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Şade lipit de căsuţa sa de lemn, suită pe coasta dealului din comuna Pângăraţi, judeţul Neamţ. Leneveşte în lumina plăcută 
a dimineţii. Privirea i se anină, rând pe rând, de copaci, de cele câteva capre ce pasc prin preajmă, de florile galbene şi 
roşii, de verdele din jur şi de albastrul cerului. Dă bună ziua, cu un glas blând. Chipul încreţit de riduri se arată prietenos, 
sensibil, împăcat cu viaţa care se apropie de sfârşit, supusă asprimii vremii. Pe celălalt timp, cel care trece, a reuşit să-l 
îmblânzească. Nu mai aşteaptă nimic, doar aşteaptă. Cei doi copii ai săi vin să-l vadă o dată pe an, dar nu azi. Astăzi este 
o zi ca oricare alta, în care prezentul este stăpânul absolut şi uluitor de puternic. Bărbatul nu e nici fericit, nici trist; e doar 
o părticică din natură, şi asta pare să-i fie de ajuns. Privirea-i binevoitoare se mişcă încet prin pacea tăcută dimprejur. 
Atitudinea lui vorbeşte de la sine, glasu-i blând rosteşte doar un rămas bun. Mă gândesc adesea la bărbatul din Pângăraţi, 
mă întreb dacă este încă acolo unde l-am lăsat, dacă copiii au venit să-l vadă, dacă a apărut ceva nou în viaţa lui. Sau dacă 
mai sunt şi alţii ca el, altundeva. Cu siguranţă da, deşi au devenit rari. 

Laurent Couderc 

Edito



vă pot menționa nicio măsură luată în ultimii zece ani care să 
ne fi îmbunătățit condițiile de lucru sau care să conducă la o 
mai bună folosire a banului public. La fel și cu lupta împotriva 
corupției în spitale. Ceea ce s-a întâmplat cu HexiPharma costă 
foarte mult sistemul medical. Scopul, după părerea mea, nu e 
să prinzi medicul atunci când greșește, ci să previi greșelile pe 
care le-ar putea face. 

Cum a apărut corupția în sistemul medical ? 

În anii 1940, salariile medicilor au fost reduse pentru ca 
autoritățile să-i poată controla mai ușor. Acesta a fost momentul 
în care corupția a fost lăsată să pătrundă în mediu în aşa fel 
încât medicii să poată fi prinşi pe picior greșit și să fie eliminate 
persoanele incomode. Există documente clare despre această 
strategie, care e un fapt istoric. Astăzi, corupția s-a infiltrat la 
toate nivelurile. Atenție, aceasta nu înseamnă că oamenii nu își 
fac treaba, nu suntem într-o țară din lumea a treia. Însă, în ceea 
ce mă privește, nu mă simt în siguranță într-un spital românesc. 

Există o lipsă acută de personal în anumite spitale care 
deservesc regiuni întregi din România... 

Într-adevăr. La Tulcea, de exemplu, nu mai există medic pediatru și asta 
nu pare să intereseze pe nimeni. După mine, ar trebui construite spitale 
mari, cu o capacitate de cel puțin 1 000 de paturi. Ar trebui să renunțăm 
la structurile mici, pentru ca toate intervențiile să poată fi făcute în 
același loc. Nu servește nimănui să plimbi pacientul de la un spital la 
altul. O singură structură ar putea deservi trei, patru judeţe, oferind 
toate tipurile de servicii. Nu mergem la spital pe jos, așa cum mergem 
la școală sau la biserică. În ziua de azi, un singur spital ar fi suficient, 
dar avem patru, cu patru echipe manageriale, patru directori și patru 
consilii de administrație. Și mai e un aspect care ar trebui schimbat : 
bolnavul ar trebui să se interneze doar la spitalul de care aparține. 

Studii recente au arătat că jumătate dintre românii care mor înainte 
de 75 de ani ar fi putut fi salvați... 

Suntem pe ultimul loc în Europa, din acest punct de vedere. Unii nu 
cunosc nici cele mai elementare reguli de ajutor. În unele țări, nu poți 
lucra în domeniu dacă nu ai urmat un program de instruire pentru 
acordarea primului ajutor. Un om moare în trei minute dacă suferă o 
criză cardiacă. Oamenii trebuie să învețe să acorde îngrijirile de bază. 
Niște studenți în anul patru la medicină mi-au povestit că au fugit de la 
incendiul de la Colectiv pentru că și-au dat seama că nu știau ce să facă 
și le-a fost frică să nu fie acuzați de incompetență. Nu există cursuri de 
prim ajutor la universitate, dar sunt ore de marketing pentru vânzarea 
de medicamente. Sunt mulți studenți care ies de pe băncile școlii fără să 
fi făcut vreodată o injecție. La stomatologie, studenții nu pun niciodată 
mâna pe pacient, e o aberație. Trebuie să învețe singuri, lucrând prin 
cabinete private. 

