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PROIECTE PENTRU ANUL ADERÃRII ROMÂNIEI LA UE
lansate de

CONSFÃTUIREA NAÞIONALÃ A INTELECTUALILOR DE LA SATE

Cea de a ºaptea ediþie, organizatã de Miºcarea pentru Progresul Satului Românesc în colaborare cu Asociaþia Comunelor din
Romania a primit salutul Preºedintelui României, domnul Traian Bãsescu, prin mesaj transmis de domnul Bogdan Tãtaru
Cazaban, Consilier de Stat la Administraþia Prezidenþialã ºi a Guvernului României prin domnul Marian Petrache Secretar de
Stat la Cancelaria Primului Ministru. Ea a procedat la constituirea cu carcter de permanentã colaborare dintre filialele din
þarã ºi Consiliul ªtiinþific a unui GRUP DE STUDIU, REFLECÞIE ªI ACÞIUNE PRIVIND PROBLEMELE

2007

BUNULUI COMUN ÎN ROMÂNIA PENTRU FOLOSIREA BUNULUI COMUN NAÞIONAL SPRE
BINELE COMUN AL POPULAÞIEI.
În paginile 5-6 ºi 11-12, expunerea pe larg a argumentãrii noastre privind:

BUNUL COMUN AL CETÃÞENILOR ROMÂNIEI
ªI DATORIA GUVERNÃRII DE A LE ASIGURA FOLOSIREA LUI
Totodatã s-a discutat ºi s-au stabilit, dintre oamenii de culturã, redactorii unor reviste din localitãþile þãrii, primarii ºi bibliotecarii
comunali, reprezentanþii altor instituþii judeþene de culturã ºi voluntari ai filialelor noastre prezenþi la Consfatuire, primii
participanþi la o retea internet de

informare culturala, ºtiinþificã, artisticã ºi iniþiativã cetãþeneascã
prin care se va realiza

HARTA CONTEMPORANÃ ROMÂNEASCÃ
A VIEÞII CULTURALE ªI INIÞIATIVELOR LOCALE

al cãrei proiect îl prezentãm în paginile 7,8,9,10 împreunã cu opiniile exprimate despre el.
Consfãtuirea a discutat aspecte privind CONCEPTUL DE SOCIETATE CIVILApe plan intern ºi european, lasând un apel.
La Consfãtuire a fost decernatã primarilor care au strãduit în mod deosebit pentru ridicarea nivelului vieþii culturale din
comunele lor, ca ºi preºedinþilor unor filiale, diploma de excelenþã „VALORI CULTURALE”, iar unor oameni de artã premiul
„VALORI CREªTINE”. Printre aceºtia, pictorul Vasile Celmare a fost încununat pentru întreaga sa operã artisticã ºi didacticã, la
(continuare în pag. 2)

OPINII DESPRE PROIECTUL ,,CARTE ªI ARTE”
C omuna noastrã se aflã la doar Naþionalã, onoranta ºi încurajatoarea P
entru localitãþile mai mici, sau cu pe buna formare ºi informare a celor

câþiva kilometri de Constanþa, dar asta
nu ne împiedicã sã avem ºi sã vrem sã
avem o viaþã culturalã proprie. Fapt
pentru care am reabilitat ºi modernizat
cãminul cultural ºi biblioteca,
organizãm douã concursuri artistice
anuale la scarã interjudeteanã ºi
naþionalã, tipãrim periodic o revistã,
am editat un CD cu istoricul ºi
realizãrile comunei noastre ºi am
primit, chiar la aceastã Consfãtuire

diplomã „Valori Culturale” - 2006.
Într-un cuvânt, indiferent de distanþa
faþã de centrele culturale puternice,
identitatea noastrã culturalã se cere
afirmatã, aºa cum se cere afirmatã
identitatea fiecãrei comunitãþi din
România, iar, dupã cum am vãzut în

pondere mai micã în unele dintre
domeniile dezvoltãrii contemporane,
ca ºi pentru cetãþenii care simt nevoia
sã-ºi uneascã eforturile pentru un trai
mai bun în acþiuni solidare, conceptul
de „asociere” este unul imperios; este
soluþia de a afla prin noi înºine, adicã
(continuare în pag.10)
MARIANA GÂJU prin forþa ºi iniþiativele pe care le
primarul comunei Cumpãna putem reprezenta în acþiuni comune,
Vicepreº. al Asociaþiei Comunelor cãile unei dezvoltãri durabile, bazatã

care o pun în practicã.
De altfel, însãºi aderarea noastrã la
Uniunea Europeanã este un act de
asociere la familia de popoare care
consemneazã prin identitatea
fiecãruia dintre ele ºi prin valorile
comune care le leagã, identitatea
(continuare în pag.10)
IONEL CHIRIÞÃ
Primarul Oraºului Hârºova
Preºedintele Asociaþiei Oraºelor
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Problemele AGRICULTURII ROMÂNEªTI ÎN FAÞA ADERÃRII au fost dezbãtute
pe baza expunerii Prof. Dr. Ing. Mihai Berca pe care o reproducem în paginile 3 ºi
4. Ca o legãturã între aceste probleme puse în serviciul tehnicilor contemporane ºi
cele ale obligaþiilor guvernamentale ºi legislative de a dirija folosirea valorilor
mediului românesc în beneficiul prioritar al cetãþenilor României expuse în
dezbaterea despre „Bunul Comun”, s-a bucurat de un deosebit interes expunerea
Prof. Dr. Toma George Maiorescu privind AGRICULTURA CA PRODUCÃTOARE
DE ENERGIE CARE TREBUIE FOLOSITÃ PRIORITAR PENTRU PROPRIA EI
DEZVOLTARE (pag. 11), ca ºi expunerea ing. Gheorghe Manea despre
PRODUCÞIA DE ENERGIE IEFTINÃ, PRIN HIDROCENTRALE, SURSÃ A
IEFTINIRII TARIFELOR PENTRU POPULAÞIE. O serie de expuneri fãcute de
editori au pus la curent participanþii cu noile cãrþi apãrute, printre ele aflându-se
volumul Prof. Dr. Mihai Berca „Planificarea de mediu ºi gestiunea resurselor naturale” la Editura Cera, primul volum din seria de „Opere definitive” ale lui Corneliu
Leu, vasta producþie a Editurii Scrisul Românesc din Craiova ºi volumul „Fabule
din douã veacuri” de Nicolae Dragoº, recent încununat cu douã importante premii
literare.
Asociaþia Comunelor din România a pus în discuþie aspecte legislative privind
primarii ºi administraþia publicã localã. Privind dezbaterile duse de mai multã vreme
chiar în paginile acestei reviste, s-a discutat MODALITATEA DE ALEGERE A
PRIMARILOR ÎN LEGEA ELECTORALA A ROMÂNIEI, discutându-se despre
votul uninominal ºi fãcânduse propunerea ca:
Pe parcursul mandatului,
primarii sã nu mai aibã apartenenþã
politicã. Ca ºi Preºedintele Þãrii, ei
devin ai tuturor cetãþenilor din
comunitãþile
pe
care
le
administreazã, reprezentarea
pluralistã a diverselor orientãri asigurându-se democratic prin consilieri reprezentînd
partidele, giraþi tocmai de imparþialitatea primarului. În acest sens propunem ca alegerea
publica\ie a
primarilor sã se desfãºoare odatã cu alegerile prezidenþiale, iar alegerea consilierilor
MI+C{RII PENTRU PROGRESUL
SATULUI ROM~NESC - FUNDATIA EPISCOPUL locali ºi judeþeni sã fie concomitentã cu alegerile parlamentare.
GRIGORIE LEU
O importanþã deosebitã s-a acordat monitorizãrii tuturor aspectelor din problematica
realizat[ în colaborare cu
dezvoltãrii rurale ºi, pornindu-se de la disfuncþionalitãþile prezente, s-a lansat un apel privind:
ASOCIATIA COMUNELOR DIN
CONJUGAREA TUTUROR EFORTURILOR NAÞIONALE PENTRU DEZVOLTAREA
ROMÂNIA
RURALÃ ÎN ROMÂNIA CONTEMPORANÃ în care se aratã cã:
Subliniem faptul cã dezvoltarea ruralã nu este un fenomen unilateral ci, având rãdãcini
mult mai vechi, are o complexitate chiar mai mare decât cel al industrializãrii sau cel al
privatizãrii. Evoluþia acestui fenomen implicã în timp istoric: factorul uman, factorul social,
editor:CASA DE EDITURA =I PRODUCTIE AUDIOfactorul moral, factorul cultural, factori de identitate naþionalã, de tradiþie, de mediu, de
VIDEO-FILM <REALITATEA>.
continuitate ºi modernizare neforþatã, de credinþã ºi de relaþii familiale, de formare civicã
}nregistrat[ la Registrul Comer\ului
dar ºi de formare profesionalã, ca ºi probleme actuale absolut specific rurale de: sãnãtate,
J40/5587/1991
de învãþãmânt, de forþã de muncã, de nivel economic ºi de dotare cu tehnicã modernã, de
Cod fiscal: R33954;
credite bancare ºi regim financiar, de administraþie localã, de culturã ºi de educaþie
cont la Banc Post - Sucursala Mo=ilor
permanentã ºi, bine-nþeles, probleme specifice de integrare europeanã.
nr: RO11BPOS70202902964ROL01
Numai enumerarea tuturor acestor factori ºi probleme ne duce cu gândul la domeniile
Cod Publica\ii Po=t[ 19086
multor ministere din Guvernul þãrii, preocupãri separate care au nevoie de a se oglindi
I S S N 1583-2546
unitar, pentru o imagine de ansamblu pe care sã o poatã avea organizaþiile societãþii civile
REDAC|IA:
spre a-ºi întãri ºi preciza iniþiativele proprii, degrevând astfel aparatul de stat de multe
Nicolae Drago= =i Emil Drãghici îndatoriri care pot fi preluate spre rezolvare pe plan obºtesc.
senior editori; Drago= Sarchizian Consfãtuirea afirmã necesitatea unui Consiliu Superior pentru aceastã problemã vitalã
secretar general de redac\ie; +tefan
a poporului ºi a viitorului nostru.
Naciu, Gheorghe Manea, Sergiu Târa,
Fiind o problemã de major interes naþional, DEZVOLTAREA RURALÃ ÎN ROMÂNIA
Alexandru Dumitriu, Simona
CONTEMPORANÃ poate fi regãsitã în sferele de preocupãri a numeroase ºi diverse
Constantinescu, Antoaneta Matei
instituþii publice interne ºi internaþionale, autoritãþi, organisme centrale sau locale, dar
Director marketing =i publicitate - Tudor
ºi organizaþii neguvernamentale, ajungându-se chiar ºi la un larg interes al societãþilor
Leu. Tehnoredactare computerizat[ - Vecomerciale ºi sectorului lor privat. Într-o asemenea multitudine de preocupãri, fiind firesc
faptul ca activitãþile sã fie complementare una alteia ºi sã se susþinã reciproc, tocmai
ronica Ionescu. Adresa: Redactia si
pentru a se evita centralizãrile excesive ºi a se stimula descentralizarea creatoare,
Administra\ia: bd. Dacia nr. 126, sector 2,
propunem, implicarea partenerialã în acest demers a societãþii civile româneºti printr-o
Bucure=ti 020064. Telefon: 021 6105659;
reþea de activitãþi specifice ei.
Fax: 021 2105411;
În acest sens, se propune o bazã de date cu funcþii de cercetare a fenomenului ºi de
E-mail: albina@vipnet.ro;
semnalare,
în primul rând, a ceea ce-l poate face sã progreseze, dar ºi a ceea ce-l împiedicã.
Internet: www.vipnet.ro/albina
Printr-o asemenea punere în evidenþã a realitãþilor, a tendinþelor, a posibilitãþilor ºi
Abonamente: 240.000 lei anual,
disfuncþiilor din efortul de reabilitare a ruralului românesc se va realiza un instrument
120.000 lei - 6 luni, 60.000 lei - 3 luni.
de lucru folositor programelor generale de dezvoltare, ca ºi aplicãrii programelor
pre\ul unui exemplar - 20.000 lei
guvernamentale dar, în aceeaºi mãsurã, o þinere în contact a iniþiativelor societãþii civile,
Abonamente de sprijin: 1 milion lei anual.
o stimulare a acestor iniþiative (obºteºti, personale, locale, zonale, etc.) prin exemplu
Tip[rit la Tipografia ANA
reciproc ºi prin informare în legãturã cu toate oportunitãþile de care ele pot dispune.
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Dezbaterile celei de a ºaptea ediþii a consfãtuirii
AGRICULTURA ªI MEDIUL ROMÂNESC ÎN FAÞA ADERÃRII
Vrem, nu vrem, de la 1 ianuarie 2007 vom fi
membri ai Uniunii Europene, adicã vom
aparþine clubului select al celor mai rãsãriþi
din Europa ºi din lume. Raportul de þarã din
septembrie 2006 prezentat ca o mare realizare
a României nominalizeazã agricultura noastrã
ca una care nu e competitivã la momentul
aderãrii, lucr u recunoscut inclusiv de
autoritãþile publice din România. Problema
exprimatã prin titlu este extrem de largã ºi
nu o putem trata integral în acest material.
Care ar fi deci problemele agriculturii
României în faþa integrãrii?
1)
1)În primul rând cele de infrastr ucturã
nominalizatã în raport:
-Incompleta refacere a proprietãþii ºi, în
consecinþã, a organizãrii exploataþiilor
agricole (lipsa cadastrului ºi claritate în fondul
funciar) – vezi comparaþia GPS-cadastr u
clasic;Dificultãþi în organizarea instituþiilor
statului, destinate sã gestioneze banii care vin
de la Uniune ;Dificultãþi în organizarea
instituþiilor care sã se ocupe de siguranþa
alimentarã ;Dificultãþi
majore
în
implemntarea sistemului european privind
managementul specific agro-mediu care intrã
în atribuþiile managementului agricol ºi de
mediu;Dificultãþi în desenarea formãrii pieþei
de produse agricole de provenienþã
româneascã ºi racordarea ei la piaþa UE.
2) Din punctul nostru de vedere, adicã al
agricultorului român, Uniunea Europeanã
reprezintã chiar acel club select, nu atât de
select pe cât îl considerãm noi ºi se considerã
el, dar în care deocamdatã nu putem activa
economic, ºi cu atât mai puþin agricol din
cauza existenþei încã a incompatibilitãþii
reciproce. Cu alte cuvinte, putem afirma cã
intrãm în curtea clubului dar nu avem acces
în sediul unde se proceseazã economia
Uniunii.
În ce constau incompatibilitãþile:
-Ei au bine pus la punct sistemul de
proprietate, este în întregime cadastrat ºi
înscris în cãrþi financiare.
-Noi nu dispunem nici mãcar de 30% din
proprietatea funciarã, evidenþiatã ca
legalã.
-O bilã roºie pentru guver nul care a
promis rezolvarea acestei probleme pânã
la integrare ºi nu o va reuºi. Costurile mari
ale cadastrãrii ºi înscrierii în Car tea
Funciarã se datoresc uºurinþei cu care
instituþia statului a cedat pârghia
cadastralã a refacerii proprietãþii funciare
cãtre sectorul speculativ. În nici o þarã din
Europa nu s-a întâmplat acest lucru.
O bilã roºie ºi pentr u reprezentanþii
Comisiei UE la Bucureºti care nu au
insistat în rezolvarea acestei probleme
vitale pânã în momentul integrãrii.
Consecinþã: Nesiguranþa asupra proprietãþii
funciare greveazã greu asupra:
 formãrii fermei mici, mijlocii sau mari,
atât de doritã de dl. Flutur, dar imposibil de
realizat;
 crearea unor relaþii fireºti între
agricultorii proprietari ºi sistemul bancar, în
vederea realizãrii creditãrii sistemelor de
producþie agricolã;
 investiþii în organizarea ºi dotarea
fermelor agricole;
 reducerea capacitãþii de asociere ºi
dezvoltare cooperatistã a sistemului agricol
mãrunt;
 o capacitate slabã de organizare
profesionalã a agriculturii ºi crearea
premiselor pentru o uºoarã manipulare a

