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Etapele aderãrii la
Uniunea Europeanã (I)

Statutul de stat membru al UE nu se poate obþine
imediat, ci presupune parcurgerea unei proceduri
complexe. Odatã îndeplinite condiþiile de aderare, þãrile
candidate trebuie sã aplice legislaþia europeanã în toate
domeniile. Procedurile complexe de aderare la Uniunea
Europeanã dureazã ani întregi, uneori chiar decenii.
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Contextul pandemiei
COVID-19 ºi mãsurile

luate de cãtre diverse þãri
Lect. univ.
dr. Alma

PENTESCU, ULBS

În cadrul unui studiu mai amplu, în acest articol ne-am propus să
explicăm contextul pandemiei COVID-19 la nivel global şi măsurile
indicate de OMS ca referinţă pentru măsurile luate de statele tratate în
lucrarea noastră drept studii de caz. (continuare din nr. trecut)
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 „Poate cã nu suntem capabili sã pregãtim
viitorul pentru copiii noºtri, dar putem cel puþin
sã ne pregãtim copiii pentru viitor”.

                               Franklin D. Roosevelt

"Noi trãim aici la o rãspântie de drumuri, la o rãspântie de culturi ºi,
din nefericire, la o rãspântie de nãvãliri ºi imperialisme. Noi nu putem fi
despãrþiþi de întregul complex geografic care, cum veþi vedea, ne
mãrgineºte ºi ne hotãrãºte destinul, între cele douã elemente care îl
stãpânesc, muntele ºi marea. Ceea ce aº vrea sã aparã lãmurit este cã
pentru a ne înþelege trecutul, trebuie sã înþelegem mai întâi întregul
complex geografic, istoric, geopolitic, din care acesta face parte".

Gheorghe Brãtianu în Chestiunea Mãrii Negre, Curs 1941-1942

o punte  între culturi
ºi civilizaþii diferite
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Încă de la înfiinţare, UE a fost
concepută ca organizaţie deschisă,
fenomen stipulat în Tratatele
fondatoare. Art. 98 al Tratatului de
la Paris din 1951 dispune că, orice
stat european poate cere, să adere
la Tratatul CECO. Art. 237 al
Tratatului de la Roma şi art. 205 al
aceluiaşi tratat confirmă această
stipulaţie. De asemenea, Tratatul
de la Maastricht în art. O reia acelaşi
text şi anume: "orice stat european
poate cere să devină membru al
Uniunii." Art. F din Tratatul de la
Maastricht mai introduce o condiţie
suplimentară, statul aderant să
de?ină un sistem de guvernare
format pe principii democratice. Tot
în Tratatul de la Maastricht  art. 3A
parag.1 se precizează că statele
membre şi Comunitatea Europea-
nă respectă principiul economiei
de piaţă deschisă, în care concu-
renţa este liberă. În concluzie, acele
state care nu îndeplinesc condiţiile,
nu pot să ceară din punct de vedere
juridic, să devină  membre cu drep-
turi depline ale Uniunii Europene.

Art. N din Tratatul de la Maastricht
aduce modificări în ceea ce pri-
veşte "aderarea", în sensul că
statele membre au dreptul să ceară
modificarea criteriilor de aderare.

Astfel, decizia de aderare repre-
zintă un act politic, care ţine de
Consiliul UE şi de statele membre.

Consiliul European din decem-
brie 1989, de la Strasbourg a lansat
ideea de creare a unui nou tip de
acord de asociere, pentru statele
din Europa Centrală şi de Est.
Această decizie a stat la baza orien-
tării, care a dominat Conferinţa
Interguvernamentală din 1991,
favorabilă adâncirii integrării, mai
degrabă decât extinderii. Astfel în
perioada 1991 - 1996 au fost în-
cheiate Acorduri de asociere euro-
pene cu toate viitoarele state can-
didate, acorduri ce au intrat în
vigoare între 1994 - 1998.

La origine, se află cererea, pe
care un stat european candidat la
aderare o adresează Consiliului
UE. Comisia Europeană exami-
nează posibilităţiile şi dificultăţiile
generale ale aderării cerute.

După 1989 relaţiile economice şi
politica dintre UE şi ţările din Europa
Centrală şi de Est s-au intensificat
puternic, evoluând foarte repede,
au cunoscut diverse faze marcate
printr-o schimbare constantă a
instrumentelor relaţionale.

Primele Acorduri dintre UE şi
aceste ţări au fost Acorduri de
comerţ şi cooperare, iar a doua
generaţie de acorduri Europene
(de asociere) se bazează pe art.
237 al Tratatului de la Maastricht,
care are un conţinut mai larg, astfel?
că aceste acorduri se înscriu într-
un context politic dominat de
interesul unei extinderii către Est.

În tratatele constitutive ale
Uniunii Europene este stipulat că
orice stat european, care doreşte
să adere la Uniunea Europeană
(UE) trebuie să respecte valorile
comune ale UE, definite în articolul
2 din Tratatul privind Uniunea
Europeană (TUE) ş i anume:
respectarea demnităţii umane, a
libertăţii, democraţiei, egalităţii,
statului de drept, drepturilor omului,
inclusiv a drepturilor persoanelor
care aparţin minorităţilor.

 Totodată, acestea se angajează
să respecte valorile Uniunii Euro-
pene, în cadrul Uniunii Europene
şi în relaţia cu ţările terţe.

Ţara candidată trebuie,
în primul rând,
să îndeplinească
o serie de condiţii.

Aceasta trebuie să îndeplinească
criteriile de eligibilitate definite de
Consiliul European de la Copen-
haga din 1993 şi completate de
Consiliul European de la Madrid
din 1995.

Acestea sunt:

- stabilitatea instituţiilor garante
ale democraţiei statului de drept,
drepturilor omului, respectului şi
protecţiei minorităţilor. Potrivit
prevederilor Constituţiei, minori-
tăţile naţionale pot fi reprezentate
în parlament şi în organele locale.

- existenţa şi funcţionarea eco-
nomiei de piaţă. În cadrul econo-
miei de piaţă, echilibrul între cerere
şi ofertă se stabileşte prin jocul
liber al forţelor de piaţă. O eco-
nomie de piaţă funcţionează atunci
când, sistemul juridic, inclusiv re-
glementarea dreptului de proprie-
tate, este pus la punct şi gata să fie
aplicat. Funcţionarea economiei
de piaţă este facilitată şi de stabi-
litatea macroeconomică şi de con-
sensul forţelor politice în adoptarea
strategiei economice. Un sistem
financiar bine dezvoltat şi structurat
şi absenţa barierelor la intrarea şi
ieşirea de pe piaţa a agenţilor eco-
nomici contribuie şi ele la funcţio-
narea eficientă a economiei de
piaţă.

- capacitatea de a face faţă
presiunilor concurenţiale şi forţelor
pieţei. Se poate aprecia că pot să
fie identificate câteva elemente,
care oferă indicaţii în legătură cu
capacitatea economiei naţionale,
de a face faţă concurenţei agenţilor
economici comunitari. Este nece-
sar un cadru juridic naţional, în care
agenţii economici să acţioneze,
asemănător cerinţelor funcţionării
Pieţei Interne Unice.

- capacitatea asumării obliga-
ţiilor ce îi revin unui membru al
Uniunii Europene. Aderarea unei
ţări la Uniunea Europeană implică
în mod necesar şi asumarea unor
obligaţii, care derivă din criteriile ce
stau la baza aderării: tranziţia la
economia de piaţă şi la democraţie
trebuie să ţină pasul sau chiar să
devanseze momentele cheie ale
perioadei de tranziţie, în calitate de
asociat al U.E.; elaborarea cadrului
legislativ intern pentru democraţie
şi economie de piaţă trebuie să
dea prioritate acelor aspecte şi
elemente, care fac posibilă funcţio-
narea Acordului European, con-
form calendarului convenit; refor-
mele legislative şi instituţionale
trebuie să coboare în profunzimea
structurii societăţii, ca o condiţie a
valorificării avantajelor Acordului
European; colaborarea politică cu
U.E. deschisă de prevederile Acor-
dului European trebuie permanent
consolidată cu acţiuni concrete de
cooperare comercială, economică
şi financiară, de natură să acce-
lereze facilităţile economiei; gră-
birea procesului de macrostabili-
zare economică; dezvoltarea coo-
perării cu celelalte ţări, asociate ca
o condiţie a constituirii unei struc-
turi compatibile cu cele existente
în U.E.

Capacitatea de absorbţ ie a
Uniunii Europene sau capacitatea
de integrare reprezintă un alt
element fundamental. UE trebuie
să fie în măsură să accepte noi
membri, în paralel cu consolidarea
integrării şi garantarea funcţionării
instituţiilor şi politicilor sale.

 La rândul lor, noile state mem-
bre trebuie să fie bine pregătite
pentru a-şi asuma statutul de stat
membru. De asemenea, extinde-
rea trebuie să beneficieze de
sprijinul opiniei publice în statele
membre şi în ţările candidate.

Dacă o ţară candidată înde-
plineşte aceste criterii, negocierile

de aderare pot fi lansate. Consiliul
European decide cu privire la
oportunitatea deschiderii negocie-
rilor, pe baza avizului Comisiei
Europene. Negocierile de aderare
reprezintă fundamentul procesului
de aderare. Acestea se referă la
adoptarea, implementarea ş i
aplicarea acquis-ului comunitar de
către ţările candidate.

Paºii de aderare la
UE sunt prevãzuþi

în art. 49 din TUE.
Iniþial, statul care

doreºte sã adere
la UE, adreseazã

cererea sa de
aderare Consiliului
 Uniunii Europene.

Parlamentul European şi parla-
mentele naţionale sunt informate
cu privire la această cerere.

Consiliul consultă apoi Comisia
şi solicită aprobarea Parlamentului
European, care se pronunţă cu
majoritatea membrilor care îl
compun. În cazul unui aviz favorabil,
Consiliul se pronunţă în unani-
mitate cu privire la cererea de
aderare.

 Condiţiile de aderare

şi adaptările impuse de aceasta
tratatelor şi instituţiilor fac obiectul
unui acord între statele membre şi
statul solicitant. Acest acord (sau
tratat de aderare) se supune
ratificării de către toate statele
contractante.

 Orice cerere de aderare face
obiectul unui aviz al Comisiei şi al
unei decizii a Consiliului, care îi
atribuie ţării solicitante statutul de
ţară candidată. Acest statut nu
înseamnă neapărat iniţ ierea
imediată a negocierilor în vederea
aderării.

Cu privire la durata procesului de
aderare, calculată de la depunerea
cererii de aderare până la adera-
rea propriu zisă, aceasta este
cuprinsă între 9 ani şi 3 ani.

Cu fiecare val de extindere, s-au
făcut noi ajustări din partea
candidaţilor, mai ales în domeniul
economic, din raţiuni politice şi
economice.

Procesul de negociere

pentru aderare a scos în evidenţă
multe domenii sensibile din punct
de vedere al derogării sau al

perioadelor tranzitorii: agricultură,
libera circulaţie a forţei de muncă,
politica regională, mediu încon-
jurător, buget etc.

Drumul aderării

a fost în principiu identic: depu-
nerea unei cereri de aderare, ela-
borarea unui Aviz al Comisiei, ne-
gocieri de aderare, încheierea do-
cumentelor finale de aderare la UE.

Obiectivul negocierilor este de a
sprijini ţările candidate, să se
pregătească pentru asumarea
obligaţiilor de state membre, după
momentul aderării.

Negocierile se bazează pe
meritele proprii ale fiecărei ţări
candidate şi se desfăşoară în mod
individual; gradul de pregătire
pentru aderare poate varia de la o
ţară candidată la alta. Derularea
negocierilor de aderare are loc într-
un cadru de negociere stabilit de
Consiliu, la propunerea Comisiei.

 Acesta oferă o perspectivă a
negocierilor, care trebuie derulate
şi ţine seama de situaţia şi carac-
teristicile fiecărei ţări candidate.