Un student român care ajunge să lucreze în Franța are nivelul cerut ? 

Da, dacă mă întrebați pe mine. Doar că parcursul său de până atunci a 
fost ceva mai sinuos. Luați orice medic român și trimiteți-l în străină-
tate, se va descurca. Și în străinătate condițiile sunt dificile, dar din alte 
puncte de vedere. Am făcut o gardă în Anglia în timpul căreia nu am 
închis ochii nici măcar o secundă. În unele spitale din România, la ora 
22, medicii sunt în pijama. 

Scandalurile recente nu au forțat o conștientizare a situației ? 

La un moment dat, ministerul a încercat să întreprindă controale în 
toate spitalele din țară, dar și-a dat seama că așa ceva nu se mai făcuse 
niciodată. Nu exista nicio procedură în acest sens. Să ajungi acolo 
dimineața și să începi cu o cafea împreună cu echipa nu înseamnă să 
faci un control serios al unui spital. Trebuie procedat în etape, trebuie 
cântărite toate aspectele, de la mâncarea pentru pacienți până la dotări 
și metodologii. 

V-ati așteptat la scandalul dezinfectanților ? 

Am fost total surprins. Mai ales că se fac teste periodice. Dezinfectanții 
trebuie să combată mai multe tipuri de agenți patogeni : în primul rând 
microbii, apoi virușii, care sunt ceva mai mici, sporii și, în cele din urmă, 
ciupercile. Așadar, biocidul trebuie să elimine patru forme de viață. 
Numai că produsele HexiPharma nu eliminau decât microbii. Nu aveau 
niciun efect pentru celelalte trei categorii și, cu toate astea, testele nu 
depistau problema. Totul a fost perfect aranjat, produsele erau diluate 
chirurgical, ca să spun așa. 

În paralel cu activitatea dumneavoastră de chirurg, sunteți și 
mediator atunci când apar erori medicale... 

Din ce în ce mai mulți pacienți au senzația că drepturile lor au fost 
lezate. Sistemul medical și asigurările nu îi protejează suficient și atunci 
oamenii pleacă singuri la luptă, literalmente. Nici echipele medicale nu 
sunt protejate corespunzător. În Marea Britanie sau în Franța pacientul 
se găsește în fața unui sistem, nu a unui medic. La noi, e pe dos. Ca 
regulă generală, ar trebui să existe un dialog mai susținut între medici 
și pacienți, pentru ca totul să fie clar explicat la fiecare tip de operație. 
Primul lucru pe care îl spun toți cei care cer o mediere e că nu li s-a 
explicat nimic. Se ajunge prea repede la acțiunea penală, și nu e ușor 
nici pentru pacient, nici pentru medic, care are senzația că spitalul 
preferă să-l lase să se descurce pe cont propriu. 

Și ultimul film al lui Cristian Mungiu, « Bacalaureat », vorbește 
despre sistemul medical românesc. Nu vă deranjează ? 

Nu. Filmul lui Cristi Puiu, « Moartea domnului Lăzărescu », a arătat trista 
realitate încă din 2005. Și în ziua de azi, pacienții sunt plimbați de la 
un serviciu la altul, uneori cu consecințe dramatice. Desigur, SMURD-ul 
funcționează ceva mai bine. Problemele încep atunci când pacientul se 
trezește la spital, sub acea pătura de doi bani.
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A consemnat Benjamin Ribout.
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Regard : În ce condiții lucrează azi un chirurg, în România ? 

Laurenţiu Belusică : Profesia noastră nu a evoluat în direcția bună, chiar 
dacă toți cei care lucrează în chirurgie, medici și asistenți, au încercat 
întotdeauna să suplinească lipsurile cum au putut, pentru a-și face 
meseria în cele mai bune condiții posibile. Dacă mă întrebați pe mine, 
chirurgii români sunt niște medici aparte. Au dezvoltat calități care le 
sunt proprii, diferite de cele ale colegilor lor europeni, și în special o artă 
a compromisului care să-i permită pacientului să părăsească spitalul pe 
picioare, sănătos. Scopul nostru este mereu acesta, dar sistemul nu ne 
ajută. 

Adică ? 

Nu evoluează în niciun fel. E ca un organism mort, care nu se mai poate 
adapta. Profesioniștii din domeniu încearcă să fie, cât de cât, în pas cu 
vremurile, se documentează, participă la congrese. Dacă e să ne uităm 
la sistemul judiciar, acolo există un Institut național al magistraturii care 
instruiește în permanență personalul din domeniu. La noi, așa ceva nu 
se întâmplă. Statul nu investește în medici și în chirurgi, iar noi ne plătim 
toate formările extra-universitare din propriul buzunar. Eu însumi m-am 
înscris la mai multe cursuri în străinătate pe care le-am plătit singur, cu 
excepția unuia care mi-a fost finanțat de statul francez. În unica dată 