maselor de agricultori;
Consecinþa consecinþelor: O agriculturã slab
productivã, cu o productivitate a muncii de
circa 4-10 ori sub cea a U.E. ºi în consecinþã
lipsa de competitivitate ºi de participare pe
un front larg a produselor româneºti la marea
piaþã europeanã.
3) Dezvoltarea instituþiilor statului destinate
utilizãrii fondurilor UE.
În viziunea Guvernului României, acesta
trebuie sã numeascã agenþii. Existã în
România în momentul de faþã peste 30 de
AGENÞII dezvoltate exclusiv pe verticalã.
Aceasta înseamnã cã agenþiile respective se
regãsesc în instrucþiunile locale, fie la nivel
regional (8 regiuni), fie la nivel local (judeþe).
a) Prima minciunã de necesitate a
guver
nului este aceea cã aceste agenþii ar
guvernului
fi fost solicitate de Uniunea Europeanã. Cei
12 consilieri UE existenþi în Minister ul
Agriculturii în acest moment n-au fost
niciodatã consultaþi de ministr u privind
aceastã construcþie nenecesarã mai ales la
nivel local. Ei neagã cã UE ar fi cer ut
României o asemenea construcþie birocraticã
verticalã ºi, dimpotrivã, susþin necesitatea
simplificãrii acestui aparat birocratic foarte
complex. Este o iniþiativã localã, UE nefiind
implicatã în aceastã anormalã construcþie
birocraticã, spune un consilier UE care a dorit
sã-ºi pãstreze anonimatul
Uniunea Europeanã considerã cã România
are prea multe agenþii implementate vertical
pânã la nivel de judeþ ºi, fireºte, ar fi mult
mai normal ca la nivel local sã se desfãºoare
o implementare orizontalã în favoarea
reducerii birocraþiei ºi a creºterii eficienþei
instituþionale în favoarea agricultorilor. În
ultimul timp proiectele SAPARD depuse ºi
acceptate la nivel de aprobãri finale la Agenþia
Centralã au depãºit 70 zile de staþionare, deºi
legea dã dreptul acestora la 45 zile pentru
decizie. Motivaþia: schimbarea pe criterii
politice a preºedintelui Agenþiei Centrale ºi
lipsa de chef de muncã a acestuia, muncã care
ar fi constat doar în semnarea proiectelor.
Toate acestea se întâmplã în condiþiile în care
Ministerul Agriculturii promite rezolvarea
promptã a tuturor proiectelor Sapard.
O situaþie similarã se întâmplã acum, în
toamnã, ºi cu decontarea cupoanelor de
subvenþionare a însãmânþãrilor de toamnã,
drumul agenþilor economici agricoli pe ruta
Direcþie Agricolã – Agenþie de plãþi – Agenþie
Centralã de Plãþi fiind un perpetuum mobile
pe plata ºi efor turile agricultorilor ºi a
liferanþilor de inputuri.
Costurile supor tate de agricultori ºi UE
pentru plata unei birocraþii excedentare
depãºesc 15-20% din valoarea proiectelor. ASPECT PÃGUBITOR ªI ANORMAL.
4) Dificultãþi în organizarea instituþiilor care
sã se ocupe de organizarea SIGURANÞEI
ALIMENTARE.
Siguranþa alimentarã este poate singurul
domeniu din portofoliul de standarde al UE
unde negocierea nu este posibilã.
Responsabilitatea asigurãrii acestui important deziderat revine tot unei agenþii ºi anume
Agenþia Naþionalã Sanitar Veterinarã ºi de
Siguranþã
Alimentarã,
A.N.S.V.S.A.
Confr untatã cu dispute politice ºi
organizatorice majore, agenþia în cauzã este
departe de a-ºi îndeplini misiunea, cu toate
ajutoarele ºi proiectele primite din partea UE.
Greºeli în funcþionalitatea A.N.S.V.S.A.
Greºeli de management generate de
schimbarea politicã a preºedinþilor, eventual

directorilor.
 Greºeli în monitorizarea unor evoluþii
în sistemul de sãnãtate al animalelor.
Evaluãri neprofesionale ale H5N1,
pseudopestei, pestei porcine, etc.
Servicii de proastã calitate alocate micilor
producãtori ca ºi expor tatorilor sau
importatorilor.
 Implementarea tardivã la nivel central a Aquisului Comunitar ºi construcþie pe
verticalã – lipsa construcþiei pe orizontalã.
 nÎncercãri de a rezolva dictatorial
problemele colectivitãþilor. Lipsa de interes
pentru comunicare cu sectorul de cercetare.
 Dificultãþi în sistemul de apãrare al
sãnãtãþii animalelor în mediul rural.
 Date relevante prezente în ineficienþa
acestei agenþii ar fi urmãtoarele:
 Costuri oficiale, publicate, de peste 6,9
milioane Euro pentru „CONTROLUL GRIPEI
AVIARE, ULTIMA EDIÞIE, boalã care n-a
putut fi confirmatã, cu toatã prezenþa
specialiºtilor UE ºi ai FAO (Naþiunilor
Unite). În viziunea altor specialiºti, sumele
ar fi foarte mari.
Greºeli asupra identificãrii bolii ºi asupra
modului de abordare a dezinfecþiei zonelor
considerate infestate) .
 Greºeli în instruirea populaþiei faþã de
acest pericol, supraestimarea bolii ºi crearea
unei panici inutile, care a condus la un
disconfort paranoic al populaþiei.
 Costuri inutile îndreptate în aceastã
direcþie ºi neglijarea altor focare importante
de boli, precum pseudopesta sau pesta, etc.
Lipsa incineratoarelor comunale, utilizarea
unor gropi comune în care animalele moarte
sunt pur ºi simplu aruncate fãrã dezinfecþie
în zona islazurilor, constituind un adevãrat
pericol pentr u animalele de pe pãºunile
comunale.Exemplele ar putea continua – vom
reveni asupra lor într-o lucrare mai amplã.
Putem acorda o bilã verde eforturilor fãcute
de ministr ul Flutur în încercarea de a
imprima o notã pregnantã activitãþii
ministeriale în domeniul sãnãtãþii animale ºi
a siguranþei alimentare, dar cu siguranþã va
primi de la UE una roºie pentr u lipsa de
implementare pe orizontalã a acestei mãsuri
ºi a altora legate de funcþionalitatea instituþiilor
pe care le coordoneazã.
5) Dificultãþi majore în implementarea
sistemului european privind managementul
de mediu sau agro-mediu, de conser vare ºi
refacere a resurselor naturale.
La acest punct sunt enorm de numeroase
probleme de discutat. Cea mai dureroasã
dintre ele este lipsa proiectelor de planificare
ºi conservare a resurselor naturale în agromediul românesc.
Am putea spune cã unele resurse extrem de
impor tante, cum ar fi resursa denumitã
„pãdure” continuã în ritm susþinut a fi
degradatã.
Un studiu recent pe care l-am efectuat, din
Valea Doftanei pânã în Pãdurea Muºiþa din
judeþul Prahova a arãtat cã distr ugerile
fondului forestier continuã fãrã nici o
restricþie cu îngãduirea organelor statului
puse sã protejeze aceastã avuþie naþionalã
foarte importantã.
Ce s-a întâmplat între timp?
 Fr umoasa pãdure a fost tãiatã pe
principiul 2 din 3, fiind rãritã, neþinânduse cont de legile ecologice în exploatarea

Prof.univ
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AGRICULTURA ªI MEDIUL ROMANESC ÎN FAÞA ADERÃRII
pãdurii.

Tãierile au vizat numai copacii sãnãtoºi,

lãsând în picioare pe cei bolnavi ºi încãrcaþi
cu boli ºi dãunãtori, special parcã pentru a
creia condiþiile necesare morþii rapide a
pãdurii rãmase.
 Tãierile nu au fost deloc însoþite ºi de
scoaterea resturilor rezultate din tãieri.
Acestea au fost lãsate la locul de tãiere
alãturi de cantitãþi mari de lemn de foc,
neinteresant pentru jefuitorii pãdurii.
Igienizarea pãdurii ar fi putut fi efectuatã
de cãtre localnici prin adunarea resturilor
organice ºi folosirea lor pentru foc. Aceºtia
însã nu au fost lãsaþi s-o facã.
În câþiva ani pãdurea va dispãrea de pe harta
silvicã a României lãsând locul eroziunii ºi
aridizãrii.
De remarcat faptul cã prezenþa echipei de
cercetare în zonã a fost semnalatã de jefuitori
care ne-au împiedicat sã fotografiem
autocamioanele încãrcate cu buºteni tocmai
buni de export, aºa cum ºi un organ local,
un pãdurar, ne-a împiedicat sã fotografiem
agresiunea lui asupra unui localnic care avea
în cãruþã doar crengi uscate pentru fãcut foc.
Am tras atunci urmãtoarea concluzie:
CEI CARE FURÃ COPACI MAI
GROªI DE 0,5 M ÎN DIAMETRU SUNT
LIBERI SÃ O FACÃ, CU SIMPLA
PLATÃ A UNUI CIUBUC, ÎN TIMP CE
ACEIA CARE FURÃ UN BRAÞ DE
SURCELE SUNT INFRACTORII CARE
AR
TREBUI
SÃ
PLÃTEASCÃ
DISTRUGEREA PÃDURII
PÃDURII.
Frumoasa pãdure de fagi, aºa cum am spus,
era în picioare în anul 1995, în timp ce în
2006 peste 500 ha din aceastã pãdure era la
pãmânt, ciopârþitã la fel ca ºi pãdurea de pin
Muºiþa .
De ce s-a procedat astfel ar trebui sã ne
spunã autoritãþile. Dar cred cã nu o vor face.
NOI CONTINUÃM SÃ STRIGÃM CÃ
PRIN TÃIEREA PÃDURILOR SEACÃ
IZVOARELE, SE USUCÃ PLANTELE,
SE PROVOACÃ ALUNECÃRI DE
TEREN ªI INUNDAÞII ªI DISPARE
VIAÞA. UNIUNEA EUROPEANÃ NU
TOLE-REAZÃ
DISTRUGEREA
AREALELOR NATURALE. ªI ATUNCI,
CUM SÃ SOLICIÞI FONDURILE UE
PENTRU
RECONSTRUCÞII
ECOLOGICE CÂND TU DISTRUGI
ACESTE FRUMOASE AREALE?
În fine, o ultimã constatare în aceastã
cercetare ecologicã este aceea a tendinþei de
dispariþie a celui mai valoros conifer –
Laricele ( Larix decidua Miler), denumit ºi
stejarul coniferelor. .
Dispariþia larixului se datoreazã lipsei de
întreþinere a pãdurii, poluãrii ºi creºterii
temperaturilor atmosferice ºi schimbãrii
ecosistemului. Cercetãrile noastre efectuate
pe pantele din apropierea fir ului râului
Doftana au arãtat cã s-a redus semnificativ
capacitatea de reproducere a speciei. Din
circa 1000 arbori studiaþi, unul singur
deþinea organe de înmulþire, conuri .
Þinând de conser var
ea biodiversitãþii,
varea
dispariþia acestui valoros arbore ia cu
sine
în
mormântul
creiat
de
silvicultorii României unul din cele mai
valoroase patrimonii genetice, nimeni
neîn-cumetându-se a-l studia în detaliu
pentr u a-i salva viitor ul.
Mai la vale în zona comunei Brebu am
studiat din punct de vedere ecologic starea
islazului comunal. Constatând starea jalnicã

a acestei locaþii natural-agricole de utilizare
publicã, amintind urmãtoarele:
a) În vremea dintre cele douã rãzboaie,
calitatea islazului comunal, întreþinerea ºi
productivitatea lui erau criteriile dupã care
cetãþenii îºi alegeau primarul. La rândul lor,
primarii se întreceau în întreþinerea
islazurilor, a bisericii, ºcolii ºi drumurilor.
Nimic din toate acestea nu se mai întâmplã
în zilele noastre.
b) Fenomenele intense de eroziune ºi
degradare din zona islazului, dar ºi a Vãii
Doftanei pun în pericol însãºi existenþa
comunei, care în orice moment poate fi izolatã
de lume, tãpºanul format între adâncimile
Vãilor Doftana, Lupea ºi Valea Rea, care anual
înghite un numãr de cel puþin douã suflete
omeneºti, putând glisa pe argilele ºi marnele
de la 20-40 m adâncime, înghiþindu-i ºi pe cei
aproape de 10.000 de locuitori ai frumoasei
comune.
6) Dificultãþi în desenarea formãrii
pieþei
de
produse
agricole
de
provenienþã româneascã
româneascã. Este una din
cele mai mari probleme de naturã economicosocialã cu care se confruntã decizia politicii
româneºti.
- Este clar pentru toatã lumea cã intrarea
noastrã în UE va fi însoþitã de o depresiune
economicã ºi a nivelului de trai, prezent ºi în
celelalte þãri care au aderat, dar care la noi
va fi mai accentuatã din cauza nivelului slab
de pregãtire competitivã a actorilor economici, mai ales în domeniul agricol, ca ºi a
deciziilor politice necorelate cu condiþiile UE.
Spre exemplu:
LIPSA CER TIFICÃRII ªI A
VIZÃRII
AVIZÃRII
PENTRU PIAÞÃ A PRODUCÃTORILOR
AGRICOLI LOCALI V
A LÃSA LOCUL
VA
LIBER PENTRU PENETRAREA PE
PIEÞELE
NOASTRE
A
PRODUCÃTORILOR EXTERNI
Ce a încer cat Minister ul Agriculturii
în acest sens?
a)
Formarea
CONSILIILOR DE PRODUSE. Pânã în
prezent sunt 15 la numãr. Ele sunt alcãtuite
la învãmãºealã din producãtori ºi procesatori
care nu se înþeleg între ei, deºi împreunã
deþin 60-80% din valoarea de piaþã a
produselor ºi deþin o pondere numericã de
30-40 indivizi pentru fiecare produs.
Consiliile pe produs în viziunea Ordinului
ministerial care le-a produs reprezintã, citãm,
„ORGANISME INSTITUÞIONALE CU
ATRIBUÞII
ÎN
ELABORAREA,
ADAPTAREA ªI IMPLEMENTAREA
POLITICILOR DE PIAÞÃ PE FILIERA
UNUI
PRODUS
AGRICOL
ªI
ALIMENTAR ªI ESTE RECUNOSCUT
PRIN ORDIN AL MINISTERULUI
AGRICULTURII,
PÃDURILOR
ªI
DEZVOLTÃRII RURALE”.
Ce sunt de fapt?
O adunãturã de oameni bogaþi care:
Nu se înþeleg între ei, nu au nici un concept despre dezvoltarea pieþei produsului care
genereazã Consiliul.
Nu au nici un statut juridic ºi deci nu pot
fi asimilaþi unor instituþii tip bursã.
Nu se reprezintã decât pe ei, deci nu au
o reprezentabilitate generatã de un sistem
asociativ sau cooperatist (vezi rezoluþia ONU
din 18 iunie 2002).
Nu dispun de fonduri, fiecare membru
ales prin Ordin al Ministrului fiind obligat
sã-ºi aducã bani de acasã pentru propria sa
activitate în cadrul consiliului.
Nu pot încasa cotizaþii ºi nu pot finanþa

legal nici o acþiune. N-au facturier,
chitanþier ºi nici ºtampilã.
 Sunt însã singurii acceptaþi de cãtre
Ministerul Agriculturii, singurii la care
trebuie sã adere cu cereri producãtorii
agricoli. Produce omul 8 produse, trebuie
sã se înscrie în 8 consilii.
Aceastã creaþie, ciudatã în viziunea
salariaþilor ministerului, a fost cerutã de UE.
În viziunea UE aceastã creaþie în 15 este citãm un consilier UE – „o iniþiativã localã
de sorginte francezã reieºitã din sistemul
cooperatist. Ea nu poate fi preluatã ad-hoc de
cãtre minister ca organ instituþional”.
Prin urmare, întreprinderea familialã
gânditã de minister nu se vede pe piaþa
româneascã la momentul aderãrii ºi nu sunt
perspective sã se vadã. Dimpotrivã, presiunile
fãcute asupra micilor þãrani transferã
proprietatea în grupul 3 de producãtori, adicã
spre marea proprietate, acolo unde se aflã
banii proveniþi mai ales din alte surse alternative agriculturii ºi unde pot fi eliminate
neîmplinirile de la grupa II (întreprinderi
mijlocii).
Aºadar,
ADIO
ÎNTREPRINDERI
FAMILIALE MIJLOCII, ºi aceasta a fost a
treia
minciunã
de
necesitate
a
guver nului, pentru care îi mai acordãm o
bilã roºie. Îi acordãm ºi o bilã verde pentru
cã a recunoscut necesitatea asocierii ºi
cooperãrii fãrã însã a avea instrumentele
politice de susþinere a lor.
CONCLUZII:
1.Înaintea aderãrii agricultura României
are cu mult mai multe neîmpliniri decât
împliniri.
2.Instituþiile create pentr u sprijinul
integrãrii ºi utilizarea fondurilor UE nu
sunt pregãtite sã-ºi îndeplineascã
funcþiunile lor. Se acordã însã prioritate
criteriilor politice în defavoarea celor
profesionale. În aceste condiþii este foarte
posibil ca în 2007 sã plãtim Uniunii cu mult
mai mulþi bani decât putem încasa.
3.Siguranþa alimentarã a românilor va
necesita cu certitudine mari dezbateri la
Br uxelles ºi vom plãti fie amenzi, fie
respingerea de pe piaþã a produselor
noastre.
4.Sistemul agro-mediu este în mare
suferinþã. Continuã jefuirea pãdurilor ºi a
altor surse naturale. Sistemul Bios –
Biotop este practic blocat. Gestiunea
sãnãtãþii mediu – plante – animale –
oameni continuã sã nu funcþioneze la
parametrii UE, ci depar te de aceºtia.
Formarea pieþei produselor agricole este
pe un drum greºit. Consiliile pe produs
trebuie urgent dizolvate. România are
nevoie de organisme de piaþã eficiente ºi
nu manipulabile.
5.Întreprinderile mici ºi mijlocii nu au
în prezent nici o ºansã în agricultura
României.
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BUNUL COMUN AL CETÃÞENILOR ROMÂNIEI ªI DATORIA
GUVERNÃRII DE A LE ASIGURA FOLOSIREA LUI

