluţii nefaste şi
riscuri care se manifestă sub
diferite forme: populism, rejetarea
aleşilor, mişcări diverse (bonete
roşii, veste galbene). Apare ca de
dorit ca înainte de alegerile locale
şi a fortiori naţionale, candidaţii
să expună concepţiile lor asupra
serviciilor publice şi proiectele lor
pentru astfel de servicii. Odată
aleş i, pentru a-ş i respecta
angajamentele luate, ei vor evita
pilotajul la vedere precum şi
pragmatismul care se relevă,
adesea, un demers politic privind
servicii publice insuficiente.

Mai, 2021
(traducere D.P.)

Rennes, Franţa
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Annie Labbe

Pictură, Annie Labbe

Pictură, Annie Labbe
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Insulele Canare în timpul iernii şi în
Mallorca de Paşte arată acest lucru”. 

DER Touristik dezvăluie o
„creştere semnificativă a rezervărilor
în acest moment”. Oamenii doresc
să călătorească şi să o facă cât mai
sigur şi mai rapid posibil. Ofertele la
preţuri foarte atractive ca urmare a
cererii reduse de la începutul anului
sunt încă disponibile pentru călătorii
în iulie, în unele cazuri. La rândul
său, CEO-ul grupului FTI,  a declarat
că se aşteaptă la o explozie imediat
ce restricţiile vor fi ridicate: „Putem
vedea cât de mare este dorinţa de a
călători în faptul că cererea pentru
Mallorca şi Republica Dominicană
– destinaţiile în care nu există alerte
de călătorie în prezent – a crescut
puternic pentru călătoriile din mai şi
iunie 2021”.

Sunt şi destinaţii precum Lisabona
care se confruntă în prezent cu
scăderea turismului.

 Lisabona a devenit una dintre
cele mai vizitate destinaţii din lume
în ultimii ani şi chiar a primit
numeroase premii, dar pandemia
de Covid – 19 a încetinit drastic
sosirea vizitatorilor, aşa cum s-a
întâmplat în destinaţii turistice din
întreaga lume. Criza a avut un efect
copleşitor asupra activităţii turistice
din Lisabona. Cea mai mare
provocare a managementului
turistic în prezent (preluare după
evisionturism.ro), este păstrarea
ecosistemului de afaceri care
diferenţiază, conferă prestigiu,
încredere şi profesionalism sec-
torului; şi asta nu se va întâmpla
până când nu vor reveni înapoi turiştii
străini. Având în vedere poziţia
geografică, portughezii sunt foarte
dependenţi de transportul aerian pe
toate pieţele, cu excepţia vecinilor
spanioli. Comparativ cu 2019,
activitatea hotelieră din Lisabona a
înregistrat, în 2020, o scădere cu
65,1% a gradului de ocupare şi de
70,1% a RevPar-ului, ca o conse-
cinţă a măsurilor restrictive pe care
autorităţile sanitare le-au impus
pentru a acorda prioritate publicului
sănătos şi pentru a asigura bu-
năstarea tuturor. În a doua jumătate
a anului 2020 au fost angajaţi agenţi
media în şase pieţe externe
strategice – Spania, Franţa, Italia,
Germania, Regatul Unit şi Rusia,
stabilind acorduri prealabile cu
companiile aeriene pentru a lansa
iniţiative cât mai curând posibil,
consolidând contactele şi legăturile
cu turul operatorilor, favorizând
media online şi posibilitatea de a fi o
destinaţie pentru evenimentele MI
(Meetings & Incentives) în următorii
ani.Oficialităţile nu cred că 2021 este
anul redresării sectorului. Prin
urmare, pentru moment, decizia
acestora este să menţină atitudinea

tactică de promovare faţă de pieţele
de creştere consolidate, cum ar fi
Spania, Regatul Unit, Germania,
Italia şi Franţa sau Rusia.Europenii
reprezintă aproximativ 80% din turiştii
efectivi, prin urmare, apropierea va fi
un factor relevant în alegerea
destinaţiilor după această criză de
sănătate.

