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Pornind de la numărul 100 și terminând cu numărul 1, 
nu „punem ceasul” României, ci pornim un cronometru 
și configurăm o hartă de parcurs, în ceață și incertitudini. 

Citește Manifestul revistei Cronicile de la pagina 003

„Există în România, în acest moment, cam cinci-șase persoane care pot pune 
mâna pe telefon „și să sune undeva în Europa”, vorba lui Kissinger. Din câte știu, 
niciuna dintre aceste persoane nu mai este într-o formulă instituțională și să 
vorbească în numele României.” 

Citește interviul cu Cristian Diaconescu la pag. 140-149

„Toate guvernările postdecembriste au fost 
improvizații, cu excepția celei/celor în care am 
avut ca ținte integrarea în NATO și UE, unde au 
existat exigențe impuse de condițiile de aderare.” 

Citește articolul lui Vasile Dâncu de la pag. 118