când am cerut sprijin din partea statului român, mi 
s-a răspuns că trebuie să mă descurc pe cont propriu. 
Aceasta în condițiile în care un curs de o săptămână 
în Franța costă între 2 500 și 3 000 de euro, sumă care 
include toate cheltuielile. Eu le recomand întotdeauna 
studenților mei să urmeze, anual, cel puțin un asemenea 
curs, dar costul lui reprezintă salariul lor pe cinci luni. 
În plus, trebuie să se aboneze la publicații românești 
de specialitate și să participe la congresele organizate 
în țară. Am învățat foarte mult în străinătate, mai ales 
în Anglia şi la Strasbourg unde m-am perfecționat în 
chirurgia laparoscopică pentru tratarea herniei inghi-
nale. După ce m-am întors în țară, m-am specializat în 
acest tip de intervenții. De fapt, și școala românească 
ar putea să facă o asemenea formare, deoarece avem 
profesori buni, dar ar trebui creat un institut specializat 
subvenționat de stat. Ceea ce avem la ora actuală, nu 
primește niciun sprijin din partea statului. Procurorii 
români, de exemplu, pot urma cursurile organizate de 
FBI, în Statele Unite, care le sunt decontate de la buget. 
Noi nu avem această posibilitate.  

De ce ? 

Întreg sistemul medical al acestei țări trebuie regândit. 
În Franța, se consideră că activitatea în spitale se 
poate îmbunătăţi continuu, deși, spre exemplu, nu a 
existat nici măcar o infecție intraspitalicească în urma 
atentatelor din noiembrie trecut. E o altă lume. În 
România, ar trebui să întocmim protocoale terapeutice 
stricte, cu reguli care să guverneze toate aspectele 
activității noastre. Toată scara de valori a profesiei 
noastre ar trebui redefinită de la cap la coadă. Un medic 
lucrează, în primul rând, pentru pacienții săi, apoi 
pentru colegi și, în fine, pentru spitalul în care se găsește. 
Abia în cele din urmă trebuie să se gândească la sine. 
Dar sistemul servește sistemul și direcțiunea spitalului. 
Arată foarte piramidal. Nu e mai puţin adevărat că din 
cinci medici, unul singur va dori într-adevăr ca lucrurile 
să se schimbe. Cea mai mare parte se complac în acest 
statu quo. Directorii de spitale aprobă doar protocoalele 
care le convin și care le servesc interesele. Șeful cel mare 
al unui spital gândește în felul următor : nu am chef să fac 
radiografii vinerea seara, deci voi elabora un protocol 
care să spună că ele se vor face lunea. Nu contează 
că pacientul are nevoie de ele vineri sau în cursul 
weekend-ului. Asta e realitatea. Avem nevoie de reguli 
clare care să protejeze atât pacientul cât și medicul. Nu 

Sistemul medical românesc e cu spatele la zid. Subfinanțarea, mizeria, exodul tinerelor talente 
și corupția sunt doar câteva dintre problemele acestui domeniu care, de mai bine de 25 de ani, 
macină la propriu viețile românilor. După tragedia de la clubul Colectiv și moartea în condiții încă 
neelucidate a mai multor copii în spitalele argeșene, nu mai lipsea decât scandalul dezinfectanților 
diluați. Regard a dialogat cu un medic care știe bine ce înseamnă viața de zi cu zi într-un spital 
obișnuit, chirurgul Laurenţiu Belusică.

Ca un organism
mort

Luați orice medic român și trimiteți-l în străinătate, 
se va descurca. Și în străinătate condițiile sunt 
dificile, dar din alte puncte de vedere. Am făcut o 
gardă în Anglia în timpul căreia nu am închis ochii 
nici măcar o secundă. În unele spitale din România, 
la ora 22, medicii sunt în pijama.  