Preocuparea pentru sănătate va fi
acum unul dintre criteriile prioritare
în decizia de călătorie şi în alegerea
destinaţiilor. Eticheta Clean & Safe a
fost o iniţiativă naţională menită să
certifice entităţile orientate spre
turism ca spaţii sigure, ca  recunoaş-
tere a măsurilor pe care le-au luat
pentru a garanta respectarea cerin-
ţelor obligatorii de combatere şi
prevenire a pandemiei. În Lisabona,
marea majoritate a hotelurilor,
restaurantelor, cafenelelor şi
barurilor, muzeelor şi monumentelor
sau transporturilor sunt spaţii perfect
capabile să primească turişti
garantându-le siguranţa totală. Totul
indică faptul că redresarea în turism
se va face  în principal prin produse
de agrement, călătorii mai scurte,
adică prin City & Short Breaks de pe
pieţele europene. Deoarece Lisa-
bona are şi plaje, este foarte probabil
să fie o atracţie de luat în considerare
în recuperare, cu sejururi mai
lungi.Perspectivele pentru turismul
de business, altul dintre obiectivele
strategice, sunt mai puţin încu-
rajatoare. În acelaşi timp, Lisabona
este recunoscută de principalele
mass-media internaţionale şi a primit
premii internaţionale de prestigiu. De
asemenea, oraşul este ales din ce
în ce mai mult de personalităţi străine
ca reşedinţă sau ca şi cadru pentru
promovarea marilor branduri
internaţionale.

În 2020, Portugalia a înregistat o
scădere de 60% a sosirilor turiştilor
– 10,5 milioane faţă de 27 de
milioane cu un an mai devreme. În
2020, turismul naţional depindea în
mare măsură de piaţa internă, o
piaţă reziduală în Lisabona,
deoarece zona metropolitană are
mai mult de 25% din populaţia
naţională, adică este o zonă
emiţătoare. La fel ca destinaţiile
europene concurente. Asociaţia
Turismului de la Lisabona (ATL) este
o entitate de promovare a turismului
bazată pe colaborarea public-privat.
Crearea, gestionarea şi promovarea
pentru a reabilita şi a da viaţă
Lisabonei au fost întotdeauna în
centrul activităţii, în colaborare cu
diferitele entităţi din sector. Amintirile
au fost păstrate şi simbolurile istoriei
Lisabonei au fost recalificate, în timp
ce modernizarea s-a concentrat pe
oferirea de noi experienţe. ATL a fost
recunoscută cu distincţia de „Cea
mai buna organizaţie de turism
urban” din Europa în cea mai recentă
ediţie a World Travel Adwards. Este
recunoaşterea muncii depuse de

mai bine de două decenii. Un fapt
care a permis ani la rînd să
înregistreze  o creştere în ceea ce
priveşte numărul de turişti, surprinşi
de calitatea şi diversitatea ofertei
cosmopolite şi autentice. Este un
proces dinamic, care are participarea
diferiţilor actori locali ai sectorului,
într-o istorie de depăşire a obiec-
tivelor succesive care au determinat
turismul de la Lisabona să
genereze, înainte de pandemie, 14,7
miliarde de euro de venit anual, fiind
regiunea care a contribuit cel mai
mult la venitul naţional. De aseme-
nea, a oferit peste 200.000 de locuri
de muncă şi a contribuit cu 20,3% la
PIB-ul regional si cu 15,4% la
ocuparea forţei de muncă.Lisabona
a fost Capitala Verde Europeană în
2020. Sustenabilitatea turismului în
Lisabona trece printr-o nouă
perspectivă teritorială care asigură
gestionarea fluxurilor turistice şi
calitatea ofertei în centrele cu cea
mai mare cerere, în armonie cu
rezidenţii. Împreună cu alte iniţiative,
în colaborare cu diferitele munici-
palităţi, zona metropolitană a
Lisabonei devine o destinaţie cu
soluţii de transport din ce în ce mai
ecologice. Eficienţa energetică,
gestionarea durabilă a apei,
economia circulară şi emisiile
reduse de carbon sunt, de
asemenea, câteva dintre domeniile
la care s-a lucrat şi care vor continua
pe agenda acestui an.

 Potenţialii turişti sunt izolaţi şi
distanţaţi fizic şi psihologic. Ei nu au
ales să rupă relaţia cu destinaţiile,
dar această criza îi impiedică să se
bucure în continuare de sejururile şi
experienţele lor; o situaţie care
emoţional le provoacă frică, tristeţe,
singurătate, îngrijorare ş.a.