La baza negocierilor
 stã urmãtorul

 principiu:
"nimic nu este

 convenit definitiv,
 pânã nu se

convine totul".

Negocierile de aderare la UE
sunt negocieri atipice, termenul de
negociere este impropriu în
condiţiile în care acquis-ul este ab
initio nenegociabil. Ceea ce se
negociază sunt perioadele de
tranziţie şi derogările.

Dacă procesul de extindere se
realizează prin metodele clasice de
negocieri, purta o altă denumire.

Practica negocierilor a pus în
evidenţă caracteristicile procesului
de negociere a aderării şi anume:
la nivel comunitar, procesul intră în
competenţa miniştrilor de externe
ai statelor membre; la nivel naţio-
nal, este coordonat de ministrul
afacerilor externe, fiind considerat
un proces de politică externă; este
un exerciţiu combinat, tehnic şi
politic, de analiză a legislaţiei ţării
candidate şi comunitare şi adap-
tarea în plan intern a ţării candidate
la legislaţia comunitară; derogările
şi perioadele de tranziţie sunt
negociate pentru domeniile de
importanţă naţională în statele

candidate şi considerate sensibile
la nivel comunitar; statul candidat
trebuie să dea dovadă de spiritul
deschiderii şi al onestităţii, în pre-
zentarea şi discutarea cu partenerii
comunitari, a problemelor care
ridică dificultăţi.

Negocierile de aderare la UE se
derulează prin procedura scrisă.
Ţările candidate depun la Comisia
Europeană documente de poziţie,
pentru fiecare capitol de negociere.
Aceasta le transmite ţărilor membre
şi propune, după consultări, un
proiect de poziţie comună. Odată
aprobată de către Consiliul Uniunii
Europene, poziţia comună reprezintă
opţiunea de acceptare sau nu a
documentului de poziţie a ţării
candidate. Dacă documentul de
poziţie este acceptat, negocierile
sunt declarate închise provizoriu. În
caz contrar, sunt cerute informaţii şi
se consideră că negocierile sunt
deschise la capitolul respectiv.
Capitolele de negociere sunt stabi-
lite pentru fiecare semestru al unei
Preşedinţii a Consiliului UE, în baza
propunerii Comisiei UE, împreună
cu un calendar al reuniunilor
Conferinţei de Aderare. Acestea
constituie "Programul Preşedinţiei
UE pentru Conferinţa de Aderare".

Conferinţa de Aderare

constituie cadrul formal de
evaluare şi atestare a îndeplinirii
criteriilor de aderare. Negocierile
constau în convingerea ţărilor
membre că acquis-ul va fi transpus
şi aplicat în momentul aderării.
Conferinţa de Aderare ia două decizii
de natură politică, prima -
deschiderea negocierilor, iar a doua
- închiderea lor. În etapa de început
a conferinţei, indicatorul principal
este numărul de capitole deschise,
iar în etapa următoare, indicatorul
principal îl constituie numărul de
capitole provizoriu închise.
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Aşadar, am putea spune că primul
val al pandemiei a fost gestionat
foarte bine de către Japonia,
urmând ca repercusiunile lipsei
restricţiilor să se observe ulterior.

Marea Britanie

Conform informaţiilor puse la
dispoziţie de către guvernul Marii
Britanii, acesta a impus carantina în
Marea Britanie pe 23 martie 2020. A
intrat în vigoare din 26 martie şi a
fost prelungită la data de 16 aprilie
2020 pentru încă cel puţin trei
săptămâni. Deşi le era recomandat
cetăţenilor să lucreze de acasă, la
data de 10 mai 2020, Prim-ministrul
Boris Johnson le-a transmis celor ce
nu aveau posibilitatea să lucreze de
acasă, să se întoarcă la locurile de
muncă, evitând transportul în comun,
conform Institute for Government
analysis.  La data de 1 iunie 2020 s-
a oficializat redeschiderea şcolilor, iar
pe 15 iunie s-au redeschis maga-
zinele ,,non-esenţiale". Din 23 iunie
a urmat o relaxare a restricţiilor, cu
obligativitatea păstrării unei distanţe
de 2 metri. La începutul lunii iulie, s-
a impus prima carantină locală din
Marea Birtanie în Leicester şi în părţi
din Leicestershire, conform Institute
for Government analysis. Din 15 iunie
2020, masca devine obligatorie în
mijloacele de transport public
singurii exceptaţi de la aceste reguli
fiind copiii sub 11 ani şi persoanele
cu dizabilităţi. Însă, guvernul britanic
a transmis publicului să nu utilizeze
în exces măştile chirurgicale pentru
a nu crea un deficit în echipamentul
medical al cadrelor medicale (Al
Jazeera, 2020). Aşadar, guvernul
britanic a stabilit existenţa unor locuri
unde masca era indispensabilă,
precum în saloanele de înfrumuse-
ţare, fiindcă distanţa socială nu era
posibilă, dar a stabilit şi care sunt
persoanele cărora nu le era absolut
necesară purtarea unei măşti,
precum personalului care lucrează
în magazine sau în alte spaţii
interioare (BBC, 2020b). Pe data de
24 iulie 2020, masca a devenit
obligatorie în toate magazinele din
Anglia, iar persoanele ce nu res-
pectau această nouă regulă erau
obligate să plătească o amendă în
valoare de peste 100 de lire (BBC,
2020a). În luna august, s-a decis
redeschiderea teatrelor şi a pistelor
de bowling, conform Institute for
Government analysis, însă creşterea
numărului de cazuri necesita impu-
nerea unor noi măsuri restrictive,
astfel că în luna septembrie s-a decis
reluarea activităţii angajaţilor de
acasă şi obligarea cafenelelor,
barurilor şi a restaurantelor de a îşi
închide activitatea la ora 22
(Gillespie şi Culbertson, 2020). La
data de 5 noiembrie 2020, în Marea
Britanie a început cea de-a doua
carantină urmând să se sfârşească
pe 2 decembrie 2020. Din 6 ianuarie
2021, Marea Britanie a intrat în cea
de-a treia carantină la nivel naţional.
În luna martie, s-a decis redes-
chiderea şcolilor, cu respectarea
normelor privitoare la distanţarea
socială şi la purtarea măştilor,
conform Institute for Government
analysis. Din luna martie, englezilor
li se permiteau întâlnirile în aer liber
(între şase persoane sau două
familii), puteau desfăşura activităţi
sportive în aer liber, iar deşi se elimi-
na regula ce se referea la interzi-
cerea părăsirii locuinţelor, oamenii
sunt îndemnaţi să lucreze de acasă
şi să evite călătoriile în spaţiile
aglomerate sau în străinătate,
conform UK Cabinet Office (2021).

Norvegia

Încă de la debutul pandemiei în
Norvegia din luna februarie 2020,
statul nordic a gestionat foarte bine
evoluţia cazurilor pozitive. Chiar dacă
numărul de cazuri era semnificativ

mai scăzut în Norvegia faţă de
celelalte state urmărite în această
lucrare, pe 12 martie 2020 auto-
rităţile au stabilit necesitatea
impunerii carantinei naţionale. Acest
lucru presupunea închiderea tuturor
unităţilor de învăţământ, suspen-
darea tuturor activităţilor culturale sau
a evenimentelor sportive, închiderea
sălilor de fitness, a saloanelor de
înfrumuseţare, a studiourilor pentru
tatuare şi a piscinelor. Restaurantele
de tip bufet au fost închise iar
celelalte unităţi precum cafenele,
restaurante sau baruri trebuiau sa
asigure păstrarea distanţei de un
metru între clienţi. S-a impus restric-
ţionarea către centrele medicale şi
introducerea controlului pentru
acces, iar personalului medical i se
interziceau călătoriile în afara ţării. În
ceea ce priveşte adunările, numărul
persoanelor care puteau participa
era limitat. În schimb, magazinele
funcţionau în mod normal, iar
transportul în comun nu era afectat,
conform sursei The Local (2020).
Deşi în celelalte ţări europene masca
era obligatorie, ţările nordice făceau
excepţie de la această regulă. Pe
data de 14 august 2020 Ministerul
Sănătăţii a transmis pentru prima
dată cetăţenilor recomandarea să
poarte măşti de protecţie atunci când
circulă cu mijloacele de transport în
comun sau când se află în interiorul
sau în apropierea capitalei Oslo, în
urma unei creşteri semnificative a
cazurilor pozitive de COVID-19.
După cel de-al doilea val al
pandemiei, măştile au devenit
obligatorii în zonele menţionate,
atunci când distanţa de minim un
metru nu se putra respecta. În anul
2021, statul nordic a stabilit relaxarea
unor măsuri, astfel încât cetăţenilor
le-au fost permise întâlnirile în grupuri
mai mari şi servirea de băuturi
alcoolice în baruri până la miezul
nopţii, conform declaraţiei premie-
rului Erna Solberg. De asemenea,
s-au redeschis sălile de fitness,
cinematografele, teatrele şi restau-
rantele, iar copiilor li s-a permis să
desfăşoare activităţi sportive în
spaţiile interioare (Klesty şi Adomaitis,
2021). Norvegia este una dintre ţările
ce au avut parte de unele dintre cele
mai scăzute rate de infectare şi
decese la nivel european, acesta
fiind rezultatul testării frecvente şi a
înăspririi măsurilor după ce în luna
martie din ce în ce mai multe
persoane necesitau spitalizare. Însă,
de atunci, ratele de infectare au
scăzut în mod constant, permiţând
norvegienilor să spere că cel de-al
treilea val de infecţie era departe de
a se stabili în Norvegia (Klesty şi
Adomaitis, 2021).

România

Ca efect al apariţiei primelor cazuri
de coronavirus pe teritoriul României
şi a depăşirii pragului de 100 de
persoane ce erau testate pozitiv
pentru coronavirus, preşedintele
României a declarat stare de
urgenţă pe întreg teritoriul, la data
de 16 martie 2020, conform Decre-
tului nr. 195 din 16 martie 2020. Astfel,
au fost închise toate unităţile de
învăţământ, restaurantele, hotelurile,
cafenelele şi orice tipuri de spaţii
destinate acestor scopuri, iar
cetăţenii puteau să utilizeze serviciile
doar prin intermediul celor  care
puneau la dispoziţie servicii de tip
,,drive-in", ,,room-service" sau livra-
rea la domiciliu. La data de 17 martie
2020 a fost publicată o Ordonanţă
Militară, Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 1/1999, (Ministerul
Afacerilor Interne, 2020) publicată în
Monitorul Oficial al României, care
prevedea suspendarea tuturor
zborurilor către şi din Spania, inter-
zicerea organizării şi desfăşurării
oricărui tip de eveniment ce includea
mai mult de 100 de persoane în
spaţii deschise. În ceea ce priveşte
mobilitatea persoanelor, de la data
de 21 martie 2020, conform Ordo-
nanţei Militare nr. 2 din 21.03.2020
(Ministerul Afacerilor Interne, 2020),
cetăţenii aveau voie să îşi pără-
sească locuinţele doar pe baza unei
declaraţii pe proprie răspundere sau
prin prezentarea adeverinţei de la
angajator, făcând dovada impo-
sibilităţii lucrului de acasă. În inter-
valul 6-22 era permisă, conform
declaraţiei pe proprie răspundere,
circulaţia doar către locurile de
muncă, pentru achiziţionarea
alimentelor de strictă necesitate,
pentru plimbarea animalelor, pentru
ingrijirea persoanelor în vârstă sau
pentru urgenţe medicale. În martie
2020 devine obligatorie purtarea
măştii în toate magazinele, în
mijloacele de transport în comun şi
în spaţiile publice închise. După
ieşirea din carantină (15 mai 2021),
masca devenea obligatorie şi în
exterior, însă doar în spaţiile
aglomerate. Nerespectarea regulilor
impuse de autorităţi privind purtarea
măştilor în spaţiile închise se
sancţiona cu amendă intre 500 şi
2.500 de lei. În urma creşterii rapide
a numărului de cazuri, în luna octom-
brie 2020, şeful Departamentului
pentru Situaţii de Urgenţă a anunţat
că purtarea măştii devenea
obligatorie în toate spaţiile deschise,
în zonele în care incidenţa infectărilor
cu virusul SARS-CoV-2 depăşea 3
la mia de locuitori. La fel ca în
celalalte state, în urma vaccinării
unui număr din ce în ce mai mare al

populaţiei, restricţiile au început să
fie ridicate. Astfel, în anul 2021
restricţiile de circulaţie existau doar
pe timpul nopţii, în intervalul orar 23-
5. Pe data de 5 mai 2021, unităţile
de învăţământ au început să se
deschidă, în mod treptat, iniţial doar
pentru elevii claselor terminale
(clasele a 8-a, a 12-a şi a 13-a ). Din
15 mai restricţiile de circulaţie şi cele
privitoare la purtarea măştilor în
exterior au fost ridicate, prin
modificarea anexelor 2,3, la HG 531
din 2021 (Guvernul României, 2021)
privind prelungirea stării de alertă,
conform declaraţiei oficiale a prim-
ministrului. Totodată, acesta a stabilit
şi programul de funcţionare al
restaurantelor, barurilor, cafenelelor
sau teraselor, care puteau menţine
deschise localurile în intervalul 5-24,
iar centrele comerciale urmau a fi
deschise până la ora 22.

