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Cuvânt de deschidere

Ediția cu care venim astăzi în fața dumneavoastră este 
cu siguranță una premium. Revista Capital conține în 
această lună foarte multe articole și analize oferite de 
prestigioasa publicație New York Times pentru publi-

cul român. Astfel, în interiorul acestei reviste veți regăsi un 
întreg supliment realizat cu articole scrise de jurnaliștii și 
specialiștii New York Times. 

Veți putea vedea cele mai reprezentative fotografii ale 
anului trecut, fiecare cu un text explicativ generos, veți pu-
tea afla cum o rochie poate fi mai ieftină decât un sandviș 
sau ce evenimente au potențialul de a perturba lumea în 
acest an. Este cu siguranță o ediție a revistei Capital care 
nu vă va dezamăgi. Este o ediție susținută de compania 
de reciclare a deșeurilor RECICLAD’OR, care joacă un rol 
important în protejarea mediului din țara noastră. 

Dacă ne întoarcem puțin privirea către problemele 
societății noastre, cred că ne aflăm într-un an decisiv. 
Turbulențele creată de criza noului coronavirus pot deveni 
o oportunitate să ne scuturăm de ipocrizie. Sau pot deveni 
un pericol să ne afundăm. 

De ce cred asta? 
În ultimii ani a apărut la noi o tendință din ce în ce mai 

accentuată de a ne face idoli politici din niște voci de pe 
platformele de socializare. Așa au crescut partide de genul 
USR, PLUS sau AUR. Oameni dintre noi au început să cri-
tice tot, într-o avalanșă de mesaje de multe ori obositoare, 
și au spus că ei pot reseta țara. Să o facă așa cum nu a mai 
reușit nimeni: curată ca lacrima, funcțională ca o mașină 
germană, vizionară ca politica externă a americanilor. 

Numai că perturbațiile provocate de criza noului 
coronavirus au toate șansele să scuture fardul de pe fața 
acestor construcții politice și să ni le arate în toată splen-
doarea lor. Iar semnele sunt din ce în ce mai clare. USR-
PLUS a ajuns la guvernare, având acum a doua pondere în 
structura de putere executivă a României. 

Numai că asta scoate la iveală și lipsa de experiență în 
acțiuni concrete. Noi avem de a face acum cu niște lideri 
care nu au crescut și nu s-au călit în viața reală, ci în me-
diul online. 

Iar realitatea îi lovește în fiecare zi. Un exemplu foarte 

bun este ministrul economiei, care a descoperit că sche-
ma de finanțare pentru firmele afectate de criză are toate 
șansele să fie greșită. Asta după ce antreprenorii și-au 
încărcat proiectele pe platforma ministerului. Ne putem 
uita și la Clotilde Armand, care la mai bine de patru luni 
de la preluarea mandatului nu reușește să livreze altceva 
societății decât lozinci și crize. Ea a reușit să bage cea mai 
bogată administrație din țară într-o criză a gunoaielor, 
dar și să genereze un tsunami medical prin anunțul că 
renunță la finanțare a patru mari spitale. A anunțat că le-a 
trecut în subordinea primăriei Capitalei, numai că Nicușor 
Dan se pare că nu fusese anunțat. Evident că se vor găsi 
soluții pentru cele patru spitale, dar problema este că un 
om este pus în fruntea unor comunități pentru a-i face 
viața mai bună, nu pentru a livra scandal. 

Asta nu pot înțelege liderii creați pe Facebook. Și, din 
păcate, nici unii dintre susținătorii lor. Aș putea continua 
cu exemplele, dar cred că mesajul este clar. 

Din punctul meu de vedere, acesta este anul în care 
fardul de pe fața unor va fi scutura de criza care mușcă 
din ce în ce mai accentuat de economiile oamenilor și din 
nervii managerilor din companii. Pe parcursul acestui an 
îi vom avea expuși în toată splendoarea lor pe cei care ne 
conduc. Scriam la începutul acestei opinii că asta poate fi 
o oportunitate sau o afundarea dramatică în neant. 

Sigur că ne vom enerva simțindu-le nepriceperea, dar 
la finalul zilei va depinde de noi. Dacă vom înțelege că 
pentru a conduce o țară, o comunitate, nu avem nevoie 
de sfinți, ci de oameni care știu să facă asta, atunci anul 
acesta poate fi o oportunitate.

În schimb, dacă vom continua să evoluăm în bulele 
noastre de Facebook, dacă vom continua să vedem lumea 
doar în alb si negru, fără să acceptăm că până și propri-
ile noastre acțiuni au nuanțe de gri, atunci avem toate 
șansele să ne afundăm. Nu vor fi alegeri în acest an, dar 
important este să învățăm noi cum să ne alegem liderii. 

Nicio societate din lumea asta nu a fost dusă înainte de 
nihiliști, de oameni care critică orice. Vom simți asta pe 
propria noastră piele pe parcursul acestui an. Depinde de 
noi dacă vrem să tăbăcim și pielea copiilor noștri.

Ce vom alege 
după ce cade 
fardul... 

Sorin Andreiana, redactor-șef
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La începutul anului am 
avut marea onoare de 
a-l avea ca invitat pe Da-
mian Drăghici pentru un 
interviu care nu numai 
că mi-a făcut săptămâna 
mai bună, dar și m-a 
făcut să mă gândesc la 
ce e mai important în 
viață. O discuție lejeră, 
dar cu subiecte grele.
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Fiecare țară are o 
poveste. Țara ta ce 
poveste spune? Po-
vestea Israelului începe 
în  urmă cu peste 3000 
de ani. Este povestea 
unui popor care nu 
a renunțat niciodată 
la dorința sa de a se 
reîntoarce acasă, în 
țara strămoșilor săi. În 
1948 ne-am recâștigat 
independența și am re-
devenit un popor liber. 
Un stat democratic, 
liberal și modern.
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Într-o zi însorită din 
aprilie 1881, locuitorii 
Parisului priveau cu 
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de cai. Mașinăria era o 
tricicletă cu motor, iar 
Gustave Trouvé, un om 
ingenios și curajos, era 
șoferul.
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Infrografie

Autor: George Alexandru Turcu, Foto: Dreamstime, Grafică: Eugen Roșu

Din câte țări vin 
componentele  
de la un iPhone?
Sute de furnizori își trimit componentele către 
fabricile autorizate care montează iPhone, 
răspândite peste tot în lume, în China, India, 
Cehia, Statele Unite ale Americii, care ajung la 
toți retailerii din lume! Noi am identificat doar locul 
producției celor mai importante componente, dar 
lanțul de distribuție este atât de lung și complicat, 
încât pare că nu se va termina niciodată - în el sunt 
implicate zeci de mii de companii la nivel mondial, 
care reușesc să-ți pună în față la sfârșitul zilei 
telefonul în sute de magazine în România.

Statele Unite 
ale Americii

San Francisco
Se realizează designul

Kentucky
O parte 
din sticla 
telefonului

Mexic
Argint

Peru
Aur, argint

Chile
Cupru, argint

Brazilia
Aluminiu

Statele Unite 
ale Americii

Sacramento
Depozitul central Apple

Produsele Apple sunt faimoase peste tot prin lume, iar în 
contextul anului 2020, compania a reușit să lanseze noile 
telefoane sau laptopuri într-o perioadă care a îngreunat 
lanțurile de distribuție peste tot prin lume. Unul dintre 

pilonii de bază ai economiei în epoca globalizării îl reprezintă 
lanțurile de distribuție, care au reușit mai mult sau mai puțin să 
fie ținute în picioare de către fiecare fabricant pentru ca produ-
sele de tehnologie, unele dintre cele mai costisitoare din punct 
de vedere logistic, să nu fie amânate. iPhone este un bun exem-
plu pentru acest studiu de caz - Apple cumpără componentele 
pentru telefoane de pretutindeni și le trimite în proporție de 
90% în China, unde acestea sunt asamblate. În momentul de 
față, lucrează cu peste 200 de furnizori, din întreaga lume, pen-
tru componentele sale.

În momentul în care ții în mână un iPhone (sau chiar și alte 
telefoane, indiferent de brand) ai în posesie măiestria a sute de 
lanțuri de distribuție ce leagă relația dintre: furnizori, producă-
tor, distribuitor sau retailer. În California se realizează designul și 
se stabilesc relațiile cu furnizorii, din Africa sau America Latină 
vin minereurile și aurul, camera din Thailanda, procesoarele din 
Taiwan, display-urile de la Samsung sau LG și totul e asamblat în 
China și trimis la retailerii de peste tot din lume. y
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Brazilia
Aluminiu

Franța
Accelerometrul

Germania
Giroscop

Elveția
Giroscop

Mongolia
Minerale 
rare

Thailanda
Camera

Africa
Minerale prețioase, 
cobalt, aur

Hong Kong
Baterii

Tianjin
Baterii

Coreea de Sud
Memoria RAM, 
procesorul, display-ul

Shanghai
Componentele audio

Japonia
Memoria RAM,  
procesor, display

China

România
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Personalități

Autor: George Alexandru Turcu; Foto: Arhiva personală, Eugen Mihăescu

T imp de ani de zile Eugen Mihă-
escu a fost artist-editorialist la 
The New York Times, iar astăzi 
a creat coperta pentru  ediția 

specială a revistei Capital, în al cărui 
sumar se găsesc și texte ale experților 
de la același cotidian american. 

Eugen Mihăescu s-a născut la 
București în 1937. Studiile liceale le-a 
făcut la Liceul Sfântul Sava, iar uni-
versitatea la Institutul de Arte Plastice 
 „Nicolae Grigorescu“. La 24 de ani de-
vine membru al Uniunii Artiștilor Plas-
tici, iar din 1960 până în 1963 a fost 
directorul artistic al revistei „Secolul 
XX“ și ulterior, al revistei „Luceafărul“, 
din 1964-1966. În 1965, organizează 
prima expoziție personală la Galeriile 
Fondului Plastic din București. 

Doi ani mai târziu, după ce Eu-
gen Mihăescu se stabilește în Elveția, 
devine directorul artistic al Editurii 
Rencontre și publică desene în presti-
gioasele publicații „Le Monde“ și „Le 
Figaro litéraire“. Cariera sa continuă 
după ce pleacă în Statele Unite ale 
Americii și se stabilește la New York.

Grafician de succes  
peste Atlantic
La vârsta de 34 de ani, în 1971, devi-
ne colaborator permanent în paginile 
editoriale ale cotidianului „The New 
York Times“. A realizat 69 de coperte 

pentru celebra revista de cultura „The 
New Yorker“ și a colaborat cu nume-
roase mari publicații din 1972 până 
în 1992. Printre ele putem aminti 
Time Magazine, The Los Angeles Ti-
mes, The Atlantic Monthly, The Wa-
shington Post sau Vogue, publicații 
care și astăzi reprezintă nume impor-
tante. 

Pe lângă activitatea în publicistică, 
Eugen Mihăscu a predat cursul „Teoria 
ideii în artă“ la Institutul Pratt, o univer-
state privată din New York specializată 
în arhitectură, design și artă. Din 1981 
până în 1984 a organizat expoziții de 
artă la  galeria Saint Etienne din New 
York, și ulterior la Centrul Pompidou 
din Paris. În 1983 Newspaper Guild îi 
acordă Marele Premiu pentru cea mai 
bună copertă a anului. În 1985 a primit 
medalia de aur din partea Clubului Di-
rectorilor de Artă de la New York.

Desenele sale au fost reproduse în 
revista Graphis, una dintre cele mai 
importante publicații de grafică și de-
sign, care i-a dedicat două numere: 
numărul 176 din 1974/75 și numărul 
238 din 1985. 

Membru de onoare  
al Academiei Române
După revoluție, Eugen Mihăescu a 
ales să se întoarcă în țară, unde și-a 
început o nouă etapă a carierei sale: 

politica și diplomația. Înainte să-și 
înceapă cariera politică, în anul 1993 
a fost prima în Academiei Române ca 
Membru de onoare. 

În 1996 a fost numit consilier de 
stat la Președinția României și amba-
sador itinerant, deținând și funcția de 
reprezentant permanent la Consiliul 
Francofoniei la Paris

A mai îndeplinit o dată funcția de 
consilier de stat din 2000 în 2001. Din 
2001 până în 2004 a fost delegat per-
manent al României pe lângă UNES-
CO, la Paris. Când s-a întors în țară 
a candidat la alegerile parlamentare 
din 2004, unde a fost ales senator de 
București. 

În Comisiile Permanente ale Se-
natului, Eugen Mihăescu a deținut 
funcțiile de vicepreședinte al Comisiei 
pentru politica externă și a fost mem-
bru în Subcomisia pentru problemele 
românilor din afara granițelor. Din 
partea României a fost și delegat ob-
servator la Parlamentul European 
până la aderarea la Uniunea Europea-
nă, iar după aderare, membru al Parla-
men tului European în Grupul Identi-
tate, Tradiție și Suveranitate. 

În ultimii ani, Eugen Mihăescu a 
publicat mai multe volume: „Între Li-
nii“, memoriile sale, la editura RAO, 
„Strigăte în pustiu“, colecție de artico-
le, „Rebel“, o altă serie de memorii și 
romanul „Corina“. y

EuGEn 
Mihăescu, 
graficianul  

de prestigiu  
al României

Coperta acestui număr a fost realizată 
de Eugen Mihăescu, unul dintre cei mai 
importanți graficieni ai României. Plecat 
din România, artistul a ajuns un nume 
cunoscut în Europa și Statele Unite ale 
Americii.

eugen Mihăescu, frunzărind un număr din cotidianul american  
The New York Times, în 1981
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Personalități

Autor: Irina Stoica; foto: Arhiva personală, Damian Drăghici

Artistul care își dă „masca“ jos atunci 
când vorbește despre el și sufletul său 
și căruia nu îi e frică să fie vulnerabil. 
În cele mai multe cazuri nu are nevoie 

de o prezentare - numai când auzi „Drăghici“ 
te gândești instant la cariera fenomenală a 
cântărețului de nai. După ce auzi povestea 
vieții sale, ajungi să te întrebi de ce nu are deja 
o ecranizare, precum Ray din 2004, sau Bohe-
mian Rapsody din 2018.

Ce poate fi muzica?
 

O corvoadă? O misiune? Un bilet pentru li-
bertate? De multe ori Damian a menționat că 
muzica i-a fost aproape impusă de către fami-
lie. Dar am fost curioasă ce nuanțe putem găsi 
mai departe de simpla presiune din partea ru-
delor. După cum ne-a și mărturisit, familia sa 

se ocupă de muzică de peste 150 de ani, așa 
că alegerea a venit aproape natural. Muzica a 
fost percepută de Damian în copilărie - ca o 
premoniție, poate, a talentului său antrepre-
norial - și ca un „family business“ pe care el 
l-a preluat. Așa a ajuns Damian să cânte la 3 
ani la țambal, apoi contrabas, acordeon, pian 
și într-un sfârșit la nai.

„În familia mea a fost impusă muzica pen-
tru că asta știau ei să facă. E ca într-o familie 
de bucătari sau știu eu. Cumva mi s-a dat în 
brațe  - dacă e să folosesc termeni mai  business 
- afacerea familiei. Cum ar fi fost un family 
business, un magazin, o brutărie. Ei fac asta de 
vreo 150 de ani, de 7, 8 generații. Nu ar fi fost 
ușor pentru ei să gândească că eu aș putea face 
altceva. Nu-i judec, e ceva foarte natural.“

 O altă valență a acestei alegeri a fost foarte 
interesantă: Damian a văzut în muzică o mi-
siune. O datorie care trebuia îndeplinită, un 
destin care trebuia să se împlinească: „Într-un 
final, de multe ori noi poate ne și naștem în-
tr-un loc în care trebuie să facem ceva sau să 
avem o misiune. Și într-un final am preluat-o 
ca o misiune pe care trebuie să o îndeplinesc“. 
În perioada comunismului, muzica reprezen-
ta și un bilet către libertate. „Eu cumva trăind 
într-o familie de muzicieni, auzind tot felul de 
povești de la vârsta de 4, 5 ani, toți plecau în 
turnee și cei din familia mea, prin străinătate. 
Ăsta era biletul meu câștigător. Dacă ești bun, 
studiezi și  cânți bine poți să ajungi în Europa, 
în America, oriunde și poți să fii liber.“

La începutul anului am avut marea onoare de a-l avea 
ca invitat pe Damian Drăghici pentru un interviu care 
nu numai că mi-a făcut săptămâna mai bună, dar și 
m-a făcut să mă gândesc la ce e mai important în viață. 
O discuție lejeră, dar cu subiecte grele. Am vorbit cu 
Damian despre ce valențe are muzica, cum e să fugi de 
comunism, să te joci cu jazzul în America și cum e să fii 
destul pentru tine.

Damian 
Drăghici 

Omul
Despre succes, 
vulnerabilitate 
și noi începuturi
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Cât costă libertatea?
 

 Damian avea 15 ani când a realizat că pentru 
el România comunistă nu mai reprezenta o 
opțiune. Singura lui cale era să fugă din țară. 
Bineînțeles, nu totul a fost atât de ușor. Familia 
sa era deja „luată în vizor“ de către autoritățile 
socialiste deoarece unchiul artistului, Damian 
Luca, deja fugise din țară în 1981. Din această 
cauză, niciunuia dintre muzicienii din fami-
lia Drăghici nu i se mai acorda viză de artist 
pentru străinătate. Timp de 4 ani, Damian s-a 
gândit la modalități prin care să scape din Ro-
mânia.

 „Din ‘81, de la 11 ani, până în ‘85, tot am 
avut timp s-o rumeg. În 1985 trebuia să plec 
în Danemarca cu ansamblul studenților de la 
Preoteasa și singurul căruia nu i s-a dat viză 
am fost eu. Dar eu deja mă informasem. Adică 
de la familie, fără să le spun, aflasem ce trebu-
ie să fac. În Danemarca aveam de gând să mă 
duc la poliție să mă declar, adică de la 15 ani 
totul era foarte bine pus la punct.“

 Danemarca n-a fost să fie. Au mai trecut 3 
ani până să părăsească în cele din urmă Româ-
nia. A urmat sfaturile unui bărbat pe care l-a 
cunoscut la mare și care i-a povestit cum a fu-
git de două ori în Iugoslavia. Așadar,  Damian, 
la 18 ani, a reușit să treacă granița. Planul lui 
inițial era să ajungă în Italia și de acolo să cea-
ră azil politic la ambasada Americii. Dar cum 
povestea vieții lui a dovedit până acum, nu 
toate planurile prind viață. Și asta e poate mai 
bine.

 Din întâmplare, artistul a ajuns în Grecia: 
„Am vrut să ajung în Italia, dar din greșeală 
am ajuns în Grecia. Așa a fost de la Dumnezeu 
să se întâmple“. Acolo Damian a petrecut un 
an câștigând bani „parfumați“ la cârciumi și 
taverne, cântând la nai pentru clienți.

„Când ești într-o situație în care nu mai 
vezi lumina zilei, ai nevoie să supraviețuiești. 
Și pot să spun că în primele luni am avut acest 
sentiment puternic de supraviețuire. După 
aceea, am început să caut tot felul de lucruri. 
Mă duceam la magazinele cu CD-uri și discuri, 
luam adresele oamenilor să le trimit numele 
meu cu o piesă, mă duceam pe la studiouri, 
începeam să cunosc muzicieni. L-am cunos-
cut, pe stradă fiind, pe Giorgos Dalaras, pe 
Haris Alexiou, cântăreți mari din Grecia. (...) 
Aveam o viziune foarte clară a cine vreau să 
fiu. Că nu vreau să rămân pentru restul vieții 
mele doar să cânt pe străzi cumva“.

Acela a fost momentul în care Damian a în-
ceput să se descopere și s-a produs acel declic 
interior în care s-a decis: eu vreau să fiu artist 
complet!

Deși naiul nu era un instrument cunos-
cut în Grecia, Drăghici a început să se ducă 
la studiouri să înregistreze melodii, colabora 
cu unii dintre cei mai mari cântăreți eleni și 
își dezvolta pasiunea pentru jazz. Nesatisfăcut 

de noțiunea de a învăța jazz „după ureche“, 
Damian a realizat că își dorește să studieze 
genul muzical într-un cadru formal. Atunci 
a pus ochii pe Berkeley, una dintre cele mai 
prestigioase facultăți de muzică din lume. În 
1996 a avut ocazia de a participa la o audiție 
pentru faimoasa școală și a reușit să obțină o 
bursă completă.

Inițial, Damian a fost dezamăgit de Ameri-
ca. Obișnuit cu mirajul Visului American por-
tretizat în filme, artistul s-a lovit de realitatea 
Statelor Unite. I-au trebuit câteva luni de zile 
până să înceapă să se acomodeze și să percea-
pă diferențele uriașe ale societății americane.

Primul român la Berkeley  
și „motivația prin bici“
Damian a fost primul român care a studiat la 
Berkeley. Dar asta nu a fost singura diferență. 
Pe vremea aceea el avea 27 de ani, colegii lui 
18-20. El cânta la nai - nimeni nu mai făcea 
asta. A fost un șoc și pentru Damian, și pentru 
colegi. Dar artistul a căpătat o încredere „ne-
bună“ datorită acestora și datorită sistemului 
educațional atât de diferit față de cel româ-
nesc.

„Sper ca sistemul nostru educațional să 
schimbe asta. În timpul în care am crescut 
eu - dar nu ne-am îndepărtat mult de asta - 
profesorii nu făceau altceva decât să-ți dea în 
cap. «Tâmpitule, boule, idiotule» Știi cum e de 
obicei, palme, tras de perciuni. Fiind obișnuit 

Damian Drăghici

Dacă construiești 
lucrurile pe ce ți-a fost 
implementat în copilărie 
și your super ego, sau 
subconștientul, nu le-ai 
construit pentru tine, 
le-ai construit pentru 
ceilalți, pentru ochii lor, 
pentru ego. Și ajungi 
undeva unde ai realizat 
că visele de fapt nu erau 
ale tale - și începi să fii 
nefericit.

1988
anul în care Damian 
Drăghici a fugit din 
România
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Personalități

cu asta timp de atâția ani de zile, am ajuns în 
State. Țin minte prima mea lecție de nai cu 
profesorul de flaut (...) și încep să cânt și fac o 
greșeală. Și profesorul zice «Wow, great!» Mă 
gândeam «eu cred că ăsta-i surd». Și îi zic «But 
I think I made a mistake», la care el «Yes, but 
it’s good and you’re going to improve». Și mă 
duc la roommates și ei zic «Păi așa e în Ameri-
ca». Ăsta a fost efectul culture shock!“.

Așa și-a dat seama Damian că rolul profeso-
rului nu e să le „dea cu biciul în cap“ elevilor, 
ci să îi inspire și să le hrănească curiozitatea și 
încrederea în sine. Experiența din America l-a 
făcut pe artist să se detașeze de mentalitatea 
nocivă care din păcate este încă prezentă în 
România și să analizeze și relația cu  propriii 
copii. Damian este de părere că reziliența 
emoțională a copiilor este absolut vitală, iar 
cheia pentru asta este cultivarea încrederii 
în sine de la o vârstă fragedă și susținerea 
necondiționată a părinților și profesorilor.

„Asta e ceva ce zicea și Anthony Robbins, 
speaker-ul motivațional. Tu ai văzut un copil 

mic cât încearcă să meargă? Îi ia două luni de 
zile. El nu se oprește. Asta e când e copilul mic 
și dacă crește într-un environment în care are 
acel suport în spate care să-l înțeleagă și care 
să-i dovedească că «Da tată, poți să faci lucru-
rile astea!». Dacă crești undeva unde toată lu-
mea îți spune «Nu, nu»...“

Pentru mine sau pentru alții?

 Din momentul în care am început să aflu mai 
multe despre Damian și despre viața lui, l-am 
admirat pentru cât de ancorat este în realitate 
și cât de conștient este despre necesitatea de 
a fi „bine tu cu tine“. În ultimii ani au înce-
put să pătrundă și în România, ca niște sfioase 
raze de lumină, concepte care în Occident se 
explorau din anii ‘80. Cum să-ți înfrunți tre-
cutul, cum să fii mulțumit de tine și cum să 
trăiești mai degrabă pentru tine, decât pentru 
alții. Damian, după cum mi-a și mărturisit, a 
avut norocul experienței din America, unde 
a avut contact cu seminarii de mindfulness, 

18
ani avea Damian Drăghici 
când a fugit din România 
comunistă
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terapeuți fenomenali și cărți de specialitate. 
Artistul a fost deschis în ceea ce privește aceste 
subiecte în ultimii ani și nu s-a sfiit niciodată 
să-și recunoască luptele cu depresia, orgoliul 
și nevoia de afirmare pentru a mulțumi alte 
persoane.

Eram curioasă când a realizat că relația lui 
cu sine nu e bună și ceva trebuia schimbat.  

Undeva pe la 30 de ani, Damian avea deja 
o carieră de succes, dar s-a trezit că nu se pu-
tea bucura de viața pe care o are. Mai târziu, a 
realizat că trăia visele altcuiva.

 „Dacă construiești lucrurile pe ce ți-a fost 
implementat în copilărie și your super ego, 
sau subconștientul, nu le-ai construit pentru 
tine, le-ai construit pentru ceilalți, pentru 
ochii lor, pentru ego. Și ajungi undeva unde ai 
realizat că visele defapt nu erau ale tale - și în-
cepi să fii nefericit. Acolo e momentul în care 
cineva te întreabă «De ce ești nefericit? De 
ce nu apreciezi?». Pentru că tu ai ajuns acolo 
unde ți-ai propus, dar nu erau visele tale. Erau 
lucruri impuse sau lucruri care au trecut prin 
filtrul tău emoțional și tu ai spus «Lasă că vă 
dovedesc eu vouă!»“

 În această călătorie a descoperirii de sine, 
Damian a observat și necesitatea sportului, 
disciplinei și rutinei. Pentru interviu, l-am 
așteptat la sediul redacției noastre. Era o zi 
rece, ningea, erau bălți uriașe peste tot, în sti-
lul clasic al Bucureștiului. Pe scurt, o zi în care 
abia te dezlipești de confortul patului cald și 
îți comanzi un taxi până la birou ca să nu tre-
buiască să înfrunți zloata de afară. Damian a 
venit pe jos de acasă și mi-a zis că încearcă să 
meargă pe jos de fiecare dată, când e posibil. În 
ultimii ani a văzut cât de important este să-ți 
construiești o rutină. După cum a zis artistul, 
te trezești, mergi la alergare 30, 45 de minu-
te, te întorci acasă și meditezi. Mănânci micul 
dejun și îți faci sesiunea de journaling. Adică 
îți așezi pe foaie 5 motive pentru care tu ești 
recunoscător în acea zi. Damian urmează un 
program care în străinătate este cunoscut drept 
bio-hacking, sau cum să-ți programezi organis-
mul să funcționeze la cel mai înalt nivel. Asta 
înseamnă și ca tu să preiei frâiele propriei vieți 
și să nu mai funcționezi pe „pilot automat“.

Monkey mind și puterea  
de a fi vulnerabil
Cât de greu este pentru tine să îți dai „masca“ 
jos și să fii vulnerabil în fața propriei persoa-
ne? Cât de greu este să faci asta față de altci-
neva? Cât de distructivă poate fi autocritica? 
Damian a început să-și răspundă la aceste în-
trebări abia în ultimii ani, după o lungă vreme 
de negare a propriei fragilități.

 „Majoritatea oamenilor au acea mască a pu-
terii, a tăriei și defapt, toți înăuntrul nostru nu 
căutăm decât dragoste. (...) Copiii când sunt 
mici plâng pentru că sunt vulnerabili. Și bă-

trânii plâng. Cei între 15 și 65-70 vor să aibă 
puterea aia. Și abia la un moment dat vezi acel 
om puternic cu lacrimi în ochi și zici, în ter-
menii noștri, mai ales în partea asta a Europei 
de Est, că e slab. Nu. Ăla e un om puternic care 
are lacrimi în ochi. Oamenii care n-au lacrimi 
în ochi sunt slabi. Și asta pot să spun și despre 
mine, că nici eu nu am putut să plâng un an 
de zile. Este vorba despre a accepta că vulnera-
bilitatea este un strength, o putere.“

 Cât despre autocritică, Damian a suferit de 
această „boală“ mult timp, până și-a dat sea-
ma că „nu tot ceea ce gândești despre tine este 
adevărat“. Gândurile legate de insecuritate 
sunt „ceea ce ai auzit în copilărie“, noțiuni pe 
care în subconștient ți le-ai asumat. Drăghici 
a preluat numele pentru această latură umană 
de la budiști, monkey mind.

 România prin ochii lui Damian

 După o viață de faimă și realizări profesionale 
la cel mai înalt nivel, Damian s-a întors acum 
la o viață în care echilibrul, pacea și familia 
sunt prioritare. Pandemia l-a învățat să se 
adapteze și să se reorienteze. Acum continuă 
proiectele de producție de muzică, cum ar fi 
pentru film și chiar și pentru jocuri video. Pe 
lângă asta, se ocupă de seminarii de motiva-
tional speaking și de un canal de YouTube pe 
care derulează mai multe proiecte.

Chiar în preajma sărbătorilor, Damian și fa-
milia sa au fost confirmați cu noul coronavi-
rus. O experiență înfricoșătoare, mai ales când 
și cei dragi sunt afectați.

„Mai mult ne-a conectat ca și familie în 
decembrie când toți 3 am avut covid. Când 
ești doar tu cu familia ta... Mergi înapoi acum 
20.000 de ani la instinctul ăla primitiv și te 
face să uiți de «Aoleu, la firmă nu știu ce s-a în-
tâmplat». Dacă nu supraviețuiesc, mor. Când 
aia vine în fața ta te face să fii prezent. (...) Cel 
mai rău a fost când a făcut copilul. M-a afectat 
și pe mine și pe Cristina foarte rău.“

Cei 3 au trecut cu bine și de această încerca-
re. Damian acum se concentrează pe proiectul 
său de pe YouTube, România de 10, care are loc 
pe canalul său, Damian Drăghici. Acesta impli-
că o producție impresionantă: fiecare episod 
are câte un invitat special, alături de care Da-
mian cântă la nai pe fundalul celor mai specta-
culoase peisaje din România. Unul dintre filme 
este făcut în colaborare cu Irina Rimes, versu-
rile fiind extrase din Doina lui Vasile Alecsan-
dri și din Balada lui Iancu. Locurile în care a 
fost filmat clipul te lasă fără răsuflare: Vulcanul 
stins de la Racoșul de jos, Cetatea de la Viscri 
și Gorunul din Mercheasa. Prin asta, Damian 
încearcă să atragă atenția la comorile ascunse 
ale țării și la valorile culturale românești. După 
cum ne-a dovedit melodia lui cu Irina Rimes, 
naiul și portul popular se potrivesc de minune 
cu rockul și muzica electronică. y

Damian Drăghici

Oamenii care n-au 
lacrimi în ochi sunt slabi. 
Și asta pot să spun și 
despre mine, că nici eu 
nu am putut să plâng 
un an de zile. Este vorba 
despre a accepta că 
vulnerabilitatea este o 
putere.

27
de ani avea Damian 
Drăghici când a obținut 
o bursă la prestigioasa 
facultate de muzică 
Berkeley
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Internațional

Autor: Adrian Pătrușcă

La începutul lui 2020, nimeni nu știa ni
mic despre marele plan de pace promis de 
Donald Trump pentru Orientul Mijlociu. 
Asta nu a împiedicat ironiile obișnuite 

ale presei la adresa liderului american.
Nici măcar vizita premierului israelian, Beny

amin Netanyahu, la Casa Albă, pe 28 ianuarie, 
nu a adus mai multă lumină. Peste o săptămâ
nă, însă, a apărut un indiciu interesant. Ne
tanyahu a mers în Uganda. Cu această ocazie, 
sa întâlnit și cu liderul sudanez Abdel Fattah 
AlBurhan. În urma întâlnirii, Sudanul a auto
rizat Israelul să îi survoleze spațiul aerian. Dar 
Burhan sa grăbit să precizeze că nici vorbă nu 
poate fi de o normalizare. Între timp, în două 
declarații consecutive, Netanyahu a declarat că 
susține integral planul lui Trump, „Pace prin 
Prosperitate“, care prevedea suveranitatea isra
eliană asupra a 30% din Cisiordania. Inclusiv 
toate coloniile și Valea Iordanului.

Apariția COVID19 și disensiunile din 
coaliția israeliană au făcut ca planul să nu 
poată fi aplicat atât de repede pe cât sa dorit, 
arată o analiză Jerusalem Post.

În timp ce situația părea să băltească, în iu
nie șia făcut intrarea în scenă Yousef AlOtai
ba, ambasadorul Emiratelor Arabe în Israel. 
Semnând un editorial în „Yediot Aharonot“ 
(eveniment unic în sine), Otaiba a evocat po
sibilitatea normalizării relațiilor dintre EAU și 
Israel, dacă statul evreu renunță la planurile 
de anexare.

Din 2015, au existat mai mulți pași  pu
blici sau secreți  pentru restabilirea relațiilor 
dintre Israel și statele din Golf. Dar aceștia au 
fost mici și mai degrabă simbolici.

Editorialul lui Otaiba, oferind ceea ce nu
mea „morcovii“ unei normalizări, a căzut ca 
un trăsnet. Să fie posibil?

Data de 1 iulie a trecut fără ca nimic notabil 
să se petreacă. Doar niște mici aluzii ale lui 
Netanyahu sau ale secretarului de stat Mike 
Pompeo. A venit însă și evenimentul care a 
schimbat totul. O convorbire telefonică în trei, 
între Trump, Netanyahu și prințul moștenitor 
de la Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al 
Nahyan, a dus la anunțul păcii pe contul de 
Twitter al președintelui american.

Numită Acordurile Abraham, după patri
arhul biblic, strămoș al arabilor și evreilor, 
înțelegerea a fost acompaniată de un val de 
susținere și entuziasm pe rețelele sociale din 
partea oamenilor obișnuiți din ambele țări.

Pe plan diplomatic, guvernele au acționat 

Statele arabe se înghesuie să își normalizeze relațiile cu 
Israelul. Este unul dintre miracolele politice reușite de 
Donald Trump în scurtul și agitatul său mandat.