   « Din cinci medici, unul singur va 
dori într-adevăr ca lucrurile să se 
schimbe.
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« Să nu te ataşezi de lucruri »... Afirmaţia aceasta e, în 
parte, adevărată. Valoarea oricărui obiect păleşte în faţa 
fie şi numai a unuia dintre firele nevăzute care ne ţin în 
picioare : iubirea pentru cei apropiaţi, sprijinul temeinic 
al prietenilor, un crâmpei de melodie care-ţi încălzeşte 
sufletul. Atunci când va fi să plecăm de pe acest pământ, 
niciun obiect nu ne va însoţi dincolo, indiferent de 
drumul tainic pe care sufletul o va apuca. Totuşi, propo-
ziţia de mai sus nu e, în întregime, valabilă ; şi asta 
din cauza percepţiei superficiale pe care o avem, de 
cele mai multe ori, asupra lucrurilor. Uneori, un obiect 
este expresia materială a tuturor elementelor invizibile 
care ne fac să ne simţim vii. Să ne imaginăm tabloul 
unui pictor. În pânza, în lemnul, în culorile sale, stau 
închise zile întregi de gânduri şi de studiu, un noian de 
sentimente care ies la iveală odată cu mişcarea mâinii, 
a pensulei, în urma lăsată de aceasta ; acolo ni se arată 
multe ore de lucru şi privirea unică a artistului asupra 
lumii. Centurile migălos brodate cu mii şi mii de perle 
de către croitoresele din Năsăud, în nordul României, 
ceramica meşteşugită în căuşul palmei de olarii de pe 
tot cuprinsul acestei ţări, porţile din lemn sculptat ca o 
dantelă sunt, toate, mult mai mult decât nişte obiecte 
banale. Ele păstrează în substanţa lor spiritualitatea 
acelor femei şi bărbaţi care le-au făurit în atâtea ore şi 
zile de lucru. Fie că le punem pe o masă, acasă, fie că le 
purtăm pe noi, obiectele respective ne împrumută ceva 
din spiritualitatea şi din sentimentele celor care le-au dat 
formă. Carla Szabo, binecunoscuta creatoare româncă 
de bijuterii, obişnuieşte să folosească o metaforă foarte 
frumoasă : « Să ai în casă o mulţime de obiecte fabricate 
în serie, e ca şi cum ai consuma un meniu fast-food : e 
mâncare multă, dar nu prea hrănitoare ; în schimb, 
obiectele în care s-a investit timp şi iubire hrănesc 
sufletul celui care le posedă, aşa cum un fel de mâncare 
făcut în casă, cu ingrediente bine alese, îi hrăneşte 
corpul. » De-a lungul vremii, lucrurile pot deveni din ce 
în ce mai preţioase, graţie amintirilor noastre care se 
adună în ele şi care le conferă valoare. Am un portofel pe 
care l-am cumpărat din Amsterdam, acum aproape 14 
ani. M-a însoţit în Franţa, pe drumurile din Bosnia unde 
i-am întâlnit pe supravieţuitorii lagărelor despre care 
urma să scriu o carte, apoi a venit cu mine în România şi 
am fost împreună peste tot. Ţin la el. Doar că, de curând, 
i s-a stricat fermoarul. În Franţa sau în Cipru, unde stau 
o parte din an, a fost imposibil să găsesc un meşter care 
să ştie să-i schimbe cheiţa. «  Cumpăraţi-vă altul  », am 
fost sfătuită cu insistenţă. Doar că mi s-a părut o risipă 
să-l arunc doar pentru că fermoarul nu mai mergea. Şi 
tocmai atunci, la Bucureşti, l-am întâlnit pe Marian. Vine 
în fiecare zi la « magazinul » pe care îl ţine în aer liber, 
de fapt o tarabă aflată în faţă la Bucur Obor, imediat ce 
traversezi bulevardul Mihai Bravu, cum vii de pe Moşilor. 
Magazinul lui e doar o măsuţă pe care se află câţiva cleşti 
şi nişte cutii de metal care dau pe-afară de fermoare şi 
de închizători. În ciuda modestiei « buticului » lui, Marian 
e întotdeauna la patru ace : pantofi lustruiţi impecabil, 
cămaşă albă perfect calcată, mustăcioară brunetă bine 
aranjată. În câteva minute, a scos cheiţa defectă, a 
montat alta din câteva mişcări, a modificat ceva la zimţii 
fermoarului şi mi-a înapoiat portofelul în perfectă stare 
de funcţionare. De atunci, mă tot uit cu încântare la 
cheiţa aceea, care îmi aduce aminte de degetele agile ale 
lui Marian, de precizia muncii lui, pe care o admir sincer 
şi pe care neîndemânarea mea nu o poate reproduce. 
Portofelul îmi aminteşte de Marian, un om pe care l-am 
cunoscut cu ani în urmă şi care lucrase ani întregi într-o 
fabrică, până când aceasta a dat dintr-odată faliment ; 
după închiderea uzinei, bărbatul acela a avut curajul 
să vină în fiecare zi, la colţul străzii fostului său loc de 
muncă, şi să-şi propună serviciile, experienţa pe care o 
avea, tuturor trecătorilor care ar fi avut nevoie de ele. Mă 
uit la cheiţa fermoarului şi nu pot decât să sper că « micii 
meseriaşi » ai Bucureştiului nu vor dispărea niciodată şi 
că vor continua să facă micile lor minuni cu obiectele la 
care ţinem.  

CRONICA
Isabelle Wesselingh
j u r n a l i s t ă  l a  A g e n ț i a  Fra n ce - P r e s s e

Marian

Bucureştiul 
imaginat

Cum ar putea arăta Bucureştiul peste zece sau 
cincisprezece ani, şi cum ne-am dori ca el să 
evolueze ? Patru arhitecţi, profund implicaţi în 
patru domenii diferite de dezvoltare a oraşului, 
răspund, pentru Regard, la această întrebare. 