Schimbările impuse de pandemie
în ultimul an au reconfigurat piaţa
muncii atât pentru angajatori, cât şi
pentru angajaţi. Odată cu tranziţia
către work from home, cu apariţia
turelor de lucru pentru evitarea
aglomeraţiilor de oameni şi a multor
alte modificări, nevoia de a
implementa sisteme automatizate,
de a digitaliza procesele a devenit
tot mai mare.

De altfel, conform unui raport
publicat de Comisia Europeană –
ICT for Work: Digital Skills in the
Workplace – în ultimii ani, investiţiile
făcute în IT&C de către marile com-
panii pentru a îmbunătăţi eficienţa
la locul de muncă au crescut
semnificativ, inclusiv în domeniile de
activitate care, în mod normal, nu au
focus pe digital: agricultura, confec-
ţiile şi construcţiile, printre alteleIar
acesta este numai începutul. Potrivit
unui studiu efectuat de platforma de
cursuri digitale Tech Academy, 92%
dintre românii din mediul urban au
spus că folosesc zilnic pentru job sau
în scop personal un dispozitiv digital.
De asemenea, 44.4% dintre cei care
nu folosesc internetul la locul de
muncă susţin că lipsa cunoştinţelor
digitale le-a afectat viaţa profesio-
nală, semn că, în prezent, aceste
aptitudini sunt importante pentru
orice industrie şi pentru orice tip de
calificare.Mai mult decât atât, peste
50% dintre respondenţi deţin cel
puţin un dispozitiv furnizat de anga-
jator pentru a-şi desfăşura activitatea
profesională din fiecare zi. Majori-
tatea lor au primit din partea compa-
niei şi unul sau mai multe gadgeturi,
cum ar fi: laptop de lucru, smart-
phone, tabletă ş.a., acestea fiind
esenţiale pentru efectuarea sarci-
nilor de la muncă. Într-un an în care
discuţiile s-au întâmplat online,
proiectele s-au organizat pe ZOOM
şi distanţa a fost păstrată în
permanenţă, tehnologia a venit în
sprijinul angajatorilor şi al anga-
jaţilor pentru a susţine interacţiunile
dintre ei şi partenerii lor. În topul
motivelor pentru care internetul este
folosit la locul de muncă se numără:
realizarea şi implementarea task-
urilor (81%), comunicarea cu clienţii,
colegii şi furnizorii (76.2%) şi
research-ul (59.5%). Printre aplica-
ţiile şi programele utilizate la job, cele
mai folosite sunt pachetul Microsoft
(Word, Excel, PowerPoint etc), Adobe
Creative Suite (Illustrator, Photo-
shop), platformele de mail, platfor-
mele social media, ZOOM sau
Google Meet. Peste 90% dintre
respondenţii la chestionarul Tech
Academy consideră că accesul la
tehnologie le-a uşurat desfăşurarea
activităţii profesionale şi că, prin
intermediul digitalizării, sarcinile sunt
duse la bun sfârşit mai repede ca
înainte.Printre avantajele oferite de
internet şi tehnologie, enumerate de
către cei chestionaţi, se numără:

accesul rapid la informaţii şi resurse
de tot felul, eficientizarea timpului de
lucru şi a procedurilor (înlocuirea
registrelor clasice, de exemplu), dar
şi posibilitatea de a lucra de oriunde
şi oricând.