Pacea lui Avraam: moștenirea lăsată     de Trump în Orientul Mijlociu

Semnarea Acordurilor Abraham la Casa Albă, pe 15 septembrie 2020 Foto: https://en.wikipedia.org/wiki/
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Pacea lui Avraam: moștenirea lăsată     de Trump în Orientul Mijlociu
cu rapiditate pentru a pune în faptă norma-
lizarea. După nici două săptămâni, prima 
delegație israeliană ateriza în Emirate, la Abu 
Dhabi, condusă de consilierul pentru securi-
tate Mein Ben-Shabbat. Drapelele israeliene 
au fluturat pe aeroportul unde ateriza pentru 
prima dată un avion al companiei El Al.

Lunile următoare au adus un val de acor-
duri comerciale, culturale și diplomatice. Și, 
evident, mii de turiști israelieni la Dubai, dat 
fiind că Emiratele erau una dintre puținele 
țări ferite de pandemie.

Nici măcar discuțiile pentru ca EAU să 
cumpere avioane F-35 nu au stricat concordia 
diplomatică. Statele Unite, Emiratele și Israe-
lul au declarat la unison că vânzarea strategică 
nu face parte din acordurile de pace. Și opinia 
publică s-a făcut a crede.

Dominoul arab

În următoarele luni, a urmat un efect de domi-
no. A fost nevoie de curajul EAU de a fi prima 
țară arabă care stabilește relații diplomatice 
cu Israelul. După nici o lună, exemplul a fost 
urmat de Bahrein. Ministrul său de Externe a 
participat la o ceremonie de semnare a păcii la 
Casa Albă, câteva zile după anunț.

La jumătatea lui octombrie, Ben-Shabbat 
a condus o altă delegație, de data aceasta la 
Manama. Spre deosebire de acordul cu EAU, 
cel cu Bahreinul nu a fost însoțit de nici o 
condiție: doar relații diplomatice și comercia-
le normale, care au evoluat cu rapiditate.

Următoarele două piese de domino care 
au căzut au fost Sudan și Maroc. Lucrurile au 
stat însă puțin altfel. Relațiile cu Israelul au 
fost însoțite de o schimbare majoră a politicii 
americane în favoarea acestor două state.

Normalizarea cu Sudanul a fost una cu un 
simbolism aparte. Khartoum a fost locul celor 
trei de „Nu“ ai Ligii Arabe, în 1967. Nu păcii 
cu Israelul. Nu recunoașterii. Nu negocierilor.

Oportunitățile comerciale oferite de Sudan 
Israelului nu sunt numeroase. Invers, însă, 
Israelul și-a oferit deja ajutorul în domeniile 
agriculturii, utilizării apei, energiei solare etc.

Jerusalem Post afirmă că Statele Unite au 
făcut presiuni serioase asupra Sudanului pen-
tru a accepta normalizarea. Promițând mai 
ales scoaterea țării de pe lista sponsorilor tero-
rismului. În cele din urmă, regimul instaurat 
după înlăturarea dictatorului Omar El-Bechir 
în 2019 a considerat că avantajele sunt de ne-
refuzat. Mai ales pentru o țară în criză.

Și în privința Marocului, Administrația 
Trump a făcut eforturi diplomatice uriașe. În 
anunțul regelui Mohammed VI, cele câteva 
scurte puncte despre normalizarea relațiilor 

cu Israelul au venit după șapte lungi para-
grafe despre acordul pe care SUA și-l dădeau 
pentru suveranitatea marocană asupra Saha-
rei occidentale. Un premiu uriaș pentru Ra-
bat. Altminteri, între Maroc și Israel existau 
relații secrete de decenii. Inclusiv schimburi 
de informații. În plus, un milion de israelieni 
își au rădăcinile în Maroc, iar familia regală se 
bucură de simpatie în statul evreu. Iar minis-
terul marocan al Turismului așteaptă de acum 
câte 200.000 de turiști israelieni anual.

Miza cea mare: Arabia Saudită

Anul 2020 a trecut. La fel și administrația 
Trump. Pe 19 ianuarie, oficiali americani de-
clarau că următoarele „piese de domino“ erau 
Mauritania și Indonezia. Însă, schimbarea de 
la Casa Albă a lăsat lucrurile în suspensie. La 
fel și în privința Omanului.

Însă marea miză este Arabia Saudită. Rela-
ția strânsă a lui Donald Trump cu prințul 
moștenitor Mohammed bin Salman ar fi făcut 
ca lucrurile să fie mult mai simple. Totuși, Biden 
și consilierii săi au avut cuvinte pozitive la adre-
sa Acordurilor Abraham. Este însă de presupus 
că MBS și regele Salman vor aștepta să vadă ce 
pot obține de la noua Administrație. După mo-
delul Emiratelor, Sudanului și Marocului.

Netanyahu și MBS s-au întâlnit în orașul sa-
udit Neom cu o săptămână înainte de sfârșitul 
anului. Salman este încă reticent, invocând 
Inițiativa de Pace Arabă, aparținând saudiților, 
care presupune încheierea unei păci între Isra-
el și Palestina, drept condiție prealabilă a ori-
cărei normalizări cu Liga Arabă.

Totuși, un înalt oficial de la Riad a declarat 
pentru Jerusalem Post că este aproape sigur că 
Arabia Saudită își va normaliza relațiile cu Is-
raelul în 2021. Ceva de neimaginat cu patru 
ani în urmă. Înainte de apariția pe scena poli-
tică mondială a lui Donald Trump. y

Donald Trump, 
Casa Albă, 15 sept. 
2020, la semnarea 

Acordurilor Abraham

Ne aflăm aici, în această 
zi, pentru a schimba 
cursul istoriei. După 
decenii de dezbinări și 
conflicte, sărbătorim zorii 
unui nou Orient Mijlociu.

Acordul de normalizare 
a relațiilor dintre 
Emiratele Arabe Unite 
și Israel
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Autor: Vlad Alexandru, Foto: Răzvan Vălcăneanțu

Ela Moraru a mizat întotdeauna pe 
educație, și acesta pare a fi trendul pe 
care Google România pariază din ce în 
ce mai puternic. Desigur, totul trebuie 

susținut cu inteligența eficienței. De altfel, 
cele trei principii după care Ela își ghidează ac-
tivitatea sunt: respect, excelență și eficiență.

2021: 100.000 de români vor obine 
competențe digitale
Direcția principală a Google România este cla-
ră: educația. „Educația o să fie foarte importan-
tă și anul acesta, dar mai presus de orice cred 
că este important în perioada aceasta să ne 
axăm pe zona de recuperare economică. Anul 
trecut am început un proiect destul de amplu, 
Grow with Google (în trad: Crești cu Google) 
și suntem destul de ambițioși“, a declarat Ela 
Moraru pentru Capital. „Ne propunem ca până 

Elisabeta (Ela) Moraru s-a alăturat 
echipei Google în aprilie 2012, în 
poziția de Industry Head, având 
ca atribuții consilierea clienților și 
partenerilor în utilizarea soluțiilor 
de îmbunătățire a performanțelor 
online. În octombrie 2016, Ela afost 
confirmată la conducerea Google 
România. Revista Capital a deschis 
un dialog cu Ela ca să aflăm care 
este direcția pe care un colos 
internațional mizează pe anul în curs.

Ela Moraru, CEO, Google România: 
«Anul acesta ne concentrăm pe 
educație și recuperare economică»

Ela Moraru,  CEO, Google România

De curând am anunțat Google Impact Challange, un 
proiect prin care ne dorim să finanțăm ONG-uri și 
instituții care vor să folosească tehnologia pentru a 
elimina disparitățile sociale care cresc din păcate. 
Sigur, accesul la tehnologie poate ajuta foarte mult.
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la sfârșitul anului acesta să ajutăm 100.000 de 
români să obțină competențe digitale și să-și 
găsească noi joburi“, subliniază CEO-ul Go-
ogle România. Până în prezent, prin același 
demers, Google a reușit să ajute 200.000 de ti-
neri care aveau nevoie de competențe digitale. 
„În special aici vreau să pun accentul pe zona 
de startup-uri și IMM-uri pentru că e foarte 
importantă și continuăm. Am început anul 
trecut un focus pe partea aceasta în a susține 
IMM-urile și trebuie să continuăm pentru că 
vin tehnologii noi: vorbim de inteligență ar-
tificială, vorbim de export. Doar 11-12% din 
IMM-urile din România fac export și media 
din Uniune este de 40%. Trebuie să continuăm 
eforturile în zona aceasta și o să fim aici foar-
te prezenți“, mai punctează Ela Moraru. Zona 
țintită nu este una tocmai ușor de abordat: se 
lucrează pe trei paliere. „Grow with Google 
are 3 paliere pe care lucrăm. Partea de IMM-
uri și am menționat partea de export și instru-
mente, mentorat, training, pe care le oferim 
gratuit.  În egală măsură există și palierul 2, 
zona de competențe digitale. Aici, raportul 
DESI ne indică că am ajuns pe antepenultimul 
loc, dar mai avem foarte multe oportunități 
de creștere și aici ne arătăm iar devotamentul 
pentru educație. Un al treilea palier important 
este zona de inteligență artificială și de instru-
mente pentru startup-uri: vorbim aici despre 
Cloud, vorbim despre foarte multe traininguri 
și resurse pentru dezvoltatori“, ne explică Ela 
Moraru.

Online-ul rupe tot

Anul 2020 a dezvăluit valoarea digitalizării, 
dincolo de necazurile aduse de pandemie. 
„Anul trecut am văzut o schimbare incredibi-
lă în modul în care folosim tehnologia și sunt 
două direcții pe care le-aș menționa. Prima 
este zona de comerț electronic. Într-un singur 
an s-au întâmplat poate 5 ani de evoluție - un 
salt incredibil, dar care a pus provocări pen-
tru că companiile aveau un anumit plan de 
evoluție și au trebuit să investească mult mai 
mult resursă de timp și umană. Sigur că nu 
putem să nu menționăm și partea de educație 
online. (…) Ca să concluzionăm, sper că totuși 
a fost un an în care acolo unde am fi putut fi 
de ajutor, să o fi făcut“ ne dezvăluie CEO-ul 
Google România. „Lucrul de acasă, la fel, a 
favorizat o creștere a utilizării tehnologiei și 
putem să ne uităm și la YouTube, ca tendință. 
În momentul acesta sunt peste 12 milioane 
de români care folosesc lunar YouTube și pes-
te 10 milioane care îl folosesc zilnic. Ce este 
foarte interesant este faptul că smartphone-ul 
rămâne device-ul principal de conectare, dar 
a crescut - s-a dublat - utilizarea smart TV-uri-
lor. În momentul acesta a depășit desktopul ca 
utilizare în folosirea YouTube-ului“, mai spu-
ne Ela. Important: tendința este în creștere…

Atelierul Digital, precursor al Grow with Google

Google România a pus ochii pe educație demult, și rezultatele sunt mai 
mult decât fericite. „Atelierul Digital a fost înființat în 2016 și de atunci sunt 
peste 200.000 de tineri care au mers la cursuri. Înainte de pandemie vor-
beam și despre cursuri offline, cursuri pe care le organizăm în universități. 
Sunt 8 hub-uri în universitățile din România cu care colaborăm. Sigur, 
ne-am mutat în online complet în ultima perioadă. De anul trecut, Atelierul 
Digital a devenit parte componentă din inițiativa pe care o menționam mai 
devreme, Grow with Google. Ne punem toate eforturile în această direcție. 
Este cel mai amplu proiect pe care îl avem în România și sper să vedem 
rezultatele pe termen lung - este o investiție pe termen lung“, spune Ela 
Moraru. Și credem că are de ce să fie mândră de aceste realizări  ale Google 
România. „Sondajele noastre ne relevă că 30% dintre cei care au fost la 
cursurile noastre și-au găsit fie un job mai bun, fie au reușit să-și înființeze 
propria firmă. E un impact bun“, punctează Ela.

Ela Moraru, 
 CEO, Google România

Nu m-am gândit 
niciodată că o să lucrez 
la Google. Am avut 
o șansă incredibilă. 
Compania a pariat 
până la urmă pentru un 
country manager foarte 
tânăr și mi-a dat șansa 
să mă dezvolt și sunt 
foarte recunoscătoare. 
Mi se pare că investiția 
în echipă e unul dintre 
elementele principale 
pentru companie.

Granturi pentru startup-uri în presă

Dar Google România mai lucrează și la une-
le chestiuni de finețe. Una dintre acestea ar fi 
chiar… presa. „Este important să avem o presă 
liberă, să avem o presă care evoluează, care să 
descopere modele noi de monetizare sau de a 
ajunge la utilizatori. Inițiativa Google News Ini-
tiative, de exemplu, care a fost lansată în 2015, 
a finanțat foarte multe proiecte fix în această 
direcție. Apoi, au început lucrurile să evolueze 
și să ne dăm seama cât de mult putem colabora, 
câte produse putem să lansăm pentru a susține 
presa“, ne spune Ela. „Un alt proiect care mi se 
pare foarte interesant, recent lansat, este pe zona 
de dezinformare pentru campaniile de vacci-
nare. Este o finanțare interesantă care se duce 
fix în această direcție - în a susține redacțiile să 
folosească tehnologia să lupte împotriva fake 
news-ului. Este important să delimităm puțin 
perspectivele în sensul în care lumea vine și cau-
tă știrile la noi. Atunci e foarte important să aju-
tăm redacțiile să fie pregătite cu toate produsele 
pe care le folosesc de la noi sau din altă parte 
să fie relevante“, subliniază Ela Moraru. Google 
colaborează cu peste 80.000 de instituții de pre-
să din toată lumea. Aceasta ne spune că există 
deja foarte multe proiecte sprijinite de Google. 
Altfel spus, cuvântul scris nu mai are puterea de 
altădată fără tehnologie, iar amândouă se spri-
jină pe deontologie. Iată, succint, perspectiva 
presei pentru anii viitori.w y
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Autor: Matija Zuli; Foto: Dreamstime

Nevoia de alimente suplimentare, îm-
preună cu presiunile tot mai mari de 
mediu și de reglementare, reprezintă 
o provocare pentru industria agrico-

lă globală. Deoarece majoritatea terenurilor 
adecvate pentru agricultură sunt deja cultiva-
te, această creștere trebuie să provină din ran-
damente mai mari.

Revoluția agriculturii digitale poate ofe-
ri soluții la problema alimentației durabile a 
populației globale.

Globalizare, siguranță alimentară  
și durabilitate
În ultimele decenii, agricultura s-a concentrat 
complet pe creșterea randamentului pentru a 
atinge obiectivul global de eradicare al foame-
tei. Progresul realizat a fost semnificativ, cu 
o creștere a productivității de 3 ori din 1948 
până în 2017. Cererea pieței și economia de 
scară au împins fermele să se profesionalize-
ze, să devină mai mari și să se concentreze 

Până în 2050, se așteaptă ca populația globală să ajungă la 10 miliarde 
de oameni. Pentru a hrăni populația în creștere, Organizația pentru 
Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite (FAO) prezice că industria 
agricolă va trebui să producă cu 70% mai multă hrană, fără a crește 
suprafața terenurilor agricole. Asta înseamnă aproximativ cu un miliard de 
tone mai mult grâu, orez și alte cereale și cu 200 de milioane mai multe 
tone de animale pe an, pe aceeași suprafață agricolă.

Autor: Matija Zuli; Foto: Dreamstime

Industria agroalimentară -  
starea actuală, obiective și provocări

Despre autor

Matija Zulj este CEO 
și fondator AGRIVI - o 
companie globală de 
software de gestio-
nare a fermelor - cu 
viziunea de a schimba 
modul în care sunt 
produse alimentele și 
de a avea un impact 
pozitiv asupra a 
peste un miliard de 
vieți, ajutând fermi-
erii să ajungă la o 
producție durabilă, 
eficientă din punct de 
vedere al resurselor 
și profitabilă. Matija 
Zulj este el însuși 
fermier. Are o fermă 
de afine care l-a făcut 
conștient de toate 
provocările cu care 
se confruntă agricul-
torii.  Astăzi, el este 
recunoscut ca un 
antreprenor și lider în 
industrie, un keynote 
speaker la nivel mon-
dial, care promovează 
agricultura digitală. 
Compania pe care 
a înființat-o este 
recunoscută ca fiind 
unul dintre jucătorii 
cheie din industria 
internațională de ges-
tionare a fermelor.
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pe producerea de culturi extrem de produc-
tive în zona lor. Agricultura intensivă a dus 
la un impact negativ semnificativ asupra 
biodiversității, sănătății solului și climei, ceea 
ce a redus capacitatea naturală de a menține 
randamente mari, pe termen lung.

În plus, siguranța alimentară a devenit una 
dintre problemele majore din cauza utilizării 
pesticidelor, estimând că 600 de milioane - 
aproape 1 din 10 persoane din lume - se îm-
bolnăvesc după ce au mâncat alimente conta-
minate și 420.000 mor în fiecare an.

Acordul european Green Deal și alte iniția-
tive ecologice la nivel global pun accentul pe 
reglementări asupra practicilor agricole dura-
bile, ca bază pentru a crește suficient de multe 
alimente sănătoase, pe termen lung, în timp 
ce au grijă de natură.

Preferințele consumatorilor pentru 
produsele din categoria L.A.T.T.E, 
stimulate de pandemie
Consumatorii au cea mai mare putere din 
lanțul valoric. Aceștia preferă hrană sănătoasă 
și alimentele din categoria L.A.T.T.E (locale, 
autentice, transparente, trasabile, etice). Fer-
mierii trebuie să demonstreze că alimentele 
pe care le produc sunt pe deplin cultivate în 
conformitate cu practicile agricole durabile și 

trebuie să poată prezenta trasabilitatea com-
pletă a producției.

Nevoia de alimente locale sănătoase a cres-
cut suplimentar odată cu pandemia, deoarece 
blocajul din martie a indicat punctul principal 
de eșec al ecosistemului global de producție 
alimentară - incapacitatea de a asigura o can-
titate suficientă de alimente, în majoritatea 
țărilor, în eventualitatea închiderii frontiere-
lor. Autosuficiența locală a devenit un subiect 
major de interes și a început trecerea de la 
conceptul anterior de globalizare și economie 
unitară, la producția locală de alimente, ceva 
mai scumpă, dar mai fiabilă.

Digitalizarea îi ajută pe fermieri să 
răspundă cerințelor pieței  
și să producă mai eficient
Digitalizarea agriculturii aduce mari beneficii 
fermierilor, deoarece previne tripla pierdere pe 
care fermierul o are pe parcursul anului. Prima 
dată, fermierul pierde în etapa de planificare a 
producției. Fără date precise privind calitatea so-
lului și nevoile reale ale culturilor, este imposibil 
să se calculeze în mod optim aporturile necesare 
pentru sezon. Mai multe analize au dovedit, și 
am confirmat cu mii de fermieri care folosesc 
software-uri pentru gestionarea fermelor, că digi-
talizarea reduce pierderile de îngrășăminte, pro-
tecție a culturilor și alte contribuții în producție, 
chiar și cu până la 30%.

A doua pierdere are loc în faza de producție, 
cauzată în principal de erorile de calcul ale 
fermierilor, atunci când aplică practicile agri-
cole. Pierderile în agricultură numai din cauza 
dăunătorilor și bolilor sunt între 20% și 40%, 
în fiecare an. Digitalizarea oferă instrucțiuni 
precise bazate pe o cantitate mare de date și 
pe expertiza existentă încorporată în soluțiile 
digitale. Software-ul AGRIVI, de exemplu, 
conține și informații referitoare la prognoza 
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meteo și oferă instrucțiuni extrem de precise 
și avertismente de risc.

Și pentru a treia oară, fermierul pierde din 
prețul produselor. Cererea de a demonstra 
trasabilitatea alimentelor este în creștere, din 
partea consumatorilor și a companiilor comer-
ciale care cumpără direct de la fermieri. Fermi-
erul trebuie să prezinte pentru fiecare produs 
când și unde a fost plantat, cum a fost tratat și 
valoarea sa nutritivă. Fără digitalizarea fiecărei 
etape de producție, aceste informații sunt im-
posibil de afișat în mod transparent.

Digitalizarea elimină aceste trei pierderi ma-
jore din producția agricolă și oferă rezultate 
măsurabile. Implementarea digitalizării nu este 
dificilă, pentru fermierii de orice dimensiune. 
Software-ul de gestionare a fermei AGRIVI este 
disponibil pe computere și telefoane mobile 
inteligente și este ușor de utilizat. Agricultorul 
are nevoie doar de disciplina de a introduce în 
mod regulat date care sunt deja predefinite și 
care pot fi selectate. În rest, platforma oferă de 
la informații, sugestii, analize, la alerte.

Lipsa forței de muncă, determinată 
de schimbarea generației
Agricultura este, în mod tradițional, o activi-
tate intensă și necesită o mulțime de lucrători, 
mai ales când vine vorba de producția de fruc-
te și legume. Noile generații nu manifestă in-
teres pentru agricultură și tind să migreze din 
zonele rurale către orașe. Lipsa resursei umane 
a devenit o problemă majoră care determină 
un ciclu puternic de inovare în domeniul au-
tomatizării muncii, cu scopul de a reduce ne-
voia de forță de muncă la ferme.

Țările dezvoltate, cu standarde mai ridicate, 
importă forță de muncă din țările mai puțin 
dezvoltate, pentru a satisface această cerere. 
Muncitorii din Europa Centrală, de exemplu, 

merg în Germania în timpul sezonului de re-
coltare, în timp ce țările din Europa Centrală 
importă lucrători din Europa de Est și așa mai 
departe.

Lipsa forței de muncă reprezintă unul 
dintre principalii factori de automatizare 
a operațiunilor agricole cu utilaje, senzori, 
roboți, agricultură de precizie și software de 
gestionare a fermelor ca tehnologii majore.

Vom avea hrană suficientă

Se estimează că populația lumii va ajunge la 
10 miliarde de oameni până în 2050. Între-
barea pe care ne-o punem cu toții este: vom 
putea depăși toate provocările cu care ne con-
fruntăm acum, în mai puțin de 30 de ani, și 
vom reuși să asigurăm hrană pentru toți?

Deși progresul determinat de dezvoltarea 
agritech este puternic, singur nu va fi suficient 
pentru a rezolva întreaga problemă alimenta-
ră globală. Soluții noi, suplimentare, trebuie 
căutate nu numai în creșterea productivității, 
ci și în noile concepte de producție alimenta-
ră, cum ar fi fermele verticale de interior, care 
produc mult mai mult pe aceeași suprafață, 
carnea dezvoltată în laborator, într-un mod 
complet etic, transparent și tracaibil, insectele 
ca o sursă semnificativă de proteine   și altele.

Ne putem aștepta, de asemenea, să apară 
noi modele de afaceri care vor motiva fermierii 
și alți producători de alimente să îmbrățișeze 
modalitățile de producție a alimentelor care 
îndeplinesc cerințele consumatorilor. Plata 
fermierilor pentru creditele de carbon pe care 
le câștigă prin aplicarea unor practici agricole 
durabile, plata pentru conținutul nutrițional 
al produselor în loc de plata la kilogram și alte 
modele noi vor revoluționa modul în care 
sunt produse alimentele.

Inspirația pentru schimbare poate fi găsită 
analizând cele mai bune practici din țările care 
sunt modele în ceea ce privește sistemul agro-
alimentar național. Olanda este un model al 
lanțului valoric agroalimentar extrem de pro-
ductiv, în timp ce Israel este un model de agro-
tehnologie. Ambele țări excelează conduse de 
necesitate și de limitările resurselor naturale.

Astăzi, există deja multe tehnologii disponi-
bile care au un impact rapid și asigură un ROI 
excelent. În timp ce investițiile tradiționale 
în echipamente agricole aduc rentabilitatea 
investiției în 7-10 ani, platformele de gestiona-
re a fermelor, precum AGRIVI, aduc rentabili-
tatea investiției din primul sezon operațional.

Soluțiile agricole digitale sunt importante 
pentru îmbunătățirea eficienței lanțului va-
loric agroalimentar general. Soluțiile AGRIVI 
pentru agricultură digitală sunt folosite astăzi 
de ferme de toate dimensiunile, precum și de 
companii alimentare, guverne, bănci agroin-
dustriale și alte părți interesate de creșterea 
eficienței producției agricole. y
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Autor: Adina Vălean

Vehiculul a fost prima mașinărie electri-
că care a transportat un om și a fost 
un adevărat proiect transeuropean. 
Inventatorul francez a îmbunătățit un 

motor electric inventat de un cetățean aus-
tro-ungar, dezvoltat de o companie germană, 

folosind o baterie reîncărcabilă pentru a ali-
menta un triciclu inventat de un englez. După 
cum ne-a arătat istoria, această invenție nu a 
prins rădăcini.

Dar, așa cum se întâmplă de obicei, tehno-
logia a fost mai apoi preluată de alții. Tehno-
logiile inovatoare rămân cu noi atunci când 
combinația dintre dinamica pieței, finanțarea 
disponibilă, cadrul de reglementare și com-
portamentul consumatorilor este corectă.

Am prezentat Strategia noastră de Mobili-
tate Durabilă și Inteligentă pe 9 decembrie. 
Pe măsură ce am redactat textul, pentru a 
remodela viitorul transporturilor, una dintre 
întrebările noastre fundamentale a fost: cum 
promovăm implementarea noilor tehnologii 
și cum să le transformăm în instrumente efi-
ciente pentru schimbare?.

Ne confruntăm astăzi cu nenumărate pro-

Într-o zi însorită din aprilie 1881, 
locuitorii Parisului priveau cu uimire 
un vehicul ciudat care se strecura 
printre pietoni și trăsurile trase de 
cai. Mașinăria era o tricicletă cu 
motor, iar Gustave Trouvé, un om 
ingenios și curajos, era șoferul.

Despre autor

Într-un clasamanent 
realizat de publicația 
belgiană „Politico“, 
înainte de alegerile 
pentru Parlamentul 
European din 2019, 
Adina Vălean a fost 
plasată pe locul patru 
al celor mai influenți 
politicieni de la 
Bruxelles. Vălean este 
comisar european 
pentru transporturi în 
comisia von der Leyen 
începând cu decem-
brie 2019. Este mem-
bru al Parlamentului 
European din 2007, 
odată cu aderarea 
României la Uniunea 
Europeană. 

Mobilitatea electrică:  
o idee al cărei timp a venit
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vocări: trebuie să reducem emisiile generate 
de transporturi cu 90 % până în 2050. Trebu-
ie să aducem combustibilii regenerabili și cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon să repre-
zinte 60 % din aviație și 80 % din combustibi-
lii maritimi până în 2050. Trebuie să comba-
tem aglomerația din orașele noastre în curs de 
dezvoltare și în expansiune. În cele din urmă, 
avem nevoie de un sistem de transport mai 
sigur, mai fiabil, mai curat și mai accesibil.

Avem nevoie de schimbare, dar într-un 
mod în care sistemul nostru de transport și 
modurile de transport vor servi mai bine tutu-
ror cetățenilor europeni.

Generații diferite au dorințe diferite în ceea 
ce privește mobilitatea. Baby Boomers au fost 
hipnotizați de mașina personală și de liberta-
tea pe care aceasta o oferă. Millennials sunt o 
generație multimodală, alegând locul în care 

locuiesc în funcție de disponibilitatea trans-
portului public. O fotografie cu un tânăr care 
se holbează la un smartphone în timp ce se află 
la metrou ar putea fi un poster pentru mobi-
litatea Milenară. Prietenii noștri și mai tineri, 
din Generația Z, prețuiesc micromobilitatea și 
alimentează o gamă largă de start-up-uri care 
au adus pe străzile noastre e-scutere, biciclete 
electronice și skateboard-uri electrice.

Creșterea opțiunilor și posibilităților este 
clară și avem tehnologia disponibilă pentru a 
conserva, optimiza și dezvolta această diversi-
tate incredibilă. Dar este încă necesar să o apli-
căm pe scară largă, pentru a o face disponibilă 
și accesibilă pentru toți cetățenii europeni.

Unul dintre obiectivele strategiei noastre in-
teligente și durabile este de a oferi cetățenilor 
noștri o experiență multimodală fără cusur. Ar 
trebui să putem achiziționa bilete pentru o că-
lătorie multimodală, să beneficiem de opțiuni 
de plată interoperabile și să vedem diferitele 
servicii de transport integrate într-un serviciu 
accesibil la cerere, în conformitate cu concep-
tul Mobilitate ca Serviciu (MaaS).

La Berlin, aplicația Jelbi este o poartă de 
acces către serviciile de transport ale orașului, 
de la planificarea călătoriei, la rezervare și pla-
tă. Folosind datele despre trafic în timp real, 
aplicația afișează toate opțiunile de călătorie 
pentru o cursă de la A la B și le compară în 
funcție de durată și preț.

În Finlanda, prin intermediul aplicației 
Whim, cetățenii pot selecta planuri zilnice 
sau chiar lunare care includ plimbări cu taxi-
ul, transportul public, e-scutere sau biciclete. 
Puteți accesa chiar și o mașină prin Whim: 
pentru a închiria una.

Wunder City, o aplicație dezvoltată în 
Hamburg, analizează modelele de mobilitate 
pentru a optimiza planificarea transportului 
în orașe.

Aceste exemple prezintă soluții la multi-
plele probleme de mobilitate cu care ne con-
fruntăm astăzi. Vor fi un succes? Vor beneficia 
oamenii de ele în anii următori? Da, dacă eli-
minăm barierele rămase în calea acestora de a 
deveni aplicabile pe scară largă. Angajamen-
tul nostru este de a crea un spațiu european 
comun de date privind mobilitatea, care va 
funcționa în sinergie cu alte sisteme-cheie, ră-
mânând în același timp în siguranță ciberneti-
că. Vom sprijini integrarea modurilor de trans-
port într-un sistem funcțional, multimodal și 
vom profita din plin de sistemele inteligente 
de transport. Vom îmbunătăți cadrul actual 
pentru mobilitatea urbană – avem nevoie de 
centre de mobilitate multimodală, de facilități 
de parcare și de plimbare și de infrastructură 
sigură pentru ciclism și mers pe jos.

Vom folosi instrumentele legislative și 
finanțarea pentru a ajunge în punctul în care 
sistemul nostru de transport este cu adevărat 
inteligent și durabil. y

Foto: Dreamstime
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Autor: Florian Saiu; Foto: Dreamstime

«Dezvoltându-se încă de timpuriu, 
aflat la intersecția unor drumuri 
de interes continental - „Boto-
şanii nu au fost cetate, ci târg 

deschis, fără ziduri“ -, fapt care a dus la exis-
tenţa unui comerţ înfloritor, zona a devenit 
unul dintre centrele Moldovei cu o străluci-
tă civilizaţie agrară, precum şi o înfloritoare 
viaţă urbană. Botoşanii conservă excepţionale 
dovezi ale vremurilor apuse: gospodării ţără-
neşti, conace boiereşti, somptuoase edificii 
publice şi elegante locuinţe construite în rafi-
nate stiluri arhitectonice, străvechi biserici de 
lemn şi piatră, datini şi obiceiuri ancestrale.» 
Introducerea îi aparține Andreei Ispas, de la 
Direcția de Dezvoltare și Promovare a Con-
siliului Județean Botoșani, ghidul nostru în 
această succintă incursiune jurnalistică. Reve-
nind la mirarea de căpătâi a analizei noastre 
economice: care erau, în urmă cu trei decenii, 
principalele repere economice ale județului? 
Care erau îndeletnicirile/ activitățile care con-
turau profilul economic al teritoriului și cum 
arată acest profil economic astăzi? „La nive-

lul anului 1990, județul Botoșani era (și este) 
compus, din punct de vedere funciar, din 
80% teren agricol, aspect reflectat în preocu-
pările oamenilor, care mai mult de jumătate 
erau angrenați în muncile agricole. Inclusiv 
în domeniul pisciculturii, în contextul în care 
județul Botoșani este al doilea din țară în ceea 
ce privește suprafața de luciu de apă, ocupată 
de lacuri și iazuri (aproximativ 2.500 de hecta-
re). Situația este valabilă și în prezent, cu anu-
mite nuanțări, bineînțeles“. 

Care ar fi acestea? „Acum, în județul 
Botoșani - a continuat Andreea Ispas -, există 
tot o populaţie ocupată preponderent în sec-
torul primar, în agricultură, dar și sectoarele 
secundar şi terţiar au început să fie dezvoltate 
mai bine, în special în localităţile urbane.  O 
proporţie ridicată a populaţiei trăieşte, în con-
tinuare, în mediul rural (56 %)“. 

Forța de muncă, redusă la jumătate

De remarcat că ponderea populaţiei urbane a 
înregistrat, în ansamblu, o descreştere. Cau-
za? „Migraţia care a avut loc spre zona rurală, 
efect al procesului de restructurare industrială 
din perioada de după 1990. În plus, populaţia 
judeţului are un grad de îmbătrânire relativ 
ridicat, grad generat de migraţiile active după 
1990 către alte pieţe de forţă de muncă. În ul-
timii 30 de ani, județul a înregistrat chiar o 

Rubrica „România, 3 decenii de postcomunism“ 
continuă în acest număr cu o prezentare a județului 
Botoșani, celebru pentru „Cașcavalul de Săveni“, „Țuica 
de Rădeni“ și „Cozonacul domnesc“.

Botoșani, lumini și umbre

2,9%
era rata șomajului în 
județul Botoșani, date 
raportate de Institutul 
Național de Statistică la 
data de 30 august 2020
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România,      decenii de postcomunism3

înjumătățire a populației ocupate în câmpul 
muncii, distribuită, în principal, după cum 
urmează: 53,9% în agricultură, 18,1% în in-
dustrie, 10,9% în comerţ şi prestări servicii, 
4,85% în învăţământ și 3,5% în sănătate“, 
ne-a mai informat Andreea Ispas. 