Spania

Spania a fost una dintre cele mai
afectate ţări europene de această
pandemie, având un număr foarte
mare de cazuri pozitive. Guvernul
spaniol a declarat la data de 14
martie 2020 carantina naţională
pentru următoarele 15 zile. Acest
lucru presupunea reducerea funcţio-
nării oricărui tip de transport în
comun, la o treime din capacitatea
lor obişnuită. De asemenea, majo-
ritatea barurilor, restaurantelor sau
magazinelor au fost închise, rămâ-
nând deschise doar magazinele ce
furnizau produse alimentare,
farmaciile şi benzinăriile. Celelalte
ţări şi-au îndrumat cetăţenii să evite
zborurile în Spania, atunci când
acestea nu reprezintă călătorii de
strictă necesitate (BBC, 2020c).
Ulterior, s-a luat măsura închiderii
companiilor şi desfăşurării activită-
ţilor de la domiciliu, în situaţia în care
acest lucru era posibil. Pe 20 mai
2020, masca a devenit obligatorie
în Spania, pentru toate persoanele
de peste 6 ani, în toate spaţiile publice
interioare, dar şi exterioare atunci
când păstrarea distanţei de 2 metri
între persoane era imposibil de
realizat (Al Jazeera, 2020). Carantina
a luat sfârşit la data de 21 iunie 2020,
Spania încercând să revină treptat
la normalitate. Au fost reluate zboru-
rile către şi din Spania, dar turiştii au
fost foarte puţini, conform sursei de
ştiri din Spania, El Pais (2020). În
urma relaxării măsurilor restrictive,
probabil mult prea devreme,
numărul de cazuri a crescut din nou
în luna iulie, acest lucru necesitând
reimpunerea anumitor restricţii. În
luna iulie a anului 2020, purtătoarea
de cuvânt a executivului catalan,
Meritxell Budo, a informat cetăţenii

că purtarea măştii este obligatorie
în toate spaţiile publice sau private
şi în exterior, atunci când nu era
respectată o distanţă de minimum
1,5 metri, conform Catalan News
(ACN Barcelona, 2020). Dat fiind
faptul că numărul de cazuri era în
creştere, capitala Madrid a fost
supusă din nou carantinării, la data
de 1 octombrie 2020 (BBC, 2020d)
Starea de urgenţă a luat sfârşit în luna
mai 2021, atunci când numărul
persoanelor vaccinate a început să
fie într-o continuă creştere, opus
numărului de cazuri pozitive. Cu
toate acestea, autorităţile recoman-
dau în continuare menţinerea
anumitor restricţii precum purtarea
măştii sau păstrarea distanţei,
conform El Mundo (2021). Pentru
Spania, măştile de protecţie au
reprezentat principala barieră socială
pentru stoparea răspândirii coro-
navirusului. Până la finalul lunii mai
a anului 2021, Ministerul Sănătăţii
nu a stabilit o dată concretă în care
purtarea măştilor nu va mai fi nece-
sară, însă sunt luate în considerare
unele măsuri de relaxare cu privire
la acoperirea feţei (Mouzo, 2021).

SUA

Centrul pentru Controlul şi Pre-
venirea Bolilor din Statele Unite
(CDC) nu a impus folosirea măştilor
de protecţie de către cetăţeni, ci
recomandă acoperirea feţei cu
materiale simple şi uşoare din
pânză, realizate din materiale pentru
uz caznic, pentru a reuşi să înceti-
nească răspândirea virusului
COVID-19 şi, totodată, pentru a
împiedica persoanele asimpto-
matice să transmită virusul altor
persoane (Al Jazeera, 2020). Cu
toate acestea, în luna aprilie 2020
existau 7 state americane în care
masca era obligatorie în toate spaţiile
publice unde distanţa fizică nu putea
fi respectată. Aceste state erau:
Connecticut, Hawaii, Maryland, New
Jersey, New York, Pennsylvania şi
Rhode Island (Kim et al., 2020).
Ulterior, în anul 2021, odată cu
evoluţia cazurilor pozitive, pe lista
statelor ce impuneau obligativitatea
purtării măştii s-au adăugat şi:
Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas,
California, Colorado, Delaware,
District of Columbia, Florida, Geor-
gia, Idaho, Illinois, Iowa, Indiana,
Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine,
Massachusetts, Michigan, Minnesota,
Mississippi, Missouri, Montana,
Nebraska, Nevada, New Hamp-
shire, New Mexico, North Carolina,
North Dakota, Ohio, Oklahoma,
Oregon, South Carolina, South
Dakota, Tennessee, Texas, Utah,

sursa Clinica ImunoMedica

continuare în pag. 6
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Competiţia economică - şi nu
doar - este cvasigenerală. La ea
participă - şi nu numai pe măsura
posibilităţilor - mari puteri indus-
triale şi ţări subdezvoltate, ţări
sărace şi ţări bogate. Ei îi sunt
subordonate eforturi de mii de
mld. dolari anual. Ceea ce în-
seamnă, însă, cu mult mai mult,
dacă se au în vedere imensul
potenţial ştiinţific circumscris
proliferării arsenalelor militare,
capacităţile de producţie afectate,
specialistii integrati în acest pre-
tenţios domeniu etc. Certitudini.
Dar dincolo de orice argumente,
avertismentele istoriei sunt clare:
în ultimii 5000 de ani de istorie a
omenirii, în lume au avut loc circa
25 de mii de războaie soldate cu
peste 4 miliarde de morţi; ceva
aproape de jumătatea populaţiei
actuale a globului. Dacă proporţia
de ansamblu a acestor catastrofe
este de un asemenea drama-
tism, ritmurile de creştere anunţă
- în condiţiile în care nu vor fi
întreprinse acţiuni umane coro-
borate şi potrivnice - sfârşitul vieţii
şi civilizaţiei pe Terra. Iată: numai
în Europa numărul victimelor
războaielor  a fost în secolul al
XVII-lea - 3 milioane; în secolul
al XVIII-lea - 5 milioane, în
secolul al XIX-lea - 6 milioane, în
secolul al XX (până la sfârşitul
anului 1983) - peste 100 mi-
lioane, din care 20 de milioane în
Primul Război Mondial şi 50 de
milioane în a doua conflagraţie
mondială. Dar iată şi o altă scară
de referinţă: creşterea pierderilor
în rândul populaţiei civile pe
măsura perfecţionării mijloacelor
militare. În Primul Război Mon-
dial, numărul civililor ucişi a fost
de 500 mii, respectiv 5% din
totalul celor căzuţi; în Al Doilea
Război Mondial, au fost ucişi 25
de milioane de civili, ceea ce
reprezintă 50% din totalul mor-
ţilor; în conflictele armate de după
1945, aproape 90% din cei ucişi
au fost civili (vezi şi Anuarul
SIPRI, Taylor and Francis, Londra
1984). În prezent, cifrele
sunt sensibil mai mari (Afga-
nistan, Nagorno-Karabah, Siria,
Africa, Iugoslavia, agresiunea
Rusiei în Ucraina etc.).

Oamenii pot pieri în proporţii de
masă nu doar de pe urma

conflictelor nucleare ca atare, ci
şi ca urmare a consecinţelor
provocate de ele. Una dintre
acestea: iarna nucleară. Mai mulţi
cercetători americani au elaborat
un studiu potrivit căruia exploziile
nucleare, chiar reduse ca număr
şi arie geografică, dezlănţuie
cutremure de mari proporţii,
incendii devastatoare, nori uriaşi
şi depuneri imense şi nocive de
cenuşă radioactivă. În atmosferă,
milioane de tone de praf şi fumul
se vor constitui într-o perdea
opacă între Pământ şi Soare,
finalmente atotcuprinzătoare,
lipsind astfel Terra de lumina şi
căldura marelui astru. Această
stare numită "iarna nucleară",
ucigasă, nemijlocit sau mijlocit,
pentru toţi presupuşii supra-
vieţuitori ai conflictelor nucleare.
Nu este vorba doar de arsuri şi
iradieri, ci mai ales de faptul că
ploile s-ar opri pretutindeni, iar
temperatura ar coborî pe tot glo-
bul sub zero grade. Fenomene
dezastruoase şi ireversibile.
Marile şi micile grânare ale lumii
nu ar mai exista, orice producţie
agricolă ar fi compromisă, vege-
taţia - ca şi omul - urmând să
dispară încetul cu încetul...

Apare apocaliptic şi faptul că
puterea totală a arsenalelor
nucleare existente în prezent

însumează capacitatea de
distrugere a milioane şi milioane
de bombe asemănătoare celei de
la Hiroshima, ceea ce reprezintă
echivalentul a zeci şi zeci de
tone TNT pentru fiecare bărbat,
femeie sau copil de pe planetă.
Să notăm, totodată, că a cum-
păra o bombă atomică, a fabrica
una chiar cu metode artizanale
sunt lucruri de mult posibile în
lumea de astăzi, explozii
nucleare cu forţa de a "termina"
jumătate din Paris sau chiar tot
Parisul putând fi, mai greu sau
mai uşor, concepute şi declan-
şate de nu puţine inteligenţe
diabolice: cu condiţia de a fi
întreprinzătoare, perseverente şi
de a avea la dispoziţie un anumit
cuantum de mijloace financiare.

Nu mai sunt necesare alte
demonstraţii pentru a arăta că o
nouă conflagraţie mondială va
duce, în ultimă instanţă, la pierirea
întregii populaţiei a globului, a
Terrei însăşi. După cum nu mai
sunt necesare argumente pentru
a releva şi înţelege imensa putere
constructivă pe care o dobân-
deşte omul prin energia nucleară,
dacă nu o sorteşte morţii şi
distrugerilor, ci vieţii, progresului
şi civilizaţiei.

Fără să fie propriu-zis un sa-
vant atomist, dar înţelegând cât
se poate de bine marea impor-
tanţă a acestor descoperiri care
înarmau omul cu o putere uriaşă,
Einstein, cu girul marelui său
prestigiu, îi scria preşedintelui
american Roosevelt: "Domnule,
câteva cercetări recente ale lui
E. Fermi şi L. Szillard, care mi-
au fost comunicate în manuscris,
mi-au permis să cred că ele-
mentul uranium poate deveni o
nouă şi importantă sursă de
energie în viitorul imediat...". Aşa
spuneau ei atunci. Dar astăzi?
Din întreaga această perspectivă,
completată şi dezvoltată apoi,
energia atomică folosită de om
învederează o dublă ipostază:
raţiune, speranţă, zâmbet, pe de
o parte, demenţă, spaimă, ură,
risc pe de alta. Doctor Jekyll şi
Domnul Hyde din romanul cu
acelaşi nume al scriitorului
american R.L. Stevenson. Iată,
ameninţările lui Vladimir Putin.