Între timp, au avut loc investiţii
marcante în turism. Astfel, cel  mai
înalt hotel din lume a fost inaugurat
în China, la Shanghay. Hotelul se află
în vârful Shanghai Tower, un zgârie-
nori care are o înălţime de 632 m,
128 de etaje şi ocupă locul al doilea
în clasamentul celor mai înalti zgârie-
nori din lume, după celebrul Burj
Khalifa (828 de metri) din Dubai. J
Hotel, inaugurat recent,  aparţine
grupului Jin Jiang International
Hotels, al cărui acţionar majoritar
este statul chinez. Hotelul are 165
de camere, dintre care unele pot fi
închiriate cu preţuri astronomice, asa
cum este cazul celui mai frumos
dintre apartamentele sale, decorat
cu candelabre de cristal şi echipat
cu o saună, care poate fi închiriat cu
8.660 EUR/noapte.Restaurantul
hotelului este situat la etajul 120, iar
piscina este plasata la etajul 88.
Conceptul de „hotel plutitor”, care se
aplica în trecut la croaziere, nu
reuşeşte să definească Odissey of
the Seas, cea de-a 25-a navă din
flota Royal Caribbean Interna-
tional care a fost lansată în portul său
natal Haifa, în mai 2021. Divertis-
mentul şi experienţele la bord iau o
nouă dimensiune pe această navă,
concepută ca un parc tematic pe
mare. Noua navă poate găzdui 5.498
de pasageri şi are, de asemenea, un
echipaj de 1.550 de persoane. În
acest fel, rezidenţii israelieni vor
putea face escapade de 3 până la 7
nopţi până în octombrie pentru a
vizita destinaţii precum Rodos,
Santorini, Mykonos şi Atena în Grecia
şi Limassol în Cipru. După sezonul
inaugural, Odissey va face o călătorie
transatlantică şi va debuta în America
de Nord în noiembrie oferind itinerarii
caraibene de 6 şi 8 nopţi de la Fort
Lauderdale cu o escală în Aruba,
Curaçao şi Perfect Day la CocoCay,
insula privată Royal Caribbean în
Bahamas, o investiţie de 223
milioane  de euro.

Pe lângă piscinile tematice, zonele
arcade şi restaurantele găsite pe
navele de croazieră moderne,
puntea superioară a Odissey va
include trambuline de realitate
virtuală, simulatoare de surf şi
paraşutism, capsule de observare cu
vederi de 360 de grade, spectacole
cu tehnologie imersivă ş.a. Pe scurt,
nava va avea o capacitate de
divertisment fără precedent până
acum în lumea croazierelor şi care
poate însemna chiar o nouă
competiţie pentru parcurile tematice.

Bibliografie: evisionturism.ro,
hosteltur.com, Fvw.

Fotografii: evisionturism.ro, TUI,
viajejet
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La nivel european, Strategia UE
privind adaptarea la efectele
schimbărilor climatice (2013)
menţionează faptul că, este
crucial să se consolideze capa-
citatea de rezistenţă la schim-
bările climatice, arătând că,
gestionarea necorespunzătoare
a resurselor de apă poate afecta
semnificativ ecosistemele
naturale şi activităţile socio-
economice. Sectoarele econo-
mice sunt din ce în ce mai
expuse la riscurile de mediu, ca
urmare a fenomenului schim-
bărilor climatice, iar gestionarea
eficientă a riscurilor climatice
prezintă o importanţă majoră
pentru procesul de dezvoltare
durabilă.

În acest scop, strategia
propune un cadru integrat de
acţiune pentru domeniile vizate
de schimbările climatice:
energie, transport, industrie,
agricultură şi pescuit, biodi-
versitate şi dezvoltare regională,
iar în acest context abordarea
provocărilor climatice trebuie să
răspundă la minimizarea
pericolelor care planează asupra
mediului şi societăţii umane, în
scopul susţinerii dezvoltării
socio-economice ş i pentru
adaptarea infrastructurilor la
schimbările climatice previzibile.

Guvernul României a identificat
13 sectoare, în care sunt
necesare măsuri de adaptare la
schimbările climatice. Aceste
sectoare sunt următoarele: in-
dustria, agricultura, turismul şi
activităţile de agrement, sănă-
tatea publică, infrastructura,
construcţiile şi planificarea
urbană, transportul, resursele de
apă, silvicultura, energia, biodi-
versitatea, asigurările şi educaţia.
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Comisia Europeană a adoptat
la începutul anului 2021 o nouă
strategie a Uniunii Europene
privind adaptarea la schimbările
climatice, strategie care are drept
obiectiv principal,  elaborarea de
soluţ i i pentru problemele
existente şi care trebuie puse în
aplicare,  pentru că pierderile
economice, cauzate de  feno-
menele meteorologice extreme
sunt în creştere. Problemele
identificate sunt valuri de căldură
şi secete, distrugerea pădurilor,

eroziunea litoralului ca urmare a
creşterii nivelului mării.