Trecând peste aceste date îngrijorătoa-
re, ne întoarcem la profilul economic al 
zonei, de ieri și de azi: „În anii ‘90, județul 
Botoșani cunoștea deja de ani buni o tradiție 
în industria textilă, cu fabrici de producere a 
țesăturilor, firelor și fibrelor textile, a articole-
lor de îmbrăcăminte. De asemenea, industria 
de sticlă și porțelan era renumită în țară, ală-
turi de cea a producției de cauciuc și de mașini 
agricole. Importante erau și exploatarea resur-
selor naturale pentru producerea materialelor 
de construcţii, producția și prelucrarea cărnii 
și a produselor lactate“, ne-e declarat Andre-
ea Ispas. Ce se întâmplă în prezent cu aceste 
preocupări de tradiție? Angajata Consiliului 
Județean Botoșani este la post: „Tradiția de 
zeci de ani în domeniile mai sus menționate 
nu s-a diluat, ea continuă astăzi în fabrici de 
confecții moderne, care lucrează în mare par-
te pentru export, dintre acestea una ocupând 
poziția de lider în industria de manufactură a 
costumelor din Europa și locul unu între fa-
bricile de confecții din România“. În continu-
are, cu Andreea Ispas la catedră: „Agricultura 
a suferit și ea transformări majore, oamenii 
practicând astăzi activități ecologice în po-
micultură și zootehnie. În județul Botoșani 

există Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pen-
tru creșterea ovinelor și caprinelor Popăuți, 
singura unitate din țară care are ca obiect de 
activitate cercetarea rasei de ovine Karakul, 
județul fiind recunoscut pentru creșterea ovi-
nelor. Aici are loc anual cel mai mare târg agri-
col din județ, care reunește cei mai importanți 
crescători și procesatori din zona Moldovei“. 

Cu ce altceva se mai mândrește județul care 
i-a dat României pe Nicolae Iorga și pe Ștefan 
Luchian? „În Botoșani se cultivă (și) plante 
medicinale și aromatice la standarde ecologi-
ce, materia vegetală obținută fiind procesată 
și transformată în uleiuri esențiale. De aseme-
nea, din soiul de trandafiri Rosa Damascena 
este preparată dulceața «Deliciul Mihaelei», 
un produs cu o aromă intensă și culoare de-
osebită. Industria alimentară a prelucrării căr-
nii și procesării de produse lactate continuă 
și ea tradiția, cu câteva firme recunoscute pe 
plan național, precum «Cozonacul domnesc», 
«Țuica de prună de Rădeni» și «Cașcavalul de 
Săveni» (în curs de dobândire a etichetei euro-
pene «indicație geografică protejată»). y

De la „Tărâmul geniilor“  
la „Bazinul talentelor fără egal“

Și câteva considerente legate de resursele 
umane: „Județul Botoșani se aliniază tendinței 
actuale de migrare a economiei către un model 
bazat pe servicii, beneficiind de rețele de 
telefonie și internet foarte bine dezvoltate, care 
acoperă peste 90% din suprafața județului. În 
strânsă legătură cu acest a spect este resursa 
umană, regiunea fiind cunoscută în trecut sub 
numele de «tărâm al geniilor»“, a comentat 
Andreea Ispas. Dacă se numea cândva „Tărâm 
al geniilor”, cum se numește astăzi? Andreea 
s-a prins în joc: „Acum se cheamă «bazin 
de resursă umană și talente fără egal»“. Nu 
zâmbiți, Andreea nu glumește!

România,      decenii de postcomunism

Energie verde
Județul Botoșani 

este celebru pentru 
faptul că deține cel 
mai mare spațiu verde 
pe cap de locuitor, 
în zona municipiului 
existând, de altfel, 
cel mai întins parc de 
agrement al regiunii. 
Teritoriul din nordul 
țării reprezintă și un 
pol de interes pentru 
investițiile în energiile 
alternative. Amplasa-
rea geografică, cu vân-
turi predominante din 
nord-vest și sud-vest, 
oferă cadrul propice 
pentru amplasarea 
turbinelor eoliene. 
„Energia solară este 
valorificată în prezent 
prin conversia aces-
teia cu ajutorul celule-
lor fotovoltaice”, ne-a 
mai dezvăluit Andreea 
Ispas.

Botoșaniul începutului de secol XX. În prim-plan, Arcul de Triumf

Teatrul „Mihai Eminescu“ a fost ridicat la 
începutul secolului al XIX-lea în Botoșani
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Autor: George Alexandru Turcu; Foto: Dreamstime

Nu se pot identifica cifre exacte 
ale vremii respective legate de 
comerț, însă știm cu siguranță 
că erau două rute ce treceau 

prin Țările Române, mai ales prin Vala-
hia: una ce pornea de la Marea Neagră 

către Adriatică, operată de genovieni, și 
care de multe ori avea un punct impor-
tant de tranzit - orașul Brașov, și una în 
sudul regiunii, spre Balcani, care avea 
punctul final la Constantinopol. Spre 
Brașov, dar și centrul Europei, negus-

Continuăm seria de explorări în istoria spațiului românesc 
cu scopul de a identifica modul prin care strămoșii noștri 
îndepărtați trăiau. Pentru asta, trebuie să ne uităm la structura 
socială existentă, la relațiile economice dintre oameni, dar și 
la raportările din spațiul internațional. 

Economia Țărilor Române - 
rute comerciale, societate, 
administrare și fiscalitate

torii comercializau textile, unelte sau 
arme, dinspre Orient prin Constanti-
nopol ajungeau condimentele, mătăsu-
rile sau bijuteriile, iar din Valahia către 
Constantinopol în mare parte cereale-
le, care erau mult mai greu de transpor-
tat peste Carpați, către Transilvania.

La momentul înființării instituției 
domniei în Țara Românească și Mol-
dova există puține evidențe legate de 
relațiile sociale. Unii istorici vorbesc 
despre o societate lipsită de clase unde 
comerțul internațional era ghidat de 
factori mai mult externi decât interni. 
Sociologul Daniel Chirot în lucrarea 

Mănăstirea Tismana strângea taxele din localitate. Mihai Viteazul dă mănăstirii dreptul de a strânge vama din balta din sat  în 1594
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„Schimbarea socială într-o societate 
periferică” caracterizează Valahia cu o 
economie a comerțului comunal. 

Acesta oferă câteva elemente im-
portante ce definesc acest tip de eco-
nomie politică, primele fiind legate 
de stat. Formele de organizare admi-
nistrativă anterioare formării statului 
român impuneau populației rurale un 
„tribut” - o formă de taxare - acesta 
era minor și avea ca scop protecția 
țării prin îngrijirea forțelor militare. 
Astfel, oamenii de la sate nu intrau în 
contact direct cu formele de adminis-
trare, deoarece tributul era în natură, 
în produse agricole. 

Dat fiind faptul că instituția dom-
niei nu se ocupa cu comerț în seco-
lele XIV-XVI, taxele luate de la țărani 
de pe urma recoltelor erau strânse în 
trezorerie și reprezentau hrana milita-
rilor. Principala sursă de venit era ta-
xarea comerțului, deoarece chiar dacă 
societățile românești erau înapoiate, pe 
drumurile țării treceau produse de lux 
aflate în tranzit către occident. Aceste 

produse de lux reprezentau lucruri rare, 
comodități costisitoare sau minerituri. 

O altă caracteristică importantă 
este cea a lumii oamenilor, care era 
restrânsă la satul în care trăiau. Din 
acest motiv, oamenii de la sat 
nu se împărțeau ierarhic 
între ei deoarece duceau 
o viață dependentă de 
comunitate, în timp ce 
structurile de organi-
zare politică din jurul 
domnului erau bine ie-
rarhizate și reprezentau 
clasele înalte din socie-
tate - nobilimea, boierii, 
curtea domnului,  reprezen-
tând întregul aparat de stat care 
era puternic militarizat (în afară desi-
gur de preoțime).

Sub semnul  
„celei de-a doua șerbii”
Astfel, dacă în Europa occidentală 
putem vorbi despre șerbie și șerbi 

până la jumătatea mileniului II, dar 
în unele cazuri și după, în Europa de 
Est apare fenomenul celei de-a „doua 
șerbii”, pe care Henri H. Stahl, socio-

log român de renume internațional 
format în cadrul școlii lui Di-

mitrie Gusti, o încadra sub 
însemnul feudalismului. 
Din paradigma marxis-
tă din care analizează 
istoria social-politică 
a spațiului românesc 
în lucrările sale, Stahl 
considera că feudalis-

mul nu era un mijloc de 
producție, ci unul de ex-

ploatare. 
Și el, la rândul său, argumen-

tează lipsa de clase sociale bazată pe 
experiența comunităților aflate sub 
ocupația triburilor nomade. Țăranii 
nu au avut experiența unor triburi 
nomade ce și-au asumat proprieta-
tea țărilor române, cel mai impor-
tant lucru rămânând  în urmă fiind 
rutele comerciale și datoria de a le 
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întreține de către populația ce a ră-
mas.

Realitatea istorică este greu de des-
cifrat, mai ales când vorbim despre 
perioadele anterioare domniilor. Însă, 
odată cu instituirea domniilor și a pu-
terii domnitorilor asupra pământului, 
la propriu și la figurat, imaginea socială 
începe să se cristalizeze. Dacă un 
domnitor era suveranul absolut 
și proprietarul pământului, prin 
puterea sa acordată însuși de 
către Dumnezeu, dar și prin ca-
litatea sa de șef suprem al struc-
turilor militare din stat, era cel 
ce garanta și oferea distribuirea 
pământului.

Biserica, agent al 
statului medieval
Însă, statul care s-a format în 
secolele XIV-XV și-a pus rapid 
și eficient agenții în funcțiune. 
Unul dintre ei era cea mai 
prețioasă instituție a sa, Biseri-
ca. Multe mănăstiri au devenit 
proprietare de vaste terenuri pe 
care le aveau sub administrație, 
încă de la Mircea cel Bătrân, la 
Ștefan cel Mare sau Mihai Vitea-
zul. Spre exemplu, unele mânăs-
tiri, cele care primiseră sate sub 
administrare, aveau și dreptul 
de a încasa vama din cantitățile 
produse pe teritoriu - fie că era agri-
cultură, pescuit sau vânat. La început, 
domnia ajuta mănăstirea să intre în 
stăpânirea pământului, punându-i la 
dispoziție propriul ei aparat fiscal și de 
constrângere - de multe ori domnul 
trimitea supuși locali pentru a ajuta 
mănăstirea în exercitarea drepturilor. 

Treptat, mănăstirile ajung să devină 
agenți ai domnului, deoarece aveau 
puterea de a impozita populația, de 
a strânge taxele, de a impune contra-

venții și chiar de a-i pedepsi penal pe 
cei ce încălcau legea sa. Această relație 
dintre stat și biserică nu s-a legat din 
ordine mistice sau religioase, ci din 
considerente pur fiscale - preoții erau 
agenți de încredere în comunitate, 
iar oamenii erau dispuși să asculte de 
orânduirea lor decât de cea a unui tri-

mis oficial. Miza din spatele acestei 
relații era și de ordin politic, deoarece 
preoții puteau „stăpâni” mult mai ușor 
satele și comunele și să se adreseze po-
porului pe vocea sa decât un boier sau 
un nobil, văzut altfel de către oamenii 
de rând - acesta fiind un alt element 
definitoriu pentru societatea română 
din punct de vedere istoric în relația 
sa apropiată cu instituția Bisericii.

În paralel, această birocratizare a 
sistemului administrativ a venit și ca 

o necesitate a organizării unei forme 
de taxare pe întreg teritoriul Țărilor 
Române, mai ales odată cu plata tribu-
tului către Poartă. Primii care au plă-
tit tribut au fost domnii din Valahia, 
urmați de cei din Moldova. Această re-
alitate devine de necontestat mai ales 
după prăbușirea Regatului Ungariei în 

prima jumătate a secolului XVI 
care a dus la anexarea Ungariei 
centrale, a Banatului și la insti-
tuirea unui principat autonom 
al Transilvaniei. 

Supremația geopolitică a Im-
periului Otoman asupra Țări-
lor Române a determinat și o 
impunere mult mai decisivă a 
plății tributului, care a crescut 
constant de la 1500 până la 
sfârșitul secolului, trecând de 
100.000 de galbeni în Țara Ro-
mânească, una dintre cele mai 
mari valori înregistrate în isto-
ria relației cu Poarta. Din studi-
ile istoricilor, se poate observa 
că Țara Românească a suportat 
mereu plata unui tribut mai 
mare față de sora sa, Moldova.

Dacă la începutul articolu-
lui am explicat cum fiscalitatea 
era redusă în spațiul românesc 
în secolele XIV și XV, odată cu 
creșterea presiunii economi-
ce otomane are loc o sporire a 
fiscalității. Însă, pe lângă aceas-

tă sporire, are loc și o transformare a 
sa, mai ales a formei dărilor, deoarece 
se trece de la evaluarea sa în natură la 
perceperea sa în bani. 

Povara aceasta a fost și principalul 
motor de răzvrătire a lui Mihai Vitea-
zul, însă după cuceririle sale și haosul 
pe care l-a creat pentru fiscalitatea 
otomană, dările către Imperiul Oto-
man au scăzut, iar odată cu ele și ta-
xele colectate de oficialii români de la 
țărani s-au redus. y

Traiul în bordei - Ilustrație realizată de gravorul francez Dieudonné Auguste L’ancelot în anii 1860 în timpul călătoriilor sale în Țările Române
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Autor: Dara Vâlcele; Foto: Arhiva proprie Astaldi

Pasajul Basarab - cum îl vom numi de 
aici înainte - pleacă din Șoseaua Gro-
zăveşti, traversează râul Dâmboviţa şi 
Splaiul Independenţei, merge în con-

tinuare în lungul Șoselei Orhideelor, traver-
sează intersecţia cu Calea Plevnei şi Șoseaua 
Giuleşti, după care, în continuare pe Șoseaua 
Orhideelor, traversează B-dul Dinicu Golescu, 

pachetul de linii de cale ferată dintre Gara 
Basarab şi Gara de Nord, după care coboară 
peste Calea Griviţei în Şoseaua Nicolae Titu-
lescu. Lungimea podurilor este de 3.980 de 
metri, la care se adaugă alți 2.000 de metri, iar 
valoarea investiției rezervate acestui proiect 
a fost, la acea dată, uriașă: 7 754 606 617 de 
lei, sumă achitată integral din bugetul de stat. 
Dar să dăm curs datelor mai puțin cunoscute 
ale acestui pasaj la care s-a muncit ani buni. 
Legat de structură, de exemplu, pasajul rutier 
poate fi împărţit în patru părţi:

Viaductul Grozăveşti, format din grinzi 
continui din beton armat precomprimat; Po-
dul pe arce peste râul Dâmboviţa, format din-
tr-o grindă Langer din metal cu deschiderea de 
120 de metri şi cu platelajul din beton armat 
pe predale; Viaductul Orhideea, care se întin-
de în lungul Șoselei Orhideelor şi este format 
din grinzi continui, pe mai multe deschideri 
din beton armat precomprimat și Pasajul ru-
tier denivelat superior peste calea ferată şi 
Calea Griviţei, care este o structură hobana-

Pasajul rutier denivelat superior Basarab - potrivit 
denumirii tehnice - este o bijuterie a infrastructurii 
românești date în folosință în urmă cu aproape zece ani. 
Astaldi SpA, firmă care a pus umărul la realizarea acestui 
proiect menit să transforme Gara de Nord într-un nod de 
legătură complet și să fluidizeze traficul de suprafață în 
regiunea de nord-vest a capitalei, este și firma care ne-a 
ajutat să deslușim marile provocări depășite pe durata 
construcției acestui pasaj unic în Europa.

Secretele antiseismice ale 
Pasajului Basarab

2.000
metri este lungimea totală 
a complexului, în vreme 
ce lungimea podurilor 
care formează lucrarea 
este de 3.980 de metri
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Pasajul Basarab nu are trotuare pentru 
pietoni, are doar benzi amenajate pentru 

verificările de rutină şi de întreţinere

Două linii de tramvai
Pasajul Basarab are două benzi de circulație 

pe sens și două linii de tramvai. În zona de 
Nord construcția se compune dintr-un pod ho-
banat cu o înălțime a pilonilor de 84 de metri. 
Acesta supratraversează Calea Griviței, calea 
ferată și intersecția dintre Bulevardul Dinicu 
Golescu și Șoseaua Orhideelor.

7,754
miliarde de lei a fost 
valoarea investiției 
rezervate Pasajului 
Basarab din București, 
sumă achitată integral de 
la bugetul de stat

tă din metal cu platelajul din beton armat pe 
predale. Cunoșteați toate aceste amănunte 
inginerești? Probabil că nu.

Longitudinal și transversal

Să mai notăm câteva date interesante! În tim-
pul realizării acestei lucrări au fost „desenați” 
9,9 kilometri de trasee de telefonie, 7,3 kilo-
metri de conducte de apă, 1,5 kilometri de 
conducte (canalizare), 2,5 kilometri de con-
ducte de termoficare, 2,8 kilometri de con-
ducte de gaze, 0,6 kilometri de conducte de 
apă industrială, 0,1 kilometri de conducte de 
petrol, 20 de kilometri de trasee pentru o rețea 
medie de tensiune și 3,1 kilometri de trasee 
pentru o rețea de înaltă tensiune. Multe cifre, 
așa-i? Și nu-i nici pe departe totul! Pentru a 
se putea trece la proiectarea infrastructurilor 
s-a contractat executarea a circa 20 de foraje 
în amplasamentul lucrărilor, întrucât infor-
maţiile primite prin caietul de sarcini privind 
geologia terenului fuseseră insuficiente. Din 
cauza faptului că rampa de urcare Griviţa stă-
tea pe caseta de metrou, la care extradosul era 
foarte aproape de nivelul terenului, nu s-au 
putut executa radiere cu înălțime mai mare. 
Pentru a spori rigiditatea acestora a fost nece-
sar să se execute pile cu stâlpi înclinaţi care 
se unesc către bancheta cuzineţilor prin care 
sarcinile se scurg către pereţii mulaţi ai casetei 
de metrou. Vi se pare complicat? Adevărul e 
că un pasaj de o asemenea anvergură nu s-a 
ridicat bătând din palme. Mai ales dacă ți-ai 
propus ca „bijuteria” arhitectonică să nu cadă 
la primul cutremur. Dar să aflăm câte ceva și 
despre măsurile de siguranță luate în acest 
sens! Interesează pe toată lumea, nu? Știți ce 
sunt aparatele de reazem tip LRB „fixe” pen-
tru lungimi de 200 de metri? Sunt aparate din 
neopren cu nucleu de plumb care controlea-
ză comportamentul seismic al podului atât pe 
direcţie longitudinală, cât şi pe direcţie trans-
versală. S-au montat două dispozitive tip LRB 
pe fiecare pilă. Pentru lungimi mai mari de 
pod, de la o anumită distanţă faţă de punc-
tul termic neutru, s-au folosit aparate tip LRB 
libere (alunecătoare) în sens longitudinal. 
Pentru a prelua seismul longitudinal cores-
punzator acestor pile s-au folosit disipatori 
hidraulici.

Cheia de forfecare

Credeați că podul hobanat de la Basarab, ar-
cuit elegant peste liniile de cale ferată, n-are 
niciun secret? Aiurea! În sens transversal - 
ne-au explicat inginerii de la Astaldi -, podul 
este blocat la fiecare pilă şi la pilon cu ajuto-
rul unui dispozitiv (sub formă de cioc) numit 
„cheie de forfecare”. Mai simplu? Datorită 
elementelor singulare - pilon şi culee - ener-
gia din cutremur se va descărca prin acestea. 
Aparatele de reazem la toate pilele sunt glisan-
te (în exploatare, la pilon, există un blocaj ce 
se comportă ca un punct fix, dar care atunci 
când se declanșează un cutremur, cedează) şi 
s-au dispus patru disipători hidraulici la pilon 
şi opt la culee. Cu alte cuvinte, podul este asi-
gurat „beton”. y 
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Autor: David Saranga, ambasadorul Israelului la București; Foto: Arhiva personală David Saranga

Cum se transmite această poveste? Până 
în 2005, viziunea diplomației publice 
israeliene se baza în mare parte pe pre-
gătirea unor purtători de cuvânt care 

prin talentul și abilitățile lor puteau să le ex-
plice celorlalte națiuni și popoare poziția Isra-
elului cu privire la conflict. Așteptarea era că 
prin arta persuasiunii și a dezbaterii oamenii 
se vor identifica cu Statul Israel. 

Această strategie și-a dovedit limitele până la 
urmă. Așa că din anul 2005, Israelul a început 
să își construiască o strategie de branding de 
țară asemenea companiilor. De altfel, odată cu 
apariția rețelelor de socializare se crease o nouă 
cultură. Social media devenea noul vector de 
promovare a unui brand. De acum, și guverne-
le puteau să comunice în mod direct cu oame-
nii și să stabilească conexiuni în timp real. 

Primul pas în această direcție a fost reali-
zarea unui studiu de piață în Statele Unite ale 
Americii. Rezultase că Israelul era perceput 
prin două lentile: cea militară, a conflictului 
perpetuu și cea religioasă, în sensul fanatic, 
extremist. Imaginea Israelului era cea a unei 
societăți închise, dominate de bărbați, opu-
se diversității și libertății, percepții ce con-
traziceau realitatea pe care noi israelienii o 

cunoșteam. Reieșise totodată din acest studiu 
că lipsea cea de-a treia lentilă, fața umană a 
societății. 

Una dintre întrebările adresate publicului 
american în cadrul acestui studiu a fost le-
gată de ce își doreau să vadă în Israel pentru 
a le păsa mai mult? A-ți păsa înseamnă mai 
mult decât a susține o țară din motive geopo-
litice. În plus, realizasem atunci că în rândul 
generației tinere și a celor cu vederi liberale 
nu eram relevanți. Din perspectiva mea, este 
esențial pentru un brand să fie relevant. Nu 
poți dezvolta un brand dacă oamenii nu sunt 
interesați de acel produs.

În urma acestui studiu am înțeles că acti-
vitatea noastră nu mai poate fi abordată doar 
dintr-un singur unghi, cel al sferei politice. 
Fără a minimiza importanța mesajului nostru 
despre conflict, o realitate pe care în continu-
are o trăim și care nu poate fi disimulată, am 
acceptat că nu toți oamenii sunt interesați de 
conflict. Din acest motiv, ce rost ar fi avut să 
le vorbim în continuare pe această temă? Pen-
tru a fi relevanți pentru ei, trebuia să discutăm 
despre lucrurile care îi interesează. Atunci s-a 
conturat întrebarea, cum reușim să branduim 
Israelul drept un stat relevant? 

Fiecare țară are o poveste. Țara ta ce poveste spune? Povestea Israelului 
începe în urmă cu peste 3000 de ani. Este povestea unui popor care nu a 
renunțat niciodată la dorința sa de a se reîntoarce acasă, în țara strămoșilor 
săi. În 1948 ne-am recâștigat independența și am redevenit un popor liber. 
Un stat democratic, liberal și modern. Dar și un loc încărcat de tradiție și 
istorie. O țară cu un capital uman creativ, cu un spirit inovator care prin 
descoperirile științifice și tehnologice contribuie la dezvoltarea lumii. 

Experiența 
mea în 
strategia  
de branding 
a Statului 
Israel
Despre autor

David Saranga este 
Ambasadorul Israe-
lului în România. A 
fost consilier principal 
pentru afaceri externe 
al președintelui 
Statului Israel, Re-
uven Rivlin și șef al 
departamentului de 
legătură al Parlamen-
tului European la am-
basada israeliană la 
Bruxelles. A mai ocu-
pat funcția de consul 
pentru mass-media 
și afaceri publice ale 
Israelului în Statele 
Unite. Saranga a fost 
responsabil pentru 
imaginea Israelului în 
Statele Unite și a fost 
persoana de legătură 
a Israelului în mass-
media americană. 
Presa din Israel l-a 
descris ca „Omul ale 
cărui campanii redefi-
nesc Israelul.”

Ambasadorul David Saranga,  
pe plaja din Tel Aviv,  
una dintre principalele  
atracții ale orașului
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Descoperisem în 2007 un instrument prin 
care ne puteam conecta în timp real cu oa-
menii, prin care barierele geografice erau în-
depărtate. Am creat atunci primul blog oficial 
al guvernului, prima pagină de Facebook a 
unei misiuni diplomatice și prima conferință 
de presă din lume care a avut loc pe Twitter. 
Îmi amintesc că era în timpul conflictului din 
Gaza din 2008 când am anunțat această sesiu-
ne de Q&A pe Twitter. 

Cunoscuta jurnalistă Rachel Maddow, de la 
MSNBC, a luat în derâdere acțiunea Consula-
tului israelian de a aborda conflictul într-un 
dialog deschis cu cetățenii. Maddow declara-
se atunci că „Guvernul israelian încearcă să 
explice un conflict despre care oamenii scriu 
cărți întregi, un conflict pe care jurnaliștii se 
străduiesc să-l explice în 2.000 de cuvinte, în 
doar 140 de caractere”. Acum, cred că merit 
niște scuze. În fond, 12 ani mai târziu, Rachel 
Maddow comunică milioanelor de urmăritori 
pe Twitter subiecte ample în fraze de câteva 
sute de caractere. 

Un alt proiect inițiat în timpul mandatului 
meu de Consul pentru Media și Afaceri Publi-
ce la New York a fost cooperarea cu renumita 
revistă americană pentru bărbați „Maxim”, în 
vara anului 2007. Voiam să arătăm fața uma-
nă ce lipsea din mentalul publicului și să ne 
adresăm unei audiențe tinere despre care afla-
sem că percepe Israelul ca fiind irelevant. Am 
organizat o ședință de fotografie în Israel unde 
modele care serviseră în armata israeliană au 
fost fotografiate în uniformă, dar și în costu-
me de baie în diferite locații reprezentative. 

Proiectul s-a bucurat de o vastă mediatiza-
re, dar și de reacții critice din partea societății 
din Israel. Din punct de vedere al brandingu-
lui, proiectul a fost unul de succes. Reușisem 
să arătăm o față umană a Israelului, să comba-

tem percepția că suntem un stat ultra-religios. 
Iar sondajele ulterioare au confirmat acest lu-
cru, cititorii americani ai acestei reviste asoci-
au Israelul ca fiind modern și liberal. În plus, 
proiectul a avut un impact pozitiv și asupra 
faimoasei actrițe Gal Gadot (Wonder Woman, 
Fast and Furious), care prin această ședință 
foto și-a făcut debutul pe scena internațională. 
De atunci, Israelul a câștigat un alt ambasador 
extraordinar în lume. 

În era Facebook, aceste rețele de socializare 
sunt un vector esențial în eforturile de bran-
ding. Însă, pentru noi, Ambasada Israelului 
în România, social media înseamnă mai mult 
decât poze și postări frumoase. Înseamnă mai 
ales promovarea valorilor în care credem: 
toleranță, multiculturalism, egalitate și res-

Imagine panoramică a orașului Tel Aviv, țărmul Mării Mediterane și vechiul oraș Jaffa Foto: Dreamstime

Piața Givon din Tel Aviv, 
o fostă hala industrială, 
transformată acum 
într-o loc foarte la 
modă, unde oamenii 
vin să se relaxeze
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pect. De exemplu, anul acesta pentru a marca 
luna Pride, ambasada noastră s-a alăturat mi-
siunilor Israelului din jurul lumii care au arbo-
rat steagul curcubeu pe sediile lor, într-un de-
mers de a promova toleranța și diversitatea. 

Un alt obiectiv al diplomației noastre pu-
blice îl reprezintă păstrarea Memoriei Holo-
caustului în România, unde peste 350.000 de 
evrei au fost uciși. După 75 de ani de la trage-
dia Holocaustului, în Europa încă ne luptăm 
cu umbre ale antisemitismului și xenofobiei. 
Generația tânără trebuie să cunoască ororile 
trecutului și să fie informată cu privire la isto-
ria evreilor. Nepăsarea și ignoranța permit urii 
să se împrăștie. 

În pofida provocărilor aduse de criza de 
coronavirus, ambasada noastră și-a continu-
at activitatea,  devenind mai activi în spațiul 
online. Obiectivul nostru a fost de a rămâ-
ne relevanți și în contextul pandemiei. Nu 
puteam să scriem doar despre turism în mo-
mente în care oamenii nu pot călători. Ast-
fel, ne-am implicat în proiecte și cauze sociale 
pe care pandemia le-a afectat semnificativ. 
Unul dintre proiectele susținute a fost cam-
pania Actor Independent. Această inițiativă 
a fost o oportunitate de a ne folosi resursele 
pe care le alocăm în fiecare an scenei cultu-
rale din România. Astfel, am sprijinit actorii 
independenți cu plata chiriei pe o lună, iar în 
schimb, ei au citit din operele scriitorilor is-
raelieni ce sunt traduse în limba română. Pe 
lângă susținerea acordată tinerilor actori, am 
reușit prin vocile lor să aducem și literatura 
israeliană mai aproape de publicul român. 

Un alt proiect în care ne-am implicat în 
timpul pandemiei a fost sprijinirea Asociaței 
Touched Romania, un ONG care ajută ma-

mele și copiii victime ale violenței domesti-
ce. Din păcate, pentru multe femei din lume, 
implicit și din România, actele de violență 
domestică s-au intensificat în perioada pan-
demiei. Pentru victimele abuzurilor, măsurile 
de izolare au însemnat blocarea în casă alături 
de agresorii lor. 

Adesea, brandul de țară este conturat din 
perspectiva destinațiilor turistice, însă, de 
fapt, acesta înglobează un spectru mult mai 
larg de elemente care îl definesc, și anume: 
oamenii, politicile pe plan intern și extern, 
brandurile companiilor exportatoare, scena 
culturală, tradițiile și narativul istoric. Din 
acest motiv, procesul de branding nu impli-
că doar eforturile guvernului, dar și pe cele 
ale comunităților care pot ajuta și promova 
un mesaj într-un ritm alert. O voce au și is-
raelienii prezenți în spațiul online, precum și 
comunitățile de evrei din întreaga lume. 

Construirea unui brand de țară nu se poate 
realiza peste noapte, este un proces în care tre-
buie investit în continuu, care trebuie ajustat 
contextului politic, social, cultural pentru a fi 
relevant pentru oameni. În concluzie, doresc 
să le transmit cititorilor din România interesați 
de acest domeniu patru recomandări:

3 Care este povestea pe care doriți să o 
spuneți? Așa cum am spus la începutul artico-
lului, fiecare țară are o poveste. 

3 Nu toate capitolele poveștii vor fi rele-
vante pentru publicul vostru. Povestea trebuie 
să fie adaptată în funcție de publicul căreia i 
se adresează.

3 Realizarea unui studiu de piață în plan 
extern pentru a identifica percepția în rândul 
celorlalți, care sunt provocările, barierele ce 
trebuie depășite.

3 Brandingul nu trebuie realizat doar la 
nivel de autorități. Ele trebuie să coordoneze 
strategia națională, însă oamenii pot fi amba-
sadori mai relevanți prin comunitățile de ro-
mâni din diaspora sau prin legăturile pe care 
le au cu alți europeni.

Statul Israel ar fi bucuros să împărtășească 
din experiența dobândită în acest proces de 
branding cu România, al cărei potențial este 
imens. y
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Tel Aviv Marina, unul dintre locurile preferate ale Ambasadorului Saranga

Piața Dizengoff, din 
zona centrală a Tel 
Avivului, este un punct 
de atracție datorită 
arhitecturii speciale
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Anul 2020, în imAgini

Autoritățile chineze instituie carantina în Wuhan

La sfârșitul lunii ianuarie, autoritățile chineze au întrerupt transportul public din Wuhan, orașul de 
unde se crede că provine coronavirusul. Până atunci, COVID-19 se răspândise deja în țări din întreaga 
lume. Restricțiile au izolat efectiv principalul centru industrial și comercial al unei populații de 11 
milioane de oameni. Închiderea bruscă, care a escaladat recomandările guvernamentale anterioare 
de a evita deplasarea spre și dinspre Wuhan, a fost anunțată chiar înainte de sezonul aglomerat de 
călătorie cu ocazia Anului Nou Lunar. Organizația Mondială a Sănătății și alți experți internaționali 
în domeniul sănătății au considerat că răspunsul a fost unul corect. Cu toate acestea, în țară și în 
străinătate, liderii chinezi au fost criticați pentru încercarea de a ascunde amploarea epidemiei.

Marea Britanie părăsește 
oficial Uniunea Europeană

La miezul nopții la Bruxelles și 
la 23 la Londra, pe 31 ianuarie, 
Marea Britanie a părăsit în mod 
oficial Uniunea Europeană, după 
47 de ani de la aderare și mai 
mult de trei ani de incertitudine 
post-referendum. Un ceas cu 
numărătoare inversă a fost 
proiectat pe reședința oficială a 
prim-ministrului de la Downing 
Street, numărul 10. Unele persoane 
pro-Brexit au sărbătorit, fluturând 
steagurile, plecarea în Piața 
Parlamentului, în timp ce oamenii 
care au susținut rămânerea în 
blocul comercial au organizat 
proteste pentru a jeli. Premierul 
Boris Johnson, un susținător 
important al campaniei Leave, 
și-a exprimat speranța pentru 
„noua eră“ a țării, în discursul 
său național. Liderii europeni au 
recunoscut că retragerea Marii 
Britanii va necesita ajustări majore 
chiar în cadrul Uniunii Europene.
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Lăcustele fac ravagii în Africa de Est

În februarie, Somalia a devenit prima țară din Africa de Est care a declarat stare de urgență din 
cauza infestării cu sute de milioane de lăcuste de deșert care au devastat regiunea. Insectele 
migratoare zburau în roiuri imense care înghițeau orașe întregi și amenințau aprovizionarea cu 
alimente a zeci de milioane de oameni. Agricultura kenyană a fost deosebit de devastată de 
epidemie, cea mai gravă care a lovit țara în ultimii 70 de ani. Oamenii de știință au declarat că 
invazia a fost exacerbată de factorii legați de schimbările climatice, inclusiv încălzirea Oceanului 
Indian, care a provocat precipitații anormal de intense, generând la rândul lor condiții ideale 
pentru ca insectele să se înmulțească și să se răspândească.

Cel puțin 53 de persoane au fost ucise și peste 200 au fost 
rănite pe parcursul unei singure săptămâni de violențe 
între grupuri de hinduși și musulmani la New Delhi la 
sfârșitul lunii februarie. Ciocnirile au început la câteva 
ore după ce Kapil Mishra, un politician local din partidul 
naționalist hindus, aflat la guvernare în India, a promis să 
disperseze protestatarii care se opun noii legi a cetățeniei 
din 2019, care va lăsa mulți musulmani fără cetățenie. 

În zilele de după revolte, autoritățile și-au concentrat 
investigațiile asupra liderilor musulmani, chiar dacă 
majoritatea victimelor erau musulmane și o mare parte 
din distrugerea proprietății a fost îndreptată către acestea. 
Ofițerii de poliție, care se aflau sub comanda partidului 
de guvernământ hindus, au fost criticați pentru că nu au 
depus plângere împotriva dlui Mishra și au fost acuzați, de 
asemenea, de participarea la violența antimusulmană.