Despre administrare, Ștefan Ghenciulescu : 

« După părerea mea, peste zece ani, Bucureştiul va fi cunoscut o dezvoltare mai 
echilibrată, mai inteligentă şi mai democratică. Pentru mine, echilibrul înseamnă linia 
de mijloc dintre cele două extreme pe care noi le-am trăit deja, şi anume dezvoltarea 
autoritară din perioada dictaturii şi cea haotică adusă de liberalismul sălbatic. Iar 
pentru a atinge acest echilibru, trebuie să mizăm pe calităţile capitalei noastre. Chiar 
dacă nu este un oraş urban, Bucureştiul are totuşi o înfăţişare de metropolă. Energia, 
inițiativele, entuziasmul sunt palpabile şi e bine să profităm de ele. Apoi, când spun 
dezvoltare inteligentă, am în vedere o modernitate responsabilă ; să nu mai punem în 
opoziţie patrimoniul istoric şi modernitatea, aşa cum ne-am obișnuit, din păcate, să 
facem. Bucureştiul a fost întotdeauna un laborator al modernităţii. Este adevărat că 
are un patrimoniu foarte eclectic, dar asta îi dă un farmec aparte. În sfârşit, e nevoie şi 
de o dezvoltare mai democratică. Amenajarea spaţiilor şi a clădirilor publice trebuie 
să facă obiectul unor dezbateri publice şi să se realizeze pe bază de concurs, aşa 
cum se întâmplă în Franţa. În România, strategia trebuie să aibă, neapărat, un aer 
spectaculos. Eu unul prefer o viziune bine articulată, bazată pe principii clare, şi care 
să beneficieze de instrumente de aplicare pe măsura ambiţiilor. » 

Despre cartierele comuniste, Dorothée Hasnaș : 

« Într-un viitor apropiat, traficul rutier va sfârşi prin a sufoca toate cartierele populare 
construite în timpul regimului comunist, precum şi periferia Bucureştiului. Mersul pe 
jos sau pe bicicletă va deveni din ce în ce mai neplăcut, trotuarele şi spaţiile verzi 
vor fi invadate de maşini. Străzile vor deveni prea strâmte pentru a permite accesul 
ambulanţelor, al vehiculelor de pompieri sau de salubritate. Dintr-odată, şcoala, locul 
de muncă, magazinele, toate locurile unde mergem în fiecare zi, ni se vor părea din ce 
în ce mai îndepărtate de propria locuință. Din cauza asta, oamenii vor deveni și mai 
agresivi… Altfel, în următorii zece ani, sper că cele mai multe schimbări se vor petrece 
în aceste cartiere comuniste, că imobilele vor fi reabilitate atât ca structură cât şi 
termic, că locurile de parcare vor fi mai bine organizate şi, mai ales, că fiecare locuitor 
va avea mai multă grijă de spaţiile publice. De exemplu, astept să se amenajeze locuri 
de joacă pentru copii, instalaţii sportive pentru adulţi, sau grădini de legume pe 
spaţiile verzi dintre blocuri. Viaţa trebuie să devină mai plăcută în cartiere, datorită 
unor astfel de mici schimbări. Tipul acesta de comunitate ar putea deveni un model 
reproductibil şi în alte părți şi, de ce nu, susţinut de primărie. Viaţa din cartiere s-ar 
putea îmbogăţi cu întâlniri şi agape între vecini, cu spaţii multifuncţionale pentru 
activităţi culturale şi sportive, cu centre comunitare. Pe scurt, mi-aş dori ca toate car-
tierele-dormitor de acum să se transforme în zonele urbane cele mai efervescente din 
oraş şi să se împace, în cele din urmă, cu identitatea lor de foste cartiere comuniste. » 

Despre patrimoniul arhitectural, Loredana Brumă : 

« Bucureştiul evoluează rapid. Când mă uit în urmă, văd 
cât de mult a crescut interesul general pentru patrimoniul 
arhitectural. Descopăr cu plăcere o comunitate mai atentă, mai 
informată şi mai responsabilă, ceea ce mă face să fiu optimistă 
în privinţa viitorului patrimoniului nostru arhitectural. Cred că, 
peste zece ani, vom avea în Bucureşti numeroase modele de 
bune practici, mai creative şi mai apropiate de ceea ce se face 
acum în Occident. Sper să se adopte cât mai curând noul cod 
al patrimoniului şi să avem astfel un cadru juridic mai clar şi 
mai bine aplicat. Sper de asemenea ca tot mai multe voci să se 
ridice în apărarea patrimoniului cultural, să vină cu propuneri 
mature şi responsabile. Toate aceste energii trebuie să dea 
naştere unor programe şi politici de stimulare a dezvoltării 
economice care să ţină seama de patrimoniul arhitectural. 
Mi-aş mai dori şi ca viitoarele programe de finanţare să 
ţină cont nu doar de criteriile tehnico-economice ci şi de 
calitatea arhitecturală a intervenţiilor efectuate la clădirile 
de patrimoniu. Rezumând, mi-ar plăcea ca, peste zece ani, 
patrimoniul arhitectural al Bucureştiului să fie perceput ca o 
resursă şi nu ca o reponsabilitate impusă. » 