Cum am mai spus, între
avatarurile societăţii moderne,
armele nucleare, pericolul nuclear
- spectrul distrugerii rapide a
omenirii. Este neîndoielnic,
gesturile omului - individuale,
colective, sociale - au avut şi au
o uriaşă complexitate, cel mai
adesea greu de stăpânit, de
prevăzut, chiar de presimţit. Apare
"efectul pervers" - obiectul încă
al unor intense şi moderne
confruntări sociologice - proces
ce îşi află geneza în complicatul
sistem al acţiunii şi interacţiunii
umane şi al cărui teren de
manifestare cel mai generos este
timpul contemporan. Se ştie,
automobilul a fost creat să facă
mai rapidă şi să faciliteze de-
plasarea omului. Ori, în condiţiile
creşterii fantastice a numărului
de automonile, în marile aglo-
meraţii urbane, care, din păcate,
se extind tot mai mult astăzi, se
circulă  mai repede cu bicicleta.
Relativ asemănător s-au desfă-
şurat şi se desfăşoară lucrurile
cu arma nucleară: a fost creată
spre a impune oricărui adversar.
Astăzi, însă, chiar cei care au
creat-o se tem imens de ea.

Să mergem, însă, înapoi, în
timp. Raymond Cartier, istoric
francez de marcă, remarcabil
scriitor şi ziarist, ani buni director
al Paris-Match-ului, localizează
germeni ai situaţiei explozive
actuale în anii de început ai
acestui secol, în acea "la belle
époque", roză şi parfumată, para-
disul. Dar cu temeliile economice,
sociale, tehnice erodate în mod

implacabil, consecinţele urmând
să se vadă mai târziu, infernul în
devenire: "1900 însemna încă ora
engleză a lumii. Regina Victoria
era divinitatea tutelară a unui "al
doilea imperiu roman". Lira
sterlină: o stâncă aşa cum este
Gibraltarul. Războiul burilor, spre
care grăbea un tânăr numit
Winston Churchill, în căutare de
aventuri, era privit ca un accident,
oarecum deconcertant, dar
oricum minor. Gelozind Anglia,
deşi relativ integrată în sistemul
ei, Europa continentală, elitele ei
sociale, cunoşteau o plenitudine
aurită. America era doar o aven-
tură îndepărtată. Societatea
burgheză intuia unele semnale
alarmante, dar nu le dădea prea
mare importanţă: le privea
nonşalant şi le considera mai
degrabă argumente ale stabilităţii
fericirii ei. Un tânăr numit Lenin
edita, în Elveţia, o foaie revolu-
ţionară, Iskra (Scânteia), iar un
tânăr numit Ghandi medita în
Africa de Sud asupra mijloacelor
prin care englezii puteau fi alun-
gaţi din India: termite invizibile
care săpau fundamentele turnului
Babel. Pe baza de nisip de la
Kitty Hawk, fraţii Wright ajungeau
la zborul mecanic. Röntgen,
Hertz, Becquerel, Pierre şi Marie
Curie, Planck, J,J,Thomson, Ru-
therford, precum şi un matema-
tician de 20 de ani, Albert Eins-
tein, aduceau date noi asupra
relaţiilor materiei şi energiei.
Oamenii din 1900 credeau cu toţii
că victoria spiritului uman va fi în
măsură să reconcilieze popoa-
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rele, generalizând libertatea... Se
afirma: secolul XX va fi al ştiinţei
şi păcii". Din nou certitudini sau
relative certitudini...

Cuvinte care s-au adeverit doar
pe jumătate şi doar într-un anume
sens. Secolul XX şi cel următor
au fost şi sunt ale ştiinţei, ale unei
ştiinţe ce a repudiat hotărât multe
din vechile ei judecăţi, înfăptuind
salturi spectaculoase; pe cât de
benefice au fost şi sunt acestea
pentru un spirit raţional şi lucid,
pe atât de ameninţătoare faţă de
om şi civilizaţia sa s-au vădit şi
se vădesc ele în mâna brutalităţii,
vanităţii şi grotescului, personaje
cu roluri încă de primă mână pe
scena contemporană. Iar ale păcii,
secolele amintite nu au fost deloc.

Bilanţul primei jumătăţi a
secolului XX cuprinde două grave
conflagraţii mondiale, în care au
pierit milioane şi milioane de
oameni şi care au adus nenoro-
ciri şi tristeţe unor alte zeci şi
sute de milioane de oameni. În
Berlinul numai ruine din mai 1945,
aliaţii au scris, pe o pancardă
care domina dărâmăturile,
următoarele cuvinte: "Daţi-mi 5
ani şi nu veţi mai recunoaşte
Germania - Adolf Hitler". Vorbe
care s-au adeverit întocmai, şi nu
doar pentru Germania, ci pentru
o bună parte a lumii. Dar în cu
totul alt sens decât cel gândit...
Ruine, moarte, durere, tristeţe. A
urmat Hiroshima, 6 august 1945.
10 minute după explozia bombei
atomice, o mulţime cu hainele şi
pielea arsă rătăcea pe străzile de
la periferia oraşului al cărui
centru fusese în întregime
distrus. Un bilanţ, stabilit ceva mai

târziu, indica pentru populaţia
civilă a Hiroshimei peste 79 mii
morţi, aproape 8.300 gravi răniţi
şi aproape 14 mii dispăruţi.

Este, fără îndoială, infernul,
ceea ce relatează mai mulţi
dintre supravieţuitori - pe moment
- ai holocaustului nuclear de la
Hiroshima, "8h, 15', 15'' ", ora
terorii nucleare. Câteva minute
mai devreme, două avioane
americane, un B29 şi un avion de
observaţie, au apărut pe cerul
limpede: nimic din vacarmul
provocat de valurile de fortăreţe
zburătoare care se abăteau
asupra marilor oraşe ale Japoniei.
Nici sirenele nu dăduseră alarma.
O fetiţă a văzut un punct alb
detaşându-se din avionul B29.
43 de secunde mai târziu, "pick-
down", o luminiţă halucinantă, a
fulgerat aerul, iar globul de foc a
atins temperatura de 1 milion de
grade. Pe o rază de 500 m, tot
ceea ce exista a fost pulverizat,
dezintegrat. O ciupercă de praf
şi cenuşă s-a ridicat la 10.000m,
în vreme ce vântul monstruos al
undei de şoc mătura totul în calea
lui. Mizu no Miyako (Citadela
apelor - nume poetic al Hiroshi-
mei) nu mai exista. "Anihilată, da,
acesta este cuvântul", cum a
spus, venind de la Tokyo, ge-
neralul Arisue... Se trăia un
imens coşmar, oamenii se zbă-
teau dureros ca peştii pe uscat.
Şi nimeni nu înţelegea nimic,
pentru că nu fusese auzit decât
un singur zgomot şi nu fusese
văzută decât o singură străful-
gerare luminoasă... "Era oribil,
povestea doctorul Tabuchi. Sute
de răniţi treceau prin faţa casei

noastre căutând să fugă spre
coline. Spectacolul pe care îl
ofereau era cumplit, nu era pentru
vedere... Toţi erau arşi. Fâşii mari
de carne spânzurau de braţele lor,
precum zdrenţele de pe scheletul
sperietorilor pentru ciori. Ei
mergeau unul în spatele altuia,
ca într-o procesiune de furnici. Au
defilat toată noaptea, iar dimi-
neaţa s-au oprit. Erau atâţia morţi
pe ambele părţi ale drumului şi
atât de apropiaţi unul de altul, că
era imposibil să mergi fără să nu
treci peste ei." Doctorul Katsutani
povesteşte şi el: "Erau mulţi
soldaţi. Am întâlnit nu ştiu câţi.
Erau cu toţii arşi de la cap la
picioare. Acolo unde mai exista
piele, carnea mustea şi era
acoperită, deseori, de un fel de
mucegai. Ei trebuie că purtau
chipiul în momentul exploziei,
căci părul le era intact şi ai fi zis
că şi-au pus un castron de lac
negru pe cap. Faţă însă nu mai
aveau. Le erau arşi ochii, nasul,
gura le era mâncată, urechile
păreau topite. Era practic
imposibil să distingi faţa de
spatele craniului lor..."

Un alt medic - doctorul Ha-
naoka - îşi aduce aminte: "Între
Spitalul Crucii Roşii şi centrul
oraşului nu am întâlnit pe nimeni
care să nu fi fost în totalitate
calcinat. Am văzut tramvaie
oprite la Kawaya-Cho şi Kanyia-
Cho. Aveau încă pasagerii aranjaţi
în rânduri câte 12, pe banchete.
Corpurile lor erau complet negre.
Arse"... Primele victime, în număr
de 79.400, au fost urmate, în
decursul anilor, de morţile lente
prin iradiere. Pentru cei care s-

au găsit la mai puţin de un
kilometru de centrul exploziei, şi
au supravieţuit, leucemia a lovit
apoi de 10 până la 50 de ori mai
puternic decât în situaţii normale.
Pentru cei care au fost până la
1.500 m, numărul de cancere s-
a dublat faţă de medie". Astăzi,
noul oraş Hiroshima numără
peste 900 de mii de locuitori.
Printre ei, încă mii "hibakusha" ,
cei scăpaţi din ghearele bombei
"A" şi descendenţii lor; asupra
acestor oameni, medicii nu se pot
în nici un fel pronunţa în legătură
cu unele tare genetice şi antidotul
lor; totul este cenuşiu, sumbru.
Ei au rămas, de mai bine de
patruzeci de ani, cetăţeni ai
infernului (Hiroshima, Paris
Match, nr.1894, 13 septembrie
1985)".La Nagasaki, bilanţul a fost
asemănător. Or, în prezent,
efectele, consecinţele unui război
nuclear, cum ameninţă Putin, sunt
de sute de mii de ori mai mari,
mai groaznice, mai devastatoare.
Şi totuşi, cumplitele carnagii ce

le-au reprezentat cele două
războaie mondiale, provocate de
dorinţa de a acapara şi umili a
unora - Germania, mai ales, dar
şi URSS, Japonia, Italia etc. - nu
au reuşit să aducă raţiunea şi
luciditatea în prim planul faptelor
politice. A fost, mai întâi, dorinţa
de a impresiona, de a intimida,
de a fi temuţi. De a cuceri. Orice
dubiu în urma experienţelor
americane şi sovietice - dacă
mai exista - asupra posibilităţilor
imense şi variate de distrugere
ale armei atomice fusese înlă-
turat. Se mai punea o întrebare:
"Cum să-şi conserve Statele
Unite şi pe urmă Uniunea Sovie-
tică o astfel de supremaţie, atunci
când şi alţii se străduiesc, fac
mari eforturi să ajungă la formula
atomică, să construiască arma
atomică?" Răspunsurile date au
fost diferite. A reţinut atenţia un
manifest semnat de mai mulţi
profesori de la Universitatea
Harvard şi de la Institutul Tehno-
logic din Massachusetts, în care
se scria negru  pe alb: "unica ma-
nieră pentru Statele Unite de a
conserva monopolul bombei ato-
mice este să cucerească lumea
imediat". Era o atitudine, preluată
cu entuziasm de URSS, ce a
proliferat şi ale cărei urmări, în
timp, nu au fost deloc neglijabile.
Dimpotrivă. Bomba atomică, o
armă de un fel total nou, cu o
putere fantastică de distrugere
comparativ cu celelalte arme cu-
noscute, nu era considerată
dăunătoare umanităţii, provocând
distrugerea în masă a populaţiei
civile. Se neglija faptul că era
interzisă de însăşi principiile
convenţiilor internaţionale de
război în vigoare. Ea nu însemna
drumul spre abis - se spunea; ea
reprezenta doar afirmarea impla-
cabilă a unei superiorităţi. De aici
şi până la afirmaţiile fostului
prim-ministru al guvernului de la
Vichy, Pierre Laval, făcute în
procesul de înaltă trădare care i-
a fost intentat după eliberare -
"Am dorit victoria Germaniei...
Poate numai în câteva săptămâni
Germania ar fi putut fabrica bom-
ba atomică prima: ea ar fi ras
Londra de pe faţa pământului, ar
fi câştigat războiul. Şi atunci cine

ar fi avut dreptate?" - distanţa era
calitativ redusă.

