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CONSILIUL NAȚIONAL AL ASOCIAȚIILOR DE PRIETENIE ȘI 
SOLIDARITATE CU CUBA 

     
Consiliul Național al Asociațiilor de Prietenie și Solidaritate cu Cuba din România  
sărbătorește în aceste zile, împreună cu poporul cubanez, realizările obținute până 
acum  în care Insula redeschide frontierele pentru turismul internațional, reîncepe 
cursurile școlare la toate nivelurile, grație progreselor semnificative în controlul 
pandemiei, a reușitelor științei cubaneze, sistemului și faptelor eroice ale personalului 
din domeniul sănătății, și a muncii și angajării guvernului cubanez. Cuba  desfășoară 
azi un proces masiv de vaccinare pe tot teritoriul național, cu vaccinuri proprii, în 
pofida atitudinii cinice și lipsite de etică a Washington-ului contra Insulei. 
 
Toate aceste realizări ale Cubei au fost obținute în toiul celei mai crude și brutale 
dușmanii din partea  guvernului Statelor Unite a strategiei sale imperiale de dominație, 
într-o  nouă escaladare a agresiunilor, a planurilor de destabilizare a țării și de 
provocare a unei explozii sociale  cu evidenta intenție de a promova o schimbare de 
regim în Insulă.  
 
Consiliul Național al Asociațiilor de Prietenie și Solidaritate cu Cuba din România  
condamnă energic campania feroce dezlănțuită prin mediile și rețelele sociale care 
vrea să prezinte Cuba ca un stat eșuat și violator al drepturilor omului; de asemenea, 
denunță în fața comunității internaționale manipularea politică și amestecul 
guvernului nordamerican în treburile interne ale națiunii cubaneze care lezează 
suveranitatea și independența acesteia. Cerem insistent ridicarea  blocadei și a tuturor 
măsurilor coercitive instituite unilateral contra Cubei.  
  
În fața amenințărilor și a asediului mediatic contra Insulei, Consiliul Național al 
Asociațiilor de Prietenie și Solidaritate cu Cuba din România  își reafirmă 
angajamentul de a apăra democrația și pacea  poporului cubanez . Adevărul Cubei nu 
va putea fi  niciodată trecut sub tăcere pentru că Cuba Trăiește. 
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Consejo Nacional de Asociaciones de Amistad y Solidaridad con Cuba 
 
 
El Consejo Nacional de Asociaciones de Amistad y Solidaridad con Cuba en 
Rumania, festeja  junto al pueblo cubano, las merecidas celebraciones que tienen lugar 
por estos días, en ocasión que la isla reabre sus fronteras al turismo internacional, el 
reinicio del curso escolar en todos los niveles de enseñanzas; por los significativos 
avances en el control de la pandemia, logrado por la hazaña de la ciencia cubana, el 
sistema y la proeza del personal de la salud, y la actuación y compromiso del gobierno 
cubano. Cuba Desarrollo hoy un proceso masivo de vacunación en todo el territorio 
nacional, con vacunas propias, pese a la conducta cínica y carente de ética de 
Washington contra la isla. 
 
Todos estos avances Cuba lo ha alcanzado en medio de la más cruel y brutal embestida 
por parte del gobierno de los Estados Unidos en su estrategia imperial de dominación, 
en una renovada escalada de agresiones, planes para desestabilizar al país y provocar 
un estallido social con la marcada intención de promover un cambio de régimen en la 
isla. 
 
El Consejo Nacional de Asociaciones de Amistad y Solidaridad con Cuba en 
Rumania, condena enérgicamente la feroz campaña desatada a través de los medios y 
las redes sociales para presentar a Cuba como un Estado fallido y violador de los 
derechos humanos; al tiempo que denuncia ante la comunidad internacional la 
manipulación política  y la intromisión del  gobierno norteamericano en los asuntos 
internos de la nación cubana que lacera su soberanía e independencia. Exigimos el 
cese del bloqueo criminal y de todas las medidas coercitivas contra Cuba.  
  
Ante las amenazas y el cerco mediático contra la isla, el CNAPSC reafirma su 
compromiso de defender la democracia y la paz del pueblo cubano. La verdad de Cuba 
jamás podrá ser  silenciada porque Cuba Vive. 
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