Despre dezvoltare, Dorin Ștefan : 

« Din punct de vedere geografic, Bucureştiul are toate şansele 
de a deveni o metropolă a Europei de sud-est. Iar noi trebuie să 
profităm de acest atu. Oraşul este un organism viu, complex, 
în mişcare. Şi totuşi, în momentul de faţă, capitala noastră 
este complet blocată. Soluţiile adoptate până în prezent n-au 
fost decât nişte paliative, care nu au rezolvat problemele 
oraşului. O soluţie care a funcţionat într-un loc nu produce, 
obligatoriu, aceleaşi rezultate peste tot. La Bucureşti, pe 
lângă lipsa de coerenţă a legislaţiei referitoare la urbanism, 
circulaţia disfuncţională este o problemă cronică. Acumularea 
unei mase critice de maşini s-a adăugat unui sistem complet 
depăşit. Pe scurt și schematic, putem spune că există soluţii 
pe termen scurt, mediu şi lung. Dezamorsarea acestei mase 
critice de maşini se poate face prin intervenţii de urgență – de 
exemplu construcţia de tuneluri şi de parcări – care să reducă 
presiunea în punctele critice. În paralel şi pe termen mediu, 
se pot crea, în special în nordul oraşului, artere periferice care 
să preia fluxul transversal actual. În sfârşit, pe termen lung, 
trebuie construită o şosea de centură de tip autostradă, care 
să gestioneze intrările în oraş. Înainte de a ne gândi la alte 
soluţii, trebuie să învăţăm să creăm premisele dezvoltării. »
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« Să nu uităm că istoria 
este tragică »

Încotro se îndreaptă Europa ? Cum pot fi corectate toate neajunsurile economice şi politice care pun 
în pericol proiectul european ? Regard a încercat să afle câteva posibile răspunsuri la aceste întrebări 
stringente de la Thierry de Montbrial, preşedinte fondator al Institutului francez de relaţii internaţionale 
(IFRI) şi membru de onoare al Academiei române.

Regard : România a inaugurat în primăvară partea aflată pe 
teritoriul său a scutului anti-rachetă, finanţată de Statele Unite 
cu suma de 800 de milioane de dolari, în timp ce în Polonia a 
demarat construcţia aceluiaşi tip de infrastructură. Credeţi că 
reacţia dură a Moscovei împotriva respectivului scut conţine o 
doză de legitimitate ?

Thierry de Montbrial : Nu aş folosi cuvântul legitimitate, pentru că 
nu mi se pare cel mai adecvat. În rest, ar trebui să ne întrebăm dacă 
există, în momentul de faţă, o ameninţare din partea Rusiei post-so-
vietice la adresa Europei, şi în special a României, care să justifice 
investiţii de o asemenea amploare. Eu unul am unele îndoieli în 
privinţa asta. URSS era oricum un colos cu picioare de lut, iar, după 
ce a dispărut, am constatat că forţa sa militară era mult inferioară 
estimărilor noastre. Rusia actuală este, cu siguranţă, o ţară imensă 
din punct de vedere geografic, cu o mare istorie şi cu o politică externă 
bine definită, dar care, după părerea mea, nu reprezintă o ameninţare 
majoră pentru Europa. Ameninţările principale nu vin dinspre estul 
continentului. Investiţii de o asemenea natură şi anvergură mi se par, 
strategic vorbind, contraproductive. Dacă ne punem puţin în locul 
ruşilor, ceea ce nu înseamnă că le şi dăm dreptate, putem înţelege de 
ce, din punctul lor de vedere, NATO are o atitudine agresivă.

Creşterea economică din ţările est-europene o depăşeşte in-
contestabil pe cea înregistrată în ţările din vestul Europei. De 
exemplu, în 2015, România a avut o creştere economică de 4%. 
Este vorba de ţări în curs de dezvoltare care propun oportunităţi 
de afaceri ce s-au rărit în Occident. Nu cumva, dincolo de delo-
calizări, potenţialul de relansare economică a UE se află, parţial 
sau majoritar, în Est ?

În primul rând, nu cred că trebuie să gândim în termeni de Est-Vest, în 
cazul Europei. De exemplu, Cehia şi România sunt sensibil diferite una 
de cealaltă. În ciuda influenţei sovietice, prezente în toate ţările din 
Est, ele se diferenţiază clar unele de altele, în momentul de faţă. În 
al doilea rând, referitor la România, sunt de acord cu dumneavoastră. 
E o ţară pe care o cunosc într-o oarecare măsură ; de douăzeci şi cinci 
de ani vin aici cam de două - trei ori pe an. De altfel, sunt membru 
de onoare al Academiei române, la a cărei 150-a aniversare am fost 

prezent, la începutul lunii aprilie. Mă simt cu adevărat legat afectiv de 
această ţără. Şi cred că europenii, în special francezii, ar trebui să se 
intereseze mai mult de România. Franţa ar trebui să fie mai prezentă, 
şi nu doar prin numeroasele mari companii implantate aici de ani de 
zile. Politicile europene ar trebui să ţină seama mai mult de Europa 
de sud-est. 