Pornind de la apelul lansat de revista noastrã în anunþul prin
care invita participanþii la cea de a ºaptea ediþie a Consfatuirii
Naþionale a Intelectualilor de la Sate, privind nevoia urgentã
de îngrãdire a monopolului exercitat de unii furnizori ºi
prestatori de servicii la contractele, taxele ºi tarifele pe care le
impun, apel pe care îl reproducem ca temei în subsolul paginii,
dezbaterile începute pe data de 3 noiembrie au subliniat
importanþa demersului chiar prin faptul cã ameninþarea la zi
era tocmai vestea, nu numai a scumpirii tarifelor la gaz ºi
electricitate, ci ºi a devansãrii acestor scumpiri faþã de termenele
de menþinere a vechilor preþuri la care s-a angajat Guvernul.
Din acest motiv multe dintre nemulþumiri au luat direcþia
concretã a problemei tarifelor exagerate ºi devansate la gaze
naturale, energie electricã ºi transport. Aceste domenii au
constituit principalele exemple la care s-au acceptat ºi explicaþii
ale reprezentanþilor Agenþiilor Guvernamentale de
Reglementare ce au fost invitate s-au prefigurat ºi unele soluþii
precum cele care se vãd în intervenþiile din aceste pagini.
Treptat, însã, insistânduse asupra caracterului de mare grup
de reflecþie asupra problematicilor de actualitate ale societãþii
româneºti, pe care îl are fiecare ediþie a Consfatuirii, s-a ajuns,
în dezbaterea acestui punct, la douã direcþii de principiu care
trebuie elucidate în politicile de dezvoltare ca ºi în legislaþia care
vine sã asigure aplicarea acestora, ca efect al aderãrii la Uniunea
Europeanã.
Prima direcþie este cea a îngrãdirii oricãrei forme de monopol ºi
oricãrei tentative de agresare monopolistã a bugetului ºi a libertãþii
cetãþeanului de a opta pe o piaþã într-adevãr liberã, aºa cum se
aratã în apelul propus participanþilor. Apel la care aceºtia au
subscris însuºindu-ºi-l.
El arage atenþia asupra uneia dintre primele îndatoriri ale
statului de drept faþã de cetãþenii sãi: aceea de a veghea ºi ca
legislaþie ºi ca administraþie publicã la funcþionarea unei pieþe
libere neîngrãditã de grupuri de interese ºi sancþionând prompt,
în favoarea cetãþeanului, orice încercare de manifestare a

acestora.
În asemenea condiþii, atunci când este vorba de produse de
existenþã unicã, sau de administrare unicã, ori de servicii oferite
în condiþiile inexistenþei unei opþiuni concurenþiale, toate
problemele modificãrilor de tarife nu mai au caracter privat ºi
nu pot fi rezolvate nici prin deciziile unilaterale ale unor Consilii de administraþie ºi nici mãcar prin reglementari administrative, obþinute fãrã cunoºtinþã publicã, prin simpla voinþã a
unor organisme guvernamentale. Ele se situeazã în domeniul
interesului public ale întregului electorat ºi, conform legilor
democraþiei, trebuie discutate ºi decise public numai de cãtre
organismele reprezentative ale acestui electorat, respectiv
Consiliile Locale, Consiliile Judeþene sau Camerele
Parlamentare, dupã nivelul de aplicare. În acest mod, pe mãsurã
ce, în producþia concurenþialã de mãrfuri, piaþa liberã se lãrgeºte
tot mai mult, cu drepturi democratice egale, de decizie proprie
pentru producãtori ºi pentru consumatori, conform cererii ºi
ofertei, orice scumpire a unui produs pentru furnizarea sau
transportul cãruia nu existã alternativã devine o problemã general cetãþeneascã. Asupra ei nu poate lua hotãrâri decât o
reprezentare general-cetãþeneascã de naturã parlamentarã, în
care se exprimã diversitatea de intenþii ale tuturor segmentelor
sociale ºi teritoriale reprezentate, ale guvernãrii ºi ale opoziþiei,
luându-se decizii numai pe criterii constituþionale cunoscute ºi
procedându-se chiar la modificãri legislative pentru respectarea
ºi aprofundarea acestei constituþionalitãþi.
A rezultat acest curent de opinie, pe care participanþii la
Consfãtuire s-au angajat sã-l rãspândeascã ºi sã-l promoveze,
ca o problemã de principiu a existenþei unei societãþi democratice
care trebuie sã-ºi rezolve orice problemã cu caracter general
numai prin forme democratice, tocmai pentru cã problema
monopolurilor existã în întreaga lume ºi va mai exista, sau vor
apare altele chiar în condiþiile aderãrii noastre europene.
Problema monopolurilor nu se poate rezolva doar prin aprobãri
sau restricþii temporare pe care administraþia publicã le
(continuare în pag. 6)

APEL:
,,BUGETUL CETÃÞEANULUI ªI ABUZURILE FACTURÃRILOR
MONOPOLISTE – ÎNGRÃDIREA ORICÃREI ÎNCERCÃRI DE AGRESARE
MONOPOLISTÃ A DREPTULUI DE OPÞIUNE PE O PIAÞÃ LIBERÃ”
Considerând dreptul cetãþeanului la opþiunea liberã faþã de preþurile oricãrui produs, o condiþie esenþialã a economiei de piaþã care se constituie ca bazã
materialã a oricãrei democraþii, subliniind faptul cã întreaga legislaþie a statului de drept condamnã acþiunile monopoliste ºi cã orice mentalitate
democraticã le considerã pe acestea drept încercãri mascate de continuare a unor forme de administraþie publicã totalitaristã, organizaþiile noastre(MPSR
ºi ACoR) propun participanþilor la cea de a ºaptea ediþie a Consfãtuirii Naþionale a Intelectualilor de la Sate sã ia în dezbatere aceastã temã ºi sã
inventarieze toate formele ºi societãþile comerciale din economia contemporanã a þãrii care atenteazã la elementarul drept cetãþenesc de a dispune fiecare
persoanã, aºa cum vrea, de propriul ei buget. Acestea, din lipsã de concurenþã, ajung sã domine de unele singure mijloacele de furnizare sau prestare dintrun anumit domeniu al necesitãþilor populaþiei ºi practicã preþuri de monopol decizând tarife ºi redactând contracte de abonament în mod unilateral,
cetãþeanul-consumator fiind obligat sã le accepte ca atare.
Sugerând doar câteva direcþii dintre serviciile publice sau prestaþiile de furnizare de produse elementar necesare, cum ar fi cele din domeniul
aprovizionãrii cu apã, energie electricã, gaze naturale, termoficare ºi alte domenii care nu permit decât procedeul abonãrii la un singur furnizor, din
domeniul cãilor ferate ºi al altor mijloace de transport sau de prestãri de servicii care permit doar tarifarea prin decizia unilateralã a furnizorului, ca ºi
din alte domenii în care furnizori de produse sau prestatori de servicii îºi împart teritorial piaþa pentru a aplica preþuri unice pe care le convin ei între ei
în defavoarea consumatorilor, anunþãm de pe acum aceastã dezbatere tocmai pentru a-i preveni pe participanþi, a-i îndemna sã strângã, de pe planul lor
local, cât mai multe asemenea exemple ºi a-i ruga sã se gândeascã la mãsuri de administraþie publicã localã ºi la propuneri legislative pe care aceastã ediþie
a Consfãtuirii noastre naþionale sã le propunã.
Pentru buna pregãtire a acestei dezbateri, organizatorii fac un cãlduros apel la ministere, organisme guvernamentale, instituþii publice centrale ºi ale
opiniei publice sã ia în consideraþie aceastã propunere de tematicã pe care o facem, sã colaboreze pentru o cât mai productivã moderare a ei ºi sã participe
la ea cu propriile lor idei ºi propuneri.
Acelaºi apel, lansat din dorinþa sincerã de cooperare pe aceastã temã, este adresat tuturor redacþiilor de presã scrisã ºi audio-vizualã, însoþit de anunþul
cã suntem deschiºi la orice formã de parteneriat media pe aceastã temã, atât în pregãtirea Consfãtuirii, cât ºi în timpul ei, ca ºi în alte manifestãri pe care
le va determina ulterior aceasta.
Pornind de la ideea cã unul dintre cele mai importante aspecte ale democratismului vieþii noastre contemporane ºi ale respectului interuman determinat
de ea, poate fi preocuparea pentru dreptul fiecãruia asupra bugetului personal ºi grija solidarã pe care ne-o purtãm reciproc în faþa unor tentative de
agresare a veniturilor materiale ale cetãþeanului; cã, în acelaºi timp, pluralismul ºi dreptul cetãþeanului la opþiune trebuie sã fie o trãsãturã a tuturor
domeniilor vieþii materiale ºi spirituale, considerãm cã, printr-un asemenea demers, se va putea spune un cuvânt hotãrâtor în cele mai de bazã aspecte ale
unor probleme de interes general în societatea noastrã.
Scopul acestui apel este îngrãdirea oricãrei încercãri de agresare monopolistã a dreptului de opþiune pe o piaþã liberã.
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stabileºte pentru unele grupuri de interese, ci doar prin
depãºirea democraþiei formale, cea acoperitã de decizii
temporare care conferã doar justificare funcþionãreascã ºi prin
aprofundarea principiilor democraþiei reale în care orice contract, economic sau social, se stabileºte numai cu acordul pãrþilor
în egalitate deplinã de drepturi.

A doua direcþie de principiu, necesitând mai ales demersuri
pentru reaºezarea ei printre problemele de prim ordin ale vieþii
civice ºi ale obligaþiilor de gestionare raþionalã pe care le are
faþã de ea orice formã de administraþie publicã a statului de
drept, este aceea a BUNULUI COMUN.
În vreme ce fiecare cetãþean al unei democraþii îºi gestioneazã
singur ºi fãrã intervenþia nimãnui bunul propriu, statul este acela
cãruia îi revine misiunea de a gestiona bunul public ºi, cam în
jurul acestei gestionãri se circumscrie ºi rolul sãu, se defineºte ºi
caracterul sãu democratic sau antidemocratic. Dacã este un stat
democratic, atunci toate demersurile sale instituþionale sunt
dirijate spre FOLOSIREA BUNULUI COMUN SPRE
BINELE COMUN. Dacã democraþia este aparentã, atunci statul
devine iniþiatorul acelor subterfugii prin care BUNUL COMUN
ESTE DIRIJAT ÎN FOLOSUL ANUMITOR GRUPURI DE
INTERESE. Iar dacã regimul este antidemocratic ºi statul se
aflã la cheremul unei dictaturi, atunci toate beneficiile aduse de
bunul comun sunt dirijate în mod dictatorial, într-acolo unde
vrea dictatura sau dictatorul.
Societatea noastrã româneascã vine dintr-o asemenea
dictaturã, care a anihilat nu numai bunul comun producând
marotele care ne fac sã vorbim astãzi despre averile ceauºeºtilor,
despre miliardarii fãcuþi peste noapte, etc. ci a încercat sã
eradicheze ºi conceptul de bun propriu confiscând posesiile
oamenilor ºi reducând proprietatea la minima cea mai de jos a
condiþiei de trai a persoanei umane. Mai mult decât atât: prin
spãlarea creierelor care trebuiau sã munceascã fãrã sã
gândeascã, a anihilat treptat orice capacitate de valorificare ºi
orice rãspundere a persoanei umane faþã de bunurile din jur.
Bunul personal a fost îngrãdit constituþional pentru cetãþeanulexecutant, cel comun a fost confiscat alãturi de majoritatea
celorlalte ºi, astfel, orice fel de concepþie asupra proprietãþii a
dispãrut legal din sfera interesului cetãþenesc, devenind doar
atributul unui mafiotism „de partid ºi de stat” în beneficiul
„vârfurilor clasei muncitoare”.
Este normal ca, dupã o jumãtate de secol de deposedare,
retrocedarea sã conducã cel mult la bucuria reobþinerii bunului
personal, iar bunul comun sã rãmânã o noþiune uitatã, sã fie
trecut cu vederea în materie de drept cetãþenesc sau
administraþie publicã ºi sã constituie obiectul unei panamale
oneroase în care nu conteazã decât principiul interlop cu „iuþeala
de mânã ºi lipsa de atenþie a celuilalt”.
Or, bunul comun este tocmai ceea ce conferã diferenþele de
valoare ale bunului personal: Un hectar la ºosea ºi cu toate

dotãrile de servicii ºi furnizare la intrare, poate costa de o sutã
de ori mai mult decât unul în mijloc de Bãrãgan; condiþiile naturale ale unei staþiuni balneo-climatice modificã substanþial
preþurile de cazare ºi servicii faþã de cele din mediul obiºnuit,
condiþiile de producþie agro-alimentarã sunt altele într-o comunã
în care cetãþenii mai au la dispoziþie islazul comunal, iazul
comunal sau condiþiile de irigare. Exemplele locale pot fi
continuate cu nemiluita, dar existã ºi evidenþe ale bunului comun
naþional, precum calitatea solului, bogãþiile subsolului, condiþiile
de valorificare a apelor, pãdurilor ºi climei. Toate intrând în
categoria bunului comun ºi, din punctul de vedere al filosofiei
politice a democraþiei, ne având alt rost decât de a produce mai
mult bine comun. Tot aºa cum din punct de vedere antropologic
sau religios sunt daruri ale Creaþiei si Creatorului ca un comun
moºtenit de locuitorii unei þãri, zone, regiuni.
Mergând pe aceastã direcþie de gândire care nu poate fi
suspectatã nici de subiectivitate ºi nici de pãrtinire, putem
constata foarte limpede faptul cã locuitorii de la Tropice ºi
Ecuator au ca dar de la Dumnezeu cãldura soarelui, fapt pentru
care nu se confruntã cu facturile la termoficare care-i îngrozesc
pe locuitorii þãrii noastre. De aici, în aceeaºi ordine a logicii
democratice, putem afirma ºi faptul ca, Dumnezeu dãruindune nouã ceva subsol petrolifer ºi cu gaze, nu este corct ca pe noi
sã ne coste barilul sau metrul cub la fel ca pe unii la care importul
este integral, doar pentru cã aºa dicteazã monopolurile lumii ci,
ori rãmânem fiecare cu avantajele pe care le-am moºtenit, ori o
forþã specialã globalizatoare, reglementatã pe cele mai
democratice criterii, se angajeazã sã echivaleze raporturile
dintre petrolul nostru ºi lipsa de cãldurã de la noi, cu raporturile
dintre lipsa de petrol ºi condiþia de culegãtori de banane,
posesori de minereuri sau de cascade oferind mari hidrocentrale
a locuitorilor altor pãrþi ale lumii.
Este o problemã de drepturi cetãþeneºti interne, ca ºi de drept
internaþional pe care, oricât de utopicã ar pãrea rezolvarea ei,
Miºcarea pentru Progresul Satului Românesc preocupatã ºi
dedicatã dezvoltãrii în democraþie ºi prin democraþie a unui
mediu rural european care a fost agresat vreme de o jumãtate
de secol în toate drepturile sale esenþiale la proprietate, nu poate
sã nu-i dedice eforturile de emancipare socialã ºi economicã pe
care ºi le-a propus.
În acest sens, prin hotãrârea participanþilor la cea de a ºaptea
ediþie a Consfatuirii Naþionale a Intelectualilor de la Sate,
Miºcarea noastrã se constituie ºi ca un GRUP DE STUDIU,
REFLECÞIE ªI ACÞIUNE PRIVIND PROBLEMELE
BUNULUI COMUN ÎN ROMÂNIA care va organiza
dezbateri, va monitoriza regimul proprietaþilor de bun comun
de pe teritoriul þarii, îºi va asuma rãspunderea ca, în contextul
retrocedãrilor care astãzi favorizeazã doar anumite categorii,
sã reprezinte interesele moºtenirii lãsate satelor româneºti de
legislaþia lui Alexandru Ioan Cuza, a regelui Carol I ºi regelui
Ferdinant I, va lansa memorii ºi apeluri în acest sens ºi va înainta
propuneri legislative.

Continuãm dezbaterea acestui proiect despre BUNUL COMUN AL CETÃÞENILOR ROMÂNIEI în paginile 11-12 evidenþiind
câteva aspecte ale problemelor moºtenirii istorice a poporului nostru, ale drepturilor lui prioritare asupra acesteia, ca bun comun
naþional care ar putea contribui la dezvoltarea contemporanã a binelui comun, legate în special de problemele energetice care
erau la zi în perioada desfãºurãrii Consfãtuirii noastre. Dar subliniem faptul cã þinem la dispoziþie paginile acestei reviste pentru
orice fel de opinie sau dezbatere pe temele bunului comun ºi ale reflectãrii valorilor acestuia în dezvoltarea localitãþilor þãrii.

SINGURANÞA ENERGETICÃ PRIN FACILITÃÞI ºI IEFTINIRI ACORDATE POPULAÞIEI ÞÃRII
loan ERHAN Vicepreºedinte al Asociaþiei Generale a Economiºtilor din Romania - AGER, Gheorghe MANEA, vicepreºedinte al Miºcãrii
pentru Progresul Satului Românesc, ªtefan RAGÃLIE membru al Asociaþiei de Management Ecologic ºi Dezvoltare Durabilã,propun:

BUNUL COMUN AL APELOR ROMÂNEªTI DÃ DREPT LA PREÞURI
SCÃZUTE PENTRU CETÃÞENII ROMÂNIEI
Inutil de reamintit ce inseamnã energia
electricã ºi termicã, combustibilii solizi ºi
gazele naturale pentru bugetul populaþiei din
Romania.
Volumul mare al subvenþiilor pentru
populaþia cu venit foarte redus, decuplarea
instalaþiilor de incãlzire de la sistemele de
termoficare urbanã, renunþarea la incãlzirea

cu gaze naturale în favoarea lemnului
(fenomen nou apãrut), lipsa pieþei organizate
a combustibililor solizi ºi, consecinþã,
presiunea exercitatã asupra pãdurilor etc.,
toate acestea fac parte dintr-un inventar
incomplet al cauzelor privaþiunilor, sãrãciei
ºi sãrãcirii populaþiei, mizeriei sociale
asociate majorãrii continue a preþului energiei,

veniturilor mici ale pensionarilor, ºomerilor,
þãranilor. Limita de suportabilitate a facturilor
cu utilitãþi de ordin energetic se va atinge,
probabil, in acesstã iarnã.
Ca soluþii de supravieþuire a populalþiei
sãrace, care formeazã majoritatea populaþiei,
se propun urmãtoarele:
(continuare în pag.12)
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Proiectele celei de a ºaptea ediþii a Consfãtuirii Naþionale
a Intelectualilor de la Sate :

CARTE

SI ARTE

o reþea internet de informare culturalã, ºtiinþificã, artisticã ºi iniþiativã cetãþeneascã prin
care se va realiza

HARTA CULTURII CONTEMPORANE
ªI INIÞIATIVELOR LOCALE ROMÂNEªTI
SE PROPUNE ORGANIZAREA UNUI SITE INTERNET
CUPRINZÂND INFORMAÞII DE ACTUALITATE PRIVIND
ÎNTREAGA PRODUCÞIE DE CARTE, ARTE, SPECTACOLE ªI
MULTIMEDIA, PENTRU A ÎNLOCUI SPAÞIILE ALBE, RÃMASE
ÎNCÃ NECARTOGRAFIATE PE HARTA CULTURALÃ A ÞÃRII.
SE VA FORMA ASTFEL O REÞEA VIRTUALÃ: “AUTORI –
EDITORI- PRODUCÃTORI DE SPECTACOLE–DIFUZORI –
CITITORI – SPECTATORI – ALÞI CONSUMATORI DE CULTURÃ”.
SE PREVÃD ORGANIZÃRI PE PAGINI INTERNET, CU
CAPITOLE DIFERITE ªI SISTEM DE CÃUTARE, CU
POSIBILITATEA LIBERÃ PENTRU ORICE PARTICIPANT DE A
INTRODUCE O SCURTÃ INFORMAÞIE DAR ªI UN LINK SPRE
PROPRIUL SITE UNDE POATE OFERI DETALII. SE ASIGURÃ ªI
UN LOC DE ARHIVARE A INFORMAÞIILOR MAI VECHI,
REALIZÂNDU-SE ASTFEL O IMAGINE GLOBALÃ A CREAÞIEI
CULTURALE CONTEMPORANE ÎN ROMÂNIA.