Cel puțin 53 de persoane au fost ucise și peste 200 au fost În zilele de după revolte, autoritățile și-au concentrat 

În cadrul protestelor izbucnesc violențe împotriva musulmanilor din New Dehli

Credit: Khadija Farah/The New York Times
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3
Martie

Femeile din Mexic 
protestează împotriva 
violenței de gen 
printr-un marș  
și o grevă

Zeci de mii de femei din 
Mexic au ieșit în stradă cu 
ocazia Zilei Internaționale a 
Femeii, pe 8 martie, pentru 
a atrage atenția asupra 
violențelor împotriva lor. 
Chiar dacă protestele 
au început pașnic, au 
existat unele ciocniri între 
demonstranți și poliție. A 
doua zi, mii de femei au 
intrat într-o grevă națională 
în care au lipsit de la 
muncă, au lipsit din spațiile 
publice și nu au cumpărat 
nimic, pentru a simboliza o 
zi fără femei. Se estimează 
că rata femicidului din 
Mexic - uciderea femeilor 
și fetelor din cauza sexului 
lor - a crescut cu 137% din 
2015 până acum. Cr
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Coronavirusul forțează Europa să înceapă carantinările

La 9 martie, Italia a devenit prima țară europeană care a instituit un lockdown la 
nivel național, ca răspuns la epidemia de coronavirus. Până pe 18 martie, Europa 
înregistrase mai multe cazuri de coronavirus și decese asociate decât China. Până 
pe 19 martie, doar Italia înregistrase mai multe decese decât China. În succesiune 
rapidă, alte țări europene, inclusiv Spania, Franța, Germania și Marea Britanie au 
început să aplice diverse măsuri restrictive pentru a controla mișcarea publică și 

a izola virusul. Deoarece numărul cazurilor confirmate a escaladat în întreaga 
regiune, autoritățile au început să compare răspunsurile 

guvernelor din lume pentru reducerea consecințelor 
economice al epidemiei.

Credit: Andrea Mantovani/The New York Times
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4
Aprilie

Pandemia îi forțează pe cultivatorii olandezi de lalele să le distrugă
Până în aprilie, odată cu scăderea vânzărilor de flori din cauza căderilor economice cauzate de pandemia 
de Covid-19, cultivatorii olandezi de lalele au distrus aproximativ 400 de milioane de flori, inclusiv 140 
de milioane de tulpini de lalele. De obicei, sezonul puternic al industriei olandeze de flori este din martie 
până în mai - luni în care Paștele, Ziua Mamei și Ziua Internațională a Femeii au loc, iar vânzările zilnice 
de flori totalizează 30 de milioane de dolari în medie. Deși Țările de Jos au instituit măsuri moderate de 
distanțare socială, multe magazine de flori au rămas deschise. Chiar și așa, cererea de lalele a scăzut și 
cultivatorii care deservesc clienții internaționali au raportat pierderi mari de venituri.

Ramadanul virtual

Luna sfântă a Ramadanului 
a început la sfârșitul 
lunii aprilie, în mijlocul 
lockdown-urilor și 
măsurilor de distanțare 
socială, răspunsuri la 
pandemia de Covid-19. 
În țările cu majoritate 
musulmană, guvernele 
au interzis rugăciunile 
comunale sau au impus 
diferite restricții asupra 
adunărilor fizice - forțând 
oamenii să sărbătorească 
Ramadanul, un moment 
de post în timpul zilei, 
rugăciune și întrerupere 
a postului cu prietenii 
și familia după apus, în 
lumea virtuală. Cele mai 
multe dintre cele mai sfinte 
locuri ale Islamului, cum 
ar fi moscheile Mecca și 
Medina din Arabia Saudită 
și complexul Moscheii Al 
Aqsa din Ierusalim, au fost 
închise pentru adepți.
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Anul 2020 i-a pus la încercare rezistența, dar Grupul 
TeraPlast a demonstrat că are experiența și resursele 
de a se adapta vremurilor. Mai mult, a anunțat și 
trei tranzacții, două de vânzare și o achiziție. Vân-

zarea diviziei Steel a Grupului este în top 10 tranzacții de 
M&A din România în 2020 conform raportului CMS, iar 
Grupul are în implementare investiții de 32 milioane de 
euro.

Cum v-a influențat, din punct de vedere financiar, criza 
COVID-19? 

Alexandru Stânean: Am început anul 2020 cu planuri 
ambițioase, ca întotdeauna, și o cifră de afaceri țintită de 
250 milioane de euro. Instabilitatea creată de criza sanita-
ră a pus la încercare puterea de adaptare și forța Grupului 
TeraPlast. În martie 2020 aveam aprobate de Consiliul de 
Administrație 10 scenarii de continuare a activității și de 
reducere graduală a producției, dacă situația ar fi cerut-o. În 
cel mai prost scenariu urma să închidem total firma până 
trecea criza. Din fericire, 2020 a fost cel mai bun an din 
istoria de 125 de ani a firmei TeraPlast pentru că Guvernul 
a plătit în continuare lucrările publice.

Care au fost cele mai mari provocări pe care le-ați avut de-a 
lungul anului trecut și cum le-ați rezolvat?

Alexandru Stânean: Cea mai importantă pentru noi anul 
trecut a fost sănătatea angajaților noștri. Pentru asta a fost 
nevoie să ne adaptăm modul de lucru și procedurile interne 
astfel încât să asigurăm un mediu de lucru sigur, dar și con-
tinuitatea business-urilor Grupului. În consecință, datorită 
măsurilor luate, la un număr mediu de 1.350 de angajați, 
am avut doar 90 de persoane infectate cu coronavirus și nici 
una nu a ajuns la ATI. Totodată, ne-am concentrat pe con-
servarea cash-ului, am întărit politica de credit și am redus 
costurile fixe acolo unde a fost nevoie. De asemenea, am 
monitorizat îndeaproape eventualele obstacole în fluxul de 
aprovizionare și livrare și ne-am adaptat condițiilor specifice 
care s-au impus. Am funcționat încontinuu pe tot parcursul 
anului trecut și am răspuns solicitărilor partenerilor noștri. 

Sectorul construcțiilor a fost unul dintre cele mai puțin 
impactate de criza sanitară. Guvernul a accelerat investițiile 
publice cu fonduri europene și șantierele au rămas active. 
Așadar, în trimestrele 2 și 3 am fost limitați de capacitățile 
de producție existente în raport cu cererea din piață pe 
partea de instalații. Atât ca parte din strategia noastră de 
dezvoltare, cât și ca urmare a potențialului pieței pe care 
activăm, am decis să investim 31 milioane de euro în ex-
tinderea capacităților de producție și intrarea pe noi piețe.

Anul 2020 ne-a arătat că nu ne putem baza pe importuri. 
România, din păcate, are un deficit comercial de 16,43 mi-
liarde de euro după primele 11 luni din 2020. Trebuie să 
producem mai mult intern și de aceea noi alegem să inves-
tim în producția românească. Vom oferi produse românești 
exportabile, egale calitativ cu cele care provin din import.

Ce achiziții și vanzări ați făcut în 2020? Care a fost valoarea 
fiecărei tranzacții?

Alexandru Stânean: În iulie 2020 am anunțat vânza-
rea diviziei Steel a Grupului TeraPlast către Grupul King-

span. Nu am fi putut vinde dacă nu cumpăram o fabrică 
din Serbia, aflată în faliment, cu care am devenit cel mai 
mare producător din acea țară și dacă nu cumpăram fir-
ma Wetterbest, al doilea jucător din România de pe piața 
țiglelor metalice. 

Până în acest moment am primit avizul din partea 
Autorității pentru Concurență a Comisiei Europene. După 
primirea avizului și din partea Comisiei pentru Protejarea 
Concurenței din Serbia, va fi stabilită și plătită valoarea 
tranzacției. Valoarea tranzacției va fi de 410 milioane de 
lei, ajustată cu datorii și cu elementele de capital de lucru.

La începutul lunii decembrie am anunțat vânzarea liniei 
de business profile de tâmplărie a TeraPlast SA către grupul 
românesc Dynamic Selling Group. Tranzacția are o valoare 
de aproximativ 4,5 milioane de euro, care va fi ajustată la 
momentul transferului, în funcție de nivelul capitalului de 
lucru. De ce am vândut? Pentru că nu puteam intra în top 
3 din România și am preferat să cumpărăm firma Somplast 
pentru că vizăm poziția de lider pe piața ambalajelor bio-
degradabile. Este păcat că citim în România mult prea rar 
despre astfel de modele de business. 

Ce proiecte aveți în plan în 2021 și în ce domenii veți investi?
Alexandru Stânean: Anul acesta avem în curs de imple-

mentare proiecte de 31 milioane de euro. 
Investim în extinderea capacităților de producție exis-

tente pentru țevi și fitinguri din PVC și vom construi o 
nouă fabrică pentru țevi și cămine din polietilenă. Astfel, 
vom răspunde mai bine cererii din piață pentru proiecte de 
infrastructură de care România are atât de multă nevoie. 

De asemenea, prin subsidiara TeraPlast Folii Biodegrada-
bile investim într-o nouă fabrică pentru saci și pungi bio-
degradabile. Vom intra, astfel, pe o piață care are un ritm 
accelerat de creștere și în care aproximativ 46% din totalul 
consumului din România provine din import. 

Achiziția Somplast reprezintă intrarea Grupului TeraPlast 
pe piața de folii și confecții din folii pe care investim și prin 
subsidiara TeraPlast Folii Biodegradabile. După obținerea 
acordului de la Consiliul Concurenței, urmează să benefi-
ciem de sinergiile pe care TeraPlast și Somplast le au.

Strategia noastră este de a investi în produse exportabile 
pentru a ne aduce contribuția la eliminarea importurilor. 
Producătorii români au capacitatea de a investi și de a ofe-
ri, cu echipamente de ultimă generație, produse românești 
egale cu cele din vestul Europei. 

Considerăm că obiectivul de a contribui la echilibrarea 
balanței comerciale ar trebui să fie parte importantă din 
strategia de dezvoltare a oricărei companii din România.

Alexandru Stânean, CEO, TeraPlast Group

Grupul TeraPlast,  
un exemplu de viziune 
și determinare în 2020

AdvertoriAl
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Protestele antiguvernamentale din Hong-Kong, care au 
măcinat orașul semiautonom timp de luni întregi anul trecut, 
au fost reluate pe 24 mai, când mii de oameni s-au adunat 
în cele mai aglomerate cartiere ale orașului. Poliția a tras cu 
gaze lacrimogene, gloanțe de cauciuc și cu tunuri cu apă - 
declanșând ore întregi de confruntări împrăștiate care s-au 

încheiat cu cel puțin 180 de arestări. Demonstranții au sfidat 
regulile de distanțare fizică, pentru a se opune propunerii 
Beijingului de a înăspri controlul asupra Hong Kong-ului prin 
legislația privind securitatea națională. Mulți rezidenți se 
temeau că această legislație va duce la încălcarea libertăților 
civile.

Protestatarii din Hong-Kong se împotrivesc planurilor de securitate națională ale Chinei

Uciderea lui George Floyd 
declanșează proteste  
la nivel național  
pe tema justiției rasiale  
în Statele Unite

După ce George Floyd, un bărbat 
de culoare, a murit în custodia 
poliției în Minneapolis pe 25 
mai, sute de mii de oameni 
s-au alăturat demonstrațiilor 
din întreaga țară pentru a-și 
exprima indignarea față de 
rasismul și brutalitatea poliției. 
În videoclipurile care au circulat 
pe rețelele de socializare cu 
arestarea lui Floyd, acesta 
este pus la pământ de ofițerul 
care l-a arestat, apăsându-l 
cu genunchiul pe gât timp de 
câteva minute până când Floyd 
și-a pierdut cunoștința, în timp 
ce alți ofițeri priveau. Cei patru 
ofițeri implicați au fost în cele 
din urmă concediați și acuzați 
de diferite grade de omucidere. 
Demonstrațiile, declanșate de 
moartea lui Floyd, au devenit 
violente în multe state și au 
determinat diverse reforme, 
precum și represalii din partea 
forțelor de ordine.
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Anul curajului de a prioritiza

Pandemia a resetat prioritățile pentru noi toți. La ni-
vel de business, însă, acest lucru s-a tradus în alege-
rea inițiativelor care au cel mai mare impact asupra 
clientului și valoarea pe care o adaugă în viața sau 

afacerea acestuia. Alături de Florin Ilie - Head of Whole-
sale Banking și Deputy CEO ING Bank România discutăm 
despre eșecuri și provocări, dar și reușitele și lecțiile care 
au venit în urma depășirii acestora. 

Care au fost cele mai importante proiecte implementate în 
ultimul an? Ce proiecte aveți pentru acest an, în 2021?

Florin Ilie: Au fost două proiecte reușite care consider 
că au avut un impact semnificativ și benefic economic 
dar și social, în contextul special al anului 2020: deschi-
derea de relație cu clienții individuali integral online și 
gestionarea rapidă și eficientă a amânărilor la plată pentru 
toate segmentele de clienți. În 2021, banca își propune să 
lanseze o serie de noi produse digitale, extrem de utile și 
pragmatice pentru clienții persoane fizice, în practic toate 
liniile de produse: carduri virtuale, asigurări, credite pre-
aprobate. 

Care au fost cele mai mari provocări pe le-ați avut de-a lungul 
anului trecut și cum le-ați rezolvat?   

Florin Ilie: Ne-am concentrat pe sprijinirea clienților 
cu care avem relații trainice, de durată și semnificative 

pentru ambele părți. Și nu am făcut rabat de la efort și 
resurse. Oamenii te apreciază pentru cum le-ai fost alături 
la nevoie, cum te-ai comportat în momentele critice și 
incert,  nu pentru activitatea oricum lină și relativ facilă 
din perioadele bune ale economiei. Dar poți să îți permiți 
să fii calm în momente dificile numai dacă ți-ai făcut bine 
temele de risc înainte și ai o situație suficient de solidă 
pentru a-ți permite acel calm. Cât privește modul de 
lucru, funcționăm de aproape un an cu 95% din echipă în 
telemuncă, fără nicio problemă operațională sau scădere 
de activitate. Provocarea a fost aceea de a organiza co-
laborarea între oameni de așa manieră încât să îți poată 
echilibra munca și viața de familie. 

Care este rețeta succesului pentru compania din care faceți 
parte? 

Florin Ilie: Calitatea și integritatea oamenilor, o cultură 
internă bazată pe un respect absolut pentru demnitatea 
personală a fiecăruia, plus orientarea mult mai devre-
me decât piața către digital. Orice se face, se face foarte 
temeinic, de oameni cu mare profesionalism și care își văd 
viitorul în bancă pe termen lung, dar cu mare mobilitate 
între liniile de business și diverse activități. Eu sunt la a 
noua slujbă complet diferită în cadrul acestei bănci în 
decursul celor 16 ani de lucru în ING.

Care sunt cele mai importante realizări pe care le-ați avut în 
ultima perioadă?    

Florin Ilie: Suntem numărul 1 în scorul de satisfacție a 
clienților, conform sondajelor din 2020, pe toate segmen-
tele de clienți din România. La nivel de bancă, am imple-
mentat numeroase programe de ajutor lansate de Guvern 
și am lansat produse noi. Pentru segmentul corporatist 
am avut premiere, precum prima emisiune de obligațiuni 
verzi cu NEPI Rockcastle, cel mai mare proprietar de cen-
tre comerciale din Europa Centrală și de Est. 

Care au fost cele mai mari eșecuri din ultimii ani? Care au fost 
greșelile din care ați învățat lecții importante în derularea 
afacerilor? 

Florin Ilie: Puteam să fim mai rapizi în a automatiza și 
simplifica procesele, înainte de pandemie. Nu există scuze 
și nici explicații bune de ce ne-am putut mișca atât de 
rapid în pandemie și să rezolvăm în câteva luni proble-
me de eficiență care trenau de ani de zile. De asemenea, 
o mai bună și mai curajoasă prioritizare a proiectelor și 
investițiilor. Este o mare înțelepciune – și curaj – să selec-
tezi ce contează, inițiativele-cheie care vor avea cel mai 
mare impact asupra experienței clienților tăi. 

Ce domenii vor fi în focus pe viitor? 
Florin Ilie: Noi ne concentrăm pe trei direcții în viito-

rul imediat: (1) activitățile cu impact social (îmbunătățirea 
infrastructurii, transport public eficient, dezvoltare 
comunitară și servicii sociale esențiale), sustenabilita-
te (tranziție energetică, economia circulară, agricultură 
sustenabilă, orașe verzi), (3) sprijinirea absorbției fondu-
rilor din noul cadru financiar UE și a schemelor guverna-
mentale de reconstrucție post-pandemie. În rest, trendul 
de digitalizare accelerată pe care l-am văzut în 2020 își 
va păstra inerția. Cu toate acestea, cred că simplitatea și 
personalizarea vor veni la pachet cu el, iar jucătorii de pe 
piață vor căuta lucrurile cele mai relevante pentru clienții 
lor în detrimentul inovației de dragul inovației.

Florin Ilie, Head of Wholesale Banking ING Bank România
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Iunie

Protestele care au adus solidaritatea în Europa

Demonstrațiile în masă care cereau reformă în urma morții lui 
George Floyd în Statele Unite au rezonat în mai multe orașe 
europene. În iunie, mii de protestatari au început să iasă în stradă 
în semn de solidaritate și să atragă atenția asupra rasismului și 
violenței poliției. În locuri precum Paris și Londra, protestatarii au 
avut bannere pe care scria „Suntem cu toții George Floyd“ și „Black 
Lives Matter“, sau care au invocat numele victimelor brutalității 
poliției în propriile țări. Statuile colonizatorilor și comercianțiilor de 
sclavi au fost răsturnate sau desfigurate. Cererile demonstranților 
de a aborda lunga istorie de discriminare și rasism sistemic au fost 
întâmpinate, în mare măsură, de negarea din partea oficialilor.

O victorie istorică pentru lucrătorii gay și transgender

La 15 iunie, Curtea Supremă a Statelor Unite a oferit o victorie mult căutată de mișcarea 
care luptă pentru egalitatea L.G.B.T.Q., atunci când a decis că Legea drepturilor civile din 
1964 protejează lucrătorii homosexuali și transsexuali. Înainte de decizie, era legal în mai 
mult de jumătate din statele țării să concedieze angajați pentru orientarea lor sexuală sau 
identitatea de gen. Hotărârea istorică, care este o înfrângere pentru Administrația Trump, 
care a cerut curții să se pronunțe împotriva lucrătorilor homosexuali și transsexuali, a atins 
un obiectiv pe care susținătorii drepturilor homosexualilor îl așteptau de zeci de ani.
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Iulie

Ploile musonice din Asia de Sud devastează Bangladeshul

Până la sfârșitul lunii iulie, sezonul musonic din Asia de Sud a adus ploi 
torențiale care au inundat un sfert din Bangladesh. În întreaga regiune, 
inundațiile au ucis zeci de oameni, au strămutat milioane de oameni, 
au măturat case și au distrus proviziile de hrană. Ploile musonice, 
care au loc, de obicei, din iunie până în septembrie, sunt esențiale 
pentru economia agrară a subcontinentului indian. Cu toate acestea, în 
ultimii ani, acestea au devenit mai severe și mai frecvente, provocând 
inundații fluviale care afectează în special zonele joase, cum ar fi 
Bangladesh, o națiune de peste 165 de milioane de oameni. Pe măsură 
ce schimbările climatice cresc frecvența ploilor extreme, oamenii de 
știință se așteaptă ca modelul inundațiilor intense să se agraveze.
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Credit: Dmitry Kostyukov/The New York Times
Franța transformă vinul nevândut  
în dezinfectant pentru mâini

Mii de vinificatori francezi - care se confruntă 
cu o piață care se prăbușește din cauza 
pandemiei Covid-19 și a tarifelor Administrației 
Trump - au luat decizia dificilă de a-și trimite 
produsul în exces în distilerii. Acolo, ca 
parte a unei operațiuni subvenționate de 
guvernul francez și de Uniunea Europeană, 
a fost transformat în alcool și mai apoi, în 
dezinfectant pentru mâini. În iulie, cisternele 
au ridicat peste 6 milioane de litri de vin numai 
din regiunea Alsacia. Vinificatorii au fost 
despăgubiți cu mai puțin de un dolar pe litru.
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Reciclad’OR, pentru   un viitor sustenabil 
Anul 2020 a fost dificil, în care 
omenirea de pe tot globul a 
suferit din cauza pandemiei 
de COVID-19. Planeta a 
continuat și ea să sufere din 
cauza poluării. Nici anul 2021 
nu se anunță mai ușor.

Despre protecția mediului în 
contextul pandemiei și provo-
cările acestui an pentru pro-
tejarea planetei, am vorbit cu 

Diana Cîtu, CEO Reciclad’OR, unul 
dintre marile OIREP-uri care joacă un 
rol deosebit de important în lanțul re-
ciclării din România.

Criza pandemică a afectat întreg 
mapamondul, pe toate planurile. Dar se 
vorbește și de o „parte bună“, respectiv 
reducerea emisiilor de carbon. Cât 
de important este acest efect asupra 
protecției mediului și care sunt de fapt 
marile provocări pentru protejarea 
planetei?

Diana Cîtu: Într-adevar, nedorita 
pandemie de Covid-19 a avut și efecte 
pozitive, prin reducerea emisiilor de 
carbon. Să nu ne amăgim însă. Aceste 
efecte pozitive se datorează reducerii 
masive a activităților economice, în 
special a transportului aerian și mari-
tim. Ceea ce cu toții ne dorim este ca 
reducerea emisiilor de carbon, a po-
luării în general, să fie urmare a mo-
dului în care știm să interacționăm 
cu mediul înconjurător, să-l prote-
jăm, chiar și în condițiile reluării 
activităților așa cum erau ele înainte 
de pandemie. Colectarea separată a 
deșeurilor și reciclarea acestora sunt, 
în viziunea mea, marile provocări în 
ceea ce privește protejarea planetei. 
Din acest motiv, atât eu cât și întreaga 
echipă Reciclad’OR, depunem eforturi 
susținute în a promova aceste dezide-
rate, în a conștientiza populația asu-
pra importanței protejării mediului în 
care trăim.

Potrivit Eurobarometrului publicat 
anul trecut, aproape jumătate din 
respondenții din țara noastră consideră 
că printre principalele probleme legate 
de mediu sunt cantitățile ridicate de 
deșeuri și tot atâția consideră că este 
nevoie de o legislație mai strictă, 
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Reciclad’OR, pentru   un viitor sustenabil 
dar și de mai multe informații privind 
separarea deșeurilor pentru a rezolva 
problemele de mediu. În acest context, 
care sunt cele mai mari provocări 
pe teme de mediu în 2021, la nivel 
european și în România?

Diana Cîtu: Provocările de mediu 
în România sunt multiple și com-
plexe și de prea multe ori abordate 
emoțional. Rezolvarea problemelor 
de mediu necesită însă soluții tehni-
ce și economice sustenabile și în mod 
evident aplicarea legislației.

Pentru a nu divaga, mă voi referi 
strict la câteva dintre provocările 
specifice managementului ambalaje-
lor și deșeurilor de ambalaje la nivel 
național și european: 

- Dezvoltarea și îmbunătățirea per-
manentă a sistemelor de colectare se-
parată atât la nivel urban, cât și rural;

- Creșterea gradului de implicare a 
cetățenilor și intensificarea campanii-
lor de educare și comunicare privind 
colectarea separată;

- Transpunerea în legislațiile națio-
nale a taxei UE pentru ambalajele de 
plastic nereciclate și impactul acestei 
taxe în costurile de reciclare ale com-
paniilor și în substituirea actualelor 
soluții de ambalare;

- Implementarea sistemelor de 
garanție depozit pentru băuturi si asi-
gurarea com ple mentarității cu siste-
mele de colectare separată susținute fi-
nanciar de organizațiile de tip  OIREP.

Se vorbește tot mai mult de o economie 
sustenabilă, precum și de o economie 
circulară. Ce măsuri se impun la nivelul 
companiilor în această direcție și care 
este rolul OIREP-urilor?

Diana Cîtu: Deși sunt concepte 
definite diferit, atât economia suste-
nabilă, cât și cea circulară au un grad 
ridicat de interdependență. O schemă 
bine definită și bine pusă în practică 
de economie circulară duce, în mod 
direct, la o mai bună sustenabilitate a 
ei. Aici, pe zona colectare-reciclare, OI-
REP-ul are un rol esențial. El reprezin-
tă mecanismul ce realizează transferul 
unei obligații legale ce nu face, în 
majoritatea cazurilor, parte din obiec-
tul de activitate al companiilor, către 
zona efectivă, practică a activităților 
de colectare, transport, sortare, reci-
clare. Pentru cei „neinițiați“, acesta 
fiind un domeniu de nișă, foarte teh-
nic, poate părea simplu. Dar lucrurile 
nu sunt deloc așa, iar cele peste 800 

de companii de renume care formează 
portofoliul companiei pot garanta că 
Reciclad’OR depune un efort susținut 
pentru a-și îndeplini obiectivele asu-
mate. A fi lider pe o piață atât de 
concurențială vine la pachet și cu o 
responsabilitate uriașă. Muncim din 
greu, ne adaptăm, construim și ino-
văm. Am adus tehnologie modernă în 
sprijinul nostru, ne putem mândri cu 
un sistem informatic unic, ce ne per-
mite în fiecare secundă a zilei să ac-
cesăm informațiile relevante privind 
achizițiile, rapoartele clienților, trasa-
bilitatea deșeurilor de ambalaje etc.

Suntem primul OIREP din Europa 
care a creat o platformă online prin care 
orice companie își poate realiza țintele 
legale de reciclare din câteva click-uri, 
fără a fi nevoie de interacțiune umană 
(E-RECICLARE.RO).

Ca și măsuri ce se impun la nivelul 
companiilor de acest profil, aici ar fi 
multe de spus. Din experiența ulti-
milor 5 ani, aș putea spune că o mai 
strictă reglementare a acestui dome-
niu de activitate, la pachet cu un con-
trol exigent al activității OIREP-urilor 
ar fi măsuri de consolidare a pieței 
reciclării, a transferului de responsa-
bilitate, ducând la mărirea încrederii 
populației că protejarea mediului este 
ceva efectiv, o activitate care se întâm-
plă, motivând astfel pe toată lumea să 
aibă o conduită responsabilă.

Ce planuri aveți în 2021 și care credeți 
că sunt cele mai mari provocări pentru 
compania dvs. în acest an?

Diana Cîtu: Ca și planuri pentru 
2021 și anii următori, vă expun câ-
teva dintre țintele noastre: consoli-
darea poziției de lider în transferul 
responsabilității privind obligațiile de 
reciclare, deschiderea, prin platforma 
e-reciclare.ro, a accesului companiilor 
medii și mici în a-și atinge țintele pre-
văzute de lege, depășirea „pragului psi-
hologic“ de 500.000 de tone preluate, 
colaborarea cu partenerii noștri, atât 
producători cât și celelalte OIREP-uri, 
în vederea transparentizării și consoli-
dării pieței de profil și prin înființarea 
în acest scop a unei asociații profesio-
nale dedicate.

Provocările Reciclad’OR sunt axate 
pe zona activităților de conștientizare 
a populației privind colectarea separa-
tă a ambalajelor, a campaniilor publi-
ce de informare. Proiectul Ape Libere 
este una din marile noastre provocări.

Într-un scenariu optimist, cum ar trebui 
să arate România la finele anului 2021, 
din perspectiva reciclării și protecției 
mediului?

Diana Cîtu: Cu siguranță se fac pași 
mari în țara noastră pentru protecția 
mediului, respectiv în domeniul reci-
clării. Atât factorii guvernamentali de 
profil, cât și companiile responsabile 
sunt foarte implicați și au luat totul 
în serios. 

Chiar dacă sistemele online ne-
au ajutat în anul 2020 să comuni-
căm cu clienții noștri, simțim lip-
sa întâlnirilor personale cu aceștia. 
Suntem optimiști și sperăm ca anul 
2021 să aducă cu sine și diminuarea 
restricțiilor și să ne putem relua în-
tâlnirile cu clienții. La urma urmei 
suntem oameni, iar clienții noștri au 
fost întotdeauna o sursă de inspirație 
și inovație pentru noi. Sperăm în 
egală măsură în revenirea economi-
ei și recuperarea locurilor de muncă 
de către cei care le-au pierdut în anul 
2020.

Referitor la domeniul în care acti-
văm, sperăm ca anul 2021 să aducă 
cu sine dezvoltarea accelerată a sis-
temelor de colectare separată la nivel 
național, creșterea gradului de impli-
care a cetățenilor în colectarea sepa-
rată si creșterea gradului de credibili-
tate și transparență în activitatea de 
colectare și reciclare a deșeurilor de 
ambalaje.

Având în vedere că reglementările 
juridice joacă un rol fundamental în 
activitatea OIREP, într-o notă optimis-
tă, sperăm ca reglementările adoptate 
în anul 2021 să contribuie la:

- Creșterea gradului de predictibi-
litate și credibilitate a activității de 
colectare și reciclare a deșeurilor de 
ambalaje; 

- Simplificarea modului de lucru, 
creșterea performanței și eficientiza-
rea costurilor de reciclare ale compa-
niilor;

- Crearea unui corect level playing 
field pe piața competitivă a OIREP-
urilor;

- Crearea condițiilor legale de im-
plementare a sistemului de garanție 
depozit astfel încât să asigure sinergia 
și complementaritatea cu sistemele de 
colectare separată finanțate de către 
OIREP-uri;

- Asigurarea condițiilor pentru o 
tranziție de succes către Economia 
Circulară. y

AdvertoriAl
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Reforme politice cerute după exploziile mortale de la Beirut

Două explozii au devastat portul din capitala libaneză, Beirut, pe 4 august, omorând cel puțin 
190 de persoane și rănind alte mii. A doua explozie, mai mare, a urmat-o pe prima după câteva 
secunde și a trimis fum și resturi în aer, care s-au răspândit pe mai mulți kilometri. Exploziile, 
despre care oficialii au spus ulterior că au fost cauzate de mii de tone de nitrat de amoniu care au 
fost depozitate în port, au creat o undă de șoc care a doborât oamenii, a răsturnat mașinile și a 
devastat cartierele. Mulți libanezi cred că explozia este reprezentativă pentru corupția și neglijența 
liderilor lor. În urma exploziei, protestatarii s-au adunat zilnic în stradă, ducând la ciocniri violente 
cu forțele de securitate, ecou al protestelor antiguvernamentale de anul trecut. Primul ministru 
Hassan Diab și Cabinetul său au demisionat pe fondul furiei publice.

Japonia își ia rămas-bun  
de la un carusel  
vechi de un secol

După ce parcul de distracții 
Toshimaen din Tokyo s-a închis 
la sfârșitul lunii august, caruselul 
vechi de 113 ani pe care îl 
adăpostea a fost trimis într-un 
depozit. El Dorado a fost proiectat 
în 1907 de către un inginer mecanic 
german și a ajuns în Japonia în 
1969, după ce a fost folosit în Coney 
Island pentru un sezon. Partea 
inferioară a boltei sale are picturi 
„art nouveau“ cu zeițe și cupidoni. 
El Dorado nu este considerat destul 
de vechi pentru a fi desemnat o 
proprietate de patrimoniu cultural în 
Japonia, și conservatoriștii istorici 
se tem că va rămâne în depozit în 
cazul în care publicul nu va încerca 
să îi găsească o nouă casă. În locul 
caruselului și al lui Toshimaen se va 
ridica un parc tematic Harry Potter.

Credit: Hannah Mckay/Reuters
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9
Septembrie

În septembrie, comitetul de transport din Lanzhou, un oraș 
din nord-vestul Chinei, a refuzat să anuleze interdicția 
asupra tatuajelor pentru șoferii de taxi, ca răspuns la 
un șofer care a numit regula discriminatorie. Ordinul, 
implementat în august, a făcut parte dintr-o campanie de 
reabilitare a imaginii taximetriștilor din Lanzhou. Oficialii 
orașului, fără a aduce dovezi, au declarat că tatuajele ar 
putea provoca disconfort femeilor și copiilor pasageri. 

Aceștia au ordonat șoferilor tatuați să-și îndepărteze 
definitiv cerneala, dar nu au fost clari cu privire la modul 
în care va fi implementat acest lucru. Interdicția a coincis 
cu eforturile la nivel național de a reduce popularitatea 
tatuajelor - și a reînviat o dezbatere asupra stigmatului legat 
de arta tatuajelor, într-o țară în care este adesea asociată cu 
criminalitatea, chiar dacă generațiile mai tinere îmbrățișează 
din ce în ce mai mult această formă de artă.