Aţi spus adesea că ar trebui să ne gândim cum să reparăm mai 
degrabă decât să criticăm o Uniune europeană care i-a permis 
continentului nostru să trăiască în pace de peste şaptezeci de ani. 
Cum credeţi că va evolua această Uniune în următorii zece ani ? 

Zece ani înseamnă foarte puţin la scara istoriei, dar foarte mult pe 
plan politic. După cum spunea fostul prim-ministru britanic Harold 
Wilson, « a week is a long term in politics ». În cazul Uniunii europene, 
însă, e important să vorbim de următorul deceniu, pentru că existenţa 
însăşi a Uniunii este astăzi în pericol. În primul rând, extinderea a fost 
prea rapidă, după părerea mea.  

Chiar şi în cazul României şi Bulgariei ?

Fără îndoială, şi afecţiunea pe care o port României nu mă împiedică 
să afirm asta cu voce tare. Cred că marşul a fost forţat. În contextul 
respectiv, a fost o vorba de a alege un rău mai mic : fie se mergea pe o 
extindere rapidă, fără a se insista pe condiţii, fie mai multe ţări din Est 
erau lăsate să înfrunte singure un viitor nesigur. Or, astăzi, pe fondul 
ascensiunii mişcărilor populiste, constatăm că prima opţiune de 
extindere a Uniunii a fost totuşi cea bună. Nu am prevăzut prăbuşirea 
Uniunii sovietice, la care am fost nevoiţi să ne adaptăm. După aceea, 
am fost mult prea optimişti, mai ales în legătură cu funcţionarea 
monedei unice, care nu implică România, ci are de-a face cu o ţară 
precum Grecia. Apoi, ne-am asumat riscuri uriaşe legate de spaţiul 
Schengen, nu eram absolut deloc pregătiţi să gestionăm o frontieră 
externă comună, sistemul Frontex este deficitar. Am fost surprinşi 
complet nepregătiţi de valul de refugiaţi. Confruntaţi cu o astfel 
de situaţie, fie abandonăm orice speranţă în legătură cu Uniunea 
europeană – şi atunci există riscul real ca totul să se prăbuşească 
în numai câţiva ani, aceasta fiind varianta cea mai dramatică –, fie 
reparăm lucrurile.

Ce înseamnă asta ? Ei bine, asta înseamnă, de exemplu, 
să reparăm sistemul monedei unice, să-l revizuim la rece, 
să vedem în ce măsură anumite ţări sunt gata să-şi asume 
consecinţele propriei alegeri. Acelaşi lucru este valabil şi 
pentru sistemul Schengen. Trebuie să operăm nişte ajustări, 
fără să aruncăm copilul din albie împreună cu apa, deci fără să 
abandonăm idealul liberei circulaţii în interiorul UE. Dar, mai 
ales, ar trebui să încetăm să mai vorbim Europa de rău, pentru 
că, tot ţinând discursuri împotriva Bruxelles-ului, nu facem 
decât să hrănim ostilitatea oamenilor şi mişcările politice 
populiste. În cazul în care construcţia europeană se va prăbuşi, 
chiar peste douăzeci sau treizeci de ani, am putea asista la o 
revenire a războiului în Europa, o catastrofă pe care o credeam 
alungată definitiv. Înainte de criza din 2008-2009, marele 
economist american laureat al Premiului Nobel, Robert Lucas, 
afirma că economiştii au acumulat suficiente cunoştinţe 
pentru a împiedica revenirea unor crize de amploarea celor 
din anii 30. Ei bine, se înşela. Să nu uităm că istoria este tragică. 
Pentru a evita o mare tragedie, trebuie să fim conştienţi că 
ea se poate produce. De aceea, trebuie să salvăm Europa, să 
corectăm greşelile deja făcute. 

În momentul de faţă, în Bulgaria şi România nu există 
presiuni populiste, poate cu excepţia Partidului România 
Unită, dar nu se stie încă dacă va fi o adevarată forţă 
politică. Cum vă explicaţi acest lucru ?

Observaţia este justă, am remarcat şi eu acelaşi lucru. Poate 
fi rezultatul paradoxal al faptului că, deşi membre ale Uniunii 
europene, ambele ţări sunt cumva marginale. Avem aici o 
consecinţă relativ pozitivă a ceea ce spuneam la începutul 
convorbirii noastre, şi anume că, dincolo de transferurile eco-
nomice considerabile desfăşurate sub egida Bruxelles-ului, 
nu ne ocupăm îndeajuns de aceste ţări. Când vin în România, 
mă încearcă un sentiment oarecum ciudat, acela că, în ciuda 
evidenţei, nu mă aflu în Uniunea europeană, ca şi cum ţara ar 
fi cu un picior înăuntru şi cu celălalt afară.