Obiectivele proiectului

O biectivul imediat este crearea unui site-internet

(paginã web) cu acest
titlu prin care sã se ajungã la monitorizarea întregii creaþii culturalartistice contemporane din România, o secþiune prezentând în permanenþã
noutãþile, iar alta arhivând datele mai vechi pentru a le þine o perioadã la
dispoziþia vizitatorilor. În acest mod se va ajunge a se oferi publicului (dar
ºi unor organisme centralizatoare) imaginea de ansamblu a creaþiei cultural-artistice din þarã care, în momentul de faþã, se produce disparat ºi nu
circulã din lipsã de informaþie.
Site-ul va oferi fiecãrui creator, editor, producãtor cultural câte un mic spaþiu
pentru prezentarea unui nou produs, dar ºi posibilitatea unui „link” spre
propriul sãu site sau e-mail unde prezentarea poate sã fie mult mai amplã. Prin
aceasta se va rãspândi informaþia culturalã depãºindu-se handicapul lipsei
unei imagini cuprinzãtoare asupra a ceea ce produce în prezent cultura românã,
dar se va realiza ºi legãtura directã dintre producãtorul cultural-artistic ºi
publicul consumator.
Obiectivul pe termen lung a acestui proiect este ca, prin deshiderea totalã a
unui asemenea site cãtre tot ce înseamnã creaþie contemporanã ºi inventarierea
ei atât în scurte informaþii cât ºi prin posibilitatea de a crea legãtura cu
prezentãrile mai ample pe care ºi le face fiecare creator/producãtor pe site-ul
sãu, sã se realizeze o reþea internet care sã lege între ei: autori-editoriproducãtori-difuzori-distribuitori-manageri, cu cititori-spectatori-amatoricolecþionari-public dornic de informaþie-public dornic de a-ºi selecþiona
opþiunile culturale-public dornic de a citi, a viziona ori a intra în posesia unor
lucrãri. Ea va deveni o agenþie virtualã de carte, spectacole, arte ºi multimedia facilitând informaþia culturalã ºi accesul la produsele ei dar, în acelaºi
timp, va deveni ºi un document electronic de monitorizare a creaþiei culturale
în folosul ºi spre informarea permanentã a celor care o studiazã pe domenii
sau în ansamblu, va deveni ºi o vitrinã a fenomenului cultural românesc, un
instrument de propagandã culturalã uºor de accesat pe plan intern ºi
internaþional, o mãrturie vie a identitãþii noastre culturale pe care numai
spaþiul electronic o poate îngãdui la asemenea dimensiuni, în timp rapid ºi cu
difuzare imediatã.
Cultivatã atent ºi rubricizatã cu pricepere, ea poate deveni cu timpul, prin
alte proiecte care o vor susþine ºi lãrgi, un document esenþial de afirmare ºi de
cunoaºtere a culturii româneºti în ansamblul ei, ca ºi un factor decisiv de
ridicare, prin informaþie complexã, a nivelului cultural al populaþiei.

ARGUMENT PRIVIND NECESITATEA PROIECTULUI

U

n fenomen de izolare culturalã în
jurul a diferite centre zonale se
manifestã în paralel cu înflorirea
nemaintîlnitã a producþiei editoriale
ca urmare a descentralizãrii. Latura
bunã este creºterea ofertei de carte ºi,
în general, de act cultural, iar
dezavantajul constã în imposibilitatea
valorificãrii pe plan naþional a creaþiei
respective, din pricina necunoaºterii
producerii ei de la o “metropolã
culturalã” la alta. Regimul slab al
difuzãrii de carte ºi reviste îºi
demonstreazã de prea multã vreme
ineficienþa ºi, mai ales, costurile mari
cu care îngreuneazã actul cultural, în
aºa fel încât avantajul contemporan
al unui avânt de producþie culturalã
prin libertatea acesteia scoate la ivealã
ºi dezavantajul necunoaºterii ºi
nedifuzãrii unei asemenea producþii.
Creatorii care, din punctul de vedere
al altei ineficienþe - cea a asociaþiilor
profesionale din care fac parte - se
bucurã doar de statutul individual al
valorii lor, îºi gãsesc câmp de
manifestare ºi afirmare doar în
contextul restrâns al unor “metropole
culturale” prea de sine stãtãtoare ºi
prea necunoscute înafara unor înguste
sfere de interes locale, iar produsul
lor cultural nu are nici cum sã fie
cunoscut nici cum sã fie valorificat la
scarã naþionalã, ceea ce reprezintã
riscul de provincializare ºi de ieºire
din circuitul firesc de valori, (sau de
neintrare în acesta). Faptul produce
astfel un grav dezavantaj atât pentru
producãtorul de culturã prin ignorarea
operei sale, cât ºi pentru cultura
naþionalã ca atare, prin incapacitatea
de a beneficia la timp de valorile create. Lipsa unei informãri care sã
monitorizeze valorile culturale reale
conduce atât la nepunerea lor la
dispoziþia publicului, cât ºi la
aculturalizarea acestuia prin
direcþionarea agresivã spre invazia
subproduselor de artã comercialã. În
afarã de acestea, nemonitorizarea
creaþiei culturale actuale conduce ºi
la dezavantajul de a nu putea intra în
Europa cu ceea ce avem mai valoros,
de a deveni, din creatorii unor acte
culturale temeinice, consumatorii
unor importuri subculturale.

OPINIE DE SCRIITOR ªI EDITOR
Dupã 1989 s-a produs în toatã þara o explozie editorialã, viaþa literarã a devenit mult mai
bogatã, s-a descentralizat, s-a demetropolizat. Dar totodatã s-a produs ºi un efect nedorit, o
pulverizare, o separaþie centrifugã. Fiecare scriitor trãieºte în grãdina lui. Bucureºtenii au
parte de Eden. Ceilalþi arã cu greu pãmântul. Dar nu ºtiu ieºenii ce fac clujenii, bãnãþenii nu
ºtiu ce scriu dobrogenii, cãrþile nu mai circulã cum circulau ºi nu mai avem azi o criticã a tot
vãzãtoare, a tot cititoare ci numai critici care ºi ei vãd numai pânã la limita unei mici gubernii
literare. Ne-am bantustanizat ºi e pusã în pericol chiar unitatea literaturii ca fenomen naþional.
La concurenþa dezlãnþuitã de vizual, cultura scrisã nu e pregãtitã sã rãspundã.
DANIEL DR
ÃGAN - poet, romancier ºi fondator al editurii ,,Arania” din Braºov
DRÃ
fost preºedinte al Asociaþiei Editorilor din România

Pentru depãºirea acestei stãri, pentru
a realiza cel puþin acea monitorizare ºi
informare reciprocã atât de necesarã
unui climat cultural productiv,
stimulativ ºi cu adevãrat folositor din
punct de vedere social, propunem
realizarea în totalã independenþã ºi în
respectul tuturor avantajelor culturale
ale descentralizãrii, a unei reþele de
informare reciprocã între creatori,
editori, producãtori, manageri
culturali, ca ºi în relaþia creatorproducãtor cultural-consumator de
culturã, bazatã atât pe internet – ca
formã tehnicã de comunicare, cãt ºi pe
interesul de afiliere, prin liberã voinþã
la aceastã reþea, a unor persoane,
instituþii, organizaþii ºi societãþi
comerciale care simt izolarea
momentului de faþã ºi doresc depãºirea
acestei stãri tocmai pentru realizarea
unei culturi naþionale cât mai diverse,
dar unitarã în posibilitãþile ei de
afirmare ºi evoluþie. În plus, o asemenea
reþea ar putea conduce la iniþiative
libere degrevând unele instituþii de
stat de sarcini organizatorice care nu
le mai corespund, mãrindu-le rostul în
politicile de stimulare a iniþiativelor
societãþii civile în cadrul cãrora se
încadreazã ºi se dezvoltã mult mai bine
creaþia culturalã.
Nu pretindem cã, prin proiectul de
faþã, se va rezolva total problema
valorificãrii producþiei culturale la
scarã naþionalã. Aceasta, ca orice
produs, constituie o problemã de
înfruntare pe piaþa liberã - înfruntare
cu subprodusele care invadeazã ºi
polueazã - ca ºi de educaþie de lungã
duratã pe plan naþional, tocmai prin
avantajarea produsului curat, real ºi
specific, prin reabilitarea ºi reaºezarea
acolo unde trebuie a conceptului
“culturii de masã”. Deoarece pornim
de la ideea cã acest concept are sensuri
de mare importanþã naþionalã, sensuri
mult mai adânci decât demagogia
practicatã de politruci, care înã ne face
sã fim suspicioºi faþã de aceastã
sintagmã. ªi, punând la dispoziþia
întregului public - cititor, spectator,
amator, colecþionar, consumator de
culturã, etc. - informaþiile dintr-o
asemenea reþea, vom realiza un
oarecare pas pentru purificarea culturii
de masã printr-o ofertã ºi o promoþie
mult mai diversificatã decât cea din
asalturile comercialului artistic.
Astfel, o asemenea reþea va fi, pe
lângã un stimulent de cunoaºtere ºi
competitivitate între creatori sau
valorificatori de producþii culturale din
întreaga þarã, ºi un serviciu important
în informarea tuturor categoriilor de
populaþie beneficiare ºi consumatoare
de culturã, aºa cã, proiectul de faþã îºi
va aduce o anumitã contribuþie la
rezolvarea în timp a spinoasei
probleme a nivelului cultural.

8
OPINII DESPRE PROIECT
Ion Marin Almãjan- scriitor,
Timisoara:
Desigur, voi fi alaturi de dumneavoastrã si de ceea ce va propuneti in
plan cultural, prin proiectul ,,Carte ºi
Arte”.
Va recomand pentru ceea ce nazuiti sa
faceti doua personalitati, doua
lumini ale unui tinut fascinant si putin
cunoscut, Tara Almajului din
judetul
Caras-Severin.
Ei
sunt:prof.Iosif Bacila, poet, redactor
sef al revistei culturale “Almajana” la
Liceul din Bozovici si prof. Pavel
Panduru la Scoala elementara din
Prigor
Vasile Tãrâþeanu, scriitor-Cernãuþi
Sunt încântat de proiectul CARTE
SI ARTE ºi mã bucur ca m-aþi inclus
in reþeaua respectivã. Mã voi strãdui
sa fiu, dacã nu un bun emiþãtor,
mãcar o antenã foarte receptivã.
Prof. Laurenþiu Bãdicioiu, redactorºef al revistei “Fereastra”-Mizil
În privinta noului portal “Carte si
Arte”, eu cred cã este o idee extrem de
generoasã, idee pe care deja am
popularizat-o prin prieteni ºi colegii
de la ºcoalã. Voi fi cu adevarat o antenã
pentru zona in care locuiesc-Mizilul
ºi comunele invecinate. Sunt sigur cã
ideea va izbândi pentru ca maieutica
ei se datoreazã unor personalitaþi ale
vieþii culturale româneºti. Vã felicit din
toatã inima ºi sper sã contribui ºi eu la
izbandirea acestui proiect atât de
necesar culturii noastre.
Gheorghe Cârstea
Primarul comunei Hurezani,
judeþul Gorj:
Cu câþiva ani în urmã, atunci când
am obþinut pentru primãrie un calculator ºi a început sã mã pasioneze
descoperirea nu numai a programelor
lui prin care þineam lucrãrile de
administraþie publicã, ci ºi bogãþia de
informaþie care tocmai lipsea ºcolarilor
ºi tuturor locuitorilor comunei, revista
„Albina româneascã” mi-a fãcut
onoarea sã publice un reportaj în care
descria modul cum duminicile ºi în alte
puþine ore libere, în jurul acestui calculator se strângeau, mai întâi tinerii,
apoi tot mai mulþi cetãþeni, iar eu
„navigam” cu ei pânã târziu, în noapte,
dornici sã descoperim cât mai multe
dintre noutãþile lumii în care trãim ºi,
de care, din pãcate, satul românesc încã
este rupt.
Era, pe atunci, o curiozitate la adresa
patimii mele ºi a locuitorilor din
Hurezanii Gorjului pentru care trebuia
sã scot monitorul calculatorului pe
fereastra biroului meu. Dar constat cã
acel caracter de popularizare sau de
schimb de experienþã de atunci, s-a
transformat într-un program care-i
ajutã pe toþi primarii sã facã acelaºi
lucru ºi, care, sunt convins, îi va instrui
pe toþi bibliotecarii sau referenþii
culturali ai comunelor cum sã ofere în
fiecare zi câteva ore educative de înalt
nivel ºi chiar de necesitate de informare
ºi calificare profesionalã, sã punã-n
aplicare posibilitãþile de selecþie
valoricã, mergând poate chiar la
concurenþã cu lucrurile subculturale
de pe atâtea mici ecrane.

Proiectele celei de a ºaptea ediþii a Consfãtuirii

CARTE
o reþea internet de informare culturalã,
HARTA CULTURII
ªI INIÞIATIVELOR
Participanþii la Consfãtuire, reprezentanþi ai filialelor judeþene si sucursalelor locale M.P.S.R ºi A.Co.R
au constituit nucleul acestei reþele ºi fac apel la intelectuali, autoritãþi locale ºi organizatii neguvernamentale
sã sprijine un parteneriat pentru asigurarea unor « antene » formate din grupuri sau persoane în toate
localitãþile þãrii. Acestea urmeazã sa conlucreze la realizarea ºi permanenta înnoire de date publicate ºi
arhivate într-un website care, în baza unui regulament ce fixeazã domeniile consemnate ºi rigorile de
exprimare, va avea ºase meniuri, un forum organizat pe problematici, link- uri spre alte site-uri culturaleditorial-artistice sau ale primãriilor comunale fãcând legãtura între toate acestea, precum ºi sistem
propriu de cãutare, dupã cum urmeazã:
1.INFORMATII – ACTUALITATE
Rubricã înnoitã sãptãmânal, unde orice vizitator al site-ului are la dispoziþie un rând în care informeazã
concis despre o noutate din domeniile prevãzute ºi un buton prin care va oferi link (spre propriul sãu
website unde poate lãrgi ºi ilustra informaþia prin texte, reproduceri ºi orice mijloc multimedia), în
formatul urmator:
A
Localitatea, organizatia
sau instituþia respectiva

B
Denumirea noutãþii, apariþiei,
evenimentului sau iniþiativei

C
D
Datã,preþ,mijloace de Link sau indicare
acces sau participare website personal

Acest meniu permite afiºarea informaþiilor succinte venite din toata þara, atât de la „antenele” care au
intrat în reþea, cât ºi de la noi vizitatori care vor menþiona printr-o bifare în fereastra prin care transmit
dacã vor sau nu vor sã fie luaþi în evidenþa reþelei.
Vor exista în permanenþã douã spaþii: cel al sãptãmânii în curs pentru informaþii la zi ºi cel al sãptãmânii
ulterioare pentru anunþuri fãcute din timp, asigurându-se între acestea un mod interactiv de trecere
dintr-un capitol într-altul.
Prin regulamentul de funcþionare afiºat în permanenþã pe website, prin instructiuni tehnice publicate
suplimentar alãturi de acesta ºi chiar printr-o instruire în întãlniri zonale organizate cu cei ce devin
„antene” ale reþelei, se vor face toate precizãrile necesare fluidizãrii circulaþiei informaþiei în acest
meniu care permite realizarea concomitenta, în reþea, de cãtre toþi vizitatorii, a unei acþiuni informative
permanente pe harta virtualã a întregii þãri, evidenþiind din ce în ce mai amãnunþit identitatea culturalã
româneascã în context european.
2.MONITORIZARE LUNARÃ SISTEMATIZATÃ ªI HARTA CULTURALA A JUDEÞELOR ÞÃRII
Acest meniu compune cu adevãrat harta virtualã deoarece apare chiar sub forma împãrþirii administrative a României cu judeþele ºi Capitala.
Pe spaþiul lui ºi cu mijloacele lui de programare lucreazã redacþia portalului selecþionând ºi sistematizând
lunar sau trimestrial informaþiile introduse ºi înregistrate prin meniul nr.1, în aºa fel încât prin click se
trece treptat la urmãtoarele faze:
apare harta judeþului respectiv cu douã liste: lista domeniilor prevãzute pentru
informaþiile noastre ºi lista localitãþilor, organizaþiilor ºi instituþiilor intrate în reþea;
la deschiderea domeniului apar toate informaþiile judeþene din sfera acestuia (de
exemplu, în domeniul actualitãþilor din viaþa cultural-artisticã, se configureazã harta culturalã
a judeþului marcata cu câte un insemn simbolic sugerând cã e vorba de apariþii de cãrþi sau
publicaþii, spectacole, concerte, conferinþe ºi simpozioane, manifestãri populare, concursuri,
lucrãri de patrimoniu, inaugurari de lãcaºuri de culturã, etc. din fiecare deschizându-se ºi o
fereastrã de text care descrie pe scurt evenimentul);
la bifarea uneia dintre localitãþi, organizaþii sau instituþii, apar informaþiile principale ºi
de mai lungã duratã introduse de acestea în meniul „Informaþii – actualitate” precum ºi linkul
cãtre website-ul personal al fiecãreia, din care se pot obþine tot felul de alte detalii.
3.HARTA REALIZÃRILOR COMUNALE, A INIÞIATIVELOR LOCALE DE DEZVOLTARE ªI A
PARTENERIATULUI PUBLIC-PRIVAT
Este al treilea meniu în care, prin click succesiv apar:
Harta þãrii ºi lista domeniilor de dezvoltare ruralã, fiecare înscris cu câte o culoare;
Harta þãrii ºi linii de legãturã în culoarea domeniului respectiv de dezvoltare ruralã,
între localitãþi care au stabilit forme asociative, parteneriate, consorþii, schimburi de
experienþã, etc;
Harta þãrii cu sublinierea în culoarea domeniului respectiv a localitãþilor care propun
ºi aºteaptã din partea altora parteneriate ºi asocieri.
Prin clik pe fiecare dintre aceste hãrþi se poate trece la harta detaliatã a oricãrui judeþ
iar, de la aceasta, la clik pe lista localitãþilor aflate în reþea, cu evidenþierea realizãrilor
fiecãreia ºi posibilitatea de link pentru comunicare ºi informare directã cu site-ul primãriei
respective.
Menþionãm cã aici sunt prevãzute deocamdatã doar Consiliile Judeþene ºi Primãriile Comunale dar,
în baza experienþei primului an, meniul se va putea extinde la oraºe ºi municipii.