Efectele negative ale
schimbărilor climatice afectează
nu numai economia, ci şi sănă-
tatea şi bunăstarea europenilor,
ale căror ţări sunt afectate  de
valurile de căldură. Noua strategie
a UE privind adaptarea la
schimbările climatice este una
mai ambiţioasă şi se bazează pe
evaluarea Strategiei Europa
2013, evaluare efectuată în anul
2018, dar şi pe consultări publice

deschise, care s-au derulat 2020.
Propunerea îndeamnă UE şi
statele membre să facă în
continuare progrese pentru a
stimula capacitatea de adaptare,
pentru a consolida rezilienţa şi a
reduce vulnerabilitatea faţă de
schimbările climatice.

Potrivit unor "estimările prudente",
expunerea economiei actuale a
UE la o încălzire globală de 3°C
peste nivelurile preindustriale, ar
antrena o pierdere anuală de cel
puţin 170 de miliarde EUR.

Bibliografie

https://www.europarl.europa.eu/
factsheets/ro/sheet/71/politica-de-
mediu-principii-generale-si-cadrul-de-
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https://eur-lex.europa.eu/legal-
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Agitaţia şi stresul marilor oraşe fac
să ne gândim, tot mai mult, la o
posibilitate prin care să putem regăsi
acea linişte interioară după care
fiecare dintre noi tânjim. Vorbim
despre acea linişte care ne încarcă
fizic şi mental şi care ne ajută să
trecem mai uşor peste „viaţa în viteză”
impusă de societatea modernă. Tot
mai des aud în jurul meu persoane
care vor o casă la ţară. O casă, parcă,
desprinsă din cărţile de poveşti pe
care ni le lecturau bunicii noştri.
Turiştii caută tot mai mult satele, cu
predilecţie pe cele din zona de
munte. Ei spun că doar astfel se
regăsesc pe sine şi că, aici, timpul
se scurge altfel.

Reducerea spaţiului verde şi a
zonei de linişte din centrele marilor
metropole, poluarea, creşterea trafi-
cului motorizat sunt doar câţiva dintre
factorii care îi determină pe oameni
să părăsească marile oraşe şi să
trăiască în suburbii sau la ţară. OMS
estimează că aproximativ 100.000
de decese pe an sunt strâns legate
de poluare. Eu cred că mai multe.
Extinderea urbană afectează, în
egală măsură, atât calitatea vieţii cât
şi a mediului. Zonele verzi dispar pe
zi ce trece, peisajele se reconturează,
totul în defavoarea noastră. Poluarea
sonoră generează afecţiuni precum
tulburări de somn, de concentrare,
dureri de cap, accidente vasculare
cerebrale. Populaţia oraşelor este
mai expusă „bolilor stilului de viaţă”
(diabet, afecţiuni ale inimii, etc.) dar
şi maladiilor transmisibile. Nici bolile
psihice nu-i ocolesc pe locuitorii
spaţiilor urbane, una dintre cauzele
evocate de specialiştii OMS fiind
izolarea socială. Aproximativ un
miliard de oameni locuiesc la mar-
ginea oraşelor iar condiţiile în care
trăiesc reprezintă un teren propice
pentru bolile sărăciei. În 2019 peste
113.700 persoane au lăsat oraşul
pentru viaţa la ţară, conform unei
statistici a INS. Pandemia a contribuit
şi ea în luarea acestor decizii.
Şi dacă vorbim despre om ca fiinţă

socială, întrebarea care se pune este:
de ce am ajuns în punctul în care
vrem să trăim departe de semeni?

Până la Jean-Jacques Rousseau
teoriile politice despre natura umană
susţineau că omul este o fiinţă
socială care se supune unei ordini
sociale şi trăieşte alături de semeni.
Sufletul acestuia se modela în
interiorul societăţii. Rousseau îşi
punea însă întrebarea dacă această
modelare a sufletului aduce fericirea

sau nefericirea omului.
Dacă ne rezumăm la societatea

de astăzi, o societate în care nedrep-
tatea a ajuns la cel mai înalt nivel, în
care diferenţele sociale sunt uriaşe,
la faptul că foarte mulţi dintre
semenii noştri au devenit lipsiţi de
empatie, egoişti, focusaţi doar pe
satisfacerea propriilor nevoi, indi-
ferent prin ce metode se realizează
acestea, oare nu ar trebui să ne
gândim la afirmaţiile lui Rousseau?