Într-un oraș  
din China  
li se interzic 
taximetriștilor 
tatuajele

În țările sărace, copiii merg la 
muncă în timp ce se închid școlile

Directorul executiv al UNICEF, Henrietta 
Fore, a avertizat în septembrie că 
aproximativ 24 de milioane de copii ar 
putea renunța la școală din cauza efectelor 
pandemiei de Covid-19. Sute de milioane 
de băieți și fete din țările în curs de 
dezvoltare nu au acces la internet sau nu 
au parte de educație, iar mulți sunt forțați 
să muncească, fapt care este adesea ilegal 
și periculos. În Indonezia, copii de până la 
8 ani se vopsesc cu argint pentru a poza ca 
statui pe stradă și pentru a cere bani. Când 
școlile s-au închis, numărul copiilor care 
muncesc a crescut în India, unde guvernul 
se lupta deja cu această problemă. Un alt 
oficial de rang înalt al UNICEF a declarat 
că aceasta ar putea eroda progresele 
înregistrate în ultimii ani în ceea ce 
privește alfabetizarea, mobilitatea socială 
și sănătatea copiilor.Cr
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Președintele Trump, infectat cu Covid-19

Președintele Trump a dezvăluit într-un tweet pe 2 octombrie că el și prima doamnă, Melania 
Trump, au fost testați pozitiv pentru coronavirus. Trump a fost transportat cu elicopterul pentru 
a fi tratat la Walter Reed National Military Medical Center, unde a continuat să lucreze, potrivit 
oficialilor de la Casa Albă. Luni de zile, dl Trump a minimalizat gravitatea virusului și a continuat 
să facă acest lucru și după ce s-a întors la Casa Albă după trei nopți petrecute în spital. În ciuda 
condiției sale, președintele a reluat în cele din urmă lucrul în Biroul Oval în aceeași săptămână, 
chiar dacă persoanele care au intrat în contact cu el sau au participat la evenimentele de la Casa 
Albă au fost testate pozitiv.
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Octombrie

Haos în Kârgâzstan

Mulțimi de demonstranți au ieșit în 
stradă în capitala Kârgâzstanului, 
Bishkek, pentru a protesta 
împotriva rezultatelor alegerilor 
parlamentare din 4 octombrie, 
pe care le consideră frauduloase. 
Grupurile din opoziție au preluat 
controlul asupra Parlamentului 
și au eliberat câțiva lideri politici 
încarcerați, ducând la ciocniri 
violente cu poliția, în urma 
cărora cel puțin o persoană a 
murit și sute au fost rănite. Sub 
presiunea crescândă, Comisia 
Electorală Centrală a țării - care 
a acordat majoritatea locurilor 
reprezentanților aliniați cu 
președintele Sooronbai Jeenbekov 
- a anulat rezultatele scrutinului. 
Primul ministru Kubatbek Boronov 
a demisionat pe fondul protestelor 
continue, adâncind criza politică 
din fosta republică sovietică, unde 
doi președinți au fost răsturnați în 
revolte populare în ultimii 15 ani.
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Tratatul de pace pune capăt conflictului adânc 
înrădăcinat Nagorno-Karabah

Un acord de pace intermediat de Rusia, între Azerbaidjan și 
Armenia, a pus capăt unui război de șase săptămâni pentru 
teritoriului disputat, Nagorno-Karabah, o enclavă etnică 
armeană situată în interiorul granițelor Azerbaidjanului. 
Luptele, care au izbucnit la sfârșitul lunii septembrie, când 
Azerbaidjanul a lansat o ofensivă militară pentru recucerirea 
unor părți din Nagorno-Karabah, au ucis mii de persoane 
și au fost cea mai gravă escaladare recentă într-un conflict 
de zeci de ani asupra unei regiuni care a cunoscut tensiuni 
încă de la căderea Imperiului Otoman. Enclava etnică și-a 
revendicat independența în 1991, după prăbușirea Uniunii 
Sovietice, pornind un conflict în care au murit cel puțin 
20.000 de oameni. Acesta s-a încheiat cu armistițiu, în timp 
ce armata armeană a capturat zone semnificative, dislocând 
mulți azeri. Conform ultimului acord, Azerbaidjanul și-a 
păstrat câștigurile teritoriale, Armenia a returnat controlul 
asupra a șapte districte Azerbaidjanului, iar capitala 
regiunii, Stepanakert, a rămas sub control armean.

Credit: Ernesto Benavides/Agence France-Presse - Getty Images
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Noiembrie

Peru numește 3 președinți  
într-o singură săptămână

Congresul din Peru a votat pentru punerea sub acuzare 
și înlăturarea popularului președinte, Martín Vizcarra, la 
începutul lunii noiembrie pentru suspiciunea de corupție, 
făcându-l al șaselea președinte consecutiv acuzat de 
această infracțiune. În ciuda acuzațiilor, majoritatea 
peruanilor nu au sprijinit punerea sub acuzare, iar sute 
de oameni au ieșit în stradă în ziua votului pentru a o 
denunța drept o „lovitură de stat“. Congresul l-a instituit 
pe Manuel Merino, fostul șef al Congresului, în calitate de 
președinte interimar. Merino s-a confruntat cu o opoziție 
imediată și a demisionat după mai puțin de șase zile 
de mandat pe fondul celor mai mari demonstrații pe 
care Peru le-a văzut în ultimii ani. În încercarea de a opri 
protestele, legislatorii l-au numit pe Francisco Sagasti, 
un parlamentar, cel mai nou lider al Peru și al treilea 
președinte într-o săptămână. Cu alegerile prezidențiale 
programate pentru aprilie 2021, Sagasti are numai 
câteva luni pentru a conduce o națiune în mare parte 
deziluzionată de clasa sa politică.
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Canabisul primește o nouă clasificare din partea ONU

Comisia Națiunilor Unite pentru Narcotice a votat pe 2 decembrie 
eliminarea canabisului pentru uz medical de pe lista celor mai 
periculoase droguri din lume, o categorie care include opioide 
extrem de periculoase și de multe ori mortale, cum ar fi heroina. 
Reclasificarea, care a urmat recomandările făcute pentru prima 
dată în 2019 de Organizația Mondială a Sănătății, a fost mult 
așteptată de activiștii politici în domeniul drogurilor, care 
au susținut că legile internaționale sunt depășite. Deoarece 
guvernele mențin controlul asupra modului de clasificare a 
marijuanei, decizia nu va avea un impact direct asupra restricțiilor 
de relaxare pentru canabis din întreaga lume. Cu toate acestea, 
multe țări se uită la organismele internaționale pentru orientare. 
Decizia Națiunilor Unite va încuraja extinderea cercetărilor 
medicale cu privire la beneficiile terapeutice ale canabisului, în 
plus față de eforturile de legalizare din întreaga lume.
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Decembrie

Activiștii din Hong-Kong,  
arestați pentru proteste

Trei activiști pro-democrație importanți din Hong 
Kong - Joshua Wong, Agnes Chow și Ivan Lam - au 
fost condamnați la închisoare la începutul lunii 
decembrie pentru rolurile jucate într-un protest din 
2019 în fața sediului poliției orașului. Wong, 24 de 
ani, care a condus mitinguri împotriva influenței 
Beijingului asupra regiunii semiautonome de când 
era adolescent, a devenit o reprezentare globală 
a opoziției în timpul demonstrațiilor în masă din 
2019 - și o țintă principală a represiunii chineze 
împotriva disidenței. A primit o sentință de 13 luni 
și jumătate. Chow și Lam, ambii în vârstă de 20 de 
ani, au fost condamnați la 10, respectiv 7 luni de 
închisoare. Toți trei au pledat vinovați la acuzațiile 
de adunare neautorizată și au riscat o pedeapsă de 
trei ani de închisoare. Criticii guvernului consideră 
că sentințele sunt ultima încercare a Beijingului de 
a reduce la tăcere disidența într-o campanie care, 
în aceeași lună, a inclus arestarea altor activiști și 
personalități publice din Hong Kong.
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Programul evenimentelor globale, publicat în decembrie 2019, arăta toate 
evenimentele ce aveau să se întâmple în 2020 și care erau așteptate în întreaga 
lume, cum ar fi: Jocurile Olimpice de vară de la Tokyo, prima expoziție mondială din 
Orientul Mijlociu, ce ar fi trebuit să aibă loc în Dubai sau „covorul de flori“ de 75 de 
metri lungime, realizat cu peste 500.000 de flori, în Bruxelles.
Se pare că nimeni nu se aștepta la ceea ce a urmat. Pandemia de coronavirus a 
cuprins întreg globul, reglementările sanitare și restricțiile de călătorie au interzis 
adunările de grup în majoritatea țărilor, iar multe evenimente au trebuit să fie 
anulate sau amânate până în 2021.
Totuși am arătat o rezistență remarcabilă în izolarea noastră. De exemplu, 
protestele împotriva brutalității poliției care au izbucnit în întreaga lume după 
moartea lui George Floyd, în Minneapolis, în luna mai sau cursele de cai „Royal 
Ascot“ din Berkshire, Anglia, care au avut loc în iunie și la care regina Elisabeta nu 
a putut participa pentru prima dată în cei 68 de ani de domnie. Un alt exemplu ar 
fi Maratonul de la Tokyo, care a avut loc în martie și la care trebuiau să participe 
peste 300.000 de concurenți, dar, din cauza restricțiilor, au participat doar 200 
dintre cei mai buni sportivi, iar organizatorii maratonului au luat în calcul această 
restricție și pentru cel din 2021.
Astfel, agenda internațională a anului acesta reflectă atât impactul blocării, cât 
și convingerea că lucrurile vor reveni în cele din urmă la normal. Vom vedea 
evenimentele din 2020 amânate, evenimente sportive și artistice programate una 
peste alta și versiuni noi, complet digitale, ale întâlnirilor de afaceri.

Evenimente care ar putea 
zdruncina sau perturba 
lumea în 2021

Masha Goncharova 
a absolvit Universi-
tatea Georgetown 
în anul 2014, având 
specializarea în lim-
ba engleză și istoria 
artei. Originară din 
Moscova, ea a călă-
torit la Paris în vara 
anului 2013 pentru 
a studia comunita-
tea de imigranți ruși 
a orașului. Munca 
ei a făcut parte 
din Proiectul de 
Educație și Justiție 
Socială al Centrului 
Berkley.

Autor:
Masha Goncharova

Oceania
Odată cu lansarea programului „Știința oceanelor 
pentru o dezvoltare durabilă“, care va ține până în 2030, 
Organizația Națiunilor Unite speră să îmbunătățească 
starea oceanelor lumii, care se află în declin.
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Cândva în 2021

Februarie

aprilie

Elveția
Cetățenii din Elveția vor 
avea opțiunea de a-și 
plăti impozitele, până la 
100.000 de franci elvețieni 
(aproximativ 110.000 de 
dolari), în criptomonedele 
Ether sau Bitcoin.

China
Partidul Comunist Chinez 
va sărbători cea de-a 100-a 
aniversare, dar și realizarea 
obiectivului pe termen 
lung al președintelui Xi 
Jinping, acela de a elimina 
sărăcia extremă din China. 
În ciuda așa-zisei victorii a 
dlui Xi, pandemia a expus 
deficiențele partidului prin 
furnizarea cetățenilor a celor 
mai slabe garanții sociale, în 
special în zonele rurale.

Germania
11-21 februarie: Un pas mic pentru un festival 
internațional de film, un salt uriaș pentru egalitatea 
de gen. Festivalul de Film de la Berlin va deveni primul 
festival care își va defini premiile de performanță 
într-o manieră neutră din punct de vedere al genului, 
eliminând categoriile de cel mai bun actor și cea mai 
bună actriță și acordând râvnitul Silver Bears pentru 
„cea mai bună performanță de top“ și „cea mai bună 
performanță de susținere“.

Coreea de Sud
26 februarie-9 mai: Bienala Gwangju, care se 
autointitulează cea mai veche și mai mare bienală de 
artă din Asia, s-a concentrat inițial pe „spectrul minții 
extinse prin mijloace artistice și teoretice“, tema 
sa din anul 2020 fiind intitulată: Mintea se înalță, 
Spiritul se adaptează. În câteva luni, atunci când 
socializarea se va face încă pe Zoom, FaceTime sau 
Skype, tema va căpăta un sens total diferit.

Statele unite ale americii
9 martie: La șapte ani de la lansarea Theranos, o 
companie privată care a promis să revoluționeze testele 
de laborator medicale prin utilizarea unor metode 
inovatoare pentru extragerea, testarea sângelui și 
interpretarea datelor rezultate, Elizabeth Holmes și 
partenerul ei, Ramesh „Sunny“ Balwani, vor fi judecați 
pentru fraudă. Printre probabilii martori se vor număra 
fostul secretar de stat american, Henry A. Kissinger, 
președintele executiv al News Corp, Rupert Murdoch și 
fostul secretar american al Apărării, James Mattis.

india
29-31 martie: Festivalul Sikh Hola Mohalla este o sărbătoare 
de trei zile de arte marțiale, în care luptătorii participă la 
exerciții militare și de luptă, demonstrându-și abilitățile în 
diverse sporturi, cum ar fi scrima și echitația. Festivalul își 
are originea în timpul guru-ului Sikh Gobind Singh, perioada 
în care a avut loc primul astfel de eveniment în orașul 
Anandpur, în 1701. După toate luptele, participanții vor recita 
poezii și vor cânta imnuri sacre.

Statele unite ale americii
25 aprilie: Evenimentele de decernare a premiilor din industria 
divertismentului, vor fi prinse ca într-un joc de „scaune muzicale“. 
Academia de Arte și Științe Cinematografice va găzdui cea de-a 
93-a ceremonie de Oscar în aprilie, cu două luni mai târziu 
decât de obicei, pentru a prelungi perioada de eligibilitate 
pentru filmele forțate să-și retragă lansările din cauza epidemiei 
Covid-19. Globurile de Aur, care de obicei au loc în prima 
săptămână a lunii ianuarie, vor fi amânate, în consecință, până la 
28 februarie, iar premile EE British Academy Film Awards - BAFTA, 
adesea considerate un rival pentru Premiile Academiei,  vor fi 
amânate de la 13 februarie la 11 aprilie.Cr
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Mai

iunie

iuLie

italia
22 mai-21 noiembrie: Deschiderea întârziată a celei de-a 
17-a Bienale de Arhitectură de la Veneția, supravegheată 
anul acesta de Hashim Sarkis, ar putea marca începutul 
unui jurnal post-pandemic în lumea artei. Ediția din 2021 
a Bienalei de la Veneția, care este fără îndoială cel mai 
important eveniment de artă din lume, a fost deja amânată 
pentru 23 aprilie-27 noiembrie 2022, ceea ce înseamnă că 
va împărți un interval de timp cu Documenta, o expoziție 
de artă germană care are loc o dată la cinci ani și care este 
programată pentru 18 iunie-25 septembrie 2022, împreună cu 
Bienala de la Lyon, care a fost amânată până în septembrie 
2022.

india
mai 2021: Care este remediul pentru un an de izolare? Pentru 
unii, s-ar putea să fie o lungă plimbare cu un autobuz de lux. 
„Autobuzul spre Londra“ va pleca de la Delhi și va vizita 18 
țări din Asia de Sud-Est, Asia Centrală și Europa, parcurgând 
12.427 de mile, timp de 70 de zile, în călătoria sa spre Londra.

China
cândva în luna mai: Universal va deschide al 
cincilea parc tematic, la Beijing. Cu șapte zone 
de atracție anticipate, inclusiv „Minion Land“, 
„Kung Fu Panda Land of Awesomeness“ și   „The 
Wizarding World of Harry Potter“, iar Alibaba  
sprijinind tehnologia de recunoaștere facială 
pentru intrare și eliberare a biletelor, există doar o 
singură întrebare: chiar și după ce coronavirusul va 
dispărea, cei peste 10 milioane de vizitatori anuali 
care sunt așteptați vor mai veni?

Olanda
18-22 mai: Concursul Muzical Eurovision va avea 
loc pe scena de la Arena Ahoy din Rotterdam, 
care în 2020 a fost transformată într-un spital de 
urgență pentru a găzdui pacienții Covid-19. Deși 
noile reguli au impus țărilor să prezinte piese noi, 
acestea își pot păstra artiștii pe care i-au selectat 
inițial pentru concursul anulat din 2020.

Columbia și Argentina
11 iunie-11 iulie: Cel mai vechi turneu 
internațional de fotbal din lume, Copa 
América, amânat în 2020, se va juca 
simultan cu Campionatul European 
UEFA, care se va desfășura în perioada 
11 iunie - 11 iulie. Din această cauză, 
Campionatul European feminin a fost 
mutat în 2022.

Franța
26-29 iunie: Acesta ar fi trebuit să fie anul în care dragostea daneză 
pentru ciclism ar fi fost în prim plan, împreună cu turul Franței de 
deschidere a etapei, cunoscut sub numele de Grand Départ, care a avut 
loc pentru prima dată în Danemarca. În ciuda acestora, evenimentul  
a trebuit să fie mutat într-o locație nouă din cauza unui conflict de 
programare cu Campionatul European și Jocurile Olimpice. Astfel, 
danezii vor trebui să aștepte până în 2022 pentru a găzdui Grand 
Depart, care va avea loc  în 2021, în Bretania.

Anglia
1 iulie: În ziua în care Prințesa 
Diana ar fi împlinit 60 de ani, 
fiii ei, Prințul William, Duce de 
Cambridge și Prințul Harry, Duce 
de Sussex, își vor uni forțele, 
în ciuda distanțării fizice (și 
poate simbolice) dintre Londra 
și Los Angeles, pentru a ridica o 
statuie în onoarea mamei lor în 
Grădinile Palatului Kensington, 
unde amândoi au crescut.

Japonia
23 iulie-8 august:Tokyo va 
găzdui primele Jocuri Olimpice 
amânate din istoria recentă, 
confruntându-se cu provocări 
politice, economice și logistice 
cu care nicio altă țară gazdă 
nu s-a confruntat până acum, 
inclusiv unde anume să 
depoziteze flacăra olimpică 
timp de un an. Jocurile Olimpice 
de iarnă de la Beijing sunt 
programate să înceapă pe 4 
februarie 2022.

Australia
30 iulie-1 august: Atunci va avea loc Festivalul Tara al Culturii și Curselor de 
Cămile. Acesta include, de asemenea, dansatori Maori haka, curse yabby, 
motocross, dar și recitări de poezii. O mulțime de rulote vor coborî în micul oraș 
agricol Tara, care are o populație rezidentă de aproximativ 2.200 de locuitori, dar 
atrage, în cadrul acestui festival, peste 12.000 de vizitatori.
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Cândva în 2021
Egipt
Unul dintre cele mai 
prestigioase și întârziate 
proiecte de construcție din 
secolul 21, Marele Muzeu 
Egiptean, va fi deschis în 
Giza, oferind aproximativ 
5.600 de exponate din 
colecția Tutankhamen pe 
care le vom putea vedea 
pentru prima dată. Muzeul a 
fost programat inițial să se 
deschidă în 2011, dar a fost 
amânat de Primăvara Arabă.

Spațiu
Având două zboruri de testare de 
succes, fondatorul Virgin, miliardarul 
Richard Branson, va zbura în spațiu 
într-o rachetă Virgin Galactic.

Statele unite ale americii
După 14 ani, ultimul sezon al reality-
show-ului „Keeping Up With the 
Kardashians“ va fi difuzat pe E!. Familia 
Kardashian a dovedit că faima este 
o resursă fără sfârșit, care poate fi 
valorificată de către orice om care știe 
să lucreze cu o cameră de filmat.

auGuSt OCtOMbrie

nOieMbrie

DeCeMbrie

SepteMbrie

internet
17 august: Microsoft renunță la 
browser-ul său de 25 de ani, Internet 
Explorer. Noua versiune, Microsoft 
Edge, va folosi Chromium, un 
software de tip open-source dezvoltat 
de Google, care este, de asemenea, 
baza Google Chrome și a multor 
altor browsere de internet. Astfel, 
Google își extinde influența asupra 
standardelor de confidențialitate în 
întregul univers online.

emiratele arabe unite
1 octombrie 2021-31 martie 2022: Dubai găzduiește Expoziția 
Mondială, devenind primul oraș din Orientul Mijlociu ce organizează 
un astfel de eveniment, pentru prima dată în 170 de ani de la 
înființarea Bureau International des Expositions. Expoziția așteaptă 
reprezentanți din peste 190 de țări.

rusia
1 octombrie: Rusia revine în spațiu, ultima sa misiune lunară fiind 
în 1976. Luna 25 se va îndrepta spre polul sud al Lunii, marcând 
primul pas dintr-un plan de lansare a unui zbor cu echipaj uman și o 
aterizare pe suprafața Lunii în 2030.

Scoția
1-12 noiembrie: Cea de a 26-a 
Conferință a Națiunilor Unite 
privind schimbările climatice 
va fi cel mai mare summit 
internațional pe care Regatul 
Unit l-a găzduit vreodată. 
Summitul, care a fost inițial 
amânat, se va bucura de un 
beneficiu retrospectiv. Astfel, odată cu alegerea lui Joseph R. Biden Jr. 
ca președinte, Statele Unite urmează să facă o întoarcere de 180 de 
grade în politicile sale de conservare și schimbări climatice, în primul 
rând prin semnarea și revenirea în Acordul de la Paris din 2015.

barbados
până în noiembrie 2021: Barbados, o fostă colonie britanică care și-a 
câștigat independența în 1966, încearcă să scape de trecutul său prin 
eliminarea reginei Elisabeta din funcția de monarh, fiind prima țară 
din aproape trei decenii care a făcut acest lucru. Regina rămâne în 
continuare „conducătorul“ ceremonial al celorlalte 16 țări care alcătuiesc 
Commonwealth-ul, inclusiv Australia, Canada și Noua Zeelandă.

Statele unite ale americii
2-5 decembrie: Cel mai așteptat târg internațional de artă, Art Basel 
Miami Beach, se va întoarce după un an în care a fost în mare măsură 
limitat la tururi de vizionare online, iar Miami Beach Convention 
Center a fost folosit ca un spital de rezervă și transformat într-un 
centru de testare drive- through pentru depistarea Covid-19.

Franța
11 septembrie: În timp ce alergi pe 
dealurile din Bordeaux, te poți opri, 
pentru a savura o băutură, la Château 
Lafite Rothschild. De asemenea, o 
poți combina cu unele delicatese 
regionale, cum ar fi  stridiile sau 
friptura, iar apoi să îți continui 
drumul spre linia de sosire. Cel puțin 
așa se face la Maratonul du Médoc. 
Cu o distanță de 26,2 mile, acesta 
este considerat ca fiind unul dintre 
cele mai lungi din lume din cauza 
numeroaselor opriri implicate, de 
a mânca, de a bea sau de a asculta 
muzica live a artiștilor regionali.

rwanda
în timpul unei săptâmâni din 
septembrie: Personalul Parcului 
Național al Vulcanilor din Rwanda 
oferă nume puilor de gorilă născuți 
în parc, în cadrul ceremoniei anualăe 
de Kwita Izina, ceea ce înseamnă 
„pentru a da un nume“ în limba 
națională rwandană, Kinyarwanda. 
Tradiția face parte dintr-un program 
de evenimente, desfășurat timp de o 
săptămână ce se axează pe inițiative 
de protejare a gorilelor.
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Russell Brand este 
un comediant, 
actor, prezentator 
de radio, scriitor 
și activist englez. 
Și-a început cariera 
cu spectacole de 
stand-up comedy, 
devenind, mai 
târziu, prezentator 
la MTV. În 2004 a 
jucat primul său 
rol important, în 
serialul britanic St. 
Trinian’s, iar un an 
mai târziu a jucat în 
comedia Forgetting 
Sarah Marshall. 
În 2013 a început 
o colaborare cu 
saptămânalul bri-
tanic de informație 
și analiză politică 
New Statesman, 
devenind cunoscut 
și ca activist și 
formator de opinie. 
În editorialele și 
aparițiile sale publi-
ce abordează teme 
și subiecte sociale, 
politice și culturale 
precum inegali-
tatea, adicțiile, 
capitalismul corpo-
ratist, schimbările 
climatice, derapa-
jele mass-media și 
altele.

Autor:
Russell Brand

La patru ani de la referendumul 
pentru Brexit, oare înțelegem încă 
semnificația acestei ieșiri? Ieșirea Marii 
Britanii din Uniunea Europeană, care 

a avut loc în cele din urmă pe 31 ianuarie 
a anului trecut, a fost caracterizată ca o 
mișcare necontrolată în naționalism și un 
asalt asupra globalismului. Cum vom lua în 
considerare idealurile de centralizare și fede-
ralism, atunci când lumea a fost modificată 
pentru totdeauna de coronavirus - o forță cu 
adevărat globală, universală și microbiană? 

Problemele culturale expuse la referendu-
mul din 2016 au fost rezolvate pentru scurt 
timp atunci când noul coronavirus a apărut 
la începutul anului trecut. În fața acestei 
amenințări, sistemul de sănătate a devenit 
un idol național, provocând o nouă unitate 
națională, împreună cu feminismul regal al 
reginei Victoria sau al reginelor Elizabetha I 
și Elizabetha a II-a. Astfel, oamenii au înce-
put să iasă în balcoanele lor, în fiecare joi, 
la 8 seara și să aplaude angajații din dome-
niul sănătății, creând un bine intenționat 
spectacol de solidaritate.

Aceste manifestări au dispărut în luna 
mai 2020, atunci când s-a descoperit că 

Dominic Cummings, mâna dreaptă a 
prim-ministrului Boris Johnson și un șef al 
campaniei „Vote Leave“, vizitase recent fer-
ma familiei sale, aflată la sute de kilometri 
distanță, în nordul Angliei, în timp ce atât 
el, cât și soția sa erau bolnavi de Covid-19. 
S-a aflat că această vizită a avut loc în luna 
martie, atunci când cetățenii britanici res-
pectau regulile stricte ale carantinei.

Ca răspuns la aceste dezvăluiri, vechea 
problemă a Brexitului a reapărut. Printre 
alegători, condamnarea dlui Cummings a 
fost o problemă de importanță națională. 
Alegătorii au fost mai puțin îngrijorați. Un 
lucru asupra căruia ne-am înțeles cu toții a 
fost că nu vom mai lua în serios regulile de 
carantinare.

„Geografia este destinul“, după cum se 
presupune că a spus Napoleon. Într-ade-
văr, un lucru greu de ignorat despre Marea 
Britanie ar fi că aceasta este o insulă. Din 
moment ce națiunea nu este conectată fizic 
la Europa continentală, orice conexiune cu 
continentul poate fi doar conceptuală. Chiar 
și aceste conexiuni au fost adesea un pic ten-
sionate. A fost nevoie de o perioadă foarte 
lungă de timp pentru a ne obișnui cu ideea 

La 31 ianuarie 2020, Marea Britanie a părăsit oficial Uniunea Europeană 
după aproape 50 de ani în care a fost membru. Nu dați vina pe oamenii 
din clasa muncitoare pentru că au votat părăsirea Marii Britanii din 
Uniunea Europeană. Dați vina pe partidul care i-a trădat.

BRexit: 
ce a fost în mintea lor?!
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Cercetarea științifică are ca scop  
găsirea de soluții pentru România

Compania VEGO a ajuns la un nivel de dezvoltare organizațională care îi 
permite să ofere soluții integrate pe foarte multe paliere de dezvoltare socio-
economică ale marilor orașe din România. Acolo unde autoritățile publice 
nu au bani suficienți sau expertiză, VEGO furnizează soluțiile adecvate. 

Virgil Profeanu, 
fondator VEGO

Cercetarea științifică 
este probabil cea mai 
altruistă formă de 
manifestare, de folosire 
a inteligenței. Abordarea 
realizării livrabilelor prin 
inovare asigură cadrul 
necesar dezvoltării 
durabile. Este modul 
nostru de a vedea 
lucrurile, de a acționa. 
Dacă te gândești strict 
la obținerea profitului, 
atunci nu este cercetare. 
Cercetare este atunci 
când privești mai 
departe și ai idei pe care 
vrei să le împărtășești în 
scopul binelui umanității

Cogenerarea, răspunsul responsabil la nevoile 
termoficării 

Cogenerarea este una 
dintre cele mai eficiente 
soluții de producere locală 
a energiei. Pentru imple-
mentarea acestor tehno-
logii, care aduce beneficii 
nete de mediu, soluția 
VEGO este realizarea de 
investiții în achiziționarea 
și modernizarea echi-
pamentelor care asigură pomparea agentului termic și implementarea unui 
sistem de management pentru măsurarea, controlul și automatizarea SACET 
(Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică).

„Rescue + Me”, 
sistemul inteligent  
care salvează vieți

„Rescue + Me” este soluția VEGO 
de implementare a unui sistem 
inteligent de localizare a persoanelor 
și modelare virtuală a situației în caz 
de dezastru. Sistemul de gestionare 
a resurselor de intervenție și salvare 
rapidă va dezvolta pentru aparatul 
administrativ un pachet software de 

analiză și interpretare a datelor la nivel central. Sistemul generează rapoarte 
și asistă decizia și managementul resurselor de intervenție în caz de dezas-
tru. Cea de-a doua componentă a sistemului are în vedere dezvoltarea unei 
soluții software pentru smartphone.

Reciclarea deșeurilor menajere
VEGO militează pentru un sistem centralizat de reciclare a deșeurilor, 

care va asigura transparența totală în ceea ce privește ambalajele puse pe 
piață și colectate. Costurile sistemului pot fi acoperite din vânzarea materi-
alelor colectate, din sumele nesolicitate de către consumator și din garanția 
percepută pentru recipientele tuturor produselor puse pe piață.

Un transport public eficient
Soluția VEGO constă în imple-

mentarea unui sistem software de 
gestionare a transportului public. 
Aplicația monitorizează mijloacele 
de transport în comun și găsește 
cele mai convenabile rute pentru 
utilizator. Acesta va primi cea mai 
eficientă rută, cu informații despre 
distanțe, poziția în timp real a 
mijlocului de transport selectat, 
ora la care acesta va ajunge la cea 
mai apropiată stație și timpul de 
deplasare până la destinație.

Contul unic de sănătate, o abordare științifică
Soluția VEGO prevede integrarea datelor medicale ale fiecărui utilizator  

într-un sistem centralizat online. Prin utilizarea algoritmilor și funcțiunilor 
software se vor genera modele și planuri de intervenție. Soluția va permite 
accesul rapid la dosarul medical al pacientului și creșterea eficienței actului 
medical.

500.000 de copaci pentru Bucureștiul verde
Într-un București în care spațiile 

verzi și calitatea aerului se degra-
dează constant, inițiativa „Vreau 
Verde” propune plantarea a 500.000 
de copaci în termen de 5 ani. În 
colaborare cu Universitatea de 
Științe Agronomice, VEGO  a inițiat 
un studiu privind tipologiile, speciile 
cele mai favorabile pentru București 
și metodele de plantare. Inițiativa se 
concretizează în plantarea a 500.000 
copaci prin intermediul unei platforme 
informatice smart. Aplicația va actualiza în procesul de plantare, fiecare uti-
lizator putând să urmărească în cadrul profilului propriu numărul de copaci, 
aportul de oxigen adus prin demersul tău.

AdvertoriAl
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unui tunel subacvatic între Anglia și Franța. 
Odată ce construcția tunelului a început, 
în cele din urmă la sfârșitul anilor 1980, 
proiectul a fost asaltat de dificultăți și de ma-
nifestări ale unei dorințe inconștiente de a 
păstra șanțul natural care împarte cele două 
națiuni, ce se află în dușmănie reciprocă.

Opoziția față de puterea europeană exter-
nă este o temă recurentă în mitologia brita-
nică, împreună cu toate asediile, invaziile, 
înfrângerile nobile și colaborările. Pe de altă 
parte, conflictul național intern a fost subli-
mat istoric de sistemul nostru de clasă efici-
ent și restrictiv. Poporul britanic nu s-a mai 
întors de mult timp unul împotriva celuilalt, 
cu atâta dispreț și ferocitate cum au făcut-o 
în timpul Brexitului. Sigur, regele Carol I a 
fost decapitat în 1649, dar asta a fost doar un 
motiv de distracție. I-am redat tronul fiului 
săi, 11 ani mai târziu și, tipic britanic, ne-am 
cerut scuze pentru neplăcerile cauzate.

Noi, în general, nu pornim revoluții, iar 
dacă o facem, nu redistribuim radical pute-
rea, ci o concretizăm. Revolta țăranilor din 
1381 s-a încheiat cu decapitarea conducă-
torului său. Revoluția Glorioasă din 1688 
nu a făcut altceva decât să acorde putere 
aristocraților străini care credeau în Isus în-
tr-un mod ușor diferit, iar Revoluția Indus-
trială doar a mecanizat exploatarea clasei 
muncitoare. Cultura ne ține la locul nos-
tru.. Referendumul pentru Brexit le-a oferit 
alegătorilor o simplă alegere: de a părăsi sau 
de a rămâne în Uniunea Europeană. Însă, 
în realitate a ajuns să fie văzută ca ceva 
mult mai mult: o oportunitate de a vota fie 
pentru stabilitate, fie pentru aprobare.

Această problemă, destul de nesofisti-
cată a referendumului, a fost facilitată de 
dezmembrarea reprezentării politice reale 
pentru poporul britanic, în special prin 

repoziționarea Partidului Muncitoresc în 
anii 1990 ca un fel de partid neoliberal, 
sub conducerea lui Tony Blair. În acest 
timp, scopul partidului de stânga al Marii 
Britanii, a migrat de la urmărirea egalității 
economice pentru clasa muncitoare, la un 
fel de optimism performativ care masca o 
ideologie a conservatorismului economic.

Convingerea mea este că, în urma acestei 
trădări, o dorință nostalgică de echitate în 
rândul muncitorilor a dus la naționalism și, 
în cele din urmă,  la un sprijin pentru Bre-
xit. Partidele fondate pentru a reprezenta 
clasa muncitoare au fost invitați să renunțe 
la steagurile și însemnele britanice, pentru a 
inspira sacrificiul lor. Acesta este, în cea mai 
mare parte, motivul pentru care campania 
Remain a eșuat. Concentrarea Partidului 
Muncitoresc pe egalitatea culturală, mai 
degrabă decât pe cea economică, a făcut 
oamenii să îmbrățișeze ideea de Brexit.

Ca cetățean al Marii Britanii, nu cred 
că acești oameni sunt extrem de devotați, 
din cauză că, de obicei, sunt presați de 
instituțiile care îi conduc. Cred că știu că 
au fost înșelați. Având în vedere că politica 
este acum în mare măsură despre opinii, 
iar lucrurile pe care le spui contează mai 
mult decât lucrurile pe care le faci, apariția 
platformelor globale de comunicare online 
a dus la nemulțumire și divizare, provo-
când un haos. Judecata, vehemența și 
nemulțumirile au putut fi transmise cu 
calm, într-o siguranță rece și solitară.

Această pandemie, împreună cu frag-
mentarea socială a Mari Britanii post-Bre-
xit, este un exemplu clar că nu mai putem 
trăi în sisteme centralizate care caută doar 
să protejeze ierarhiile și să le servească pe 
cele de la summit-urile lor, indiferent dacă 
se întâmplă să fie populiste sau thenocrat-

liberale. Ambele variante sunt 
necesare pentru a avea alterna-
tive politice reale și schimbări 
reale, nu doar gesturi superfici-
ale oferite de democrație.

Poate chiar înainte de virus, 
înainte de Brexit, am fost cu 
toții prinși în individualismul 
nostru, o izolare mult mai 
toxică. Acolo eram, încarcerați 
și singuri în interiorul închiso-
rii identităților noastre tem-
porale, fără credință sau grijă 
pentru altceva decât împlinirea 
trecătoare a dorințelor noastre. 
Aceasta este dezbinarea peste 
care poporul britanic trebuie să 
treacă pentru a exista vreodată 
un sentiment real de unitate 
între noi. În cele din urmă, 
suntem noi înșine cei care 
trebuie să meargă mai departe 
sau vom fi prinși în interiorul 
identităților noastre.