Naþionale a Intelectualilor de la Sate :

ªI ARTE
ºtiinþificã, artisticã ºi iniþiativã cetãþeneascã
CONTEMPORANE
LOCALE ROMÂNEªTI
4.MENIU DE ACCESARE SAU DESCÃRCARE A BIBLIOTECILOR VIRTUALE SAU A
PRODUCTIILOR EDITORIALE CARE SE OFERÃ GRATUIT BIBLIOTECILOR COMUNALE ªI
BIBLIOTECILOR ªCOLARE SÃTEªTI
Prin acest meniu ne propunem sã oferim în primul rând legãturi cu tot ce înseamnã gratuitãþi de carte virtualã
acelor biblioteci ºi ºcoli care intrã în reþeaua noastrã ca „antene” ºi sã facilitãm asemenea relaþii, precum ºi cele
comerciale între editori, difuzori de carte, organizaþii de spectacole, producãtori de CD-uri etc. ºi Consiliile
Locale Comunale care îºi pot face proiecte culturale locale atât pe capitole prevãzute în bugetul local, cât ºi prin
gratuitãþile oferite de producãtorii ºi instituþiile contactate de reþeaua noastrã, facilitându-se apoi legãturile directe.
Þinând seama de faptul cã, din majoritatea localitãþilor, librãriile au dispãrut, prin aceste legãturi directe ce se vor
stabili, noi vom stimula fiecare biblitecã comunalã sau orãºeneascã sã aibã un stand pentru vânzarea de carte, sau
pentru ca, cititorii informaþi prin citirea titlurilor de noi apariþii sã facã direct comenzi. În acest mod ºi editurile îºi
popularizeazã producþia, dar ºi bibliotecile vor primi rabatul comercial oferit de acestea adãugându-l la fondurile
de achiziþii carte acordate de Consiliul Local.
5.MENIU PENTRU UNIVERSITAÞILE POPULARE
Legând în reþea unele Universitaþi Populare existente ºi stimulând înfiinþarea altora, redacþia „Albina româneascã”
realizeazã deja, prin colaborarea efectivã a personalitãþilor academice din Consiliul ªtiinþific al Fundaþiei Episcopul
Grigorie Leu, mai multe module de programã analiticã pentru diverse direcþii în educaþia adulþilor. Textele, sau
prelegerile filmate vor fi oferite prin acest meniu al portalului, pentru a putea fi preluate ºi prezentate oriunde în
þarã alãturi de expuneri ale unor conferenþiari locali. La rândul lor, expunerile realizate pe plan local, vor putea fi
preluate în reþeaua internet creatã ºi fãcute sã circule între universitaþile care au devenit „antene”.
6.MENIU DE EXPOZIÞII VIRTUALE DE ARTA PLASTICÃ ªI FOTOGRAFICÃ, DE
PREZENTARE A UNOR MUZEE SATESTI, COLECÞII LOCALE SAU PARTICULARE,
MONUMENTE DE PATRIMONIU
Este ultimul meniu pe care ne propunem sã-l realizãm în timp, pornind tot de la harta þãrii ºi a judeþelor, cu click
pe locurile unde sunt cartografiate elementele de patrimoniu ºi prezentarea de albume virtuale cu imagini luate din
ele sau reproduceri din expoziþiile unor artiºti, care sã poatã fi folosite ºi în cursurile de educare artisticã ºcolare
sau pentru adulþi, dar ºi ca informaþie turisticã în sprijinul localitãþilor care vor sã atragã vizitatori .
FORUMUL PORTALULUI
Pe domeniile de informaþie culturalã, ºtiinþificã, artisticã, de iniþiative locale, de problematicã cetãþeneascã ºi a
administraþiei locale, de forme asociative ºi de parteneriat public-privat vom face câte un capitol de ForumInternet pentru dezbateri, rãspunsuri la întrebãri ºi consultaþii, având fiecare un moderator ales dintre personalitãþile
academice ale Consiliului ªtiinþific menþionat. La rându-i, acesta poate cere contribuþia altor personalitãþi pentru
aprofundarea dezbaterii sau a consultanþei oferite.
SISTEM DE CAUTARE SI FACILITAÞI FINANCIARE FÃCUTE TUTUROR
PARTICIPANÞILOR LA REÞEAUA CONSTITUITA ÎN JURUL ACESTUI PORTAL
Supunem proiectul de faþã pentru finanþare, sponsorizare ºi sprijin tehnic tuturor firmelor prestatoare de servicii
IT sau producãtoare de echipamente ºi softuri IT, celor din telefonia mobilã, din comunicarea prin cablu ºi prin
satelit, autoritãþilor guvernamentale din comunicaþii, culturã, educaþie ºi programelor europene corespunzãtoare
obiectivelor noastre culturale ºi de stimulare a iniþiativei locale.Subliniem cã este vorba de douã direcþii concomitente:
1.Susþinerea realizãrii website-ului prin finanþãri ºi gratuitãþi de servicii;
2.Stimularea funcþionãrii „antenelor” ºi a realizãrii propriilor lor siteuri în localitãþile þãrii, prin gratuitãþi sau
discounturi la echipamente ºi abonamente pentru servicii, acordate Primãriilor Comunale ca ºi tuturor Consiliilor
Locale sau Judeþene ºi altor instituþii din subordinea acestora sau chiar societãþi private, care se angajeazã sã
acorde un numar de ore de funcþionare a echipamentelor ºi abonamentelor obþinute cu asemenea reduceri, pentru
toate formele educaþionale locale: ºcoalã, bibliotecã comunalã sau orãºeneascã, universitate popularã, cãmin
cultural, organizaþii culturale cu scop nelucrativ.
PROIECTUL DE REGULAMENT
Regulamentul va cuprinde domeniile cãrora le sunt dedicate meniurile ºi capitolele de forum ale acestui website:
informaþia culturalã, ºtiinþificã, artisticã, de iniþiative locale, de problematicã cetãþeneascã ºi a administraþiei
locale, de forme asociative ºi de parteneriat public-privat, prevãzându-se, tot în aceste domenii, consultaþii, dezbateri
ºi facilitarea de relaþii directe pentru asocieri ºi iniþiative comune bilaterale sau plurilaterale între membrii reþelei,
adicã cei ce devin „antenele” locale. Contribuind direct la realizarea unei asemenea reþele informative ºi beneficiind
de toate facilitãþile ce li se oferã prin ea, cei ce devin antene locale vor fi informaþi exact despre toate facilitaþile
financiare, sau donaþiile de utilaje la care se angajeazã firmele de specialitate ºi instituþiile ce se înscriu sã susþinã
acest sistem de lucru în reþea internet. Regulamentul va preciza, de asemenea, rigorile de exprimare, abordare
tematicã ºi orientare moralã pentru toþi cei ce introduc textele lor în aceastã reþea, ca ºi dreptul organizatorilor de
a le monitoriza siteurile pentru care cer link, privind respectarea aceloraºi rigori.Privind perfecþionarea continuã a
legãturilor în reþea, va propune consultãri periodice on line sau în întruniri de reprezentanþi, pentru clarificarea
tuturor problemelor de funcþionare apãrute pe parcurs, îmbunãtãþirea tematicii abordate ºi a construcþiei
computerizate, lãrgirea ariei de adresare.
În funcþie de finanþatorii, instituþiile ºi autoritãþile care se vor implica, va preciza componenþa ºi modalitatea de
alegere a Consiliului de Administraþie.
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OPINII DESPRE PROIECT
Romulus Turbatu-Editor
Coordonator-”Lamura”:
Cititorii noºtri de limbã românã de
peste hotare vor a vea un generos
cadru de informare ºi afirmare.
Elena Stoica – Director Centrul
pentru Conservarea ºi Promovarea
culturii Tradiþionale - Vâlcea:
Sunt numeroase ºi diverse
manifestãrile culturale care – cu toate
dificultãþile ce se întâmpinã-se
organizeazã în judeþele þãrii. Din
aceastã perspectivã în judeþul Vâlcea
existã constante preocupãri pentru
pãstrarea unor manifestãri tradiþionale,
mãrturii elocvente ale civilizaþiei
rurale româneºti. Desigur, preocupãri
similare existã ºi în alte judeþe ale þãrii,
dar nu în mãsura necesarã informaþia
menitã sã asigure popularizarea lor
largã este asiguratã. Informarea venitã
la timp ºi de la sursã s-ar putea înscrie
ca un prim pas al unui amplu schimb
de experienþã, contribuind la o
veritabilã stimulare a iniþiativevelor
culturale de acest gen. Iniþiativa
Miºcãrii pentru Progresul Statului
Românesc, care urmeazã sã se
materializeze în portalul ,,Carte ºi
arte” în structura cãruia extinderea
informaþiei privitoare la activitãþile
culturale din toate judeþele þãrii deþine
un loc distinct, se poate dovedi un
puternic ºi permanent sprijin nu doar
de naturã informaticã, ci menit sã determine o autenticã emulaþie creatoare
. O amplã hartã la dimensiunile þãrii
întregi care sã cuprindã cele mai
rezonante manifestãri de culturã ar fi o
realizare de care ar putea benficia toþi
cei care se dedicã promovãrii culturii
tradiþionale. Suntem de aceea cu
sentimente depline alãturi de cei ce vor
sã materializeze oasemenea generoasã
iniþiativã mediaticã.
George Corbu
Preºedintele Uniunii Epigramiºtilor
din Romania:
Iniþiativa creãrii unui portal „Carte
ºi arte” prin care sã se realizeze o
informaþie cât mai cuprinzãtoare în
legãturã cu manifestãrile culturale din
întreaga þarã (apariþii de carte,
expoziþii de artã, spectacole,
festivaluri folclorice, concursuri de
creaþie º.a.) constituindu-se în acest fel
o veritabilã hartã a prezenþei ºi
dinamicii culturii în viaþa localitãþilor
urbane ºi rurale – privilegiind între
altele principiul localismului creator
formulat de Alexandru Dima – mi se
pare nu numai beneficã, ci urgentã,
responsabilã în cel mai înalt grad de
soarta spiritualitãþii naþionale ºi
profund justificatã în aceste vremuri
în care cultura pare a nu mai figura
printre prioritãþile factorilor
decizionali ºi ale instituþiilor abilitate
cu asemenea atribuþii majore. Între
aceste manifestãri ar putea sã-ºi
gãseascã un loc distinct ºi festivalurile
ºi concursurile naþionale de umor –
epigramã ºi caricaturã, fabulã ºi prozã
satiricã, etc. – la a cãror desfãºurare
Uniunea Epigramiºtilor din România
ºi Uniunea Caricaturiºtilor Români
sunt implicate activ ºi permanent,
având în vedere faptul cã anual în þarã
sunt organizate circa 20 de asemenea
sãrbãtori ale spiritului.

(continuare din pag1)

OPINII DESPRE PROIECTUL
,,CARTE ªI ARTE”
þãrii, bibliotecile orãºeneºti care vor putea descãrca de pe internet carte

IONEL CHIRIÞÃ - Primarul Oraºului Hârºova
Preºedintele Asociaþiei Oraºelor din Romania

continentului nostru, existenþa mai apropiatã ºi comunicarea cât mai directã.
În acest context, o reþea de comunicare culturalã prin forme moderne, care sã
ofere aceleaºi ºanse de informare cetãþenilor din diferite localitãþi, aflate la
diferite niveluri de contact cu cartea ºi mass-media, aºa cum a fost propusã la
recenta ediþie a Consfãtuirii Naþionale a Intelectualilor de la Sate, realizânduse pe internet o Hartã Culturalã a României aptã de a contribui la formarea ºi
informarea celor care nu mai dispun de biblioteci, de librãrii ºi ale cãror
iniþiative culturale, cu toate cã supravieþuiesc, rãmân necunoscute restului
populaþiei româneºti, este o propunere cãreia îi apreciez nu numai valoarea
educativ-cetãþeneascã, ci ºi posibilitatea de realizare rapidã prin mijloacele
tehnice de care dispunem astãzi.
Pe lângã faptul cã iniþiativa aparþine acelor intelectuali devotaþi satului ºi
formãrii educaþionale în micile comunitãþi care, prin grija unor asemenea
apostoli au dat mari oameni ai þãrii, mã bucurã mult faptul cã într-un asemenea
demers s-au implicat confraþi de-ai noºtri, primari comunali cãrora nu le este
indiferentã identitatea culturalã a localitãþii lor, care se gândesc la viaþa
spiritualã a concetãþenilor lor, la mijloacele de care pot sã dispunã ºcolile ºi
bibliotecile lor ºi la existenþa beneficã pe care localitãþile o pot avea
integrându-se într-un circuit cultural , printr-o asemenea reþea informativã.
De fapt, cum la noi diferenþa dintre oraº ºi sat nu este chiar atât de mare ºi,
mai ales, legãturile dintre oraº ºi sat sunt temeinice aproape în fiecare familie,
iar greutãþile în reaºezarea vieþii culturale locale, agresiunea mediaticã
subculturalã ºi problemele administrative ale ºcolilor sunt aceleaºi, ca
reprezentant al primarilor din oraºele þãrii nu simt deloc nevoia sã mã disociez
de un asemenea demers ci, dimpotrivã, sã-l susþin, sã-mi afirm speranþa cã o
asemenea reþea va asocia prin existenþa ei virtualã ºi multe dintre oraºele
MARIANA GÂJU- primarul comunei Cumpãna
Vicepreº. al Asociaþiei Comunelor din România:

strãinãtate, se afirmã în aceastã direcþie identitãþi de
viaþã culturalã proprie, specificã ºi beneficã pentru
cetãþenii lor, chiar în cartiere, sectoare ºi
arondismente ale marilor localitãþi. Dacã localitatea
idealã este ,dupã unii, cea în jur de 20 - 30.000 de
locuitori, înseamnã cã o asemenea comunitate poate
cãpãta identitate proprie înscriindu-se cu specificul
ei pe harta culturalã a þãrii.
Iatã de ce susþin cu convingere proiectul de a se
realiza pe internet o hartã culturalã a þãrii la care sã
contribuim cu toþii prin înnnoirea informaþiei care
va defini, în contextul european în care am intrat,
specificul românesc prin care noi ne aducem
contribuþia la dezvoltarea continentului.
Acesta este punctul meu de vedere în calitate de
primar al unei comune, poate avantajate ca poziþie,
dar ºi cu oameni care m-au ajutat sã redresez din
plin viaþa culturalã ºi spiritualã, aºa cã intrarea întro asemenea reþea ne va da posibilitatea sã sugerãm
ºi altora exemple de iniþiative din realizãrile noastre.
În acelaºi timp, însã, în calitate de preºedintã a
organizaþiei judeþene a A.Co.R ºi de aleasã a
primarilor din toatã þara, nu pot sã nu mã gândesc,
în legãturã cu acest generos ºi foarte bine venit
proiect al unei reþele internet care sã sprijine viaþa
culturalã a localitãþilor þãrii, la acele comune
dezavantajate, unde ºcolile, bibliotecile,
aºezãmintele culturale ridicã grave probleme. Faþã
de bruma de bani pe care unele Consilii locale o pot
da pentru mici înnoiri la fondul de carte, o legãturã
prin internet, cu tot ce înseamnã carte ºi informaþie
virtualã, ar costa destul de puþin, dar ar putea aduce,
pentru tineret ºi adulþii cititori, legãtura permanentã
cu întreaga viaþã culturalã. Dacã, în acest context,
editorii din þara noastrã, ar ºi dãrui gratuit unele
cãrþi prin internet ºi dacã instituþiile ºi firmele
interesate ar organiza scurte instruiri cu bibliotecarii
în aºa fel încât, împreunã cu oamenii care se strâng
la bibliotecã, ei ar „naviga” câteva ore pe internet
oferindu-le tot ceeace nu se gãseºte în rafturile
bibliotecilor lor sãrace, atunci am face în foarte scurt
timp un pas imens pentru culturalizarea întregii
populaþii de la sate.
Eu salut acest proiect; eu mã dedic lui ºi îi îndemn
pe toþi primarii comunelor noastre sã facã la fel, iar
firrmele interesate, ca ºi alþi sponsori posibili, sã
acorde gratuitãþi ºi facilitãþi pentru ca sã putem
realiza cît mai repe acest lucru cu care ne vom mândri
cu toþii: HARTA CULTURALÃ A ROMÃNIEI
CONTEMPORANE - fiinþând în permanenþã pe
internet, aºa cum se spune în proiect: „într-un mod
interactiv, realizându-se prin participarea tuturor
localitãþilor ºi oferind informaþie culturalã tuturor
locuitorilor acestor localitãþi.