„Întreb care din două - viaţa
civilizată sau cea naturală este mai
susceptibilă să devină de nesuportat
celor care o trăiesc? Aproape că nu
vedem în jurul nostru decât oameni
care se plâng de existenţa lor; şi mai
mulţi sunt aceia care nu se plâng,
deşi sufletul le e plin de aceasta;
îmbinarea legilor divine şi omeneşti
abia dacă este de ajuns pentru a
împiedica dezordinea. Concluzia va
fi că, rătăcind prin păduri, fără
meşteşuguri, fără grai, fără locuinţă,
fără război şi fără legături, fără a avea
nevoie de semenii săi şi fără a avea
vreo dorinţă de a le face rău, poate
fără a recunoaşte vreodată pe
vreunul dintre ei în mod individual,
omul sălbatic, prea puţin supus
pasiunilor şi fiindu-i de ajuns lui
însuşi, nu avea decât sentimente şi
cunoştinţe potrivite cu această
stare...” (Discurs asupra originii şi
fundamentelor inegalităţii dintre
oameni)

Psihologul american Abraham
Maslow a întocmit o piramidă a ne-

voilor fiinţei umane şi a scos în
evidenţă cinci niveluri de necesităţi
pornind de la cele primare, pe care
le numeşte nevoi vitale sau
psihologice, trecând prin nevoile de
securitate (mediu stabil şi previzibil,
locuinţă, serviciu etc.), prin cele de
apartenenţă (iubire, integrare într-un
grup etc.), de stimă (încredere,
respect de sine şi aprecierea altora),
până la nevoile de valorizare/
realizare de sine, care să dea un
sens existenţei.

“Ceea ce un om poate să fie,
trebuie să fie”, spunea Abraham
Maslow. Persoanele împlinite sunt
cele care au ştiut să găsească
echilibrul între “eul ideal”şi “eul real”.

Specialiştii în dezvoltare personală
susţin că piramida lui Maslow este o

invitaţie la o călătorie de autocu-
noaştere, spre noi înşine, spre
găsirea echilibrului interior.

Persoanele care ajung să-şi
valorizeze sinele sunt capabile să-şi
construiască relaţii puţine, profunde
şi puternice, interesul acestora fiind
pentru calitate şi nu pentru cantitate.
Astfel de oameni sunt atenţi, tandri,
creativi în relaţiile cu familia şi prie-
tenii. Ei sunt generoşi, altruişti, chiar
dacă legăturile lor sunt selective.

Echilibrul interior joacă un rol
determinant în fericirea noastră.
Trebuie să găsim în noi acea putere
de a ne construi destinul singuri
indiferent de ceea ce lumea
exterioară ne-ar impune.

O persoană împlinită este cea care
trăieşte pentru realizarea scopurilor
pe care şi le fixează şi nu pentru cele
care-i sunt impuse. Cu alte cuvinte,
este un om liber prin libertatea şi
profunzimea gândirii. Important este
să descoperim cine şi ce dă sens
vieţii şi ne face fericiţi.

“Cu cât oamenii se îndepărtează
mai mult de viaţa cea simplă,
firească şi înaintează spre lux, cu atât
creşte şi neliniştea din ei. Şi cu cât
se îndepărtează mai mult de Dum-
nezeu, este firesc să nu afle nicăieri
odihna. De aceea umblă neliniştiţi
chiar şi împrejurul lumii – precum
cureaua maşinii împrejurul roţii
nebune – pentru că în toată planeta
noastră nu încape multa lor linişte.
Din traiul cel bun lumesc, din fericirea
lumească iese stresul lumesc”,
spunea Cuviosul Paisie Aghioritul.

Dacă pentru unii dintre noi o casă
la ţară, liniştea, familia şi câţiva
prieteni ne aduc fericirea atunci tot
ceea ce ne rămâne de făcut este să
ne atingem scopul.

“Dacă planifici în mod deliberat
să fii mai puţin decât eşti în stare
să fii, atunci trebuie să te avertizez
că vei fi nefericit pentru tot restul
vieţii tale”. Abraham Maslow

Fotografii: Cleo HUZU


