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o hartă de parcurs, în 
ceață și incertitudini. 
Citește Manifestul revistei 
Cronicile de la pagina 003

„Pe termen lung, în războiul dintre piețe și 
guverne agresiv intervenționiste nu poate 
exista decât un singur învingător. Numai 
că prețul îl vom plăti noi toți, ca națiune.”
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de la pag. 040-042

„După părerea mea, în cinci ani maximum, 
cred că în România, cu niște măsuri 
simple și cu măsuri-cheie, putem vedea 
începuturi de schimbare fundamentală.”

Citește interviul cu Dacian Cioloș 
de la pag. 140-147
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