A

gratuitã, casele de culturã care pot organiza cercuri de vizitatori ai site-urilor
educative, universitãþile populare cãrora li se vor oferi cursuri ºi a cãror nevoie
se simte din ce în ce mai mult, mai ales pe tematica existenþei noastre în cadrul
familiilor Europei. Iar, cum acest portal internet iniþiat îºi propune sã acorde
în egalã mãsurã spaþiu problematicilor ºi iniþiativelor cetãþeneºti,
parteneriatului public-privat în iniþiative de dezvoltare, sunt convins cã
primãriile oraºelor, formele de asociere rural-urban în rezolvarea unor
probleme zonale, vor afla, prin participarea lor la aceastã reþea, modalitãþi
îmbunãtãþite de cooperare ºi de schimb de experienþã.
Vreau, cu acest prilej, sã subliniez valoarea foarte pragmaticã a acestui
proiect la care subscriu. Modul cum este gânditã organizarea lui prin facilitãþi
fãcute de cãtre fiecare susþinãtor: Instituþiile publice, în frunte cu primãriile,
sunt chemate sã punã, în timpul liber, dotãrile lor electronice la dispoziþia
programelor cultural educative, dar nu sunt excluse de la asemenea „donaþii
virtuale”nici societãþile comerciale, din sectorul privat, care vor s-o facã.
Spre a încuraja asemenea gesturi, societãþile care comercializeazã echipamente
I.T. ºi cele care presteazã servicii de comunicaþie, sunt îndemnate sã ofere
discounturi, preþuri preferenþiale ºi gratuitãþi clienþilor care se angajeazã la
un numãr de ore-internet pe sãptãmânã acordat unor asemenea preocupãri.
Mai târziu, sau chiar concomitent cu aceasta, vom putea proceda la donaþii
cãtre ºcoli ºi instituþiile culturale din partea celor care-ºi înnoiesc
echipamentele ºi - de ce nu – la facilitãþi de taxe sau la un timbru pe produse
oferite de societãþile comerciale din domeniu, în scopul întãririi pe o asemenea
cale a vieþii cultural-educative a oraºelor.
Nu îndrãznesc încã sã mã gândesc la prevederi în bugetele instituþiilor centrale ale statului care reprezintã formarea populaþiei ºi identitatea noastrã
culturalã, dar sunt convins cã acestea vor veni în mod automat dacã noi, la
nivel local, vom da exemplele de care este nevoie.
Sunt convins cã în Comitetul Director al Asociaþiei Oraºelor din România,
vom veni ºi cu alte idei de susþinere a acestei iniþiative care prezintã avantajul
de a putea fi aplicatã imediat, oriunde existã sau pot exista mijloace internet
ºi sugerez o licitaþie pentru stimularea donatorilor dintre firmele interesate.

O m u l

uzim foarte des la radio, in emisiuni de
televiziune, citim prin ziare, este intratã în conºtiinþa
colectivã opinia cã întotdeauna au venit vremurile
peste noi(oamenii obiºnuiþi). Se pare cã nu am reuºit
niciodatã sã (ne) controlãm aceastã “venire”. Aºa ºi
acum, cu tranziþia de la ceva ce nu ne-a fost foarte
clar, la ceva ºi mai neclar pentru foarte mulþi dintre
noi.
Situaþia ne-ar fi fost desigur mai favorabilã, dacã
am fi fost informaþi ºi nu de cineva anume, ci chiar
de noi înºine, prin acea dorinþã de cunoºtere pe care
doar limitãrile materiale ar putea-o înfrâna.
Un rol extraordinar în formare ºi cunoºtere, în
circulaþia rapidã a informaþiei îl are internetul. Este
ºi cel mai democratic mod de comunicare ºi
exprimare publicã, oricine poate fi prezent în marea
reþea, respectându-i totuºi regulile, dar complet liber
fãrã nici un fel de cenzurã ºi control al informaþiei,
exprimate de interese politice, aºa cum se întamplã
în mediile tradiþionale de informare.
Repetând istoria cu radioul ºi televiziunea terestrã,
apoi cu sistemele prin satelit, acum ne dorim cu toþii
sã fim conectaþi la internet oriunde am locui. Pentru
aceasta sunt furnizorii de internet, care promit cu
toþii viteze ºi trafic, superoferte ºi megareduceri.
Existã planuri ºi programe unele guvernamentale,
altele pompoase ºi foarte costisitoare pentru
introducerea internetului în mediu rural, în ºcoli, în
administraþie ºi pentru publicul larg. Majoritatea
lor se bazeazã pe proiecte finanþate din diverse
fonduri ºi sunt în general proiecte destinate utilizãrii
colective restrânse.
Cu cât sunt mai costisitoare, cu atât sunt mai
mediatizate, deoarece beneficiazã de bugete mari ºi
interese pe mãsurã. Pentru potenþialii beneficiari
este bine cã se realizeaza, e ceva mai mult decât
deloc.
Imaginea este însã comparabilã cu cea de pe
vremuri, a televizorului din cãminul cultural în faþa
cãruia se strângeau seara sãtenii sã vadã cu toþii
telejurnalul ºi apoi eventual filmul. Deosebirea este
cã la un televizor se puteau uita treizeci de oameni,
însã la un calculator poate lucra doar unul.
Dar cum spuneam, vremurile se schimbã repede.
A venit vremea ca orice locuitor din mediu rural
sã aibã telefon ºi internet în casã farã sã plãteascã
o avere.
Sunt aproape 10 ani de când colind þara ºi instalez
telefoane în locuri în care nimeni nu visa. Am avut
parte de multe împliniri de acest fel. Oameni care
vorbeau la telefon ºi nu le venea sã creadã. Trãiam
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în acele momente sentimentul unei realizãri
deosebite; uitam chiar de bani, de afacere, treceam
în planul absolut uman al relaþiei cu cei cãrora le
instalasem telefoane.
Companiile, în general furnizorii de servicii,
trateazã relaþiile cu mediul rural în cifre, simplu ºi
sec. Oamenii sunt cifre, abonaþi care aduc bani. Pentru
cei mai mulþi trebuie sã faci investiþii foarte mari,
nerentabile economic din cauza densitãþii mici de
populaþie.
Graþie sistemului în care am crezut ºi pe care l-am
promovat (CDMA în banda de 450 mhz), a
serviciului integrat voce-date Zapp furnizat de
Telemobil, instalarea unui telefon în varianta fixã
pentru voce ºi acces la internet este foarte uºoarã ºi
accesibilã imediat.
La iniþiativa firmei Centrul de Comunicaþii, în baza
colaborãrii cu Federaþia Administraþiilor Locale din
România, Asociaþia Oraºelor din România, cu
sprijinul ºi implicarea activã a Asociaþiei
Comunelor din România, dorim sã facem ºi mai
accesibil serviciul oferit de Zapp, prin telefonia fixã
Zapp FixTel, pentru tot mai mulþi locuitori din
mediul rural ºi din alte zone în care comunicarea
mai este o problemã.
Rãspundem în acest fel ºi ne oferim colaborarea în
cadrul iniþiativei Miºcãrii pentru Progresul Satului
Românesc, privind alcãtuirea unei reþele de “antene”
culturale, în cadrul proiectului
“HARTA
CONTEMPORANÃ ROMÂNEASCÃ A VIEÞII
CULTURALE ªI INIÞIATIVELOR LOCALE”
Florin MAN
Director de Programe-Centrul de Comunicaþii

NOTA REDACÞIEI:
Vedem în articolul de mai sus cum, o primã
ofertã a ºi apãrut. Ea nu pare a fi doar o ofertã
comercialã ci, aºa cum am solicitat în apelul
nostru, are o credibilã bazã tehnicã oferind o
soluþie concretã de conectare facilã la internet.
Suntem convinºi cã mai existã ºi alte soluþii
tehnice care corespund, mai ales condiþiilor din
ruralul românesc ºi cã cercetarea în domeniu va
fi sensibilizatã de apelul nostru, contribuind atât
cu soluþii tehnice cãt ºi cu programe care sã
faciliteze funcþionarea unui asemenea portal, iar
firmele comerciale, conºtiente de necesitatea
aportului social pe care îl presupune un
asemenea demers, vor face reduceri, facilitãþi ºi
donaþii pentru ca sã putem da fiecãrei localitãþi
a þãrii ºanse egale de racordare ºi afirmare în
aceastã reþea.

BUNUL COMUN AL CETÃÞENILOR ROMÂNIEI ªI DATORIA GUVERNÃRII DE A LE ASIGURA FOLOSIREA LUI

Pentru a nu se întâmpla cu biocombustibilii ceea ce s-a întâmplat cu
înstrãinarea petrolului românesc!

NU VREM SÃ AVEM ªI UN ,,BIO-PETROM”
CU CAPITAL MAJORITAR STRÃIN

Înainte de toate cred cã trebuie sã fie
limpede cã pasivitatea sau pseoudointervenþia devin vinovate sau chiar ucigaºe.
într-o epocã în care semnalele ne aratã cã
apocalipsa ecologicã a demarat, întru-un context în care nu se face nimic sau aproape
nimic
pentru
reducerea
noxelor
combustibililor fosili sau nucleari cu toate cã
pãtura de ozon continuã sã se îngusteze
aducând pârjolirea a milioane de hectare,
cancerizarea viului, efectul de serã, creºterea
oceanelor cu toate cã vizibil catastrofalele
schimbãrii climatice inducând numai pierderi
cum sunt inundaþiile, seceta prelungitã,
alunecãrile de teren ci ºi recesiunea
economicã fãrã precedent, într-un timp în care
în loc sã stopãm treptat, dar ferm, încãlzirea
globalã participãm impasibili la distrugerea
echilibrului terestru ºi deci la anhilarea
treptatã dar sigurã a condiþiilor necesare
desfãºurãrii normale a vieþii, la nimicirea
biodiversitãþii planetare.
Acestui spectru al poluãrii globale i se
adaugã la noi permanenþa insecuritãþii
energeticii poluante ºi nesiguranþa bugetarã
cauzatã de ºantajul petrolier ºi al gazelor
Aceastã epocã a dependenþelor politicoeconomice ºi a poluãrii generalizate trebuie
încheiatã. Acest capitol al existenþei noastre
pote fi ºi trebuie închis. Avem nevoie de o
schimbare radicalã. Trebuie sã ne regãsim
prioritãþile ºi sã înþelegem cã astãzi problema
Nr. 1 a României este reorientarea unei
pãrþi considerabile a agriculturii spre
producþia de energie curatã.
Se discutã aprins în aceste zile, de bugetul
pe 2007, de standarde europene, de
scumpirea gazelor, de dezvoltare durabilã, de
scumpirea energiei termice de programe postaderare, dar ºi despre culoarea hârtiei igenice
la parlament.
Toate aceste dezbateri, reale sau marginale
riscã sã rãmânã forme goale de conþinut dacã
nu vom aborda frontal ºi pragmatic
necesitatea schimbãrii radicale a opticii
dezvoltãrii dacã nu vom aborda frontal

prioritatea lichidãrii crizei energetice prin
reorientarea, de primã urgenþã spre energii
curate, biocombustibili, biodiseli.
Numai pe aceastã cale putem obþine
stabilitate economicã, independenþã
energeticã, mãsuri eficiente pentru stãvilirea
poluãrii regionale ºi globale. Trebuie sã fim
conºtienþi cã schimbarea radicalã pe care o
propunem reprezintã un proiect strategic de
anvergurã naþionalã ºi importanþã istoricã.
Brazilia utilizeazã 85 % din consumul
motoarelor cu ardere internã biocombustibili.
Producþia totalã a Braziliei de ethanol pe
2006 este de 4,2 miliarde galoane, 819
milioane de galoane reprezintã exportul pe
2006. Brazilia a devenit lederul mondial al
producþiei de energii curate. Nu trebuie sã
uitãm însã strâns legat de producþia de etanol,
cã e totodatã lider mondial ºi în producþia
de zahãr, sfecla de zahãr cultivatã pe 8,5
milioane km/2 fiind materie primã a
ethanolului:
Potrivit datelor ARIS (Agenþia Românã
pentru Investiþii Strãine) numeroase firme de
peste hotare fac investiþii masive (mai ales în
judeþele sudice) pentru a achiziþiona fie
terenuri agricole, fie, de la producãtori, rapiþã,
soia ºi floarea soarelui.
Un joint-vanture americano-canadian e pe
cale sã inaugureze în România o fabricã de
ethanol. Sunt angajaþi în cumpãrãri de terenuri
în judeþul Cãlãraºi companii olandeze iar în
achiziþii de materii prime pentru
biocombustibili firme portugheze, germane,
spaniole etc.
În 2006 suprafaþa cultivatã cu produse bio
reprezintã cca 70.000 ha, adicã sub 1% din
potenþialul nostru agricol. Studiile de
specialitate aratã cã agricultura noastrã ar
putea produce biomasã pe 10-15 % din
suprafaþa agricolã. Asta în ceea ce priveºte
plantele oleaginoase din care se extrage
methanolul, spre deosebire de cele zaharoase
(sfecla ºi trestia de zahãr) din care se fabricã
ethanolul.
Deci e vorba sã cultivãm pe 1-2 milioane

CÂTEVA ELEMENTE PENTRU O POLITICÃ
NAÞIONALÃ ÎN DOMENIUL PROMOVÃRII
BIOCOMBUSTIBILILOR

Precizãri naþionale
Conform Agenþiei Internaþionale a Energiei materialul produs prin fotosintezã
precum: lemnul, plantele sau deºeurile agricole ori municipale, fac parte din
biomasã. În Politica Naþionalã pentru Energie din SUA, biomasa cuprinde
culturile agricole, deºeurile din agriculturã, pãdurile rapid crescãtoare (sunt
cruþate pãdurile naturale), deºeurile forestiere, deºeurile avicole.
Biocombustibilii sunt substanþe de tipul esterilor, eterilor, altor tipuri de substanþe
obþinute din biomasã celulozicã. Se adaugã ºi biogazul ºi, în perspectivã, ºi
hidrogenul obþinut din biomasã. Procedurile pe bazã de bioalcooli sunt alternative la benzina convenþionalã, iar cele obþinute din plante oleaginoase
(esterificate sau nu) înlocuiesc, parþial sau total, motorina, de unde numele de
biodiesel.
Pentru politica româneascã de valorificare a biomasei se propune definiþia cea
mai cuprinzãtoare, aceea din SUA, care include ºi pãdurile rapid crescãtoare.
Argumentare: teren disponibil, utilizare ºi la fabricarea hârtiei ºi celulozei;
nevoia unor reforestãri rapide a suprafeþelor de teren defriºate aluziv, ameliorarea
climatului din sudul þãrii.
.Obiectivul politicii de promovare a biocombustibililor
Obiectivul ar trebui sã fie o sintezã între cerinþe de cercetare:
- valorificarea în scop economic ºi ecologic, prioritar a deºeurilor de biomasã
(din agriculturã, silviculturã, ferme agricole);

ha (incluzând dealuri ºi pârloagele) rapiþã ºi
alte plante dar nu pentru a exporta materie
primã ci biocombustibili.
În disperare se cautã alternative la
importurile noastre de combustibili fosili:
Se încearcã parteneriate pentru energii
regenerabile (forþa vântului, soarele, valurile
pot produce cum se ºtie energie curatã)
Preºedintele României reitereazã un rol
important al cãrbunelui în balanþa energeticã.
Din pãcate energiile curate , alternative nu
pot reprezenta în balanþa energeticã decât un
procent infim de o cifrã iar readucerea în prim
plan a combustibililor fosili nu poate fi decât
o cârpãcealã contrazicând ºi mãsurile care
se iau pe plan mondial împotriva degradãrii
mediului, a poluãrii generalizate.
Este momentul opþiunilor
1.Sã rãmânem în continuare exportatori, de
astã datã de biomasã dar ºi victime împãcate
cu soarta lor, al ºantajului gazo-petrolier
Sau
2.Vom produce singuri biocombustibili
necesari economiei, devenind autonomi
energetic ºi deci real independenþi.
În urmã cu câþiva ani participând la
Bucureºti la lansarea uneia din cãrþile sale
Directorul Institutului de veghe mondialã
reputaul ecologist Lester Brown exprimã o
idee de sintezã.,,Socialismul a pierdut pentru
cã n-a respectat legile pieþii. Capitalismul
poate pierde dacã nu va respecta legile
naturii.”
Vã invit sã gândim împreunã cum am putea
da viaþã proiectului naþional al treceri la
biocombustibili.
Sã nu mai exportãm biomasã pentru alþii
s-o producem ºi s-o folosim noi înºine ºi sã
exportãm ºi altora produsul finit:
biocombustibili.Sã transformãm acest proiect
într-un program viabil.
-Cum poate prinde, rapid, în câþiva ani, viaþã
acest proiect?
Rãmâne sã dezbatem
în comisii
specializate: care sunt ºansele de
implementare, de primã urgenþã ale unui program de anvergurã naþionalã ºi europeanã
construcþia unei Companii Naþionale a
Biocombustibililor pe bazã de parteneriat
acþionari stat-privat, proiect – secvenþã
crucialã în dezvoltarea durabilã a României
moderne.
Pr
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- punerea în valoare a terenurilor agricole prin culturi destinate obþinerii
biocombustibililor ºi ca sursa de biomaterii prime non-alimentare;
- aport la balanþa energeticã deficitarã a României.
Cele trei cerinþe pot definii noþiunea de „interes naþional” în domeniul biomasei
ºi astfel, obiectivul politicii poate fi formulat astfel: „Valorificarea biomasei în
interesul economiei naþionale”.
Dimensiunea economicã
Potenþialul de biomasã are valori aproximative; se apreciazã cã numai 2-3%
din acest potenþial este valorificat în prezent, 87-88% din el fiind transformat,
în zona ruralã, în energie termicã.
Din cele 8 mil tep/an biomasã (mai exact, 7,6 mii tone echivalent la 318,109
mil Mj/an), 4799 mii tep/an revin cerealelor, paielor, corzilor de la viþa de vie,
545 mii tep/an reprezintã deºeurile organice urbane, 487 mii tep/an – deºeurile
de lemn, iar lemnul din pãdure, lemnele de foc, totalizeazã alþi 1175 mii tep/an
[7]. Biogazul (deºeuri organice din ferme ºi complexele zoo) intervine cu 588
mii tep/an.
Sectorul utilizãrii însumeazã 550 cazane pe bazã de lemn pentru obþinerea de
apã caldã pentru termoficare, 16 boilere pentru încãlzire urbanã, cu o putere
instalatã de 80MW ºi 15 mil sobe ºi cuptoare ce funcþioneazã cu lemn ºi deºeuri
agricole, destinate încãlzirii caselor ºi preparãrii alimentelor.
Dupã unele opinii [6,8], dacã 10% din suprafaþa þãrii s-ar cultiva cu rapiþã s-ar
putea asigura necesarul de combustibil întregului parc de maºini din agriculturã.
Din 400.000 ha cultivate cu plante ce conþin zahãr (tip sorg, de pildã) s-ar
obþine etanol ºi pe aceastã bazã, înlocuitori ai benzinei.