Au fost şi voci de seamă care
s-au situat de partea cealaltă a
baricadei. Se cerea un control
riguros la nivelul Organizaţiei
Naţiunilor Unite, al altor instituţii,
la nivel mondial, al secretului
bombei atomice. Iar Einstein
afirma : "One World or no world
at all" (O singură lume sau lumea
nu va fi deloc), relevând impe-
rativul vital al înţelegerii şi coexis-
tenţei. Se vorbea şi de o anumită
criză morală cu care se con-
fruntau cei ce sfărâmaseră
carapacea materiei. Atunci când
au făcut bomba, savanţii de la Los
Alamos au dobândit statura unor
adevăraţi zei ai focului, dar
hecatombele de la Hiroshima şi
Nagasaki i-au readus la nivelul
unor fiinţe umane a căror
conştiinţă gemea. În fond,
trudiseră din greu, cu o arzătoare
pasiune, având în imagine lumea
de coşmar creată de Hitler.
Multora dintre ei, antisemitismul
naţional socialist le contesta
însuşi dreptul la existenţă, la
viaţă. Şi ei această lume o vroiau
desfiinţată. Or nu asupra lui Hitler,
nu asupra regimului creat de el
se abătuse bomba atomică, ci
asupra unui popor asiatic, faţă de
care, în sine, nu încercau mari
resentimente. Dr. Robert Oppen-
heimer, considerat omul-cheie al
construcţiei bombei atomice,
declara în acest sens: "Eram
complet străin afacerilor lumii...
Nu citeam niciodată nici un jurnal
şi nici un magazin... Nu aveam
nici radio şi nici telefon. Am auzit
vorbindu-se despre crahul finan-
ciar din 1929 doar la mult timp
după ce el s-a produs... Am fost
scos din această stare a mea de
indiferenţă de către persecuţia
evreilor germani şi mai târziu de
către lupta republicanilor spanioli
împotriva lui Franco"... Nu erau
puţini şi cei care afirmau: "am
introdus energia nucleară în
luptele oamenilor, pentru nimic".

Se susţine, uneori, ideea potrivit
căreia războiul cu Japonia, cu
victime şi suferinţe, cu genocide
şi crime de război, purtat pe
teritoriul Asiei, s-a aflat oarecum
în umbra războiului purtat de
Europa. Acesta din urmă a fost
un conflict de o duritate extremă
între metropole cu tradiţie. Un
conflict în care se urmărea, de o
parte, şi în mod oficial, exter-
minarea în proporţie de masă a
evreilor ca şi a altor popoare euro-
pene considerate subumane. Un
conflict al cărui desen devenea
astfel cu mult mai amplu, mai
complicat, dobândind dimensiuni
dintre cele mai variate. Un con-
flict cu o desfăşurare de forţe cu
mult mai mare şi, până la un mo-
ment dat, cu mult mai specta-
culoasă. În sfârşit, un conflict
care deţinea primul plan în spec-
tacolul lumii a cărui notă domi-
nantă era dată - realităţile timpului
o atestă - de Europa. Oricum,
însă, tot ceea ce se afirmase, se
afirma referitor la bombele
nucleare, la pericolul nuclear
global, mortal pentru întreaga
Terră, era şi este valabil. Războiul
Rusiei cu Ucraina este nefast şi
dintr-o astfel de perspectivă...
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Hiroshima, bombardamentul atomic
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Dan POPESCU

A fost şi este un tablou îngro-
zitor. Atestat pe deplin acum şi
de nenorocitul de război ruso-
ucrainean, cum spuneam, deloc
o "operaţiune specială", cum
afirmă V. Putin. Ci un război de
nimicire, în toată regula, purtat de
Rusia. Se pare că este şi va fi "a
la longue". Iniţial, Federaţia Rusă
a crezut că rezolvă în câteva zile
cucerirea Ucrainei, a Kievului, şi
apoi "Parada Victoriei" prin Kiev,
Harkov, Odesa etc. Nu a ieşit iar
lupta ucrainienilor, sprijinul Ves-
tului, al multor ţări din lume -
medicamente, alimente, arma-
ment etc. - s-au dovedit fun-
damentale. Vădindu-se, deopo-
trivă, armamentul obsolet al
Rusiei, confruntat cu aproape
ultimele performanţe în arme ale
ţărilor dezvoltate - SUA, Marea
Britanie, Franţa, dar şi Turcia,
Polonia, Cehia etc. - ce au
sprijinit şi sprijină Ucraina. O ţară
distrusă, multe ruine, mulţi morţi,
dar  luptând cu Goliatul rusesc,
cu fruntea sus.

În astfel de condiţii, Rusia a
modificat strategia: să rupă cât
mai mult din Ucraina. Crimeea
era deja "rezolvată", în curs de
rezolvare aflându-se republicile
autoproclamate Luhansk, Doneţk,
Herson. Ideea era şi este de a
bara accesul ucrainean la mare
- Neagră, de Azov etc. Rămâne
de văzut ce se va petece, Ucraina
mizând pe o contraofensivă
puternică. Oricum, din nou, mii
de morţi, militari dar şi civili,

bătrâni, femei, copii. Un mare
potenţial civil distrus, locativ,
cultural, productiv, infrastructural.
Pentru ce? Pentru veleităţi şi
ambiţii ruseşti vechi de sute de
ani. De ce nu a atras-o econo-
mic?... Cum arătam, o adâncă
prăpastie pentru zeci şi zeci de
ani de aici încolo între Rusia şi
Ucraina. Ură de moarte. Iar Ru-
sia, cu sancţiuni drastice, respin-
să, admonestată, dojenită ca un
gest politic grav, eliminată de pe
pieţe financiare etc., se va reface
şi ea greu, iar ca prestigiu politic
foarte greu, nota urmând să o
achite cei de acum dar şi alte
multe generaţii. Chiar şi cei din
alte state care nu au avut nimic
cu războiul au de suferit. Într-o
lume globală, deteriorarea
traseelor fiind suportate final-
mente de toţi (producţie, investiţii,
piese de schimb, grâu, comert,
cultură etc). Se vădeşte o anume
ură, mai bine spus respingere,
evident nu doar între Rusia şi
Ucraina - o încărcătură teribilă
astfel -, ci şi - cu rădăcini istorice
- între Rusia, pe de o parte şi
Finlanda, Polonia, Danemarca,
chiar, Suedia etc., pe de altă
parte. NATO apare ca factorul
providenţial. Ideea este totuşi "să
nu mai fie război". Se va putea
oare? Se pare că nu, o întreagă
istorie mondială demonstrând
astfel. Se plăteşte un preţ imens
pentru ignorarea istoriei. De cele
mai multe ori, pentru atacatori,
victoria a fost şi este interpretată
ca o certitudine, un paradis. Un
paradis ce a devenit, mai de
fiecare dată, un infern. Nu cred
că acum va fi altfel. Faţă de mai
puţin de un an în urmă, când V.
Putin era invitat la mai toate
marile evenimente ale lumii,
acum tabloul este cu totul altul.
Este respins, făcut criminal de
război, şi nu doar el, soldaţi, ofiţeri
etc. Va schimba oare războiul din
Ucraina istoria secolului XXI al
lumii? "Dacă veţi scoate sabia,
vom fi ultimii ce o vom băga în

Jacques Marseilleteacă" spunea un mare strateg
militar, relevând argumente
politice, economice, naţionale şi
internaţionale ş.a. Nu cred că
cineva poate contesta în actua-
litate cuvintele sale. Sigur, ce va
face China. Ce va face India. Sunt
totuşi întrebări, şi ce întrebări...

În condiţiile sancţiunilor eco-
nomice, dar şi altele, Federaţia
Rusă, Rusia, pierd considerabil
din puterea lor economică.
Pierderile respective nu pot fi
înlocuite în timp de un anume
patriotism, de parăzi, discursuri,
vorbe. Oligarhii ruşi, în general
oamenii puterii, şi-au pierdut  din
faima lor, din averea lor în vest.
Piaţa rusească, de toate felurile,
suferă mult... Oamenii, încetul cu
încetul, simt, se reconvertesc, se
decuplează de la dictatură.

Finlanda ş i Suedia, din
perspectiva vecinătăţii Rusiei,
aproape cert agresivă, îşi caută
şi speră la siguranţa lor în NATO.
Rusia dobândind o frontieră mult
mai mare decât în trecut cu acest
sistem. Marea Baltică devine,
practic, o mare NATO. Iată, dar,
un "câştig" (pe invers) posibil al
agresiunii imperiale a Rusiei în
Ucraina. Şi mai sunt.

Calculele iniţiale ale Rusiei,
eronate, au făcut ca aceasta să
aibă împotriva ei nu doar Ucraina,
ci o mare parte a statelor lumii.
Ceea ce actualmente îi crează
imense dificultăţi nu de a câştiga,
ci de a nu pierde din greu, inima-
ginabil... Prin 2002-2003 şi pe
urmă, am avut un serial la TV
Sibiu - peste 50 de episoade -
intitulat "Început furtunos de
secol şi mileniu". Într-un fel sau
altul mă refeream la poluare,
încălzire globală, la criza ener-
getică, la posibilităţile, din varii
direcţii, ale unor conflicte, la
reîmpărţirea lumii în două sisteme
paralele şi opuse. Pe urmele, sau
nu, ale unor structuri mai vechi.
Este vorba şi de o impozitare mai
mare a capitalului comparativ cu
munca. De altfel, în articolele şi

Vermont, Virginia, Washington, West
Virginia, Wisconsin şi Wyoming
(Roberts şi Mitroff, 2020). În urma
creşterii numărului persoanelor
vaccinate împotriva coronavirusului,
numărul cazurilor pozitive a scăzut
în Statele Unite ale Americii,
obligativitatea purtării măştii a fost
exclusă în unele state (Asmelash et
al., 2021). Având o suprafaţă atât de

Alma PENTESCU
urmare din pagina 3

mare şi un număr foarte mare de
rezidenţi, era aproape imposibil ca
Statele Unite ale Americii să nu
recurgă la carantinare. În urma
numărului populaţiei raportat la
numărul de cazuri din fiecare stat,
dar şi a fluxului persoanelor, fiecare
dintre statele americane au avut
diferite perioade de carantinare. Unul
dintre statele americane ce a fost
supus uneia dintre cele mai dure
carantine este California care pe
data de 19 martie 2020 a impus

cetăţenilor să stea în case cât mai
mult posibil şi să desfăşoare toate
activităţile, cu excepţia celor
esenţiale, de acasă (Calfas et al.,
2020). De asemenea, California
este şi statul ce a avut parte de două
perioade de carantină, cea de-a
doua fiind instituită la data de 7
decembrie 2020, ca o consecinţă a
celei mai mari rate de infectare cu
coronavirus la care a fost supusă
până în acel moment (Batey, 2020).
Statul Illinois este cel care a oprit şirul

volumele mele m-am referit larg
astfel. Din păcate, am avut şi am
dreptate. Nu prea a luat nimeni
în seamă asemenea demersuri.
La fel precum cele cu actuala
pandemie.

... Într-un fel, Rusia se adân-
ceşte în plase, dându-şi pe faţă
arama dictatorială, de regim al
cnutului. Se confruntă, indirect,
cu S.U.A., cu alţii, numeroşi, şi
poate pierde. Dar şi Ucraina se
poate confrunta cu o negociere
sau renegociere a graniţelor sale
actuale. În alte situaţii, maladive
dar care nu pot fi ignorate, arme

nucleare tactice şi strategice ale
Rusiei, cu riposta necesară,
prevăzută şi anunţată, pot genera
distrugerea, pustiirea Terrei. Cam
pe aici. Este, de fapt, în curs, o
resetare a actualei globalizări...