© 2020 The New York Times 
 Company and Russell BrandCr
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„Fără ocean, fără viață“. Fiind un 
Cousteau, acest mesaj a fost practic 
scris în ADN-ul meu. Și este unul pe 
care am încercat să-l împărtășesc cu 
lumea prin mulții mei ani de activi-
tate ca activist pentru mediu.

Din păcate, având în vedere 
starea cumplită a oceanelor noastre 
de astăzi, este clar că mesajul nu a 
ajuns la majoritatea oamenilor.

Pe măsură ce reflectăm asupra 
anului 2020 - unul dintre cei mai 
dificili din punct de vedere social și 
științific din memoria recentă - și că-
utăm modalități de a merge mai de-
parte, este esențial să înțelegem acest 
fapt simplu: fără un ocean sănătos 
nu vom avea un viitor sănătos. 

Mulți dintre noi au experimentat 
magia și frumusețea oceanului. Cu 
toate acestea, legătura sa vitală cu 
viața noastră de zi cu zi - modul în 
care furnizează oxigenul pe care îl 
respirăm și hrănește culturile pe 
care le mâncăm - rămâne mult mai 
puțin înțeleasă.

Am avut provocarea - și privile-
giul - de a petrece 31 de zile conse-
cutive într-un habitat subacvatic, 
experiență care mi-a dat o perspec-
tivă unică asupra valorii intrinseci 
a oceanului ca sistem primar de 

Răspândirea Covid-19 în 2020 a dus la reduceri 
spectaculoase ale emisiilor globale de dioxid de carbon, 
un studiu constatând că acestea au scăzut cu aproximativ 
1,5 miliarde de tone metrice în prima jumătate a anului, 
comparativ cu aceeași perioadă din 2019 - reprezentând 
cea mai mare scădere semestrială din istorie.

Oceanele noastre, 
viitorul nostru

susținere a vieții. Adevărul, ca să-l 
parafrazez pe Arthur C. Clarke, este 
că planeta noastră ar fi numită mai 
potrivit Ocean, nu Pământ. Fără 
apele noastre, Pământul ar fi doar 
una din miliardele de roci fără viață 
plutind în golul negru ca smoala al 
spațiului.

Cum ne putem schimba per-
spectiva asupra oceanului în ceea 
ce privește planeta noastră? Putem 
începe prin a ține seama de lecțiile 
anului 2020. În timp ce coronaviru-
sul a provocat mari suferințe și tra-

Pentru a cuceri crizele duale, interdependente 
ale COVID-19 și ale schimbărilor climatice 
trebuie să începem cu pași mici și visuri mari.

Fabien Cousteau este aquanaut, 
activist și realizator de documen-
tare. Nepot al lui Jacques-Yves 
Cousteau, Fabien și-a petrecut 
primii ani din viață la bordul 
navelor bunicului său, Calypso 
și Alcyone. Fabien  s-a născut și 
a crescut în Franța, deși a trăit în 
Statele Unite pentru cea mai mare 
parte a vieții sale.

Autor:
Fabien 
Cousteau

gedii, a atras atenția și asupra unora 
dintre structurile invizibile care stau 
la baza vieții noastre de zi cu zi, de 
la nedreptatea rasială la disparitățile 
extreme ale bogăției care împovă-
rează comunitățile noastre. În timp 
ce aceste realități au fost întotdeau-
na clare pentru unii, a fost nevoie 
de schimbări majore create de pan-
demie, pentru ca mulți dintre noi să 
le vadă pentru prima oară.

Pandemia ne-a amintit, de aseme-
nea, de frumusețea naturii. Pe mă-
sură ce Covid-19 s-a răspândit pe tot 
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globul în primăvară, determinând 
națiunile să impună măsuri stricte 
de prevenire a răspândirii virusului, 
lumea naturală s-a reafirmat pen-
tru scurt timp: canalele venețiene 
tulburi au devenit mai clare. Smogul 
de peste Hollywood Hills s-a disipat. 
Mașinile au dispărut de pe drumuri, 
ducând la o scădere semnificativă, 
deși temporară, a emisiilor de dioxid 
de carbon. Aceste evoluții au fost 
încurajatoare, sugerând că o schim-
bare dramatică a fost posibilă și că, 
până la urmă, există speranța pentru 
un viitor mai ecologic.

Cu toate acestea, pe măsură ce 
pandemia a continuat, aceasta a 
determinat, de asemenea, creșterea 
exponențială a utilizării materiale-
lor plastice de unică folosință. Pun-
gile de la magazin și mănușile de 
latex ne umplu pubelele de gunoi. 
Măștile aruncate curg 
pe canalele de scurgere 
ale străzilor orașului 
nostru și în căile navi-
gabile, dăunând vieții 
marine. Fie că ne dăm seama sau 
nu, plasticul aruncat sufocă viața 
din ecosistemul nostru. 

Atât poluarea mediului, cât și 
pandemia împărtășesc o trăsătură su-
părătoare. Mecanismele și procesele 
care stau la baza lor rămân în mare 
măsură invizibile ochiului liber: Nu 
putem vedea contaminanții micro-
plastici pe care îi ingerăm atunci 
când mâncăm alimente din mare 
astăzi, la fel nu putem vedea picătu-
rile din aer ale coronavirusului, pe 
măsură ce trec de la o persoană la 
alta. Toate acestea te pot face să te 
simți copleșit de aceste amenințări. 

Dar nu suntem singuri în aceste 
lupte. Niciunul dintre noi nu este 
imun în mod natural la virus sau la 
efectele poluării și ale schimbărilor 
climatice. Și putem crea o schimba-
re reală dacă acționăm colectiv.

Aparent mici, acțiunile de zi cu zi 
pot ajuta în combaterea atât a polu-
ării, cât și a virusului. De exemplu, 
purtarea unei măști lavabile și reu-
tilizabile este o modalitate ușoară 
de a proteja sănătatea vecinului și 
de a vă asigura că mai puțin plastic 
ajunge în ocean. Pentru a ne proteja 
și mai mult căile navigabile, ar tre-
bui să evităm cumpărarea de bunuri 
de consum învelite în plastic, ceea 
ce va reduce, la rândul său, cererea 
pentru astfel de produse.

Trăim într-un sistem cu buclă 
închisă. Nu putem arunca lucrurile 
„departe“ de noi. Plasticul pe care-l 
aruncăm la gunoi ajunge adesea în 
corpurile animalelor marine, care 
mai apoi își găsesc drumul înapoi 
în noi.

Ca bunicul meu, Jacques-Yves 
Cousteau, cred că protejăm ceea ce 
iubim și iubim ceea ce înțelegem. 
Avem capacitatea de a dicta am-
ploarea coronavirusului și a crizelor 
climatice dacă ne putem pur și 
simplu însuși lecțiile științei, inclu-
siv adevărul dur al tragediei care va 
avea loc dacă nu acționăm la timp. 

Internațională, dar pentru explora-
rea oceanelor, permițând oameni-
lor de știință și observatorilor din 
întreaga lume să trăiască sub mare 
săptămâni sau, eventual, luni la 
rând.

Pe parcursul timpului petrecut 
acolo, vor descoperi mai multe se-
crete ale oceanului. Cu aproximativ 
doar 5% din oceanele Pământului 
explorate până acum, există o nevo-
ie urgentă, și o oportunitate ideală, 
pentru a înțelege mai bine modul în 
care oceanul afectează schimbările 
climatice.

Și, desigur, există biodiversitatea 
uimitoare a oceanului. Ce desco-
periri medicale ar putea reieși din 
descoperirea unei noi specii?

Primul habitat Proteus, progra-
mat pentru finalizare în 2023, va 
avea un studio de producție video, 
menit să permită milioanelor de 
oameni din întreaga lume șansa de 
a experimenta minunile vieții sub 
mare. Prin Proteus, mai mulți vor 
ajunge să înțeleagă puterea mesaju-
lui nostru simplu: Fără ocean, fără 
viață.

Fiecare zi în care nu reușim să 
găsim soluții pentru criza clima-
tică este o zi în care ne apropiem 
de pierderea unei alte specii din 
cauza ravagiilor unei planete care se 
încălzește. Schimbările climatice nu 

vor încetini, astfel 
încât, prioritățile 
noastre să le 
poată prinde din 
urmă.

Cu toate aces-
tea, am speranță. 
O stație de cer-
cetare ca Proteus 
este esențială 
pentru protejarea 
apelor noastre - și 

pentru a asigura viitorul nostru. 
Cred că mediul marin poate conține 
compuși naturali care ar putea ajuta 
la rezolvarea acestei pandemii sau a 
următoarei.

Istoric, în vremuri de criză extre-
mă, umanitatea s-a adunat pentru 
a împărtăși idei, a pus în aplicare 
soluții îndrăznețe și pentru a găsi 
noi modalități de supraviețuire. 
Acum este momentul pentru acțiuni 
similare. Pe măsură ce privim spre 
2021 și dincolo de acesta, trebuie 
să luăm în sfârșit măsurile nece-
sare pentru a ne proteja oceanele, 
bazându-ne pe știință și pe puterea 
ingeniozității umane. Viața noastră 
depinde de asta.

© 2020 The New York Times Company 
and Fabien Cousteau

Trebuie să învățăm că a fi 
de partea naturii înseamnă 
a fi de partea umanității.

Acum, mai mult ca 
niciodată, avem nevoie 

de speranță. Dar nu putem aștepta 
pur și simplu să vină la noi singură; 
trebuie să acționăm. 

Una dintre modalitățile prin care 
construiesc spre un viitor mai plin 
de speranță - și prin care contribui 
la efortul de a găsi soluții la proble-
mele presante cu care ne confrun-
tăm - este prin crearea proiectului 
Proteus, habitat și cea mai avansată 
stație de cercetare subacvatică din 
lume. Primul din rețeaua de ha-
bitate Proteus va fi situat la 20 de 
metri sub suprafața Mării Caraibe-
lor, în largul insulei Curaçao, și va 
servi, în esență, ca Stație Spațială 

Credit: Jean Aurelio Prudence/AFP,  
via L’Express Maurice/AFP via Getty Images
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Anul acesta, lumea a trebuit să se 
confrunte cu două provocări mo-
numentale: Covid-19 și catastrofa 
economică pe care boala a lăsat-o 

în urma ei. Ambele au avut o influență 
mare asupra lucrătorilor vulnerabili din 
punct de vedere economic, care erau deja 
nevoiți să se confrunte cu salarii mici și cu 
puține protecții sociale. Situația lor a expus 
inegalitatea agresivă care pătrunde în mul-
te colțuri ale lumii globalizate, inclusiv în 
industria modei.

Presiunile economice create de pande-
mie au demonstrat cât de dependentă este 
moda de exploatarea forței de muncă ief-
tine și cât de devastatoare poate fi această 
interdependență în vremuri de calamitate. 
Banca Mondială a avertizat că 150 de mi-
lioane de persoane ar putea cădea din nou 
în sărăcie extremă până la sfârșitul anului 
2021 din cauza pandemiei, problemă ce nu 
poate fi ignorată.

La începutul acestui an, când Covid-19 a 
început să se răspândească și toată lumea a 
intrat într-un imens lockdown, milioane de 
lucrători de îmbrăcăminte, prost plătiți din 
țările în curs de dezvoltare, au avut de sufe-
rit. Pe măsură ce lanțurile de aprovizionare 
de modă au fost perturbate, plățile au fost 
înghețate și comenzile anulate, proprietarii 

de fabrici din Vietnam, Cambodgia, India 
și Bangladesh au suferit o lovitură struc-
turală. Mulți din forța de muncă au fost 
trimiși acasă fără plată, lăsați să se descurce 
singuri pe fondul unei crize globale de să-
nătate, ce are loc poate o dată la un secol.

Pe măsură ce Covid-19 a continuat să 
se răspândească, activiștii pentru drep-
turile omului au atras atenția și asupra 
rolului industriei modei în complicitatea 
represiunii populației uigure din regiunea 
Xinjiang din China. Cea mai mare minori-
tate etnică musulmană din țară, uigurii au 
devenit ținta unei campanii de represiune 
a Partidului Comunist aflat la guvernare. 
Mai mult de un milion de oameni au fost 
reținuți, forțați să renunțe la modul lor 
tradițional de viață și utilizați în programe 
de muncă forțată. Potrivit unui raport al 
Institutului Australian de Politică Strate-
gică, cel puțin 80.000 de persoane au fost 
transferate din Xinjiang în fabrici din Chi-
na, între 2017 și 2019, unde au fost puse 
la muncă, neputând să plece și fiind sub 
supraveghere constantă.

Transferurile par să fi continuat în 2020, 
chiar în timp ce țara se confruntă cu pan-
demia, potrivit presei de stat din China. În 
iulie, o coaliție de organizații internaționale 
numită ,,End Uyghur Forced Labor“ a 

Pandemia de coronavirus a adus industria modei, la nivel mondial, 
într-o criză, determinând, în special în Occident, închiderea 
magazinelor, concedieri și falimente, amenințând mijloacele de trai a 
milioane de lucrători de îmbrăcăminte din întreaga lume.

Cum poate fi o rochie mai 
ieftină decât un sandviș?

Imran Amed este 
un expert canadian-
britanic de modă, 
fondator și editor 
șef al Business 
of Fashion. A fost 
numit membru al 
Ordinului Impe-
riului Britanic, în 
anul 2017, pentru 
serviciile de modă. 
Amed a început 
să scrie un blog, 
„The Business of 
Fashion“,despre in-
dustria modei în ia-
nuarie 2007. Înainte 
de blog, Amed a 
înființat o companie 
care oferea capital 
designerilor. Nou în 
lumea modei, a fost 
ideea lui de a ține 
cititorii la curent cu 
un buletin informa-
tiv prin e-mail. În 
2018,  newsletter-ul 
său zilnic avea 
aproape 500.000 
de abonați. Autorul 
a realizat interviuri 
cu unele dintre cele 
mai mari nume din 
lumea modei, cum 
ar fi Karl Lagerfeld, 
Kate Moss,  Giorgio 
Armani, Yohji 
Yamamoto, Raf 
Simons,  Sabyasachi 
Mukherjee, Tom 
Ford, Tommy  Hilfiger 
și mulți alții.

Autor:
Imran Amed
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publicat numele brandurilor de modă 
despre care se crede că nu au luat măsuri 
adecvate pentru a se asigura că lanțurile lor 
de aprovizionare nu sunt legate de munca 
forțată din Xinjiang. Aproximativ 85% 
din producția de bumbac a Chinei, ceea ce 
înseamnă o valoare de aproape 20% din 
producția globală, vine de la Xinjiang.

Lucrătorii din Industria Confecțiilor din 
Asia nu sunt singurii care se luptă. O anche-
tă a The Sunday Times of London, din iulie, 
a constatat că muncitorii de la o fabrică din 
Leicester care făceau haine pentru retailerul 
ultra-fast fashion Boohoo erau plătiți cu 
3,50 lire, adică 4,64 dolari, pe oră. În Marea 
Britanie, salariul minim pentru persoanele 
de peste 25 de ani este de 8,72 lire pe oră. 
Potrivit Labour Behind the Label, o cam-
panie non-profit pentru drepturile lucră-
torilor, mai multe fabrici de îmbrăcăminte 
din Leicester au rămas deschise în timpul 
pandemiei, fără a ține seama de măsurile de 
distanțare socială. Unii angajați au spus că 
li s-a spus să meargă la muncă chiar dacă au 
fost confirmați cu noul virus.

Trecând peste toate acestea, perspectivele 
pentru lucrătorii prost plătiți este sumbră, 
mai ales că lumea se luptă cu o boală mor-
tală. Un studiu realizat de cercetătorii de la 
Imperial College London indică faptul că în 
țările cu venituri mici și cu venituri medii 
mai mici, persoanele sărace sunt mult mai 
susceptibile decât cele bogate să moară din 
cauza Covid-19. În Statele Unite, repercusi-
unile economice ale pandemiei au fost cele 
mai grave pentru adulții cu venituri mici.

În 2016, la VOICES, o adunare a ino-
vatorilor din industria modei, organizată 
de The Business of Fashion, meteorologul 
olandez Li Edelkoort a întrebat: este posibil 
ca un articol de îmbrăcăminte să fie mai 
ieftin decât un sandviș? Se poate ca un pro-
dus care trebuie semănat, cultivat, recoltat, 
pieptănat, filat, tricotat, tăiat, cusut, finit, 
imprimat, etichetat, ambalat și transportat 
să coste câțiva euro? Este o întrebare care 
mi-a rămas în minte de atunci.

Industria bumbacului, a textilelor și a 
confecțiilor era legată de exploatarea forței 
de muncă cu mult înainte ca noul corona-
virus să expună problemele deja existente. 
Industria modei a fost mult timp compli-
ce într-un sistem care plătește oamenii 
cu salariile de subzistență, cu scopul de 
a maximiza profiturile. Acest model de 
afaceri, axat pe vânzarea de munți de haine 
la prețuri în mod inerent nesustenabile, a 
dat înapoi din ce în ce mai puțin celor care 
le creează. De exemplu, Bangladesh, care 
este casa a patru milioane de lucrători de 
îmbrăcăminte. Mulți dintre ei câștigă puțin 
mai mult decât salariul minim mandatat de 
guvern: doar 8.000 taka, ceea ce înseamnă 
mai puțin de 100 dolari pe lună. Campa-
niile ce luptă pentru salarii corecte spun 
că ar fi nevoie de o sumă dublă pentru ca 
lucrătorii să trăiască confortabil.

Chiar și cele mai înalte branduri de 
modă participă la exploatarea celor mai 
vulnerabili lucrători din lanțurile lor de 
aprovizionare. Brandurile de lux, cum ar fi 
Dior și Yves Saint Laurent, de multe ori au 
apelat la India pentru producția de brode-
rii complicate și ornamente la costuri mai 
mici. Artizani cu înaltă calificare primesc 
puțină recunoștință sau bani pentru munca 
lor. Mai mult, companiile care îi angajea-
ză efectuează adesea asamblarea finală a 
articolelor de îmbrăcăminte în Europa și le 
etichetează în mod înșelător ca „Made in 
Italy“ sau „Made in France“.

Se spune că adevăratul caracter al unei 
persoane este arătat în modul în care 
reacționează în timpul unei crize. Pande-
mia a dus la un val de dosare de faliment 
în rândul comercianților și incertitudine în 
rândul consumatorilor. Un raport comun 
al The Business of Fashion și McKinsey & 
Company arată că industria se va contracta 
cu până la 30% până la sfârșitul anului.

© 2020 The New York Times Company and 
Imran Amed

Vor putea afacerile din industria modei să se schimbe în bine?
Industria trebuie să își asume o responsabilitate mai mare pentru 

revizuirea unui model de afaceri care este fundamental înrădăcinată în 
inechitate. Soluția nu este să anulăm contracte, să mutăm producția 
în fabricile locale și să înlocuim oamenii cu roboți, ci mai degrabă să 
dedicăm resurse semnificative pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă 
pentru cei mai esențiali lucrători din sector și anume, oamenii care ne fac 
hainele. Companiile din fashion ar trebui să țină seama de ei în timp ce 
caută calea spre recuperare.
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Omul care conduce liderul operato-
rilor de utilități din România îmbi-
nă cariera profesională cu cea aca-
demică, făcând parte și din corpul 

profesoral al Facultății de Hidrotehnică din 
cadrul Universității Tehnice de Construcții 
București.

Care sunt previziunile pentru 2021 în sectorul 
de utilități și care sunt factorii care vor asigura 
performanța/ progresul? La ce să ne așteptăm în 
România? 

Mădălin Mihailovici: Anul 2021 aduce, 
cel puțin în următoarele trei până la șase luni, 
multe provocări în sectorul utilităților din Ro-
mânia, în care digitalul se mută în avangarda 
strategiilor de apă, creând schimbări în peisa-
jul competitiv. Tendințele și experiența anului 
trecut demonstrează că domeniul va fi marcat 
de o serie de transformări complexe datorită 
urbanizării rapide, a schimbărilor climatice 
severe, precum și a creșterii cererii clienților și 
tehnologiilor digitale emergente. 

Pe măsură ce autoritățile vor reuși să con-
troleze pandemia prin vaccinare, este necesa-
ră o strategie națională pentru adoptarea de 
soluții pentru o creștere durabilă, cu accent pe 
in vestiții și crearea de locuri de muncă.

Operatorii trebuie să se concentreze pe stra-
tegii de dezvoltare, inclusiv în forța de mun-
că, ca manieră de a răspunde complicațiilor, 
dar și modificărilor de durată pe care pande-

Mădălin Mihailovici este una 
dintre cele mai avizate voci din 
țara noastră în ceea ce privește 
sectorul operatorilor de utilități, 
fiind numit în 2017 CEO al Veolia 
România, compania-mamă a 
Apa Nova. Revista Capital a stat 
de vorbă cu Mădălin Mihailovici 
despre perspectiva economică 
și provocările organizaționale pe 
care le aduce 2021, dar și despre 
obiectivele investiționale. 

Mădălin Mihailovici, CEO Veolia România:      
«Anul 2021 va aduce multe provocări 
în sectorul utilităților, în care digitalul se 
mută în avangarda strategiilor de apă, 
creând schimbări în peisajul competitiv»

mia le-a impus în economie, punând accent 
pe soluții de creștere durabilă, pe mediu și re-
sursele hibride. 

Succesul în sectorul utilităților din România 
va fi dat în continuare de investițiile majore 
în resursele de energie regenerabilă, în timp 
ce domeniul energiei va continua să evolueze 
către un model bazat pe emisii reduse de car-
bon, prin optimizarea funcţionării instalaţii-
lor şi a fluxurilor tehnologice.  
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România este printre ultimele țări UE la 
acoperirea națională cu servicii de apă și 
tratarea apelor uzate, rata de conectare la 
servicii de apă fiind în jur de 70%, iar la 
canalizare – puțin peste 50%. Cum putem 
recupera acest deficit?

Mădălin Mihailovici: La nivel urban, gra-
dul de conectare la serviciile de apă și cana-
lizare este aproape de 100%, oferind condiții 
avantajoase de dezvoltare din moment ce 
tendința este de urbanizare. Provocarea o regă-
sim în mediul rural, unde nivelul redus de co-
nectare la servicii este determinat majoritar de 
densitatea scăzută a populației. Aici vorbim și 
despre o necesitate de conștientizare comună, 
atât a populației cât și a operatorilor, că pene-
trarea serviciului la un preț corect trebuie făcu-
tă alături de un efort de educare a comunității, 
în totalitatea sa, cu privire la faptul că servici-
ile de furnizare a apei costă, că apa produsă și 
furnizată de stațiile de producție este apă po-
tabilă conform standardelor și preferabilă altor 
surse. Totodată, este necesară o aplicare a unui 
tarif suportabil pentru acest tip de consumator 
care, în plan istoric, a consumat apa din foraje, 
nu tocmai controlate de fiecare dată, dar fără 
să plătească pentru ea.  

Deci este nevoie de un efort comun în ges-
tionarea optimizată a resurselor, pentru a crea 
inovație sustenabilă, la nivel de țară. 

Veolia are o viziune complexă asupra mo-
dului de dezvoltare și un pragmatism axat 
pe performanță, ceea ce, în domeniul servici-
ilor de apă și canalizare, ne-a dat șansa să ne 
depășim obiectivele, devenind astfel un reper 
de excelență în Europa Centrală și de Est. 

Este pregătită Veolia România să răspundă 
nevoii de digitalizare urbană?

Mădălin Mihailovici: Consumatorii sunt 
actualmente, mai mult decât oricând, obișnuiți 
cu tehnologia digitală și, drept urmare, se aș-
teap tă continuu la produse și servicii  perso-
nalizate pentru a-și optimiza munca și a-și 
atinge obiectivele. Pentru a îndeplini aceste 
așteptări, companiile trebuie să se adapteze 
nevoilor acestui tip de client, iar acest lucru 
poate fi obținut doar în urma unui parteneriat 
cu consumatorii, la baza căruia stă o cultură 
organizațională orientată către aceștia.

Veolia a răspuns permanent nevoii de digi-
talizare urbană, pentru că procesul a fost de-
marat la nivelul companiei cu mult timp îna-
inte ca situația să o impună. Acum cinci ani, în 
plin proces de transformare organizațională, 
am marșat pe digitalizarea și robotizarea sis-
temelor de furnizare și transport al apei, iar 
realitatea de acum ne demonstrează că decizia 
a fost una benefică. 

Care sunt planurile investiționale pentru 2021?
Mădălin Mihailovici: Toate acțiunile și 

investițiile Veolia se armonizează în rolul de 
susținător al dezvoltării durabile, iar pentru 
noi, asta se traduce în îmbunătățirea per for-
manțelor, creșterea productivității și o mai 
bună fiabilitate în operațiuni. 

De aceea, în cele două decenii de activitate 
ale Veolia în România, fie că vorbim despre 
București, Ploiești sau Iași, compania a inves-
tit masiv în proiecte menite să ne așeze cu 
mândrie alături de marile oraşe europene, lu-
cru pe care îl vom face și în 2021. y

Mădălin Mihailovici, 
CEO, Veolia România

Veolia are o viziune 
complexă asupra 
modului de dezvoltare 
și un pragmatism axat 
pe performanță, ceea ce, 
în domeniul serviciilor 
de apă și canalizare, 
ne-a dat șansa să ne 
depășim obiectivele, 
devenind astfel un reper 
de excelență în Europa 
Centrală și de Est.

AdvertoriAl
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Autor: Tricia Tisak

18 evenimente care s-au desfășurat     
pentru prima dată în anul 2020

3. Oficiali americani au declarat grupul supre ma
tist alb al Rusiei ca fiind o amenințare teroristă

În aprilie, Administrația Trump a desemnat Mișcarea Im-
perială Rusă ultranaționalistă drept o amenințare teroristă 
globală. A fost prima dată când guvernul a aplicat această 
etichetă unui grup suprematist alb.

4. În premieră pentru industria de lux,  
Louis Vuitton a început producția de viziere
În timp ce multe case de modă vindeau măști de protecție 
în 2020, Louis Vuitton a devenit primul brand care a lansat 
o vizieră, ca parte a colecției sale din 2021. Elementul, care 

va costa 961 de dolari și va avea ca și caracteristică de 
design, semnătura brandului de lux,  va putea fi purtată cu 
scutul în sus sau în jos, în funcție de cerințele de distanțare 
socială.

5. Primul primar transgender al Franței  
își preia funcția 
Consiliul din Tilloy-lez-Marchiennes, un sat de aproxima-
tiv 600 de locuitori, l-a ales pe primul primar transgen 
din Franța în martie. Marie Cau conduce o platformă care 
empatizează cu sustenabilitatea ecologică și spune că a 
fost aleasă datorită valorilor sale, nu din cauza identității 
de gen.

1. O trupă K-pop 
intră pentru prima 
dată în topurile 
din Statele Unite 
BTS, o trupă pop 
sud-coreeană care s-a 
lansat în 2013, a prins 
locul 1 în clasamentul 
Billboard magazine’s 
Hot 100, din septem-
brie, cu piesa „Dynami-
te“, o melodie cântată 
în limba engleză. Cr
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2. O femeie a făcut surf 
pe cel mai mare val al 
anului de pe coasta 
portugheză
Surferul brazilian Maya Ga-
beira a făcut surf pe cel mai 
mare val înregistrat din 2020, 
devenind prima femeie surfer 
cu această distincție. Valul, 
din largul coastei Nazaré, 
Portugalia, a măsurat 23 de 
metri. Cursa lui Gabeira a 
fost certificată de World Surf 
League și Guinness World 
Records.
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După un an fără precedent, privind în 
urmă, vedem că sunt atât de multe 
lucruri pentru care trebuie să fim re-
cunoscători. Chiar dacă a fost nevoie 

să ne ajustăm planurile, obiectivele și strate-
gia au rămas neschimbate: să lăsăm o lume 
mai bună #dupănoi. Alice Nichita, Public 
Affairs and Communication Manager la Co-
ca-Cola HBC România și Constantin Bratu, 
Public Affairs and Communication Mana-
ger la Coca-Cola România, ne-au povestit 
care au fost cele mai importante realizări în 
2020 și care sunt planurile de viitor.

Care au fost cele mai importante proiecte 
implementate în 2020?

Conform viziunii noastre globale pentru 
o lume fără deșeuri, începând de anul trecut, 
întregul nostru portofoliu de ape minerale 
naturale este îmbuteliat în rPet. Am continu-
at să comunicăm beneficiile pe care reduce-
rea cantității de PET virgin o are asupra me-
diului înconjurător. Tot în 2020 am lansat 
Costa Coffee în România, consolidându-ne 
astfel promisiunea de a deveni partenerul 
pentru băuturi 24/7 al clienților noștri. 

Am continuat să ne dezvoltăm 
operațiunile și am lansat noi linii în fa-
bricile noastre care să ne ajute să creștem 
capacitatea de producție.

Principala noastră preocupare a fost să 
răspundem cât de repede posibil la criza 
cauzată de pandemie. Am donat peste 
400.000 euro către Crucea Roșie și peste 
260.000 de litri de băuturi în sprijinul celor 
din linia întâi. Am continuat să susținem 
industriile afectate de pandemie, precum 
HoReCa și, în decembrie, am lansat „Lucrez 
din nou“, o platformă online menită să-i 
ajute pe cei care au nevoie de reintegrare pe 
piața muncii, reducând, astfel, șomajul. De 
asemenea, am pus la bătaie resursele dispo-
nibile și am oferit sprijin celor care au avut 
nevoie: ediția Future Makers 2020 a invitat 
participanții să-și susțină în fața unui juriu 
idea de business care ar putea ajuta lupta 
contra pandemiei, angajații noștri și-au 
folosit îndemânarea și au adaptat echipa-
mente din fabrică pentru a ajuta spitalele 
din România: am donat echipamente către 
Spitalul Municipal din Timișoara  pentru 
creșterea capacității de testare și am produs 
viziere la fabrica din Ploiești cu ajutorul 
unei imprimante 3D.

Care sunt cele mai mari obiective  
pentru anul 2020?

Prioritatea noastră este să construim un 
business sustenabil. Avem în plan să inves-
tim în operațiunile noastre, în branduri și 
în comunitățile în care activăm. Vom lansa 
Keep Clip, un nou ambalaj pentru multi-
pack-urile de doze, realizat din carton, ce va 
înlocui foliile de plastic folosite până acum.

Răcorim lumea și contribuim la schimbare

Constantin Bratu, 
Manager Afaceri Publice 

și Comunicare, Coca-Cola 
România

Fiind lider al industriei de 
băuturi locale, viziunea 
noastra este să devenim 
o companie pentru toți, 
partenerul 24/7 al clientilor 
noștri. Am observat că 
în acest context incert, 
consumatorii au ales cu 
preponderență brandurile 
din portofoliul nostru cu o 
prezență locală îndelungată. 
Facem parte din comunitățile 
locale și continuăm să 
investim și să le sprijinim.

Alice Nichita, 
Manager Afaceri Publice  

și Comunicare,  
Coca-Cola HBC România

Suntem recunoscuți de 5 ani 
drept cea mai sustenabilă 
companie din România. 
Suntem conștienți de 
responsabilitatea noastră 
față de mediu și comunitățile 
locale și ne-am luat 
angajamentul să lăsăm 
o lume mai bună pentru 
generațiile care urmează.

Anul 2020 a fost important pentru 
platforma de sustenabilitate După Noi, 
care reunește acum proiectele pentru 
comunități, inițiate de Coca-Cola HBC 
România și de Coca-Cola România. Ne-am 
unit forțele pentru o viziune comună - să 
facem o schimbare în comunitate, prin 
protejarea mediului și a resurselor de apă, 
dezvoltarea comunităților și susținerea 
tinerilor. După Noi #NuNeOprimAici este 
modul nostru de a spune că este important 
să credem într-o lume mai bună și că este 
în puterea fiecăruia dintre noi să ajutăm la 
modelarea acesteia.
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7. Imaginile unui telescop  
detaliază suprafața soarelui
În ianuarie astronomii au lansat cele mai detaliate imagini 
ale soarelui de până acum, realizate de noul Telescop Solar 
Daniel K. Inouye, cel mai mare din lume. Telescopul a fost 
construit în preajma vulcanului hawaiian Haleakala, care 
înseamnă, în mod corespunzător, „casa soarelui“.

8. Hajj este anulat pentru prima dată  
în istoria modernă
Arabia Saudită a anunțat în iunie că pelerinilor din afara 
țării li se va interzice să călătorească la Marea Moschee din 
Mecca, cel mai sfânt loc al Islamului, anulând efectiv hajj-ul 
pentru prima dată în istoria cunoscută. Deși războaiele, 
condițiile de călătorie precare sau molimele au afectat an-
terior hajj-ul, un pelerinaj care are loc din anul 632, aceasta 
a fost prima dată când ritualul sfânt a fost întrerupt de o 
interdicție oficială de călătorie.

9. Avioanele de luptă germane și israeliene se 
antrenează împreună în spațiul aerian german
În august, Germania și Israelul au organizat exerciții milita-
re comune pe teritoriul german pentru prima dată - un eve-
niment care subliniază legătura complexă dintre două țări 

care împărtășesc o istorie profundă și dureroasă. Exercițiile 
au avut loc într-un moment critic pentru armata Germaniei, 
care s-a luptat să se modernizeze și să facă față îngrijorări-
lor legate de faptul că sentimentele extremiste de dreapta 
s-au infiltrat în rândurile forțelor armate.

10. O mașină zburătoare japoneză  
a efectuat primul zbor de testare
Compania de tehnologie SkyDrive a finalizat primul test pu-
blic de succes al unei mașini zburătoare în Japonia, în luna 
august. Vehiculul cu echipaj uman, numit SD-03, a încercuit 
Câmpul de Testare Toyota, baza de dezvoltare a compani-
ei, timp de patru minute. SkyDrive intenționează să pună 
mașina la dispoziția consumatorilor până în 2023.

11. Cercetătorii utilizează instrumentul de 
editare a genelor pe un om
În martie, un pacient orb din Statele Unite a suferit o pro-
cedură ce a presupus folosirea instrumentului de editare 
a genelor CRISPR. A fost prima dată când tehnologia a 
fost folosită pe un om. În încercarea de a restabili vede-
rea pacientului, medicii au injectat picături microscopice 
care conțin instrumentul de editare, în interiorul ochiului 
pacientului, ce are o tulburare genetică rară, care împiedică 
organismul de a face o proteină necesară pentru a converti 
lumina în semnale care să ajungă la creier.