SINGURANÞA ENERGETICÃ PRIN FACILITÃÞI ºI IEFTINIRI ACORDATE POPULAÞIEI ÞÃRII
loan ERHAN Vicepreºedinte al Asociaþiei Generale a Economiºtilor din Romania - AGER, Gheorghe MANEA, vicepreºedinte al Miºcãrii
pentru Progresul Satului Românesc, ªtefan RAGÃLIE membru al Asociaþiei de Management Ecologic ºi Dezvoltare Durabilã,propun:

BUNUL COMUN AL APELOR ROMÂNEªTI DÃ DREPT LA PREÞURI
SCÃZUTE PENTRU CETÃÞENII ROMÂNIEI

(continuare din pag6)

1. Pe termen foarte scurt, pânã la venirea
iernii, se considerã oportunã distribuirea
prioritara a energiei electrice provenite din
surse hidroenergetice (ºi care costã cu circa
50 la sutã mai puþin decât energia electricã
provenitã din arderea combustibililor fosili
sau din energetica nuclearã) cãtre populaþie
ºi instituþii publice.
Energia electricã din surse hidro (pondere
de circa 16 la sutã in totalul energiei electrice
dupã provenienþã) acoperã cu prisosinþã
necesarul populaþiei ºi al instituþiilor publice.
În condiþiile in care sursele de energie ale
României au fost externalizate (soluþie ilogicã
economic, politic, strategic, social), preþul
energiei nu va mai depinde de costurile de
producþie, ci numai de interesele proprii
strãinilor: populaþia va suporta aviditatea
pentru profit rapid ºi maxim al noilor
proprietari. În gestiunea guvernanþilor
români rãmâne, încã, hidroenergia care ar
putea fi folositã în interes naþional (noþiune
neuzualã in ultimii 16 ani) ºi, mai ales, în
interesul celor sãraci.
Dirijarea energiei electrice provenite din
surse hidro cãtre sectorul de afaceri nu este
agreata de UE, fiind o subvenþie mascatã,
(preþ mai redus decât al energiei electrice de
pe pieþele UE), iar folosirea ei în scopuri de
speculã (cumpãrã ieftin, vinde scump) nu
este de acceptat. Utilizarea în amestec cu
energia termoelectricã, pentru a-i scãdea
preþul acesteia din urmã, nu mai este posibilã
din cauza privatizãrii sectorului termoelectric.
Singura soluþie raþionalã este distribuirea
cãtre populaþie la preþul ce reflectã costurile
mai reduse pentru generare. Instituþiile
publice (ºcoli, cãmine, spitale etc.) se înscriu

Vã facem cunoscutã

în aceeaºi logicã a folosirii avantajului
comparativ al hidroenergiei in interes
naþional.
2. Aproximativ 10.000 gatere (dupa
aprecierile noastre) prelucreazã anual circa
14 mil. mc lemn, rezultand aproape 3 mil.
mc echivalent lemn sub formã de rumeguº.
Populaþia din mediul rural are nevoie, pentru
încãlzire, de circa 1,5 mil. mc. lemn/an,
combustibil ce se obþine astãzi, pe piaþa
nereglementatã, care comercializeazã ºi lemn
din tãieri ilegale din pãdure.
În Europa existã o gamã foarte diversificatã
de instalaþii simple de compactare/brichetare
uscatã a rumeguºului de lemn pentru a se
obþine un combustibil similar lemnului,
folosit la încãlzirea locuinþelor. O asemenea
instalaþie se fabricã ºi la Braºov de cãtre o
intreprindere particularã. Preþul ei
variazã între 10-30 mii dolari, în funcþie de
capacitatea de compactare ºi de prezenþa
anexei de uscare a rumeguºului,dacã acesta
are o umiditate prea mare.
Obligaþia - prin lege - ca fiecare gater sã-ºi
aibã, în completare, ºi o instalaþie de
compactare a rumeguºului ar face ca în
circuitul economic naþional sã aparã 1-2 mil.
echivalent mc lemn, sub forma de brichete,
acoperindu-se astfel, necesarul de
combustibil din mediul rural ºi salvând de la
taiere mii de hectare de pãdure. Suplimentar,
se evita poluarea apelor curgãtoare ºi a
terenurilor agricole cu rumeguºul depozitat
sau îndepãrtat haotic in mediul înconjurãtor.
ªtiind ca multe gatere functioneazã ilegal,
este momentul de a face ordine în domeniu:
inventarierea celor autorizate, obligarea lor
de a se dota cu instalaþie de compactare (sau
de producere de electricitate, prin ardere intr-

O NOUA ªANSÃ PENTRU COMUNELE DIN ROMÂNIA,
PROGRAMUL DE GRANTURI MICI AL GEF
Acest program de finanþare vine sã acorde acoperire pe o niºã existentã în
mediul rural in privinþa abordãrii practice a unor soluþii pentru dezvoltarea
durabilã a comunitãþilor rurale ºi în asigurarea unor mijloace durabile de trai ºi
creºterea implicãrii locale la luarea deciziilor.
Impacturile asupra mijloacelor durabile de trai ale programului abordeazã
aspecte privind nevoile de bazã, condiþiile socio-economice, sãnãtatea, educaþia
ºi reducerea sãrãciei.
Impacturile asupra creºterii implicãrii locale la luarea deciziilor implicã: o
participare mai activã la procesul de luare a deciziilor, o mai bunã organizare,
îmbunãtãþirea capacitãþilor de reprezentare ºi promovare, precum ºi
îmbunãtãþirea mediului juridic ºi politic care afecteazã grupurile vulnerabile ºi
marginalizate.
Fondul Global de Mediu (The Global Environment Facility – GEF) este un
organism internaþional unic menit sã asigure protecþia mediului la nivel global. Misiunea sa, modul de coordonare ºi gestionare, precum ºi procedurile
sale interne constituie rãspunsuri inovatoare în spiritul ºi mandatul Summitului Pãmântului de la Rio de Janeiro din 1992.
Lansat în 1992, GEF SGP sprijinã activitãþile organizaþiilor nonguvernamentale (ONG) ºi comunitare (OC) din þãrile în curs de dezvoltare al
cãror scop este reducerea schimbãrilor climatice, conservarea biodiversitãþii,
protecþia apelor internaþionale, reducerea impactului poluanþilor organici
persistenþi ºi prevenirea degradãrii solului, generând în acelaºi timp mijloace
de subzistenþã durabile.
ogram corporativ, GEF SGP este implementat de
Finanþat de GEF ca pr
program
PNUD în numele a trei agenþii de implementare GEF ºi executat împreunã
cu Biroul Naþiunilor Unite de Servicii pentru Proiecte (UNOPS ).
Obiectivul de dezvoltare al GEF SGP este de a asigura beneficii

un cazan) într-un interval de maximum trei
luni, interzicerea depozitãrii rumeguºului pe
sol ºi pedepse foarte aspre pentru cei ce-1
aruncã în apele curgãtoare, inclusiv ridicarea
autorizaþiei de funcþionare. Gaterelor ce
funcþioneazã ilegal este normal sã li se
interzicã funcþionarea ºi sã suporte rigorile
legii. S-ar face ordine în gestiunea pãdurii, a
lemnului exploatat, a furnizorilor ºi
destinatarilor cherestelei, s-ar plati impozite
la buget, mediul ar fi protejat.
Efortul financiar suportat de patronii
gaterelor este minim în cazul investiþiilor în
instalaþiile de compactizare a rumeguºlui, iar
recuperarea investiþiei este sigurã pe termen
scurt, existând o piaþã potentialã de 1,5-2,0
mil. echivalent mc rumeguº compactizat.
Cele doua soluþiii propuse sunt logice economic, nu pun probleme de tehnicã, investiþiile
au valori modeste în cazul instalalþiilor de
brichetare a rumeguºului, iar efectele pentru
populaþie sunt pozitive ºi imediate. Se
îndepãrteazã perspectiva „preþurilor letale”
ale energiei pentru populaþia sãracã ºi apare
ºi o altemativã - inexistentã astãzi - la firmele
ce au preluat sursele de energie ale
României.
Soluþiile simple propuse spre a fi aplicate
imediat vor avea sprijinul întregii populaþii;
impotriva lor pot acþiona cei ce exploateazã
ilegal pãdurea, afaceriºtii ce trãiesc din
tranzacþii cu energia de sorginte hidro.
Aceastã balanþare, puternic deplasatã cãtre
grupurile de interese, poate fi rãsturnatã în
favoarea populaþiei, logicii, ordinii, prin
luarea în considerare a interesului naþional.
Au decidenþii actuali capacitatea de a
înþelege ºi aplica interesul naþional?

globale în ceea ce priveºte mediul în domeniile conser var
ea
varea
biodiversitãþii, reducerea schimbãrilor climatice, protecþia apelor
inter naþionale, pr
evenir ea degradãrii solului ºi eliminar
ea
prevenir
eliminarea
poluanþilor organici persistenþi prin iniþiative ºi acþiuni la nivel
comunitar
comunitar..
Nici un alt program de finanþare derulat în prezent nu abordeazã un domeniu
atât de vast de teme - conservarea biodiversitãþii, prevenirea schimbãrilor
climatice, protecþia apelor internaþionale, reducerea POP ºi gestionarea
durabilã a terenurilor - alãturi de dezvoltarea durabilã a comunitãþii ºi activitãþile
practice care genereazã în cele din urmã un impact la nivel local ºi global.
Cele patr
u zone geografice ale þãrii care sunt vizate de GEF SGP în
patru
perioada fazei operaþionale nr. 3 sunt enumerate mai jos:
I) Judeþele Maramureº, Bistriþa Nãsãud, Suceava, Neamþ,
Har
ghita, Mur
eº, Cluj, Sãlaj, Bihor ºi Satu Mar
e (CB, SC, AI, MDT
Harghita,
Mureº,
Mare
MDT,,
POP);
II) Judeþele Galaþi, Brãila, T
ulcea ºi Constanþa (CB, SC, AI, MDT
Tulcea
MDT,,
POP);
III) Judeþele Caraº Severin, Mehedinþi ºi Hunedoara (CB, SC,
AI, MDT
MDT,, POP);
IV) Coridor
ul ver
de al Dunãrii inferioar
e (AI, CB).
Coridorul
verde
inferioare
Un proiect este eligibil dacã vizeazã cel puþin un domeniu de
inter
es GEF SGP în cadr ul zonelor geografice selectate.
interes
Suma maxima pentru un grant alocat de GEF SGP este de 50000 USD.
Fiecare proiect va trebui sa aiba o cofinantare de minimum 35% (recomandabil
50%) din costurile totale ale sale. Din totalul cofinantarii se recomanda ca 50%
sa fie monetara si 50% in natura.
Se primesc im mod continuu concepte si idei de proiect, iar formularul si
strategia sunt disponibile la adresa http://www.undp.ro/environment/sgp.
Pot fi finantate si activitati de elaborare a strategiei de dezvoltare locala
durabila, pe langa activitatile practice ale proiectului.Persoane de

SUPLIMENT LITERAR ÎN SUSÞINEREA PROIECTULUI NOSTRU “CARTE ªI ARTE”
FEREASTRÃ SPRE NOI ÎNºINE, PRIDVOR SPRE VIITOR
Direcþia Judeþeanã Dolj pentru Culturã, Culte ºi Patrimoniu Cultural Naþional, Asociaþia Culturalã Pro
Europa LAMURA ºi Revista europeanã de culturã ºi educaþie naþionalã, editatã la Craiova, LAMURA îºi
exprimã ataºamentul total ºi susþinerea ferventã faþã de unul dintre cele mai inspirate, binevenite ºi necesare
proiecte lansate la cea de-a VII-a ediþie a Consfãtuirii Naþionale a Intelectualilor de la Sate (3-5 noiembrie
2006, Buºteni): CARTE ªI ARTE – o reþea Internet de informare culturalã, ºtiinþificã, artisticã ºi o
iniþiativã cetãþeneascã prin care se va realiza HARTA CONTEMPORANÃ ROMÂNEASCÃ A VIEÞII
CULTURALE ªI INIÞIATIVELOR LOCALE.
Modul cum a fost gânditã, structuratã ºi prezentatã aceastã iniþiativã – atât la reuniunea naþionalã din
Buºteni, cât ºi în corespondenþã ulterioarã, prin e-mail – ne determinã sã ne exprimãm ataºamentul total ºi
entuziast la acest proiect cultural de anvergurã naþionalã (deocamdatã!) care poate sã deschidã noi,
nebãnuite, rapide punþi de comunicare eficientã, reciproc beneficã – veritabile ferestre spre noi înºine,
pridvor spre viitor, având ca temei România profundã, adicã aceea care vrea ºi ºtie sã dãinuiascã, pe mai
departe, ca popor, NU sã decadã la stadiul larvar, colcãitor, de populaþie oarecare, fãrã identitate spiritualã
ºi rectitudine moralã, fãrã conºtiinþã naþionalã ºi fãrã demnitate umanã.
Plasându-ne sub zarea de luminã a încrederii în forþele noastre unite, a convingerii cã numai ºi numai
împreunã vom avea ºansa de a surmonta provocãrile globalizãrii, ale începutului de mileniu (ce fi-va
religios ori nu va fi defel! – apud André Malraux), vã propun sã parafãm proiectul ºi legãmântul nostru prin
cuvintele sacre NIHIL SINE DEO.
Doamne, ocroteºte-i pe români! ªi apãrã-i de ei înºiºi.
Dan Lupescu
Scriitor, Director al Direcþiei Judeþene Dolj pentru Culturã, Culte ºi Patrimoniu Cultural Naþional

MONOGRAFIILE LOCALITÃÞILOR NOASTRE ALE CÃROR ÎNNOIRI CULTURALE VOR FI MAI
BINE ªI MAI PROMPT CUNOSCUTE
Corina MIHÃESCU – Stilul Vicºoreanu, editura Contrast, 2006
Olãritul ºi farmecul aparte al acestei îndeletniciri
strãmoºeºti reiese cum nu se poate mai bine din acest volum
editat sub egida Fundaþiei „Niºte Þãrani.” Undeva în þinutul
Vâlcei, un meºter olar, fiu de þãran, Victor Vicºoreanu, a
reuºit sã dea viaþã unor nepieritoare modele de „strãchini”
sau „taiere”. Artistul, cãci fãrã îndoialã aceasta este titulatura
cea mai nimeritã, a plecat pe ultimul drum în 1993, lãsând
în urma sa o colecþie impresionantã de creaþii; Din nou
trebuie adãugat cã, deºi poate în pripã s-ar subestima
ceramica, separând-o de marile valori,s-ar face o confuzie impardonabilã.
Viºoreanu a impus un stil special, apreciat la scarã largã. Din pãcate nu pot
sã nu remarc înclinaþia tot mai accentuatã cãtre kitsch, prost-gust sau cum
s-o mai numi treaba de mântuialã, a tot mai multor olari, care, impun o
direcþie falsã, în totalã neconcordanþã cu ceea ce presupune folclorul autentic.
Pentru cã acesta este rezultatul care ar reieºi în urma unei comparaþii între
ce se fabricã acum ºi ceramica lui Vicºoreanu. Desigur, comparaþia nici nuºi are locul. În orice caz, albumul Corinei Mihãescu constituie un veritabil
„dicþionar” pentru identificarea esteticului pur-sânge, nealterat ºi totodatã o
pledoarie invincibilã a promovãrii frumosului.
Dicþionar Geografic al judeþului Gorj, Târgu-Jiu, 2002
Întotdeauna cultura a fost mereu la înãlþime în Gorjul
postdecembrist. Cel puþin la nivel de iniþiativã, argumentele
sunt imbatabile. Acest Dicþionar Geografic întãreºte acest
bilanþ pozitiv, dacã þinem cont de faptul cã în nenumãrate
judeþe, nu gãseºti aºa ceva decât dacã scotoceºti prin arhive
ºi biblioteci. Astfel, în conþinutul acestei lucrãri minuþioase
sunt prezentate succint, de la A pânã la Z, localitãþile plaiurilor lui Brâncuºi,
Arghezi sau ale domnului Tudor. Bineînþeles, salahoria la cãrãmidãrie n-a
fost o solitarã trudã la galere; nu mai puþin de 85 de cadre didactice au cules
datele pentru întocmirea acestui dicþionar, nouã trecute deja în nefiinþã. De
altfel ºi bibliografia consultatã dovedeºte cã nu e deloc floare la ureche sã
termini un asemenea proiect. Dicþionarul, coordonat de Dr. Dragoº Bugã,
Constantin Cucutã – între timp trecut în nefiinþã ºi prof. Maria Suciu, a fost
tipãrit sub tutela Societãþii de Geografie din România – filiala Gorj ºi al
Institutului de Geografie al Academiei Române. Menîionez cã satul bunicului
meu, Cleºneºti, nu e trecut pe vreo hartã . E prea mic. Sufeream în sinea
mea când, în ºcoalã, noi, bãieþii, ne strângeam la hartã ºi fiecare trebuia sã
punã degetul pe satul unde merge prin vacanþã ºi eu spuneam mereu pas.
Ei, bine, mi-am dat seama cã lucrarea de faþã nu se reduce la ceva de
umpluturã, superficial, prin prezenþa satului Cleºneºti, însoþitã ºi de o
prezentare concisã.
contact:Mihaela Dupleac – Coordonator national al Prog. GEF de granturi