Este de prevăzut, totodată, o
criză, foarte dureroasă, a apei pe
Terra. Complicaţii noi, aşadar, pe
lângă cele din energie, din dome-
niul materiilor prime şi mate-
rialelor, al produselor alimentare
("foametea bate la uşă") etc. Ce
va mai fi şi cum vom trece? Vom
vedea. Să sperăm, totuşi.

19 mai, 2022
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carantinărilor americane la data de
30 mai 2020, după ce luna mai a
venit cu o serie de măsuri de rela-
xare, precum permisiunea realizării
activităţilor de recreere în aer liber,
deschiderea afacerilor importante,
deschiderea şcolilor, toate acestea
având la bază respectarea normelor
de distanţare socială şi impunerea
purtării măştilor de protecţie de la
data de 1 mai 2020, conform NBC
Chicago (2020). Anul 2021 a adus
relaxarea americanilor fiindcă
numărul de cazuri raportate faţă de
anul precedent este semnificativ mai
redus, iar principala cauza se
consideră a fi numărul în creştere al
persoanelor vaccinate împotriva
virusului SARS-CoV-2. Aşadar, ame-
ricanii ce pot face dovada vaccinării
au putu circula din luna mai 2021
fără a mai purta măşti în majoritatea
spaţiilor publice (Matza, 2020).

Turcia

Martorii oculari afirmă că la data
de 9 martie 2020 guvernul a impus
stare de urgenţă şi s-a anunţat
închiderea şcolilor care urmau să îşi
desfăşoare activitatea în mediul
online. De asemenea, au existat
carantine numai pe perioada
weekend-urilor pentru aproximativ
toată perioada anului 2020, iar pe
17 martie 2020 masca a devenit
obligatorie în spaţiile publice aglo-
merate. Pe data de 7 aprilie 2020,
odată cu creşterea rapidă a numă-
rului de cazuri la nivel naţional,
guvernul a stabilit obligativitatea
purtării măştii de către toţi cetăţenii

în spaţiile aglomerate sau în
magazine. Fiindcă Turcia a devenit
cea mai afectată ţară a Orientului
Mijlociu, depăşind Iranul, guvernul a
declarat că va furniza gratuit măşti
fiecărei familii (Al Jazeera, 2020).
Conform surselor, după relaxarea
restricţiilor şi redeschiderea aface-
rilor precum restaurante, centre
comerciale, cafenele, săli de fitness,
parcuri, plaje sau muzee, numărul
de cazuri pozitive a crescut din nou,
astfel încât guvernul ar fi considerat
necesară reimpunerea restricţiilor
privind mobilitatea persoanelor.
Astfel, în luna iunie a anului 2020 au
revenit restricţiile de călătorie între
oraşe, cu interzicerea părăsirii
locuinţelor de către persoane.  După
17 zile de carantină totală, încheiată
la începutul lunii mai a anului 2021,
anumite restricţii au rămas valabile.
De exemplu, interzicerea circulaţiei
pe timp de noapte începând de la
ora 21, în fiecare zi a săptămânii şi
cele 56 de ore de carantină de pe
timpul weekend-ului. De asemenea,
măştile rămân obligatorii peste tot,
iar restaurantele şi cafenelele
funcţionează doar pentru serviciile de
livrare, conform sursei Daily Sabah
(2021).  Deşi autorităţile au reacţio-
nat destul de devreme, Turcia a fost
una dintre ţările destul de afectate
de coronavirus, mai ales în anul
2021. Cu toate că înmulţirea cazurilor
a fost oarecum controlată prin teste
medicale şi prin restricţiile impuse,
valul al treilea se pare că a lovit
dramatic Turcia, cu o creştere semni-
ficativă a numărului de cazuri pozitive.sursa L'Express

Agresiunea
imperialã
a Rusiei în

Ucraina (III)
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Organizaţia "Salvaţi Copiii" a
anunţat că în perioada 30 aprilie
2021 – 20 aprilie 2022, la nivelul
Poliţiei Române au fost înregistrate
7.577 de sesizări privind dispariţiile
de copii. Dintre aceste sesizări,
259 se refereau la copii cu vârste
până la 10 ani, 2.003 la copii cu
vârsta cuprinsă între 10-14 ani şi
5.315 la minori mai mari de 14 ani,
potrivit datelor obţinute de la Direc-
ţia de Investigaţii Criminale din
cadrul Inspectoratului General de
Poliţie. Cauzele care duc la dispa-
riţia copiilor sunt: lipsa de supra-
veghere şi a comunicării dintre
părinţi şi copii, abandonul şcolar şi
teama faţă de reacţia părinţilor cu
privire la rezultate negative acumu-
late la şcoală, situaţia economică
precară, influenţa nefastă a antura-
jului, conflictele cu părinţii, etc.

1 Iunie -
Ziua Internaþionalã

a Copilului

O zi în care celebrăm copiii,
sufletele pure ale umanităţii, dar şi
dreptul acestora de a fi protejaţi.

Având în vedere datele comu-
nicate de Inspectoratul General de
Poliţie, cum îi protejăm? Cifrele
sunt destul de îngrijorătoare.

Familia reprezintă prima instituţie
de educaţie a copilului. Ea este cea
care ar trebui să ofere copilului dra-
gostea şi afecţiunea atât de nece-
sare în dezvoltarea frumoasă a
acestuia. În sânul familiei copilul
vine în contact cu cele mai plăcute
sentimente pe care le deprinde de
la membrii acesteia. Astfel învaţă
să se comporte, să empatizeze, să
fie corect cu ceilalţi, să-i respecte
pe cei din jur, să iubească frumos,
toate acestea reprezentând instru-
mentele de bază ale unei vieţi so-
ciale civilizate. O educaţie solidă
vine din interiorul familiei, copiii
preluând comportamentul paren-
tal. Având în vedere faptul că multe
familii au nevoie de o educaţie
temeinică nu mă mai miră cifrele
mari înregistrate la capitolul dis-
pariţii de copii.

Într-adevăr, nu este deloc uşor să
fii părinte. Grijile, gândurile, res-
ponsabilităţile te copleşesc în con-
struirea unei legături solide cu
micuţa fiinţă care şi-a facut apariţia
atât de miraculos în viaţa ta. Copiii
au nevoie de îngrijire, monitorizare,
comunicare, disciplină, toate la un
loc ducând la o dezvoltare pozitivă
şi armonioasă a acestora. Acum,
când s-a produs o schimbare sem-
nificativă în sistemele familiale,
este imperios să transmitem
copiilor noştri credinţe pozitive

Paula COTARCEA
urmare din pagina 1

despre lume şi viaţă dar şi să le
oferim trăiri afective şi comporta-
mente plăcute şi pline de înţele-
gere. Neglijarea, abuzul de orice
fel nu-şi au locul în educaţia copi-
lului.

„Dă-i unui om un castron cu orez
şi-l vei hrăni o zi. Învaţă-l cum să-şi
crească propriul orez şi îi vei salva
viaţa”. (Confucius)

Pornind de la acest citat care îmi
pare extrem de concludent, să ne
oprim la una dintre greşelile pe
care le facem în educarea pro-
priilor copii.

Părinţi fiind, ne bucurăm să
vedem pe chipul micuţilor doar
zâmbete mai ales când le oferim
tot ceea ce-şi doresc. Un obicei
care, la prima vedere, pare perfect
normal însă, pe termen lung,
copilul ajunge să creadă că i se
cuvine totul. Aprecierea şi recu-
noştinţa devin pentru acesta noţiuni
fără niciun sens. În mintea lui are
doar drepturi nu şi responsabilităţi.
În viaţă nu putem avea chiar totul.
Şi nimic nu se obţine fără muncă.
Asta ar trebui să înţeleagă copilul.
Pentru a-l ajuta să priceapă ase-
menea  lucruri trebuie ca adulţii
să-l încurajeze în efectuarea diver-
selor activităţi, adecvate vârstei,
astfel încât să devină responsabil,
empatic, să ştie să aprecieze mun-
ca altora dar şi pe a lui. Specialiştii
susţin că este foarte important ca
micuţii să înveţe încă de la vârste
fragede să facă diferenţa între
dorinţă şi nevoie.

O altă latură importantă în creş-
terea copilului o reprezintă construi-
rea stimei de sine. Un copil cu
încredere în sine învaţă şi din eşe-

curi. Laudele exagerate nu fac alt-
ceva decât să ne transforme micu-
ţul într-un adult arogant ceea ce nu
va fi deloc benefic pentru el. Lăudă-
roşenia, venită dintr-o lipsă de
încredere în sine, duce la exclu-
derea din grupurile sociale, evita-
rea de către cei apropiaţi, etc.
Devenind aroganţi trăim cu falsa
impresie că suntem mai presus de
oricine, ajungem să-i rănim pe cei
din jurul nostru în atingerea pro-
priilor scopuri.

Fiecare părinte îşi doreşte tot ce
e mai bun pentru copilul lui însă,
există şi foarte mulţi părinţi care au
aşteptări prea mari de la copii.
Unele dintre ele sunt exagerate şi
cu un impact negativ asupra
acestora. În astfel de cazuri copilul
se închide în el, nu mai comunică
cu părinţii, găseşte altfel de antu-
raje şi de aici până la fuga de acasă
nu este decât un pas.

În concluzie, să ne lăudăm copiii
atunci când au o reuşită, să fim mai
îngăduitori, să-i ajutăm să se dez-
volte armonios, să le oferim liberta-
tea de a fi autentici, să-i iubim ne-
condiţionat şi să le oferim „aripi”
să poată zbura spre înălţimi dar şi
„rădăcini” să se poată întoarce
acasă.

„Noi, cei mari, uităm adesea că
am fost copii. Şi lucrul acesta ar
trebui să ni-l aducem aminte, mai
ales când ne găsim în faţa copiilor”.
(Alexandru Vlahuţă)

Înainte de a ne educa copiii să
încercăm să ne educăm pe noi. Un
copil nu face altceva decât să ne
copieze, modelul suntem noi,
părinţii.

Un sincer „La Mulţi Ani!” tuturor
copiilor.

Virgil NICULA
urmare din pagina 1

În urmă cu 20 de ani  elaboram
teza de doctorat cu tema: “Coope-
rarea Economică a ţărilor din
Bazinul Mării Negre” sub îndru-
marea distinsului Prof. univ. dr.
D.H.C. Dan Popescu, lucrare în care
am menţionat şi rolul Drumului
Mătăsii în colaborarea dintre ţările
membre ale OCEMN. 12 state
membre - care se întind din Balcani
până în Caucaz - Albania, Armenia,
Azerbaidjan, Bulgaria, Georgia,
Grecia, Moldova, România, Rusia,
Serbia, Turcia şi Ucraina fac parte
din Organizaţia de Cooperare Eco-
nomică a Mării Negre (OCEMN), din
1992, cel puţin până la izbucnirea
conflictului actual din Ucraina.
Grupul de lucru pentru cooperare
în turism BSEC & Turism a fost
înfiinţat în 1994 şi se întruneşte de
obicei de două ori pe an. Câteva
cifre sunt edificatoare în ceea ce
priveşte circulaţ ia turistică în
regiune:  115 milioane de sosiri de
turişti internaţionali (9% din sosirile
internaţionale din întreaga lume) şi
57 miliarde USD încasări din turis-
mul  internaţional (5% din încasările
din turismul global). Noul Drum al
Mătăsii, calea comercială care lea-
gă deja China de Europa, prezintă
o bună şansă şi pentru ca România
să profite de schimburile comerciale
între Asia şi zona Euro. Ruta de
transport rapid China – Europa
trece şi prin Constanţa, iar odată cu
escaladarea conflictului ruso –
ucrainean, importanţa acestui port
va fi din ce în ce mai mare.