12. Un fotograf afro-american,  
pe coperta Vanity Fair
Dario Calmese, care a fotografiat-o pe actrița Viola Davis 
pentru coperta din iulie-august a Revistei Vanity Fair, a 
devenit primul fotograf afro-american care ajuns pe coperta 
revistei, potrivit editorului acesteia. Decizia a venit în urma 
controversei din jurul fotografiei de copertă din august 
a revistei Vogue cu Simone Biles, o gimnastă decorată, 
fotografiată de celebra Annie Leibovitz. Criticii au spus că 
fotografiile doamnei Biles nu au fost măgulitoare pentru to-
nul pielii ei, sugerând că un fotograf de culoare ar fi trebuit 
să fie angajat, în locul doamnei Leibovitz.
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6. Poliția din Hong Kong  
face primele arestări 
în baza unei noi legi 
controversate
La mai puțin de o zi după intrarea 
în vigoare a unei noi legi con-
troversate a securității în Hong 
Kong, pe 30 iunie, poliția locală a 
efectuat primele arestări în baza 
acestei măsuri. Criticii declară 
că legea va submina autonomia 
teritoriului și va oferi guvernului 
chinez mai multă putere pentru a 
înăspri restricțiile asupra presei 
și protestelor de acolo.
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13. Baloanele aduc internetul în Kenya

Baloanele de mare altitudine, alimentate cu energie solară, 
au fost folosite pentru a furniza servicii de internet în Kenya, o 
premieră pentru Africa. O filială a Alphabet, compania-mamă 
a Google, a lansat 35 de baloane în iulie pentru a furniza o 
rețea 4G LTE în majoritatea părților centrale și vestice ale țării.

14. Cancer descoperit într-un os de dinozaur

Oamenii de știință de la Royal Ontario Museum și McMas-
ter University au identificat un osteosarcom, un cancer osos 
malign, într-un specimen de Centrosaurus apertus, un dino-
zaur cu coarne, erbivor, care a trăit în urmă cu aproximativ 
76 de milioane de ani. Este primul diagnostic confirmat de 
cancer malign la un dinozaur, potrivit unei lucrări publicate 
în revista medicală Lancet Oncology.

15. China lansează o misiune pe Marte și 
aterizează prima navă spațială reutilizabilă
Compania de stat China Aerospace and Technology Group a 
lansat prima sa misiune pe Marte, numită Tianwen-1, în iulie. 
Tianwen-1 include un rover, un lander și un orbiter. Sonda 
urmează să aterizeze pe Marte la începutul anului 2021. În 
septembrie, agenția spațială chineză a raportat o altă reali-
zare majoră: a aterizat cu succes o navă spațială reutilizabilă 
pentru prima dată, folosind tehnologia experimentală.

16. Prețul aurului ajunge la un record  
de 2.000 de dolari pentru 30 de grame

Cum comercianții caută locuri mai sigure pentru a investi 
pe fondul incertitudinii pandemiei de Covid-19, prețul 
aurului a atins un nivel record în vara anului 2020, aproape 
2.000 de dolari pentru aproximativ 30 de grame de aur. 
Prețurile altor metale prețioase, cum ar fi argintul și platina, 
au fost, de asemenea, în creștere.

17. Un fost oficial militar mexican este arestat 
în Statele Unite sub acuzația de trafic  
de droguri
În octombrie, generalul Salvador Cienfuegos Zepeda, fost 
ministru al apărării din Mexic, a devenit primul oficial mi-
litar mexican de rang înalt luat în custodie în Statele Unite 
sub acuzația de trafic de droguri. Autoritățile l-au arestat 
pe generalul Cienfuegos, care a servit în Administrația 
președintelui Enrique Peña Nieto între 2012 și 2018, după 
ce el și familia sa au aterizat la Los Angeles.

18. Suveranul Pontif spune că sprijină uniunile 
civile de același sex
Pentru prima dată în papalitatea sa, Papa Francisc și-a 
exprimat sprijinul pentru uniunile civile de același sex. 
Într-un interviu pentru documentarul „Francesco“, care a 
avut premiera în octombrie la Festivalul de Film de la Roma, 
Francisc a vorbit despre modul în care persoanele gay au 
dreptul de a fi într-o familie și le-a descris ca fiind „copiii lui 
Dumnezeu“. El este primul pontif care își exprimă sprijinul 
față de uniunile civile.
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O PriMă PerSPeCtivă a anUlUi 2021
Prima misiune spațială cu echipaj din india

India intenționează să trimită un echipaj de zbor în 
spațiu în decembrie 2021. Proiectul, numit Gaganyaan, 
se bazează pe tehnologia proprie a Indiei și va lansa trei 
astronauți și un robot umanoid pe orbită timp de o săptă-
mână, potrivit agenției spațiale naționale a Indiei.

Conștientizarea l.G.B.t.Q.  
în curriculum-ul școlar scoțian
Până în mai 2021, fiecare școală din Scoția va include 

istoria și conștientizarea L.G.B.T.Q. în curriculumul său, 
fiind prima țară care face acest lucru. Scoția a legalizat 
căsătoria între persoane de același sex în 2014.

O navă robot va naviga peste atlantic

Nava autonomă de cercetare Mayflower a fost dezvăluită 
în septembrie, cu ocazia aniversării a 400 de ani de la 
călătoria originală a Mayflower în Lumea Nouă și urmează să 
fie supusă unor teste pe mare în vederea pregătirii călătoriei 
sale inaugurale în aprilie 2021. Va fi prima navă cu propulsie 
robot care va traversa laguna, pe urmele predecesorului său.

© 2020 The New York Times Company and Tricia Tisak
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Pe măsură ce pandemia de corona-
virus ne-a împins în necunoscut și 
ne-a limitat la casele noastre, timpul 
petrecut de mulți dintre noi în bucă-

tărie a crescut exponențial. Am copt aluat 
și pâine cu banane, am testat capacitățile 
cuptoarelor noastre olandeze și am năs-
cocit mese elaborate, toate în căutare de 
distragere a atenției, consolare și un sen-
timent de normalitate. Acțiunile noastre 

Șase oameni care și-au transformat dragostea pentru mâncare într-o 
carieră ne povestesc despre aromele care le hrănesc sufletul.

Cum arată «gustul copilăriei»  
în diverse puncte ale lumii

au fost manifestarea unui adevăr simplu: 
hrana ne poate hrăni sufletele la fel de 
mult ca trupurile noastre. La urma urmei, 
cine nu a apelat la un tort într-un timp de 
tristețe sau a simțit bucuria pe care un fel 
de mâncare preferat îl poate aduce?

Am rugat șase oameni care știu multe 
despre puterea emoțională a alimentelor să 
ne spună despre aromele dragi inimii lor. Răs-
punsurile au fost ușor editate pentru claritate.
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Tort Pandan

Când eram mică, fratele meu mai mic și cu mine ne întâlneam cu fratele nostru 
vitreg în Chinatown-ul Londrei și întotdeauna ceream să merg la o brutărie să iau 
niște prăjitură pandan, un burete verde parfumat care este pufos ca un nor. Mă 
abțineam să rezist să nu îl mănânc imediat, fiindcă odată ce aș fi termint tortul, 
ar fi putut dura mult timp până m-aș fi întors să cumpăr din nou.
Tradiția continuă și în ziua de azi. Ori de câte ori mă întorc în Chinatown, îmi 
fac un obiectiv în a cumpăra tort pandan. Brutăriile sunt mereu zgomotoase și 
ocupate, dar asta le face familiare și reconfortante. Încă savurez feliile de tort, 
așa obișnuiam. Partenerul meu, Nabil, a subliniat că am un ritual atunci când 
mănânc dulciuri: rup o bucată, o pun cu atenție pe genunchi, și apoi aștept 
până când nu mai pot rezista să nu mănânc. O fac pentru că mă simt mângâiat 
de faptul că tortul este acolo așteptând, așa a făcut-o întotdeauna.
(Kim-Joy Hewlett, autor carte de bucate și fost concurent în „The Great British 
Baking Show“)

Autor:
Ilaria Parogni
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Mollete

În Mexico City, cuvântul „mollete“ vine de la o rolă de 
pâine mexicană, crocantă la exterior, moale și caldă pe in-
terior care este feliată în jumătate, unsă cu unt și umplută 
cu fasole prăjită și brânză. Este, de obicei, pusă la cuptor 
până când brânza se topește ușor și este servită cu pico 
de gallo, un sos pe bază de roșii, ceapă și ardei iute.
Puteți găsi molletes cu chorizo, șuncă, carne de porc lent 
prăjită sau chiar chilaquiles, dar nimic nu se compară cu 
molletes simplu. Crescând, în cantina școlii mele, miercuri 
era „Ziua Mollete.“ Această zi a fost legendară. După pau-
ză, întreaga clasă mirosea a unt și pico de gallo.
Adevărata putere a lui Mollete constă în ciudățenia sa: 
un echilibru cald, simplu, ieftin, dar perfect din punct de 
vedere al texturii și aromei. Când sunt în străinătate, am 
un dor de casă, plin de nostalgie, mi-e dor de molletes. 
Savurarea unuia ar însemna să fiu acasă cu părinții mei, 
soția mea și câinele meu. Chiar dacă aș fi putut avea 
acest umil sandvici în orice zi a săptămânii, copil fiind, 
obișuiam să ii cer mamei mele molletes de ziua mea în loc 
de tort. Uneori, încă o mai fac.

(Pedro Reyes, scriitor culinar și director de creație al 
Paladar, o companie mexicană dedicată dezvoltării de 
proiecte și experiențe culinare)

Banane verzi

De când mă știu, acest tip de banane mi-a dat bucurie și alinare. Când eram 
copil, crescând în Ghana, mama mea a găsit multe moduri de a aduce această 
mâncare la masa familiei noastre. Banane verzi, necoapte, fierte și mâncate 
cu verdeață fiartă. Le mai prăjeam în felii subțiri și le serveam ușor sărate, 
versiunea noastră de chips-uri. De asemenea, le prăjeam pe un foc deschis și 
le mâncam alături de arahide într-o gustare perfectă la nivel local, cunoscută 
sub numele de Kofi Brokeman, o masă economică pe care oricine și-o putea 
permite.
Și dacă n-am avea timp să pregătim grătarul? Fierbeam banana verde și o 
serveam cu supă de arahide sau le tăiam, condimentam cu chili și ghimbir, iar 
apoi le prăjeam. Noi numim acest fel de mâncare kelewele. Dacă se înnegreau, 
le fierbeam și le mâncam cu fasole.
(Selassie Atadika, bucătar și fondator al Midunu, o întreprindere alimentară 
ghaneză care oferă experiențe culinare și ciocolată artizanală)

Katsu Sando

Întotdeauna am fost fascinat de ceea ce se întâmplă când 
culturile estice și occidentale se întâlnesc, mai ales în 
mâncare. Un katsu sando arată cât de bune pot fi rezulta-
tele. În timp ce sandviciul este un concept foarte britanic, 
katsu sando, cu umplutura sa de carne panko-paned, 
este foarte japonez. Ca un copil, întotdeauna am crezut 
că sando avea gustul unui produs de lux. Acesta este, de 
asemenea, ușor de mâncat, dintr-o singură mușcătură.
Un sando vine de obicei cu un amestec care include ketc-
hup, miere și sos Worcestershire, un condiment britanic care 
a devenit comun în Japonia în secolul al XIX-lea, pe măsură 
ce relațiile dintre Marea Britanie și Japonia s-au apropiat. 
Rezultatul este un sandvici sublim japonez. Așa se întâmplă 
adesea în bucătăria și cultura japoneză, atunci când impor-
tăm ceva, ne place să ii adăugăm esența proprie.
Ca bucătar-șef, am o apreciere profundă pentru street 
food și gătitul meu este puternic inspirat din asta. Este un 
mod simplu, dar fericit de a mânca. Când mănânc o de-
licatesă a mâncării de stradă ca sando, îmi amintesc de 

modul în care mâncarea este o limbă globală care ne 
aduce împreună.

(Hisato Hamada, bucătar executiv și co-fondator al bran-
dului japonez de restaurante Wagyumafia)
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Afine sălbatice

În copilărie, în timpul plimbărilor prin Minnesota de Nord, 
mama mea, Dakota, îmi amintea utilitatea fiecărei plante ce o 
întâlneam pe drum. Ea nu a folosit niciodată cuvântul „buru-
iană“, pentru că totul are o istorie și un loc în viețile noastre. 
Mama lua în mod constant tulpini de plante pe care le punea 
în gura ei, spunând ceva de genul, „Acest lucru poate ușura 
durerea de dinți“.
Ori de câte ori văd un petic de afine sălbatice, care cresc proli-
fic în nord, îmi amintesc de acele momente. Nimic din lume nu 
are un gust mai bun pentru mine decât acele mici explozii de 
aromă. Când le găsesc, le adun imediat în cămașa mea. Chiar 
acolo, în pădure, le savurez în și când o fac, simt un sentiment 
de legătură cu pământul din jurul meu. Pieptul meu este plin 
de amintiri de a fi iubit și hrănit, de a avea o experiență comu-
nă, nu numai cu mama mea, dar cu pământul în sine.

(Dana Thompson, activistă alimentară indigenă și fondatoare 
a Sioux Chef, un proiect dedicat revitalizării bucătăriei native 
americane)

Za'atar Manousheh

O tavă fierbinte cu za'atar manousheh, proaspăt ieșit din cuptor, este de departe mân-
carea mea preferată de confort. O pâine plată moale și pufoasă, acoperită de za'atar, un 
amestec de condimente crocante și acide. Este foarte ușor de făcut și este plină cu arome 
libaneze și amintiri. Îmi place să o fac pe a mea cu amestecul bunicii de za'atar, o rețetă 
pe care ea a perfecționat-o de 55 de ani.
Manousheh îmi amintește de momentele frumoase petrecute acasă cu familia mea, la 
școală, la locul de muncă sau cu prietenii. La un moment dat am început să simt nevoia 
de a împărtăși acest sentiment reconfortant cu oameni din întreaga lume. De aceea am 
ales să învăț arta de a face manousheh.
În Liban, manousheh este la fel de comună ca și cafeaua, și este servită, în mod traditi-
onal, la micul dejun. Pentru noi toți, 5 dimineața este ora manousheh. Aceasta este ora 
la care toți brutarii din Liban își încep ziua pentru a se asigura că micul dejun preferat 
al națiunii este gata la timp. Îmi aduce atât de multă bucurie să fiu unul dintre brutarii 
aceștia!

(Teya Mikhael, brutar la Brutăria Libaneză din Beirut)

Ilaria Parogni 
este un jurnalist 
independent ce 
locuiește în New 
York. Are un master 
în jurnalism și 
studii rusești la 
Universitatea din 
New York. A fost 
director de Social 
Media la Russia 
Beyond the Headli-
nes și editor al The 
Kompass. Articolele 
sale au apărut în 
diverse publicații, 
inclusiv Quartz, The 
World Post, Bedford 
& Bowery, The 
Telegraph, Russian 
Art and Culture, 
Lingvist, Eurasia.
net, Russia Direct și 
altele.

Credit: Quartz

© 2020 The New York Times Company and Ilaria Parogni
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Oamenii încalcă regulile din tot felul de motive. Uneori pentru dragoste 
sau pentru dreptate, iar alteori încălcăm regulile pentru a expune o 
idee sau doar pentru a perturba statu-quo-ul. De fapt, multe reguli par 
să fie puse în aplicare doar pentru a fi încălcate. La începutul acestui an 
am întrebat un grup de staruri de film și televiziune: pentru ce merită să 
încalci regulile?

Marea întrebare:  
pentru ce merită  
să încalci regulile?

C.L. Gaber este 
autoare și jurnalistă 
de film pentru New 
York Times și Chi-
cago Sun Times. De 
asemenea, este au-
toarea mai multor 
serii de cărți, cum 
ar fi „Jex Malone“, 
„Descenders“ și 
„Ascenders“. De-a 
lungul carierei 
sale, a intervievat 
mai mulți autori 
cunoscuți, inclusiv 
Stephen King și JK 
Rowling, despre 
care susține că sunt 
autorii ei preferați.

Autor:
C.L. Gaber
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John David Washington

Este cu siguranță mai ușor să încalci regulile atunci când ai un bun 
exemplu privind încălcarea regulilor. În ceea ce îi privește pe părinții 
mei, am observat că aceștia au respectat regulile, dar le-au și încălcat 
atunci când a fost necesar. Tatăl meu, Denzel Washington, s-a luptat 
să-și facă simțită amprenta și să scoată la lumină povești puternice. 
De asemenea, m-a dus pe platourile de filmare, unde l-am întâlnit pe 
Spike Lee, un alt om căruia nu îi place să respecte regulile. Când eram 
copil, îmi amintesc că stăteam pe platoul de filmare de la „Malcolm X“ 
și Spike m-a băgat într-o scenă de final. Era o scenă în care mai mulți 
copii spun, în același timp, „Eu sunt Malcolm X.“ A fost un moment 
important pentru mine pentru că Spike nu a acceptat regulile și astfel, 
a aprins flacăra unei noi generații.
John David Washington poate fi văzut în filmele „BlacKkKlansman“ și 
„Tenet.“
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Susan Sarandon

Încalci regulile când lucrurile nu sunt în regulă. 
Există anumite momente în care, prin definiție, 
trebuie să încalci regulile pentru a schimba 
statu-quo-ul. Încalci regulile când regulile 
sunt greșite și nedrepte. Încălcarea acestora 
atunci când te confrunți cu nedreptatea nu 
este greșită. Este absolut corectă. Chiar 
acum, eu sunt destul de optimistă cu privire 
la cei care se luptă împotriva statu-quo-ului. 
Este o perioadă grea, iar oamenii sunt în 
stradă, protestând și vorbind despre cele 
două partide politice care nu prea lucrează 
pentru oameni. Această potențială încălcare a 
regulilor mă face să fiu foarte optimistă.
Susan Sarandon este actriță premiată cu 
Oscar și activistă.

John Leguizamo

Întotdeauna a trebuit să încalc regulile, pentru că am avut de-a 
face cu Hollywood-ul toată viața mea. N-o să-i las să mă facă să 
nu mă simt mai bine. Mereu am auzit: „Dacă încalci regulile, nu 
ți se va oferi nimic. Trebuie să joci după regulile jocului.“ Este un 
joc confuz. Mi s-a mai spus că dacă joc în prea multe comedii, 
atunci nu mă vor mai lăsa să joc în drame, dar mi s-a spus că 
dacă joc în prea multe drame, atunci nu voi mai fi distribuit 
în comedii. Practic, la Hollywood, ca și în viață, regulile sunt 
acolo pentru a-i proteja pe cei aflați în funcții de conducere. 
Regulile păstrează statu-quo-ul. În ultimul timp, viața a început 
să însemne încălcarea regulilor, ceea ce este bine într-un fel. 
America este în schimbare acum. Chiar și directorii de studiouri 
încep să se întrebe. Își încalcă propriile reguli și distribuie, în 
filmele lor, oameni cu origini latine sau de culoare. Era și timpul.
John Leguizamo este actor, dramaturg și comediant. El și-a făcut 
debutul ca regizor în acest an cu filmul „Critical Thinking.“

George Lopez

Când merită să încalci regulile? O să-ți spun eu. Știi că e timpul să încalci regulile dacă 
ți-e foame sau ți-e sete și nu ai nicio speranță că vei primi mâncare sau ceva de băut. 
Încalci regulile când ești pe străzi, fără adăpost, împreună cu propria familie. O mulțime 
de oameni își pierd locuințele, dar se trezesc în fiecare zi cu misiunea de a-și proteja 
familia. Mă refer la supraviețuirea de bază, care este un motiv pentru care mulți oameni 
încalcă regulile. În curând, o mulțime de familii vor fi evacuate din casele lor, neavând 
posibilitatea de a-și închiria o nouă locuință sau de a plăti o cameră la vreun motel. Vor 
încălca regulile? Da, și s-ar putea să creadă că toate acestea ar fi putut fi prevenite dacă 
am fi avut liderii potriviți. Oamenii disperați încalcă regulile.
Când nu e în regulă să încalci regulile? În viață trebuie să te bazezi pe exemple. Asta 
înseamnă că, în aceste vremuri, nu te duci în magazin fără să porți o mască. Nu trebuie 
să fii cel care intră în supermarket și care se ceartă cu angajatul de acolo pentru că nu 
vrei să porți o mască. Suntem atât de ocupați să subliniem diferențele dintre noi, încât, 
toate acestea nu vor duce decât la încălcarea regulilor din cauza durerii și a frustrării. 
Nu ar trebui să încălcăm regulile dacă am trata oamenii diferit.
George Lopez este comediant și actor.

Scott Eastwood

În fiecare dintre noi există o persoană căreia îi place să 
încalce regulile. Cred că o regulă care nu rănește pe nimeni 
este o regulă pe care o respecți. Apoi, există alte reguli pe 
care le iei mai puțin în serios. Este corect să încalci o regulă 
dacă îți spui: „E doar o regulă pentru că cineva spune că e.“ 
Dacă încălcarea acesteia nu cauzează rău unei alte ființe 
umane, atunci acest tip de regulă poate fi încălcată.
Scott Eastwood poate fi văzut în filmele „Pacific Rim 
Uprising“ și „The Outpost“.Cr
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Ca mulți dintre concetățenii mei, 
am fost îngrozit când președintele 
Trump a refuzat să se angajeze 
într-un transfer pașnic de putere în 

cazul în care ar fi pierdut alegerile din 3 
noiembrie. Iar el a dezvăluit acest lucru în 
octombrie, în timp ce era constant în urma 
lui Biden în sondaje.

Apoi, pentru a înrăutăți lucrurile, senato-
rul Mike Lee din Utah, un republican care 
face parte din Comisia Judiciară a Senatu-
lui, a distribuit acest tweet: „Democrația nu 
este obiectivul; libertatea, pacea și prospe-
ritatea sunt. Vrem ca condiția umană să 
înflorească. Democrația putrezită poate să 
se lupte cu asta.“ Democrație putrezită? 
Singura salvare pentru o astfel de declarație 
este că, în sfârșit, un politician republican 
a fost sincer cu privire la intențiile sale, iar 
acest lucru ar putea fi un punct de cotitură 
în narațiunea țării noastre și a discursului 
nostru național.

Dacă nu va exista o tranziție pașnică sau 
chiar lină a puterii, și dacă lucrurile vor 
merge precum ar vrea oamenii ca senatorul 
Lee, și ne întoarcem spatele democrației, 

atunci viețile noastre și concepția noastră 
despre Statele Unite ca bastion al repre-
zentării populare și al respectului pentru 
drepturile omului se vor schimba pentru 
totdeauna.

Acum mai mult de un an, în cartea mea, 
„People, Power, and Profits: Progressive 
Capitalism for an Age of Discontent“, 
m-am gândit la dilema cu care se confruntă 
Partidul Republican. Acesta a susținut un 
set de politici căreia i se opune majoritatea 
americanilor, care și-a exprimat credința sa 
în accesul universal la asistență medicală, 
acces mai bun la educație, salarii minime 
mai mari, control mai strict al armelor 
și așa mai departe. Singurul mod în care 
Partidul Republican își poate păstra puterea 
este prin politici antidemocratice - priva-
rea de drepturi (suprimarea alegătorilor), 
dezabilitarea (implementarea conceptului 
de gerrymandering în districtele de vot) 
și umplerea Curții Supreme, cu scopul de 
a constrânge capacitățile unui Congres 
Democrat sau președinte.

Am urmărit ceea ce republicanii au făcut 
de fapt, oricât de nepotrivit ar fi, flutu-

Pe fondul unei crize din ce în ce mai accentuate, un număr record de 
alegători din Statele Unite l-au ales pe Joseph R. Biden Jr. președinte, 
marcând finalul Administrației lui Donald J. Trump. Dar președintele 
Trump a refuzat să se angajeze într-un transfer pașnic al puterii 
prezidențiale chiar și înainte de a pierde cursa pentru realegere.

Șansa de a ne repara 
democrația

Joseph E. Stiglitz 
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analist politic, 
profesor la Univer-
sitatea Columbia 
și economist-șef al 
Roosevelt Institute, 
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profit. Este laureat 
al Premiului Nobel 
pentru Științe Eco-
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rând steagul constant și apelând continuu 
la Constituția SUA. Acum au început să 
vorbească mai deschis despre intențiile lor. 
Acum, poate, putem avea o conversație 
reală despre ce fel de țară vrem să fie Ame-
rica. Suntem de acord cu senatorul Lee în 
ceea ce privește scopul? Scopurile justifică 
mijloacele? Suntem dispuși să renunțăm 
la democrația noastră pentru a le atinge? 
Renunțarea la democrație ne-ar duce cu 
adevărat acolo? Desigur, istoria ne oferă 
multe avertismente.

Ultimii patru ani ne-au făcut conștienți 
de cât de fragile sunt instituțiile noas-
tre - precum cele care asigură egalitatea, 
libertatea politică, un serviciu public de 
calitate, o presă liberă și activă și statul de 
drept. Când am fost economist șef al Băncii 
Mondiale acum 20 de ani, am ținut pre-
legeri țărilor despre crearea unor instituții 
bune, iar în acel moment am văzut în 
Statele Unite un model. Nu eram siguri 
cum au creat instituții bune, nici măcar 
nu am putut defini ce înseamnă termenul, 
dar știai când le vedeai. Implicau norme și 
legi. Societățile performante aveau ambele - 
statul de drept era necesar, dar normele res-
pectate de toți cetățenii aveau o mai mare 
flexibilitate. Nu se putea codifica în legi tot 
ce implică „bună purtare“. Lumea era prea 
complexă și în continuă schimbare.

Puțin mai târziu, am fost președintele 
unui grup internațional numit Comisia 
pentru măsurarea performanței economice 
și a progresului social. Obiectivul nostru 
a fost de a evalua economiile sănătoase, 
în care cetățenii s-au bucurat de un nivel 
ridicat de bunăstare și de a ne da seama de 
elementele din crearea și susținerea acestor 
societăți. Un ingredient pe care ne-am con-
centrat, adesea omis în analizele anterioare, 
a fost încrederea - încrederea cetățenilor 
unul în celălalt și în instituțiile lor comune.

Pe parcursul copilăriei mele în Gary, In-
diana, am învățat la școală despre punctele 
forte ale democrației americane, despre 
sistemele noastre de control și echilibru și 
despre statul de drept. Am vorbit despre o 
democrație în care vocea majorității a fost 
auzită clar, dar și drepturile minorității au 
fost respectate. Nu am vorbit despre încre-
dere - a fost luată de la sine - sau fragilitatea 
instituțională, care pentru noi era un lucru 
ce afecta doar republici bananiere. Ne-am 
uitat cu superioritate la alte țări în care 
banii au pătat procesul politic. Nu avuse-
sem încă decizii ale Curții Supreme, pre-
cum Citizens United vs Comisia Electorală 
Federală, care a consacrat rolul dolarilor 
corporatiști în politica noastră. Și nici mă-
car nu am fi putut concepe o Americă do-
minată permanent de o minoritate politică 
ce nu a respectat drepturile majorității.

Sper că această conjunctură esențială 
în discursul nostru național nu va fi un 
punct de cotitură în cursul națiunii. Dacă 
cei care disprețuiesc democrația, cum ar fi 
președintele Trump și senatorul Lee, conti-

nuă să dicteze mersul și direcția, istoria ne 
spune unde va duce asta și am văzut deja 
indicii. Răpirea protestatarilor pașnici de 
către personalul de securitate marcat neco-
respunzător în mașini nemarcate în Port-
land, Oregon, vara trecută, ne insufla un 
sentiment de premoniție sumbră, ce poartă 
cu ea mirosul acru al Cămășilor Negre ale 
lui Hitler. La fel și pretențiile președintelui 
că este, pur și simplu, deasupra legii.

Presupunând, totuși, că democrația noas-
tră va supraviețui, acest punct pivotal ne 
poate transforma într-o mod foarte diferit: 
ne vom confrunta acum cu datoria și mai 
descurajantă, dar revigorantă, de a ne con-
solida democrația. Am văzut slăbiciunile și 
fragilitatea structurii sale. Am văzut dinami-
ca distructivă a banilor în politica noastră, 
cum aceștia subminează încrederea și cre-
ează condiții care exacerbează inegalitățile 
sociale. Am văzut că acest proces duce la o 
polarizare mai mare, transformând un sis-
tem virtuos de control și echilibru într-unul 
de blocaj și confruntare.

Nu vom reuși să restabilim încrederea 
și sentimentul de coeziune socială până 
când nu combatem cu inegalitățile noastre 
rasiale, etnice și economice. Aceste schisme 
ne dezbină în mod inevitabil și subminează 
cerințele democrației solidare.

Reconstruirea democrației noastre 
va fi descurajantă, dar ne și va revigo-
ra. Democrațiile reprezintă mai mult 
decât niște alegeri la fiecare patru ani. 
Democrațiile de succes implică un angaja-
ment civic larg, cu o serie de instituții ale 
societății civile - acțiunea colectivă înseam-
nă mai mult decât guvernul sau instituțiile 
publice. Aceasta nu distruge individualita-
tea sau libertatea, ci le poate întări.

Ne-am apropiat de margine - sfârșitul 
drepturilor noastre democratice de 
neprețuit, ne-am uitat peste prăpastie și 
am contemplat ceea ce se află dedesubt, iar 
această viziune terifiantă ar fi putut oferi 
impulsul pentru exact tipul de solidaritate 
națională de care poporul american are ne-
voie pentru a reconstrui democrația noastră.
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senator republican
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Președintele Trump nu a dispărut 
deocamdată, dar este amuțit, margi-
nalizat și muribund. Trump a pus la 
încercare chiar nucleul democrației, 

respectul pentru adevăr, dar a eșuat. Joe 
Biden ocupă funcția de al 46-lea președinte 
al Statelor Unite, din ianuarie. O schim-
bare fundamentală de moralitate are loc: 
decența se întoarce la Casa Albă. Niciun 
dictator nu va mai avea mână liberă fără a 
suporta consecințele.

Biden, care a câștigat cu 306 voturi ale 
Colegiului Electoral, același număr ca 
Trump în 2016, care spunea pe atunci că 
a câștigat detașat, și-a asigurat victoria de 
departe. Oricât ar protesta și ar face circ 
Trump, rezultatele sunt aceleași. Tupeul 
președintelui de a refuza să cedeze nu se 
mai simte atât de puternic într-o țară călită 
de furie. Totuși, arată până unde se poate 
duce Trump în încercarea lui de a submina 
instituțiile și tradițiile democrației.

O schimbare autoritară în Statele Unite 
reprezenta un adevărat pericol. Europa deja 
se simțea izolată în efortul său de a proteja 
statul de drept și drepturile omului. Vocea 
perfidă, jalnică și narcisistă ce se auzea din 
Biroul Oval a intrat în mințile tuturor. Ge-
niul politic al lui Trump se află în flerul său 
de a apela la partea întunecată a omului 
cu o ferocitate ce își găsește energia prin 
social media. Pe măsură ce coșmarul trece, 
zgomotul se diminuează. Deodată, avem 
loc iar să gândim. 

Avem o groază de lucruri la care să ne 
gândim. Lumea de după 1945, care era 
condusă de America, a dispărut, iar man-
datul lui Biden nu o să o aducă înapoi. În 
contextul în care Statele Unite au amuțit, 
iar Consiliul Națiunilor Unite este inefici-
ent, pandemia a arătat realitatea unei lumi 
fără de lider. Barierele create de virus nu 
vor fi distruse cu ușurință. Nici economia 
bazată pe telemuncă nu va dispărea, ci va 
rămâne acompaniată de efectele psihologi-
ce ale singurătății, care pot avea un impact 
devastator. Modelul democratic al țărilor 
vestice este continuu amenințat de o Chină 
în plină ascensiune, un stat totalitar și 
represiv, ce se specializează în supraveghe-
rea populației sale și de Rusia lui Vladimir 
Putin, pentru care liberalismul este înve-
chit deoarece înseamnă că „imigranții pot 
ucide, tâlhari și viola cu impunitate totală“.

Migrarea în masă, perturbările cauzate 
de tehnologie, greutățile economice venite 
odată cu pandemia și erodarea clasei de 
mijloc creează condițiile perfecte pentru 
naționalism, care depinde întotdeauna și 

de găsirea unui țap ispășitor. Acest mediu 
va continua să dea naștere unor mișcări ne-
liberale, precum cele ale lui Trump, Putin 
sau ale primului ministru al Ungariei, Vik-
tor Orban. Cea mai importantă provocare 
pe care o au democrațiile liberale este aceea 
de a găsi un răspuns ce trebuie să aibă ca 
puncte centrale oportunități economice și 
educaționale mai largi și echitate fiscală. 
Societatea, înțeleasă ca o comunitate cu 
interese comune, a fost distrusă de inegali-
tatea tot mai răspândită și de impunitatea 
celor bogați.

În Statele Unite, prăpastia culturală 
dintre elitele urbane și inima țării rămâne 
accentuată. Cele 72 de milioane de vo-
turi ale lui Trump reflectă mai mult decât 
lozinca „America pe primul loc“, cu care 
se bat în piept unii. Într-un interviu recent 
cu „The Atlantic“, Barack Obama a zis că 
„Intrăm într-o criză epistemologică a State-
lor Unite“. Fostul președinte a observat că 
americanii au pierdut capacitatea de a mai 
face diferența între adevăr și minciună, iar 
în acest caz, democrația eșuează. 

Ok, dar am încercat să-mi imaginez 
cum această „criză epistemologică“ s-ar 
desfășura în Rifle, Colorado, unde am înce-
put recent să fac niște reportaje la resta-
urantul Shooters Grill, al cărui proprietar 
este Lauren Boebert, un republican de 33 
de ani, mereu cu un pistol Glock la el, care 
tocmai a fost ales pentru Congres. 

Pe măsură ce groaznica eră Trump trece, Statele Unite nu ar trebui 
să urmărească restaurarea, ci reinventarea vechilor legături.

Reîntoarcerea la decență
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Până și limba în sine a fost divizată între 
liberali și ceilalți americani care gândesc 
diferit. Trump, care a dus șarlatania la rang 
de artă, a văzut spațiul politic creat de 
această diviziune. Nostalgia lui este dedi-
cată unui timp neidentificat din istoria 
de glorie a Americii, atunci când propri-
etarii bărbați și albi conduceau singuri și 
nestingheriți, când femeile stăteau acasă și 
dominația globală a Statelor Unite era de 
neatins. Trump s-a hrănit din neliniștea 
și umilința aduse de schimbarea demo-
grafică fulgerătoare și de metamorfozarea 
peisajului economic. E puțin probabil ca 
președintele să dispară și chiar dacă o va 
face, poate la pușcărie, Trumpismul o să 
găsească un alt reprezentant. 