În România, indicatorii macroeconomici rămân pozitivi, dar există şi motive de 
îngrijorare. Cea mai mare parte a propunerilor legislative din primul semestru (refe-
ritoare la creditele bancare, majorarea pensiilor, sau alocaţiile familiale) au avut un 
puternic caracter populist. Au izbucnit, apoi, scandalurile din sănătate, din educaţie, 
din cultură, iar guvernul tehnocrat, mai degrabă lipsit de mijloace, nu dispune de legi 
inteligente care să-i permită o intervenţie eficientă. Un guvern care nu este, evident, 
ajutat de un Parlament compus din afacerişti şi indivizi corupţi. Situaţia nu este mai 
bună nici în ţară : pentru anumiţi parlamentari, şantajul şi nepotismul rămân metodele 
clasice de acţiune.

Având mintea întunecată de propriile interese, parlamentarii nu realizează care 
sunt consecinţele economice ale acţiunilor lor. Liderii sindicali nu sunt, nici ei, de 
ajutor ; cererile lor permanente de majorări salariale nu ţin cont de realitatea unui 
buget de stat, care trebuie menţinut pe linia de plutire, chiar cu riscul contractării 
unui nou împrumut de la Fondul monetar internaţional.

În România, politica economică şi-a pierdut adjectivul, a rămas doar politica. Sigur, 
guvernul actual face tot ce îi stă în putinţă ca să ridice, cât de cât, ştacheta, sau mai 
degrabă ca să atenueze anumite dezechilibre. Două sunt domeniile cu probleme 
urgente de rezolvat : sănătatea şi educaţia – procentul din PIB alocat sănătăţii este 
în continuare la jumătate din ceea ce cheltuiesc restul statelor membre din Uniunea 
europeană. La începutul lunii mai, prim-ministrul Dacian Cioloş s-a angajat să reme-
dieze deficienţele din aceste două domenii cheie pentru dezvoltarea ţării. În orice caz, 
mult mai importante decât nişte revendicări ce nu ţin seama de capacităţile reale ale 
statului şi nici de logica economică.

La alegerile legislative din decembrie, înainte de a-şi alege reprezentanţii, nu ar fi 
rău ca românii să ţină seama de trei lucruri. Primul : Parlamentul este cel care face 
legile şi, deci, ar fi bine să fie trimise acolo personalităţi conştiente de problemele 
ţării, mai degrabă decât nişte personaje «  celebre  » care nu prea înţeleg mare 
lucru din ceea ce se întâmplă. Al doilea  : e nevoie de un mecanism de control al 
activităţilor parlamentare, ba chiar de unul de anulare a anumitor legi, dacă e 
cazul. Problema este că tocmai Parlamentul este singurul în măsură să introducă 
un astfel de mecanism. În sfârşit, după Preşedinte şi Guvern, Parlamentul este cel 
de-al treilea pilon pe care se sprijină ţara. Ar fi de dorit să îi cunoaştem priorităţile. 
Or, noi nu aflăm nimic, niciodată. 

CRONICA
lui Dan Popa

Măcar 
o dată 
în respectul 
legii

Foto : Andreea Alexandru / Mediafax
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La zi despre 

Cu un tiraj de 4 200 de exemplare – 3 000 pentru 
revista în franceză şi 1 200 pentru ziarul în română 
– Regard a atins o cifră anuală de 60 000 de cititori. 
Revista este distribuită prin reţeaua de chioşcuri 
Relay Inmedio, dar şi direct către diverse instituţii 
şi întreprinderi, precum şi către centrele culturale 
francofone de pe întreg teritoriul României. 

În Bucureşti, aproximativ treizeci de şcoli, facultăţi 
şi licee primesc revista şi/sau ziarul, care sunt 
folosite în special ca material didactic pentru 
cursurile de limba franceză – de altfel, profesorii au 
acces direct la revistă, în formatul ei digital. Ziarul 
este distribuit în aproape 200 de locuri publice din 
capitală (instituţii de învăţământ superior, dar şi 
baruri şi restaurante selecţionate).  

Numărul abonamentelor, atât la versiunea clasică, 
pe hârtie, cât şi la cea digitală (www.regard.ro), 
creşte de la an la an, în România, dar şi în străinătate. 
Revista şi ziarul Regard sunt editate de Fundaţia 
Francofonia, o asociaţie fără scop lucrativ, care 
urmăreşte promovarea unui jurnalism de calitate, 
conform regulilor deontologice, şi a unei abordări 
diferite, cât mai obiective cu putinţă, a realităţilor 
din România şi din ţările vecine, distanţându-se de 
actualitatea imediată. L.C.