Nu putem decât să ne bucurăm,
în acest context plin de îngrijorări şi
ameninţări, că autorităţile române
nu au “amanetat“ portul românesc,
aşa cum s-a întâmplat cu alte
resurse strategice şi că acesta va
juca un rol foarte important, inclusiv
prin situarea sa pe acest coridor  al
Drumului Mătăsii, dar şi ca urmare
a redirecţionării exporturilor din
Ucraina. Specialiştii în domeniul
căilor ferate au dezbătut un proiect
interguvernamental foarte ambiţios,
privind livrarea bunurilor, de refacere
a acestuia, între China şi Europa
Occidentală, care să treacă şi prin
România. Acest proiect a luat fiinţă
în virtutea convenţiilor interguver-
namentale semnate de Kazahstan,
Azerbaidjan, Gerogia şi Ucraina. În
cadrul Rutei Trans - Caspice de
Transport Internaţional (TMTM),
este propusă o legatură de transport
între Iran şi Europa prin Astara, oraş
situat la graniţa dintre Iran şi
Azerbaidjan. Această rută va reduce
semnificativ timpul de călătorie al
mărfurilor între Europa şi Asia.
Proiectul a cunoscut o dezvoltare
continuă, tot mai multe companii
fiind interesate să participe. Practic
este vorba despre o cale ferată care
să transporte mărfuri de la Oceanul
Pacific, să străbată China şi Kazah-
stan, apoi, la Marea Caspică mărfu-
rile să treacă pe vapoare, în Azer-
baidjan să urce din nou pe trenuri,
să străbată zona caucaziană, apoi
să se îmbarce din nou pe vapoare
pentru a străbate Marea Neagră,
până la Constanţa. Aici, mărfurile
trec din nou pe calea ferată româ-
nească pentru a ajunge în Occident.
În acest mod, timpul de transport
se reduce la jumătate. Practic TMTM
doreşte o nouă rută Europa - Asia şi
include companii din Kazahstan,
Azerbaidjan, Georgia, Turcia, Ucrai-
na, China, precum şi unele porturi
de pe traseu. Timpul de călătorie
va fi de 20-25 de zile, în timp ce un
vapor de marfă care pleacă din
China către Europa face 45 de zile
prin Oceanul Indian. Astfel, redu-
cerea timpului de tranzit şi a costu-
rilor pentru transporturile de marfă

sunt printre marile avantaje ale rutei.

Surse din cadrul Ministerului
Transporturilor de la noi au afirmat
că proiectul Drumului Mătăsii este
de fapt o mare investiţie chineză, iar
dintre ţările Europei Centrale,
Ungaria este prima care vrea să dea
undă verde acestei afaceri: ”Româ-
nia este foarte precaută cu inves-
tiţiile chineze de pe teritoriul său,
dintr-o greşită înţelegere a aparte-
nenţei noastre la Uniunea Euro-
peană, ceea ce este, pentru noi, un
minus enorm. După ce iniţiativa
“Centura şi drumul” (“Belt and
Road”) a fost prezentată pentru
prima dată în 2013 de către Preşe-
dintele Chinei, la invitaţia acestuia,
28 de şefi de stat şi de guvern au
participat la forumul al cărui subiect
principal a fost “consolidarea coo-
perării internaţionale şi construirea
comună a ‘Centurii şi drumului’
pentru a realiza o dezvoltare reci-
proc benefică”. “Centura“ este pre-
scurtarea pentru “Centura eco-
nomică a Drumului Mătăsii”, refe-
rindu-se la transportul rutier şi fero-
viar prin Asia Centralăă, fără ieşire
la mare, de-a lungul renumitelor
rute comerciale istorice. Iniţiativa
"Centura şi drumul" - calea comună
a prosperităţ ii şi renaşterii, s-a
bucurat de o atenţie semnificativă
din partea comunităţii internaţionale
şi de un răspuns pozitiv din partea
ţărilor cointeresate. Interesele
României asupra iniţiativei “Centura
şi drumul” au crescut în continuare,
mulţi oameni de ştiinţă au încercat
să compare iniţiativa “Centura şi
drumul” cu vechiul Drum al Mătăsii.
Recent, istorici români au desco-
perit că, precum chinezii antici nu-
meau Imperiul Roman drept “Da-
qin”, care poate proveni dintr-o trans-
criere a cuvântului Dacia de origine
românească, romanii numeau Chi-
na „Serica” şi anume Ţara Mătăsii.
Astfel istoricii au concluzionat că în
urmă cu 2000 de ani, chinezii prin
Drumul Mătăsii ar fi cunoscut
teritoriul unde se află România
astăzi. Natura ştiinţifică a acestei
afirmaţii poate fi lăsată spre cerce-
tare istoricilor, dar este suficient să
spunem că vechiul Drum al Mătăsii
este un drum deschis spre
prosperitate nu numai pentru a
promova comerţul dintre Est şi Vest,
ci şi de a spori înţelegerea reciprocă.
Compania Naţională „Administraţia
Porturilor Maritime“, “Constanţa Port
Business Association” şi “Silk Road
Association” au organizat în anul
2018 masa rotundă cu tema „Portul
Constanţa pe Drumul Mătăsii“.
Preşedintele Institutului de Studii
Avansate pentru Cultura şi Civili-
zaţia Levantului - punte între civili-
zaţia Europei Occidentale şi cea a
Extremului Orient, unul dintre
iniţiatorii acestui proiect, a vorbit
despre dimensiunea lui culturală şi
a prezentat demersurile întreprinse
în mandatul său pentru includerea
României pe Drumul Mătăsii: inau-
gurarea liniei de ferryboat Constan-
ţa - Poti; semnarea „Acordului de
bază multilateral privind transportul
internaţional pentru dezvoltarea
coridorului Europa – Caucaz –
Asia”; programul „România la
răscruce”, al cărui obiectiv declarat
era acela de a fixa portul Constanţa
pe traseul petrolului caucazian spre
Europa occidentală şi includerea
României în proiectul regional
TRACECA, parte a strategiei
globale de renaştere a „Drumului
Mătăsii”; proiectul „Dobrogea -
punte între Extremul Orient şi Occi-
dent”. Multe alte iniţiative au rămas
însă nevalorificate. Solidaritatea
care lipseşte mediului politic poate
fi refăcută în mediul academic.

continuare în pag. 8
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Din iunie 2017, portul Constanţa

este membru al Traseului Interna-
ţional de Transport Trans - Caspian
(TITT). Universitatea “Ovidius”,
Academia Navală “Mircea cel
Bătrân” şi Universitatea de Marină
Civilă din Constanţa s-au implicat
deja în multe proiecte, dar aceste
colaborări trebuiesc extinse atât la
nivel naţional, cât mai ales la nivel
internaţional. Parteneriatele univer-
sitare pot conduce la idei extrem de
utile, chiar la introducerea de noi
domenii în curriculele tradiţionale.
Parteneriatul cu instituţii similare ale
Academiei Navale “Mircea cel
Bătrân sunt benefice, domeniul
acestora fiind arheologia marină. O
parte a Levantului se află sub apă
şi nimeni altcineva nu ar putea
studia mai bine această parte a
istoriei. Tasin Gemil, director al
Institutului de Turcologie, de la
Universitatea Babeş-Bolyai, arăta
sugestiv, că: “Marea Neagră - zonă
de confluenţă a civilizaţiilor, este
continuarea Mării Mediterane şi
extinderea către Marea Caspică. Nu
pot fi desprinse, nici în antichitate n-
au fost, nici de-a lungul istoriei.
Dezvoltarea economică şi culturală
a acestor zone a fost asigurată de
două mari drumuri care se întretaie
la Marea Neagră. România este la
răscrucea „Drumului Mătăsii” şi
„Drumului Ambrei” şi are şansa de
a fi în centrul acestor dezvoltări
viitoare” ..., şi, continua: „legăturile
politice dintre state se pot rupe în
câteva ore, legăturile economice în
câteva luni, legăturile culturale nu
se distrug nici după secole.
Dădeam ca exemplu relaţiile cu
Iranul. Deşi Iranul este acum în
partea adversă, lângă Armenia,
relaţiile culturale cu Iranul continuă”.
În cartea “Hou Han Shu” (”Istoria
dinastiei Han Târzie”) se descrie că
vechiul Drum al Mătăsii era foarte
deschis şi prosper: ”mesajele
circulau neîntrerupt în fiecare lună,
iar înnoptările negustorilor străini se
înregistrau zi de zi”. Timp de milenii,
Drumul Mătăsii a reprezentat nu
doar o axă comercială de cea mai
mare importanţă între două lumi, ci
şi un liant puternic între culturi şi
civilizaţii diferite.

Potrivit istoricilor, cei care au pus
bazele acestui drum au fost chinezii,
iar primii care au bătut acest drum
au fost negustorii indieni, persani,

sogdieni şi arabi.  Acest drum, care
măsura peste 6.000 de kilometri, a
ajutat practic la dezvoltarea mai
multor civilizaţii care au profitat de
el, cum ar fi cea chineză, indiană,
persană, arabă sau otomană.
Numele şi l-a luat de la mătase, un
material produs şi exportat de
chinezi, mult râvnit în restul
lumii. Primii care au povestit în
Europa despre acest material fin,
strălucitor şi nemaivăzut au fost
soldaţii romani, în anul 53 î. Hr. În
câteva decenii, aristocraţia din
Imperiul Roman a dezvoltat o
adevărată obsesie pentru noul
material. Romanii au ajuns să
cheltuie sume colosale pentru a
achiziţiona mătase, care nu avea
voie să lipsească din dulapurile
aristocraţilor. Pentru a putea profita
de potenţialul materialului care nu
se regăsea în nicio altă zonă a lumii,
chinezii şi-au păstrat foarte bine
secretele producerii mătăsii, aşa
cum încearcă şi astăzi cu produse
sau servicii moderne. Puţine erau
însă caravanele care parcurgeau
întregul drum. Mulţi comercianţi
profitau de pieţele amenajate de-a
lungul drumului, mare parte din
mărfuri fiind vândute la punctele de
graniţă, de unde, mai apoi mergeau
mai departe şi ajungeau în Europa,
la preţuri colosale. De la  condi-
mente, porţelanuri şi obiecte de
artă, mătasea a fost doar una dintre
mărfurile râvnite de către europeni.

Chinezii exportau blănuri, porţe-
lanuri, condimente, jad, mătăsuri,
bronz, fier, obiecte de artă, fructe şi
legume. Aceştia se foloseau de
acest drum şi pentru a importa
diverse mărfuri din Europa, cum ar
fi pietre preţioase, aur, fildeş, sticlă,
parfumuri, fructe, legume şi
textile. Drumul Mătăsii a permis şi
răspândirea religiilor importante. În
China ajunge islamul, budismul şi
creştinismul, prin intermediul
călugărilor care se aventurează pe
acest drum. În Drumul Mătăsii, o
serie documentară în trei părţ i
oferită de televiziunea Viasat History,
Sam Willis – istoric, arheolog şi om
de televiziune – dezvăluie modul în
care Drumul Mătăsii a funcţionat
drept prima “autostradă” din lume,
cu ajutorul căreia oamenii făceau
schimb nu numai de bunuri şi
mărfuri, dar şi de idei, culturi şi religii,
modelând, astfel, umanitatea.