Biden va rezolva anumite lucruri ra-
pid: întoarcerea la Acordul de la Paris 
privind schimbările climatice, reafirmarea 
importanței valorilor americane, inclusiv 
protejarea democrației și a drepturilor 
omului, reclădirea relațiilor cu Uniunea 
Europeană și aliații din lumea întreagă și 
abolirea mentalității lui Trump, care nu 
a perceput deloc beneficiile mutuale ale 
comerțului deschis și ale ordinii mondiale 
bazată pe un set de reguli bine definite. 

În Orientul Mijlociu, Biden nu va urma 
drumul lui Trump de a susține Israelul 
necondiționat, ci va urmări o abordare 
echilibrată a conflictului cu Palestina și va 
căuta modalități de a reînvia acordul nucle-
ar cu Iran. Biden va reinstitui „procesul“ în 
politicile americane. De fapt, va reinstitui 
politicile în locul impulsurilor și pornirilor 
- „modus operandi“ al lui Trump. 

Această transformare care va fi condusă 

de Biden sună bine, dar lumea a continu-
at să meargă înainte, iar această căutare a 
status quo-ului din trecut nu poate fi farul 
călăuzitor al noului președinte. Beligeranța 
lui Trump și Brexitul au galvanizat Europa 
în direcția pe care Emmanuel Macron a 
numit-o „autonomie strategică“. Pentru 
prima dată, Germania a permis federali-
zarea datoriei europene, oferind uniunii 
opțiunea de a cere un împrumut în aceeași 
manieră ca un guvern - un pas important 
către o Europă mai integrată și mai puter-
nică. E timpul pentru un „New Deal“ între 
Europa și Statele Unite care recunoaște 
emanciparea Europei și prioritățile aflate în 
schimbare ale Americii, iar în același timp 
să se cimenteze o alianță a valorilor și a 
intereselor, care de multe ori sunt comune. 

Evoluția Uniunii Europene este evidentă 
în relațiile cu China, care înainte au fost 
pur comerciale. Acum, China expansionis-
tă a Președintelui Xi Jinping este văzută ca 
un rival sistematic.

Uniunea Europeană a criticat în multe 
rânduri portofoliul chinez de încălcare a 
drepturilor omului, impunând sancțiuni în 
urma represiunii chineze din Hong Kong 
și punând sub semnul întrebării, pe bună 
dreptate, superioritatea autoproclamată a 
Chinei în ceea ce privește gestionarea pan-
demiei. Totuși, statele europene își doresc 
să colaboreze cu China. Odată cu ocuparea 
Biroului Oval de către Biden, una dintre 
cele mai mari provocări pentru Vest va fi 
găsirea unui echilibru în care Xi Jinping 
poate fi confruntat în mod ferm, dar fără a 
porni o confruntare directă.

China este o amenințare explicită împo-
triva modelului liberal al Vestului. Această 
amenințare trebuie să fie recunoscută și 
respinsă. Tehnologia chineză, de exemplu, 
nu este neutră, ci trimite informații către 
Beijing. În același timp, China face parte 
din economia globală. O îndepărtare de la 
angajament, luându-l în brațe pe „mai întâi 
China“, nu ar aduce beneficii nimănui. 
Atitudinea războinică a lui Trump, nejus-
tificată și incoerentă, a complicat în mod 
inutil relația deja dificilă între marea putere 
a lumii și puterea care îi va lua locul. 

Alegerile americane au fost un punct 
pivotal în istorie. Au ilustrat încă o dată 
că acei care anulează democrația o fac pe 
riscul lor. Democrațiile reacționează încet, 
de multe ori greoi și inerent încurcat și 
murdar. Acestea sunt și încăpățânate, iar 
atunci când sunt provocate, de neclin-
tit. Ele știu că dictatura autocratului este 
incompatibilă cu demnitatea umană și li-
bertatea. Ele se pot invoca singure și să zică 
„Ești concediat!“ - cuvinte pe care Trump 
încă nu poate suporta să le audă. Rezultatul 
este renașterea speranței, cu toate acestea 
fragilă, pentru secolul 21.

Vaccinul poate o să vină. Dar cert e că 
un președinte american decent a venit.

Credit: Angela Weiss/AFP-Getty Images
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Știe deja toată lumea că femeile an-
gajate și-au dublat, sau chiar tri-
plat volumul de muncă în timpul 
pandemiei. Atunci când femeile 

trebuie să jongleze între joburile de zi 
și o parte disproporționat de mare din 
responsabilitățile legate de curățenia casei 
și grija față de familie - așa cum mult prea 
multe dintre noi o fac - situația devine 
sumbră. Studii peste studii spun aceeași 
poveste. McKinsey & Company, firma ce 
furnizează consultații în domeniul mana-
gementului și ONG-ul devotat femeilor și 
locurilor de muncă în care acestea activea-
ză, pune la punct în fiecare an un raport 
ce evaluează condițiile de lucru și efectele 
acestora asupra femeilor. Studiul de anul 
acesta a expus consecințele pandemiei și 
crizei financiare asociate acesteia, în Statele 
Unite: este mai probabil ca femeile, mai ales 
femeile de culoare, să-și fi pierdut locul de 
muncă, iar pentru cele care încă mai au un 
job, structurile de suport ce le permiteau să 
și lucreze și să și aibă grijă de casă și familie, 
s-au prăbușit. Școlile, de exemplu, au optat 
pentru metode online sau hibride. Astfel, 
femeile s-au văzut forțate într-un rol de asis-
tent de profesor, în același timp în care tre-
buie să se ocupe și de responsabilitățile de 
la job. Conform raportului, una din patru 
femei din Statele Unite se gândește să nu se 
mai axeze pe carieră sau chiar să părăsească 
forța de muncă. Asta nu ar trebui să fie o 
surpriză pentru nimeni. Tendințele de acest 
gen amenință să distrugă ani de progres în 
ceea ce privește femeile din forța de muncă. 

Dar numerele nu dezvăluie toată poves-
tea. Femeile au de-a face acum cu un volum 
de stres nemaiîntâlnit până acum. Persoa-
ne care erau obișnuite să jongleze multe 
responsabilități în viața lor acum văd cum 
rolurile lor - profesionale și domestice - se 
bat cap în cap în fiecare moment. Katherine 
Goldstein, gazda podcastului „The Double 
Shift“, a punctat un subiect: „Cred că toate 
mamele sunt de acord că avem nevoie de 
un nou mod de salut. În loc de «ce mai 
faci?», ar trebui să fie «Ai plâns azi?»“.

La 7 luni de la debutul pandemiei, 3 
femei care își pierduseră locul de muncă s-au 

deschis în fața noastră în cadrul podcastului 
de la Harvard Business Review, „Women at 
Work“, unde eu sunt una dintre gazde. Una 
dintre ele, Veronica, își schimbase anul tre-
cut domeniul de activitate de la web design 
la terapia prin masaj - cariera la care visase 
dintotdeauna - și era încântată de noua sa 
viață. Pandemia a obligat studioul în care 
lucra să se închidă, iar acum încearcă să își 
găsească iar un loc de muncă în web design. 
Veronica face ajustările necesare noii realități 
și face ce poate pentru a-și câștiga traiul. 

O altă femeie ce s-a deschis în fața 
noastră a fost Emily, o artistă a cărei com-
panie din domeniul operei s-a închis în 
martie și care nu a mai cântat de luni de 
zile. „Lupta interioară nu este despre job. 
Lupta este despre sensul meu“, ne-a zis ea. 
„Sunt cântăreață dacă nu cânt?“. Pentru cei 
dintre noi al cărui simț al eului este direct 
legat de munca noastră, imposibilitatea 
de a presta acea muncă poate constitui o 
adevărată lovitură existențială. Cum a scris 
și sociologul Aliya Hamid Rao, „Slujba, sau 
lipsa acesteia, a devenit un reper intrinsec 
al valorii morale a unei persoane“.

Dar, pe măsură ce ne adaptăm la noua 
realitate, au apărut și semne de speranță. 
La jumătatea lockdownului din primăvară, 
mai mult de jumătate din forța de muncă 
din America lucra de acasă, iar în septem-
brie, 33% încă munceau de acasă. Trebuie 
să admitem că au fost și aspecte bune în 
această reorientare spre telemuncă: milioa-
ne de oameni nu mai trebuie să aibă de-a 
face cu chinul navetei zilnice, iar angajato-
rii au devenit mult mai flexibili în ceea ce 
privește programul de lucru - un trend care 
este posibil să continue. 

Totuși, nu putem ignora faptul că, fără 
navetă, muncim mai multe ore - timp pen-
tru care nu suntem plătiți. Această nouă 

La începutul pandemiei, afacerile din lumea întreagă 
s-au reorientat spre condiții de muncă „remote“, obligate 
de condițiile existente. Până în iunie, 40% din forța de 
muncă americană lucra de acasă.

Putem ieși mai 
puternice din asta?

Amy Bernstein este 
editor la Harvard 
Business Review 
și colaborează cu 
New York Times. 
Aceasta este și 
una dintre gazdele 
podcastului Women 
at Work, care se 
specializează în 
analiza forței de 
muncă ocupată de 
femei. Amy Bernste-
in este și co-autoa-
rea cărții „The New 
York Times Practical 
Guide to Practically 
Everything: The Es-
sential Companion 
for Everyday Life“.

Autor:
Amy Bernstein
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flexibilitate aduce noi provocări echilibru-
lui dintre muncă și viață privată. 

Respectul tradițional pentru „angajatul 
ideal“ începe să se schimbe. Ideea că cel 
mai bun angajat este cel care lucrează cele 
mai multe ore, este tot timpul disponibil și 
prioritizează munca nu prea a rezonat nici-
odată cu femeile din forța de muncă, care, 
până la urmă, au trebuit dintotdeauna să se 
împartă între responsabilitățile de la job și 
cele de acasă. Joan C. Williams, fondatoare 
și Director al Center for WorkLife Law, la 
Facultatea de Drept Hastings din cadrul 
Universității California, a scris anul acesta 
într-un articol că acest concept de „angajat 
ideal“ este direct dependent de modelul 
„celui care pune pâinea pe masă“, o relicvă 
a unei epoci în care bărbatul pleca la mun-
că, iar femeia avea grijă de casă. Williams 
susține că norma „angajatului perfect“ a 
avut mereu consecințe mult mai mari asu-

pra femeilor - „care nu numai că aveau un 
loc de muncă, dar li se și cerea să aibă grijă 
de nevoile legate de casă și familie“. „Dacă 
a existat vreodată un moment în care să 
lăsăm în trecut acest concept de «angajat 
perfect», atunci acela este acum“. Amin.

De asemenea, începem să înțelegem mai 
profund faptul că valoarea noastră nu depin-
de de un job formal. Tim O’Brien, Președinte 
al programului de la Harvard Kennedy Scho-
ol, Leadership for the 21st Century, susține 
că atunci când confundăm rolul profesional 
cu sentimentul de sine, ne pierdem perspec-
tiva și judecata noastră are de suferit. „Acest 
tipar se înrăutățește atunci când faci confuzie 
între rolul tău și valoarea ta personală, cre-
zând că valoarea ta umană ține de rolul tău 
formal“, a scris O’Brien la începutul anului. 

Emily, cântăreața de operă, se identifică 
puternic cu cele zise de O’Brien. „Nu știu 
când o să mai cânt. Presupun că trebuie să 
îmi amintesc singură că nu sunt o ființă 
umană bazată pe un job. Nu poate să mă 
definească numai un job“. Imposibilita-
tea de a-și continua pasiunea, pe care o 
practică de 15 ani încoace, i-a oferit o nouă 
perspectivă asupra propriei persoane. 

În mod cert, în ultimile luni multe femei 
au fost forțate să adopte o nouă viziune. 
Lisa, antreprenoare în industria sănătății și 
a treia invitată a podcastului nostru, ne-a 
spus: „Atunci când a lovit pandemia, totul 
s-a oprit. Mă simțeam de mult timp prinsă 
și sufocată în munca mea, așa că a fost ca 
o gură de aer. Pe cât de dificil a fost, pentru 
mine a fost foarte bine. Am reușit să trans-
form lucrurile negative în unele pozitive“. 

În mod similar, sociologul Rao, în studiul 
său, a regăsit reziliență și determinare la 
multe dintre femeile care își pierduseră locul 
de muncă. „Femeile sunt forțate să regân-
dească modalitățile prin care să se reîntoarcă 
în forța de muncă.“, mi-a zis. „Acestea se 
gândesc să se întoarcă cu propriile condiții: 
«Mai degrabă aș avea control asupra a 
ceea ce fac. Poate o să deschid un cabinet 
în domeniul privat sau poate o să ofer 
consultanță și o să lucrez pentru mine»“.

Nu vreau să pictez un tablou prea roz. 
Anul acesta a fost necruțător. Multe femei 
vor avea mult de recuperat pentru a avansa 
în carieră și pentru un salariu bun și s-ar 
putea să nu-și revină niciodată. Altele s-ar 
putea să găsească noi drumuri care să le îm-
plinească personal. Asta ar fi cea mai bună 
variantă. Dar lecția crizei anului 2020 este 
că toți - și angajatorii, și femeile angajate 
- trebuie să-și ajusteze așteptările privind 
femeile din forța de muncă.

Nu ne vom întoarce la „normal“. Dar 
poate asta e un lucru bun.

Pandemia a fost o lovitură      Pentru femeile care muncesc

© 2020 The New York Times Company  
and Amy Bernstein
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Suntem afectați de părtinire și rasism, 
la fel ca toți ceilalți. De ce n-am 
spus asta? 

„Taci și driblează.“
Asta i-a sugerat un prezentator de știri lui 

LeBron James să facă după ce a discutat des-
pre rasism, politică și dificultățile de a fi o 
persoană publică de culoare în America, în 
timpul unui interviu pentru ESPN din 2018.

Nu mai e nevoie să spun că nu i-a urmat 
sfatul.

LeBron, activistul, mi-a atras atenția 
pentru prima dată în 2012. El și coechipi-
erii săi din Miami Heat au postat fotografii 
cu ei îmbrăcați în hanorace pentru a pro-
testa împotriva uciderii lui Trayvon Martin, 
un adolescent negru neînarmat din Florida, 
care purta un hanorac când a fost împușcat 
mortal de George Zimmerman, un volun-

tar de pază de cartier. În 2014, Eric Garner, 
un negru, a murit în Staten Island după ce 
ofițerii de poliție l-au ținut într-o poziție 
de sufocare, o mișcare interzisă de poliție la 
acea vreme și una care între timp a devenit 
ilegală în statul New York. La scurt timp 
după aceea, LeBron a purtat un tricou cu 
cuvintele „Nu pot respira“ - ultimele cu-
vinte ale lui Garner, care au fost capturate 
pe video în timp ce ofițerii l-au strangulat 
- în timpul unei încălziri de dinaintea unui 
meci. Restul campionatului s-a desfășurat, 
dar James a fost punctul focal.

„Fast forward“ la această vară și el este 
încă în centrul atenției culturale. LeBron 
are cea mai puternică voce și cea mai mare 
platformă, și le folosește pentru a protesta 
împotriva rasismului sistemic, inegalității și 
brutalității poliției, în timp ce jocul său con-

Sub presiune, atât din partea fanilor lor, cât și a jucătorilor lor, echipele 
din cele patru ligi majore de sport din SUA au anulat mai multe meciuri și 
antrenamente pentru a protesta împotriva rasismului și brutalității poliției.

E timpul ca atleții  
să se exprime

Naomi Osaka este o 
jucătoare japoneză 
de tenis. Osaka a 
fost pe locul 1 în 
topul creat de către 
Women’s Tennis 
Association (WTA) 
și este prima jucă-
toare asiatică ce 
deține primul loc în 
clasamentul single-
urilor. Ea este de 
trei ori campioană 
de Grand Slam la 
simplu și este cam-
pioană la US Open. 
Cele șase titluri 
WTA din circuitul 
WTA includ și două 
la nivel de Premier 
Mandatory.

Autor:
Naomi Osaka
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tinuă să înflorească în fața unor proteste fără 
precedent, pandemiei care schimbă lumea și 
durerii profunde personale, moartea tragică 
a prietenului nostru comun, Kobe Bryant.

LeBron este feroce în sprijinul său ferm 
al comunității negre. El este neclintit, 
sincer și pasionat. Pe teren sau la microfon, 
el este pur și simplu de neoprit și o sursă 
de inspirație. El este dedicat profesiei sale, 
dar la fel de dedicat comunității sale - chiar 
și așa, el continuă să lupte împotriva unei 
istorii în care sportivii care sunt vocali sunt 
deseori reduși la tăcere.

Muzicienii cântă și scriu despre mișcări 
sociale, activism și egalitate tot timpul. Ac-
torii își exprimă opiniile și, adesea, susțin 
personal candidații politici, găzduind strân-
geri de fonduri și organizând petreceri. 
Cu toate acestea, atunci când vine vorba 
de sportivi, suntem adesea întâmpinați de 
critici pentru exprimarea opiniilor noastre.

Oamenii ne văd ca nu mai mult decât 
niște simple organisme - persoane care pot 
realiza ceea ce este fizic imposibil pentru 
aproape oricine altcineva, și care distrează 
fanii depășindu-ne limitele noastre? Se în-
treabă dacă o colecție de mușchi, oase, sân-
ge și transpirație ar putea fi, de asemenea, 
capabile de a exprima o opinie? Ar trebui 
ca sportul să fie doar sport, iar politica să 
fie doar politică?

Acesta este adesea mesajul. Lovește min-
gea. Bagă mingea în coș. Taci și driblează.

Dar oricare ar fi argumentul, întotdeauna 
ignoră un fapt critic: când nu avem meci, 
trăim în aceeași țară ca oricine altcineva. 
Și așa cum o mulțime de sportivi de astăzi 
pot atesta, asta înseamnă că suntem supuși 
acelorași nedreptăți și inegalități care au 
dus la uciderea unor oameni care arată la 
fel ca noi, dar care nu se bucură de aceleași 
protecții oferite de faima noastră, acces 
și sisteme de sprijin. Întrebați-l pe jucă-
torul NBA Sterling Brown, pe care ofițerii 
de poliție l-au împușcat cu un pistol cu 
electroșocuri, sau pe colegul meu de tenis 
James Blake, care a fost trântit la pământ 
și încătușat timp de 15 minute de către 
ofițerii de poliție în timp ce stătea în fața 
unui hotel din New York (ofițerii au spus că 
a fost un caz de „identificare greșită“). Doar 
pentru că suntem sportivi nu înseamnă că 
nu suntem afectați de ceea ce se întâmplă 
în întreaga țară, și nici nu ne obligă să ne 
ținem gura închisă.

Sportul nu a fost niciodată apolitic, și 
atâta timp cât el continuă să fie jucat de 
ființe umane, nu va fi niciodată.

Muhammad Ali a petrecut decenii fiind 
o voce pentru justiție, chiar și după ce a 
fost condamnat la cinci ani de închisoare 
pentru refuzul de a fi recrutat din cauza 
convingerilor sale religioase. La Jocurile 
Olimpice din 1968 din Mexico City, Tom-
mie Smith și John Carlos au fost huiduiți 
când și-au ridicat pumnii cu mănuși negre 
pe podium, iar ulterior s-au confruntat cu 
valuri de critici atât din partea publicului, 

cât și din partea mass-mediei atunci când 
s-au întors acasă în Statele Unite.

Colin Kaepernick și-a riscat cariera 
atunci când a îngenuncheat în timpul 
imnului național înainte de un meci al 
N.F.L., și s-ar putea să nu mai joace nicio-
dată în ligă din cauza asta. Megan Rapinoe 
a fost un susținător al mișcării L.G.B.T.Q. și 
salariului egal, chiar și atunci când aceasta 
a însemnat înfruntarea președintelui Sta-
telor Unite și refuzul de a vizita Casa Albă. 
Venus Williams a făcut mai mult decât 
majoritatea oamenilor știu ca să continue 
moștenirea lui Billie Jean King în lupta 
pentru egalitate în tenisul feminin. Coco 
Gauff, la o vârstă atât de fragedă, este ex-
trem de activă în mediul online și a vorbit 
public și pasional în sprijinul Black Lives 
Matter.

Cu toate acestea, chiar și cu toate aceste 
progrese, eu încă mai simt că noi, ca spor-
tivi, avem un drum lung de parcurs.

Astăzi, având în vedere atenția din 
partea televiziunilor pe care o primim și 
proeminența noastră pe rețelele de socia-
lizare, sportivii au platforme care sunt mai 
mari și mai vizibile ca niciodată. După cum 
văd eu lucrurile, asta înseamnă, de aseme-
nea, că avem o responsabilitate mai mare 
de a vorbi. Nu voi tăcea și nu voi dribla.

© 2020 Naomi Osaka



Februarie         CAPITAL    9594  

Integrarea Inteligenței Artificiale ne poa-
te ajuta să creăm un nou contract social 
echitabil - Dar numai dacă ne amintim 
de lucrurile care ne fac umani.
Automatizarea, robotica și tehnologiile 

de inteligență artificială preiau sarcini de 
rutină de ani de zile. Pandemia Covid-19 
a crescut rapid această tendință, deter-
minată de necesitățile triple de creștere 
a productivității, costuri mai mici și 
siguranța umană. Dintr-o dată, contactul 

Pandemia de coronavirus a 
inspirat un val de interacțiuni 
fără atingere, contactless - 
de la livrarea de alimente la 
îngrijire medicală - și înlocuirea 
lucrătorilor umani cu calculatoare 
și alte tehnologii.

Conferă Inteligenței Artificiale    o atingere umană

Kai-Fu Lee este 
informatician, lider 
în afaceri, autor, 
președinte și CEO al 
Sinovation Ventu-
res, o companie de 
investiții cu capital 
de risc. În cartea sa 
din 2018, Superpu-
teri ale Inteligenței 
Artificiale: China, 
Silicon Valley și 
Noua Ordine Mon-
dială, Lee descrie 
modul în care China 
avansează rapid 
pentru a deveni 
lider mondial în 
domeniul AI și ar 
putea depăși cu 
mult Statele Unite, 
din cauza demo-
grafiei Chinei și a 
cumulării sale de 
seturi uriașe de 
date.

Autor:
Kai-Fu Lee
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Conferă Inteligenței Artificiale    o atingere umană
uman este atât de evitat, dar și mai do-
rit decât oricând. Companiile de livrare, 
instalatorii și chiar unii furnizori de servicii 
medicale se laudă acum cu serviciul lor 
„zero-contact“, dar prindem orice șansă să 
avem o cină cu altă persoană sau o întâlni-
re față-în-față.

Pe măsură ce ne confruntăm cu viito-
rul unei economii A.I, 2020 ne-a învățat 
importanța conexiunii umane.

Când mi-am început cariera în A.I. în 

1983, am descris A.I. în cererea mea pentru 
programul de doctorat de la Universitatea 
Carnegie Mellon ca „cuantificarea procesu-
lui de gândire umană, explicarea compor-
tamentului uman“ și „pasul nostru final“ 
pentru a ne înțelege pe noi înșine.

Într-un fel m-am înșelat și într-un fel 
am avut dreptate. Programele A.I. sunt 
capabile să mimeze și chiar să depășească 
creierul uman în multe sarcini. Dar dacă 
A.I. ne permite să ne înțelegem cu adevărat 
pe noi înșine, va fi pentru că ne eliberează 
de truda mecanică a sarcinilor de rutină 
și ne permite să ne concentrăm asupra 
umanității noastre și a legăturilor pline de 
compasiune dintre noi.

Știm deja că multe dintre locurile de 
muncă care au fost înlocuite nu se vor mai 
întoarce, pentru că AI le poate face mult 
mai bine decât oamenii pentru costuri, în 
esență, zero. Acest lucru va genera o valoa-
re economică extraordinară, dar va duce, 
de asemenea, la o deplasare fără precedent 
a locurilor de muncă. În cartea mea, „Su-
perputeri ale Inteligenței Artificiale: China, 
Silicon Valley, și Noua Ordine Mondială,“ 
am estimat că până în 2033 A.I. și automa-
tizarea vor fi capabile să ajungă la 40-50% 
din locurile noastre de muncă.

Pentru a ne pregăti acum pentru mi-
lioane de locuri de muncă strămutate și 
pentru a aborda recalificarea pentru noile 
competențe necesare, atunci când AI este 
atât un coleg, cât și un instrument, propun 
3 R - reînvățare, recalibrare și renaștere - ca 
parte a unei reimaginări gargantuești al 
modului în care trăim și muncim pentru a 
face față problemei economice centrale a 
timpului nostru: revoluția AI.

În primul rând, și poate cel mai ușor, 
este avertizarea oamenilor ale căror locuri 
de muncă sunt pe cale de dispariție - și 
de stabilire a unor programe pentru ei 
cu scopul de a reînvăța domeniile lor în 
contextul A.I. Vestea bună este că există 
o mulțime de abilități „umane“ pe care 
A.I. nu le poate stăpâni: creativitatea, 
interacțiunea socială, munca complexă 
sau dexteră din punct de vedere fizic și, 
bineînțeles, utilizarea instrumentelor A.I. 
care necesită operatori umani.

Școlile profesionale trebuie să își repro-
iecteze programele de învățământ pentru 
a dezvolta cursuri pentru locuri de muncă 
durabile. Guvernele ar putea fi un exemplu 
pentru ceilalți și ar putea oferi stimulente și 
subvenții pentru aceste cursuri, în loc să ur-
meze orbește măsuri economice ample, pre-
cum venitul de bază universal. Corporațiile 
ar putea oferi, de asemenea, programe, cum 
ar fi programul Amazon’s Career Choice. 
Acesta plătește până la 12.000 dolari anual, 
timp de patru ani, pentru angajații Ama-
zon pentru ca aceștia să obțină calificări în 
ocupații cu mare cerere, cum ar fi mecanica 
aeronavelor, proiectarea asistată de calcula-
tor și asistența medicală.

Pandemie sau nu, importanța și numărul 

Credit: Aly Song/Reuters
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de locuri de muncă în industria de servicii, 
bazate pe oameni, cum ar fi asistența medi-
cală, vor crește pe măsură ce cresc și bogăția 
și durata de viață. Organizația Mondială a 
Sănătății prezice că, până în 2030, numărul 
de lucrători din domeniul sănătății necesar 
pentru a atinge Obiectivul Națiunilor Unite 
de Dezvoltare Durabilă de „sănătate bună și 
bunăstare pentru toți“ va scădea cu aproxi-
mativ 18 milioane. Există o nevoie acută de 
a reevalua astfel de roluri de servicii vitale, 
dar subevaluate, centrate pe om, atât în 
ceea ce privește modul în care sunt perce-
pute, cât și în ceea ce privește modul în care 
sunt plătite. Aceste locuri de muncă vor 
forma o bază pentru noua economie A.I.

Pe măsură ce pregătim oamenii pentru 
eventuala tranziție către o economie bazată 
pe inteligență artificială, va trebui, de ase-
menea, să recalibrăm multe dintre locurile 
de muncă de astăzi. La fel ca software-ul, 
cu câteva decenii în urmă, AI poate spori 
gândirea creativă a oamenilor cu capacita-
tea neobosită a unui computer de a sorta 
mase de date, ipoteze alternative sau de a 
optimiza rezultatele. Nu va exista un singur 
instrument generic A.I., ci instrumente spe-
cifice personalizate pentru fiecare profesie 
și aplicație. S-ar putea să avem un program 
de generare a moleculelor pe bază de AI 
pentru cercetătorii din domeniul medica-
mentelor, un planificator de publicitate A.I. 
pentru marketing, sau un AI fact-checker 
pentru jurnaliști.

Fuziunea dintre optimizarea A.I. și atin-
gerea umană va reinventa multe locuri de 

muncă și va crea chiar mai multe. A.I. se va 
ocupa de sarcinile de rutină în tandem cu 
oamenii, care vor îndeplini sarcinile care 
necesită, ei bine, umanitate. De exemplu, 
viitorii medici vor fi în continuare punctul 
principal de contact al pacientului, dar se 
vor baza pe instrumente de diagnosticare AI 
pentru a determina cel mai bun tratament. 
Acest lucru va redirecționa rolul medicului 
în cel al unui îngrijitor prin compasiune, 
oferindu-le mai mult timp cu pacienții lor.

La fel cum internetul mobil a dus la 
roluri precum șoferul Uber, venirea A.I. va 
crea locuri de muncă pe care nici măcar 
nu le putem concepe încă. Exemplele de 
astăzi includ inginerii A.I., oamenii de 
știință de date, “data-labelers’’ și mecanici 
ai roboților. Ar trebui să urmărim apariția 
unor astfel de roluri, să-i facem pe oameni 
conștienți de ele și să le oferim instruire.

În cele din urmă, la fel cum orașele și 
comercianții italieni bogați au finanțat 
Renascentismul țării respective, trebuie să 
sperăm că A.I. va inspira o renaștere pro-
prie. Cu mașinăriile care vor prelua multe 
dintre sarcini în noua economie, A.I. va 
aduce flexibilitate în modelele tradiționale 
de lucru, permițându-ne să regândim cum 
va arăta echilibrul dintre viața profesională 
și cea privată și transformând atât zilele de 
rutină din timpul săptămânii, cât și pra-
gurile de pensionare. Cu mai multă liber-
tate și timp într-un astfel de nou contract 
social, oamenii vor fi liberi să își urmeze 
pasiunile, creativitatea și talentele.

Pictorii, sculptorii și fotografii vor putea 
folosi instrumentele A.I. pentru a compu-
ne, experimenta, enumera și rafina operele 
lor de artă. Romancierii, jurnaliștii și poeții 
vor folosi noile tehnologii pentru a-și duce 
scrisul în direcții neprevăzute anterior. 
Educatorii, eliberați de truda birocrației, își 
pot folosi în cele din urmă energia pentru a 
proiecta lecții care încurajează curiozitatea, 
gândirea critică și creativitatea. Programele 
A.I. pot ajuta la predarea faptelor și cifre-
lor, astfel încât profesorii să poată petrece 
mai mult timp dezvoltând inteligența 
emoțională a elevilor.

Cei trei R vor reprezenta o întreprindere 
de neegalat pentru umanitate. Companiile 
vor trebui să recalifice un număr masiv 
de lucrători strămutați. Guvernele trebuie 
să strângă o sumă astronomică de bani și 
să o redistribuie pentru a finanța această 
tranziție. Școlile trebuie să reinventeze 
educația pentru a produce absolvenți 
creativi, sociabili și multidisciplinari. Totul 
trebuie redefinit: etica muncii în societate, 
drepturile cetățenilor, responsabilitățile 
pentru corporații și rolul guvernelor.

În toate acestea, rolul tehnologiilor A.I. 
este crucial. Dacă o facem trebuie, A.I. ne 
va oferi libertatea de a îmbrățișa nu numai 
creativitatea și compasiunea unul față de 
celălalt, ci și umanitatea noastră.

Credit: Matt Edge/The New York Times

© 2020 The New York Times Company and Kai-Fu Lee





În numărul următor...

Debutul primăverii va aduce pentru revista noastră și noi tipuri de 
articole. Astfel, începând cu ediția din luna martie în paginile revistei 
Capital veți putea găsi articole utilitare dedicate antreprenorilor aflați 
la început de drum, dar și cetățenilor neimplicați în afaceri. Astfel, va 
exista un set de materiale, în fiecare revistă, din care antreprenorii vor 
putea afla ce presupune deschiderea unei afaceri de nișă pe un anumit 
domeniu (vom exemplifica ce sume de bani trebuie investiții în apa-
ratură, ce tip de taxe vor plăti pentru o astfel de afacere etc.), de unde 
pot obține finanțări etc. De asemenea, pentru oamenii neimplicați în 
afaceri, vom avea o secțiune în care vom explica la ce trebuie sa fie 
atenți când cumpără un apartemnt, cum îl pot amenaja, ce presupune 
achiziția unei mașini electrice și ce rețea de alimentare pentru astfel de 
autovehicule există în România sau pentru ce tip de pensii pot opta. 
Sunt două noi secțiuni care apar în paginile revistei noastre care sun-
tem singuri că vor fi foarte utile pentru cititorii noștri. 

Vom continua în revista noastră și cu rubricile cu care v-am 
obișnuit, de la analizele de politică externă ale jurnalistului Adrian 
Pătrușcă, cele economice ale lui Adrian Câciu și serialul oferite de re-
vista Evenimentul Istoric despre evoluția economică a Țărilor Române. 
De asemenea, în luna martie, în cadrul serialul „Trei decenii de post-
comunism“, veți putea citi cum a evoluat economic județul Brașov în 
ultimii 30 de ani. 

Vă mulțumim că citiți revista noastră!  y
Sorin Andreiana

INVESTEȘTE ÎN INFORMAȚIE!
CAPITALAbonează-te la

12 luni

160 lei
6 luni

83 lei
3 luni

42 lei

INVESTEȘTE ÎN INFORMAȚIE!

Metode de abonare Metode de plată
La sediul Editurii Evenimentul și Capital din 

Bd. Mărăști, nr 65-67, Pavilion G4, Romexpo, 
sector 1, București.

On-line pe agoramag.ro parcurgând câțiva 
pași simpli:

OP/MP

poștale teritoriale prin Mandat Poștal

Plata directă/numerar

Mărăști, nr 65-67, Pavilion G4, Romexpo, sector 1, București

Plata on-line: pe agoramag.ro

Erată
În ediția din luna decembrie a re-

vistei Capital, care conține și anuarul 
„Top 300 cei mai bogați români“, 
au apărut, din cauza unei neatenții, 
patru fotografii care aparțin Forbes 
România. Cele patru fotografii au 
apărut astfel: la pagina 93 o ilustrație 
cu omul de afaceri Horia Ciorcilă, la 
pagina 94 o fotografie cu Dan Șucu, 
la pagina 110 o fotografie cu Raul 
Doicescu și la pagina 168 o poza cu 
Cristian Covaciu. 

Totodată, în luna august 2019 revista 
noastră a realizat un interviu cu Sebas-
tian Dobrincu, iar în paginile revistei au 
apărut fotografii oferite de acesta. 

Pe această cale ne cerem scuze 
colegilor de la Forbes România pentru 
neplăcerile create. Îi asigurăm că le 
apreciem eforturile editoriale, dar și 
pe cele ale fotoreporterilor cu care 
colaborează. 
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