Drumul Mătăsii s-a întins aproxi-
mativ 6.437 de kilometri, pe unele
dintre cele mai frumoase peisaje
din lume, inclusiv deşertul Gobi şi
Munţii Pamir. Acest traseu începe să
îşi piardă din importanţă după anul
1453, odată cu stabilizarea Impe-
riului Otoman. Descoperirea Ame-
ricilor şi stabilirea rutelor maritime
alternative au diminuat importanţa
drumului care lega Asia de Euro-
pa.  Multe mărfuri şi produse din
Asia au parcurs acest Drum al

Mătăsii şi au ajuns şi în ţările române
cu ajutorul armenilor, care s-au şi
îmbogăţit de pe urma lor. Legat de
apariţia mătasei, circulă tot felul de
legende. Prinţesa Leizu avea 14 ani
când a scăpat în ceaşca sa de ceai
un cocon de mătase. Ca să-l scoată
din băutură, tânăra a început să
desfacă firul de pe gogoaşă. Aşa i-a
venit ideea să-l ţeasă. Din acel
moment, chinezii au descoperit
ritmul de viaţă al viermelui de
mătase şi, pentru 3.000 de ani, au
fost singurii păstrători ai acestui
secret. Potrivit lui Confucius, istoria
mătăsii începe în anul 2640 î.Hr.
Prinţesa Leizu, după ce a observat
viaţa viermelui de mătase, la
recomandarea soţui ei, Împăratul
Galben (Huang Di), a început să-şi
instruiască doamnele de companie
în arta creşterii acestor viermi
speciali. Legenda spune că, din
acel moment, fata a devenit zeiţa
mătăsii în mitologia Chinei, iar
secretul creşterii viermilor de
mătase şi a obţinerii firelor  a fost
păzit cu străşnicie la Curtea impe-
rială chineză. O altă legendă spune
însă că mătasea a părăsit China în
părul unei prinţese logodită cu un
nobil din Khotan. Pentru că nu voia
să plece de acasă fără ţesătura de
care era îndrăgostită, prinţesa a
încălcat interdicţia imperială.
Întâmplarea s-a petrecut probabil în
secolul I d.Hr. În Antichitatea clasică,
mulţi romani, mari admiratori ai

acestei ţesături, erau convinşi că
mătasea era fabricată din frunze de
copaci. E o convingere pe care o
exprima Seneca cel Tânăr în piesa
lui, Phaedra, şi de Vergiliu, în Geor-
gicele sale. Ca un bun observator
al naturii, Pliniu cel Bătrân ştia, însă,
mai multe.Vorbind despre bombyx
mori (sau fluturele de mătase) el
scria în tratatul său Naturalis
Historia: „Ei ţes pânze ca paianjenii.
Acestea sunt transformate apoi într-
o ţesătură luxuriantă pentru femei
şi denumită mătase“. În China,
creşterea viermilor era rezervată, în
exclusivitate, femeilor. Mătasea a fost
atât de preţuită de aristocraţia
chineză încât în Cartea Ritualurilor
(una dintre cele cinci lucrări funda-
mentale ale canonului confucianis-
mului) s-a prevăzut ca mătasea să
fie folosită doar de către membrii
familiei imperiale. Pentru aproxi-
mativ un mileniu, dreptul de a purta
mătase a fost rezervat împăratului
şi celor mai înalţi demnitari. Ulterior,
s-a extins gradual către alte clase
ale societăţii chineze. ţăranii însă nu
au avut voie să poarte mătase până
la instaurarea dinastiei Qing (1644-
1911). Monedă de schimb în timpul
dinastiei Han (206 î.Hr.-220 d.Hr.),
mătasea era folosită pentru a-i plăti
pe oficialii guvernului şi a-i recom-
pensa pe cetăţenii merituoşi, deve-
nind un fel de monedă de schimb.
Ea era corelată cu greutatea aurului,
astfel că lungimea balotului de
mătase a devenit o monedă-stan-
dard în China. Mătasea a rămas mai
mult de un mileniu principalul cadou
diplomatic dăruit de împăratul
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Chinei vecinilor sau vasalilor.

În timpul dinastiei Ming, mătasea
a fost folosită pentru diferite
accesorii (batiste, poşete, centuri şi
chiar piese de îmbrăcăminte ţesute,
reprezentând animale – reale sau
mitice). Aceste adaosuri vestimen-
tare sunt asociate cu o poziţie
particulară: militarii, judecătorii,
nobilii sau reprezentanţii clerului
purtau fiecare câte un alt tip de
bonetă din mătase. Iniţ iativa
“Centura şi drumul” este inovaţia şi
dezvoltarea vechiului Drum al
Mătăsii, care a moştenit spiritual
Drumul Mătăsii drept “cooperarea
paşnică, deschiderea şi toleranţa,
învăţarea reciprocă, avantajul
reciproc şi câştigul comun, dar în
acelaşi timp, reprezintă o nouă eră,
o trăsătură distinctă a epocii, cu mult
dincolo de limita tradiţională a cono-
taţiei Drumului Mătăsii, o dezvoltare
inovatoare a acestuia”. Un aspect
al iniţiativei “Centura şi drumul” este
sprijinul propus pentru „coridorul
economic”, care se bazează pe
vechiul traseu, dar care pune însă
accentul mai mult pe cooperarea
regională şi extinderea geografică
a vechilor rute comerciale din re-
giune. Un alt aspect al iniţiativei
“Centura şi drumul” este acel prin-
cipiu după care părţile participante
le construiesc împreună, prin con-
sultări, pentru a satisface intereselor
tuturor, accentuând coordonarea
politică, conectivitatea facilităţilor,
comerţul fără obstacole, integritatea

financiară şi relaţiile interumane.
Această iniţiativă priveşte creativ
omenirea ca o comunitate cu
destine comune şi caută prospe-
ritatea comună. “16+1” este numele
formatului care a debutat în 2012 la
Budapesta şi care a continuat încet,
dar sigur, să se extindă. Între timp,
este vorba de proiecte de miliarde
de euro în aproape toate domeniile
vitale din cele 16 ţări fost comuniste:
infrastructură, tehnologie, industrie
grea, construcţia de locuinţe, ener-
gie şi agricultură – care alcătuiesc
un spectru atotcuprinzător. Cele 16
ţări europene din acest format sunt:
Albania, Bosnia-Herţegovina,
Bulgaria, Estonia, Croaţia, Letonia,
Lituania, Muntenegru, Macedonia
de Nord, Polonia, România, Serbia,
Slovacia, Slovenia, Cehia şi Unga-
ria. Interesantă este şi alcătuirea
acestei adunări: 11 ţări sunt mem-
bre ale UE, dintre care cinci în zona
Euro, patru state poartă negocieri
de aderare la Uniune, iar Croaţia
deja a intrat între timp în UE. Cap
de pod spre Europa de Sud-Est
(criticii îl numesc punct de intrare)
este portul grec Pireu, controlat
majoritar de chinezi de câţiva ani.
Iar dacă lucrurile merg conform
planului, Grecia va deveni în curând
oficial al 17-lea stat european care
va adera la acest format. Dubrovnik,
odinioară un nod comercial
important în Marea Mediterană, ar
trebui acum să ajute uriaşul proiect
al statului chinez în Europa să
avanseze şi mai mult. Bruxelles-ul

şi-a exprimat din nou temerile că
proiectele-mamut ale Beijing-ului
în centrul şi sud-estul Europei
subminează unitatea UE, făcând
acuzaţii că Noul Drum al Mătăsii
exclude valorile democraţ iei şi
statului de drept - şi asta chiar în
inima Europei. Ţările cu care UE
doreşte să coopereze sunt acelea
cu care are acelaşi gen de politici
pentru sprijinirea statului de drept
bazat pe riguroasa şi deplina res-
pectare a drepturilor omului. În mod
firesc, pe lista asta nu puteau fi nici
China, marele rival sistemic, şi nici
Rusia, doi mari jucători globali
complet ignoraţi în lista de intenţii
viitoare ale UE. Şi atunci, logic,
Consiliul anunţă că încurajează
operaţionalizarea parteneriatelor
existente cu Japonia şi India. În plus,
cere parteneriate adiţionale şi
cooperare, inclusiv cu ţările din ASIA
şi SUA. Este încurajată şi coope-
rarea în forumuri internaţionale,
inclusiv în G7 şi G20.

Există oare scheme fezabile de
cooperare care să poată înlocui, în
caz de criză majoră competiţională,
pieţele enorme ale Rusiei şi Chinei,
nemaivorbind de ţările aliate
acestora? La fel de logic, ar putea
să urmeze un răspuns unit al Rusiei
şi Chinei într-o reacţie comună de
retaliere, ceea ce ar avea consecinţe
dezastruoase pe o piaţă mondială
şi aşa profund scuturată şi sărăcită
de efectele unei pandemii care s-a
manifestat în cicluri succesive, la
care se adaugă şi mai intens efec-
tele conflictului ruso –ucrainean.
Institutul pentru studii economice
din Viena (WIIW) propune un „drum
al mătăsii” european, proiect în
valoare de 1.000 de miliarde de
euro, arată un comunicat de presă
al instituţiei. Demersul se bazează
pe premisa că o mare parte din
infrastructura Europei este într-o
stare proastă, chiar şi în unele zone
bogate ale Europei, cum ar fi
Germania sau Olanda. În acelaşi
timp, statele de la periferia Europei
sunt mai puţin dezvoltate şi au
dificultăţi, în parte tot din cauza
deficienţelor care ţin de infrastruc-
tură. Studiul arată că, ratele dobân-
zilor reale sunt negative şi investiţiile
în infrastructură au potenţialul de a
se finanţa mai uşor. Iniţiativele euro-
pene în materie de infrastructură
sunt însă insuficiente, iar continen-
tului îi lipseşte un proiect comun,
care să poată fi opus forţelor de
dezintegrare. Proiectul, o combina-
ţie de autostrăzi cu mobilitate elec-
trică, căi ferate de mare viteză, porturi
şi centre logistice, ar conecta zonele
industriale din vest cu regiunile
populate, dar mai puţin dezvoltate
din estul continentului. Costurile de
construcţie, estimate la 1.000 de
miliarde de euro, reprezintă 7% din
PIB-ul combinat al ţărilor membre

ale Uniunii Europene. Proiectul ar
trebui să producă câştiguri econo-
mice substanţiale pe termen scurt,
mediu şi lung de-a lungul traseului
de peste 11.000 km. În afară de
efectele asupra creşterii şi ocupării
forţei de muncă (se estimează că
vor fi create între 2 şi 7 milioane de
noi locuri de muncă în timpul
construcţiei), efectele economice şi
comerciale sunt de asemenea de
aşteptat să fie semnificative. Pentru
finanţarea acestui proiect grandios,
institutul propune înfiinţarea unui
European Silk Road Trust (ESRT),
ca societate pe acţiuni. Acest trust
ar permite finanţarea extrabugetară,
şi ar urma să fie deţinut de ţările din
Zona Euro, alte ţări membre ale UE
şi ţări terţe care doresc să se alăture
proiectului. Uniunea Europeană
este cel mai mare investitor global,
cu un fond total de 11,6 trilioane
Euro, în comparaţie cu SUA (6,8
trilioane Euro), China (1,9 trilioane
Euro) şi Japonia (1,5 trilioane Euro).
Asistenţa UE pentru dezvoltare în
perioada 2013-2018 a constat în
414 miliarde Euro, comparabilă în
mare parte, cu ceea ce China a oferit
pentru Proiectul Noului Drum al
Mătăsii, adică 434 miliarde Euro,
dar nu oferiţi ţărilor respective, ci daţi
sub formă de împrumuturi.

Preşedintele Chinei a semnat  la

Roma, în 2019, un acord de
infrastructură care a ridicat  multe
suspiciuni printre aliaţii occidentali
ai Italiei. Proiectul prevede un  “nou
drum al mătăsii” care, la fel ca ve-
chiul traseu comercial, îşi propune
să lege China de Europa. Pentru
Italia, potenţialul de investiţii este
enorm şi proiectul îi poate oferi un
acces sporit la pieţe şi la materiile
prime din China. Nu ar fi prima oară
când Italia derulează afaceri impor-
tante cu Rusia, chiar şi în contextul
actual, al războiului, având în vedere
şi dependenţa de gazul rusesc, sau
să nu uităm de prietenia dintre
Berlusconi şi Putin. Criticii consideră
că aceasta reprezintă, de aseme-
nea, o încercare îndrăzneaţă pentru
o influenţă geo-politică şi strategică
a Beijingului. China a finanţat deja
căi ferate, drumuri şi porturi, iar
firmele chinezeşti de construcţii au
primit contracte avantajoase pentru
a conecta porturile şi oraşele – toate
finanţate prin împrumuturi de la
bănci chineze. Potrivit The Econo-
mist, primul ministru al Italiei, speră
că acordul va stimula exporturile
italiene în China. Dar acordul a
provocat consternare atât în cadrul
guvernului său, cât şi în rândul
aliaţilor tradiţionali ai Italiei. De ce
preşedintele chinez a ales Italia?

(va urma)