Remus HÃDÃREAN – Ceanu Mare 710 ani, Centrul
Judeþean pentru Conservarea ºi Promovarea Culturii
Tradiþionale Cluj, 2005
Ardealul, cu un cer veºnic mai viu decât albastrul
spãlãcit al mãrilor dinaintea liniei de orizont, pare un
imens lãcaº sfânt, peste care soarele rãspândeºte o tãmâie
magicã. Undeva în inima unei Transilvanii martire, cea înviat mereu din negura doliului, împrãºtiat între coline
cu mult verde ºi galben ºters, se gãseºte satul Ceanu Mare. Când vorbeºti
despre Ardeal, parcã trebuie sã-þi chibzuieºti cu multã pricepere cuvintele
pentru ca nu cumva sã deformezi câtuºi de puþin sacralitatea acestui þinut
unde pioºenia este la ea acasã, deoarece nici un retuº de revizuire nu poate
renova pãcatul. ªi mai degrabã ceva te împinge cãtre arhaicul acoperit de
colbul tãcerii. Satul, iar nu localitatea, Ceanu Mare – aºa cum eºti deprins
sã spui din reflexul blestemat al rutinei anevoioase, a împlinit în 2003 nu
mai puþin de 710 ani de la prima atestare. Iniþiatorul monografiei de faþã,
Remus Hãdãrean, pentru a imprima o dinamicã impecabilã, nu a pornit la
drum de unul singur, ci a apelat la câteva ajutoare ce s-au ocupat de anumite
capitole. Astfel, aceastã metodã de implicare a unui colectiv în alcãtuirea
monografiei s-a dovedit mai mult decât beneficã oferind o perspectivã
lãrgitã asupra satului Ceanu Mare.
Gheorghe I. SIMION – Caºin - Mãnãstirea Caºin,
Editura Magic Print, Oneºti, 2003
„Pe-un picior de plai/ Pe-o gurã de rai...” Se spune cã
aceste metafore ar fi cele mai frumoase din literatura
noastrã. Dar unde oare o fi acest plai de legendã ? Am
descoperit din aceastã monografie cã obârºiile versurilor
de mai sus se gãsesc în satul Caºin din judeþul Bacãu. De
aici ar fi cules Alecu Russo celebra baladã „Mioriþa”,
prelucratã ºi finisatã mai apoi cu har de Alecsandri.
Autorul monografiei, profesor de istorie, fiu al satului
Caºin, s-a strãduit sã strângã laolaltã toate materialele despre Caºin, într-o
impresionantã „Lecþie de istorie”, aºa cum îºi numeºte proiectul Gheorghe
Simion. Practic, legende, tradiþii, ipoteze istorice ºi arheologice bine consolidate, dau un farmec deosebit acestei monografii bine închegate, relevând
douã sate cu un trecut deosebit, plin de viaþã. Valea Caºinului e o zonã prea
puþin cunoscutã din acest punct de vedere. ªi poate cã într-un fel ar fi mai
bine dacã ar rãmâne aºa, þinând cont de transformãrile radicale pe care le
presupune dezvoltarea turisticã.
AlexandruDUMITRIU

NU UIT
AÞI ABONAMENTELE LA:
UITAÞI

NU UIT
AÞI ABONAMENTELE LA:
UITAÞI

mici;E-mail:mihaela.dupleac@undp.org,tel:0727-226290Fax: 021-224 42 68

Roxana
Schiopu
–
Asistent
de
programE-mail:
roxana.schiopu@undp.org,Tel: 0727-226291Fax: 021-224 42 68
Vã dorim succes tuturor celor interesaþi de dezvoltarea mediului rural din
Romania, care este o bogãþie prin potenþialul agro-cultural conservat in situ ºi
care este bine sa fie transmis într-un mod respectuos generaþiilor viitoare,
acordând astfel respect celor care l-au îngrijit pentru noi, iar nu în ultimul
rând, acord cinstire Celui din care, prin care ºi pentru care sunt toate lucrurile
ºi care a venit sã se nascã ca om pe pãmânt,ca ºi noi sã învãþãm sã trãim pentru
veºnicie cu El, Domnul ºi Mîntuitorul Isus Cristos.
Marin-Gavrilã MARC
Director executiv Filiala Judeþeanã Cluj aAsociaþiei Comunelor dinRomânia

SE MAI POT F
ACE DOAR ACUM PENTRU
FACE
ANUL 2007
ANUNÞ UMANITAR Paroha Aprozi, orasul Budesti, jud.
Calarasi face apel prin preotul paroh Gheorghe Boerescu pentru
donaþii ºi sponsorizari pentru renovarea Sfintei Biserici. Orice
suma poate fi depusa în contul RO08CECECL0236RON0155172
deschis la CEC Olteniþa, judeþul Cãlãraºi.
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Restituirea poeziei:

Mihu Dragomir

Presimþri

A colo,

pe-a infinitului vale,
între braþele galaxiei, spirale,
cum sunã oare versurile lor?
Ce trepte-ncearcã melodiile lor?
Ne vor orbi, ca sorii nou-nãscuþi?
Vor trece-n noi cu nori necunoscuþi?
Cuvintele vor zvâcni sã se-adune
ca o noapte cu puzderii de lune?
Cum ºuierã ritmurile primãverii
în armonia rãsturnatã, din anti-materii?
Din limba pãmânteascã, primul cuvânt
pe care-l vor ºti ei, va fi „Pãmânt”,
ºi vor privi, negãsindu-l, în zare,
spre punctul fratern al sistemului Soare.
ªi-apoi? Cum vor suna cuvintele mele,
ecouri izbite de viduri ºi stele?
Cine se va apleca peste marginile
- galaxiei,
adunând toate cioburile poeziei,
trecându-le-n scris de comete
dintr-o planetã în limba altei planete?
Unde se vor privi faþã în faþã
cântecele dintr-o viaþã ºi din altfel de
viaþã,
vãrsându-se unele-n altele
ºi reînflorind într-un singur corimb,
ca timpul în spaþiu ºi spaþiul în timp?
… Adeseori, întregul Univers
îmi pare presimþirea foºnitã-a unui vers
ºi-aud, la rãscrucea nopþilor mari,
omenirile cãutându-se prin codrii stelari.

Steaua vesteºte

Au

fost tinereþi cu nopþi reci,
cu arborii trotuarelor fãrã clorofilã,
semn ascuns în hrisov, cu milã,
boemei provinciale de secol XX.
Zoreau frunþile senine spre Sud
în bisericuþa din Pamplemousses,
unde fremãta firul stelelor, ud,
pe scînteierea dunelor de sus.
La marginea oraºului unde fugeam
de brutalul Maiakovski, mujicul boem,
aºtepta, la coliba pîndarului fãrã geam,
Francis James, cu un ultim poem.
ªi pe strãzi- o, serile oraºului modern!cum urla verhaeren, cu furnalele roºii!
Suia,prin fum,steaua Mântuitorului
etern
ºi îl urmam, deºi cîntau cocoºii.

(N.R. Cu titlul schimbat, poezia
fusesese mai înainte publicatã ºi în
modul urmãtor
)

Înger condeier

Au

fost tinereþi cu nopþi reci,
cu arborii trotuarelor fãrã clorofilã,
semn ascuns în hrisov, cu milã,
boemei provinciale din veac XX.
Zoreau frunþile senine spre Sud,
în bisericuþa din Pamplemousses,
unde fremãta firul stelelor, ud,
pe scânteierea dunelor de sus.
La marginea oraºului, unde fugeam
dupã Maiakovski, colegul boem,
aºtepta, la coliba pândarului fãrã geam,
Francis Jammes, cu un ultim poem.
ªi pe strãzi –o, strãzile oraºului modern!cum urla Verhaeren, cu furnalele roºii!
Suia, prin fum, steaua celui Etern
ºi îl urmam, deºi cântau cocoºii.
Prea albi, heruvii transfiguraþi dengenuncheri,
ºopteau, stins, verseturile neiertãtoare.
Frate, frate, mâna dreaptã mã doare
ªi sunt atât de puþini condeieri!

Chilia poetului
Î nfiorat arãta chilia.
Faust veghea, ochi clar de bolnav
Din perete privea Istrati Panait grav,
sã-nlãture stihia.
Sângerau, afarã, cireºii în rod
ºi tremurau lacrimile viorii.
Cãlcau, nepãsãtori, cãlãtorii,
peste destinul nostru de voievod.
Numai cãrþile minunilor din Orient
desfãºurau, în litere strâmbe, reþineri.
Învia violete pãmântul convalescent
ºi Edgar Allan Poe agoniza-n poeþii tineri.
Destãinuitã era taina, prea grea;
cerneala mântuitoare înºira, fir cu fir,
minunãþiile vieþii tumultoase din cimitir,
licãrul încet ce ne minuna,
bieþi dumnezei.Cum ne priveau
sãrmanii oamenii pletele, hârtiile,
ºi nu ne ºtiau bucuriile,
clipele ce, în noi, darnic, rãsunau!
Plânge pescãruºul

P lînge

pescãruºul, norii fug amari,
satu-ntreg viseazã vînãtori bogate.
Scoicile-ºi þes, leneº,perlele curate,
marea îºi foºneºte frunzele ei mari.
Oare nu-i, iubito, pân-la tine drum?
Singur stau pe plaja rece ºi pustie...
O, ce ciudã-mi este pe mitologie:
n-ai putea din valuri sã-mi apari acum?

Mireasma ta

M ireasma

ta nu s-a desprins de mine,
nici þipãtul, când m-auzeai venind…
Cânta la geamuri iarna un colind,
ºi ne-ngrozea, tãcuþi, de-atâta bine.
Ca vântul stând în el nehotãrât
priveam spre zarea-n viscol ameþitã.
De care viscol fugi, ºi de urât,
fecioara mea, minciunã neminþitã?
E doar a mea ninsoarea care vine,
zadarnic sunã-acelaºi vechi colind…
Mireasma ta nu s-a desprins de mine,
doar þipãtul, când m-auzeai venind.

A-mbãtrânit…

A-mbãtrânit ºi viþa mea de vie,
ºi s-a sãlbãticit de necules.
În curtea casei, vechea florãrie
stã zgribulitã într-al iernii miez.
ªi eu port viþe albe pe la frunte
dar inima-mi zvâcneºte, ca ºi-atunci.
O, inimã, nicicând nu te vei umple,
nicicând ceva din tine n-ai s-arunci!
Rup frunzele uscate sub picioare
ºi bolta înnegritã geme-ncet.
Un soare palid, bolnav de lingoare,
stropeºte prin grãdinã cu regret.
ªi, iatã, singur ºi chircit de brumã,
uitat de toatã lumea, un ciorchin.
Bãtrâna viþã-atât a dat acuma,
un strop stingher, trei boabe de rubin.
Le gust, ºi-s acre de sãlbãticie.
La anul nici atât nu vei mai da?
De ce te zbaþi, o, mlada mea de vie?
Ce gând te-a strãbãtut, inima mea?

Creanga

Cerul tot s-a-mpãunat a ploaie,
bat salcâmii-n crengi un tact nebun,
ºi o creangã-n mine iar se-ndoaie,
dar de ce se-ndoaie n-am sã spun.
Când aºa, muteºte, ca un tatã
vãduv, legãnând un prunc de-un an.
Câmpul bea puhoaie ºi se-mbatã,
ceru-i ca ºi mine, de catran.
Ploaia mea, prietenã ursuzã,
nu te-opri din urletu-þi de loc,
mã sãruþi cu fulgere pe buzã,
mã-nveleºti în toga ta de foc.
Noi ne ºtim durerile prea bine,
sunt al tãu în ropotul nebun.
Iar se-ndoaie creangã grea în mine,
dar de ce se-ndoaie n-am sã spun!

Autoportret

T ot

oraºul mã ºtie. Am 20 de ani,
cravatã roºie ca sîngele de vitã,
am pãrul negru, plete de þigani,
privirea nesigurã ºi mâna obositã.
Port ochelari cu rame negre ºi mari,
fumez tutun calitatea III, ordinarã,
mã plimb pe Strada Mare în fiecare
searã,
ªi-s foarte cunoscut de cârciumari.
Îmi place sã beau vin mult ºi prost,
sã declam versuri de Mac Antoniu,
ºi sã mã prindã deseori târziul,
umblând pe stradã fãrã niciun rost.
În fiecare primãvarã mã îndrãgostesc
ºi scriu, pe noapte, un caiet întreg.
Mã laud într-una, ºi-apoi mã reneg,
urãsc viaþa, o-ndur ºi-o iubesc.
ªtiu sã joc ºah, table ºi, mai rar,
cu fratele Mac o partidã de bile.
Cresc cu grijã cireada mea de zile,
destinul meu de autentic voluntar.
Sunt prea puþin inteligent pentru cã
trãiesc,
scriu prost pentru cã mi-e lene.
Iarna, mã vedeþi printre copaci ºi
troiene,
cum înjur, fac versuri ºi-nnebunesc.
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Ideologie
Se sfârºise viaþa-n Univers,
Planetele-ºi vedeau, întunecate, de
mers,
ducând în rotogoale uriaºe,
biblioteci, coloane ºi oraºe.
În Mater, soarele central,
se adunaserã spiritele bune,
iscate din tãcerile nebune
de-un spirit nou ºi genial.
În cârd treceau pe lângã el
ºi-i întindeau flacãra mâinii.
-Vom fi, din nou, vijelioºi, stãpânii,
cu mâna ºi gândirea de oþel.
Vom coborî spre polul negativ
sã cucerim tot iadul inactiv.
N-au fost, pe când erau vii,
supuºii noºtri-n colonii?
Tu împãrat al spiritelor toate,
ne vei conduce iar, armate.
Mâine va fi o Moarte nouã,
ºi spiritele n-or fi despãrþite-n douã.
El, Ideologul, surâdea, înalt:
-Da, vom cuceri tãrâmul celãlalt!

Fecioara în negru

I ubito,

vorbele tale sunt cupole
din prea nestins, nepãmântean cristal,
îmi pierd surîsul, ca un zbor inegal,
în clinchetul inelelor din metalicele
tale viole.

Tu mi-ai citit din ,,Bilitis cântã”.
te iubesc, te iubesc,
toate miresmele privirilor tale cresc,
când zãpezile lunare pe clavecin se
frãmântã.
Parcã se întorc paserile de anul trecut,
ori navele-necate scrâºnesc dintru
afund?
te iubesc, te iubesc, mã cufund
în apele cerului tãu netrecut.

Viatã
Tu, viaþã, m-ai strãpuns ca un burghiu
ºi se putea ºi altfel, ºtii prea bine.
Dar pe spirala sensului tãu viu
eu, altfel, nu mã-ncãieram cu tine.
ªi-acum, când muguri noi mã nãpãdesc,
ºi-am învãþat ce-i sila de cuvinte,
din rãdãcini adânci mã rãsucesc
ca un sistem solar, dar mai fierbinte…

Geniu

F ratele

Maiakovski se sinucide
cu fiecare ivire a zorilor, când noi,
oamenii noi, cãutãm gâtul viorilor
spre a patetiza.
Un vardist cumsecade ne-a înjurat,
vãzând hainele noastre soioase
ºi mersul destrãbãlat.
Îþi aminteºti prietene Sava Nãstase?
Þi-am vorbit despre Gutzkow ºi
Nietzsche,
ºi ai crezut cã-s un nebun
ce-ºi risipeºte talentul pe þuicã ºi tutun
ºi nu ºtie ce zice.
Oraºul dormea, casele reci
ne rezemau în drum spre nemurire.
Ce mãreþi suntem, poeþi ai secolului
XX,
întorºi cu facla-n mânã, spre cartea de
citire.

Deoparte
A venit ºi seara
când te gândesc ca pe-o carte.
Te gândesc, ºi pot sã te las deoparte.
E seara cu ace de gheaþã,
când nu ºtii de-i searã sau dimineaþã,
e-o searã atât de a mea
încât mã sufoc de mine în ea.
Numai pe mine
Nu pot sã mã gândesc ca pe-o carte
pe care-o-nchizi, ºi o laºi deoparte…

Romanþã

E un

singur salcâm
la hotar de tãrâm,
lângã da, lângã nu,
între mine ºi tu.
E o singurã stradã
între noi ºi baladã,
între stele ºi ploi,
între visuri ºi noi.
E un singur cuvânt
între nori ºi pãmânt,
între noapte ºi zi,
între-a fost ºi va fi.
ªi salcâmu-i uscat,
ºi pe stradã-a-noptat.
Doar cuvântu-i ºtiut,
ºi cuvântu-i tãcut.

...ªi, fiindcã marea pasiune a lui Mihu Dragomir era ca, în fiecare saptãmînã, “Dintre sute de catarge”- rubrica sa din “Tînãrul

scriitor” ºi “Luceafãrul”, sã lanseze cîte un tînãr, îi însoþim aceste pagini comemorative cu debutul unei eleve din Mizil:

Aºa era mereu:strãzi prãfuite ºi din când în când o bancã din lemn la

câte o poartã;o bãtrânã îºi plimba cu drag nepoþii,cãruþele treceau grãbite la
oraº,iar clopotele bisericii rãsunau satul în zilele de duminicã…apoi tinerii
mergeau la horã,la mult aºteptata sãrbãtoare unde se legau prietenii,iar mai
apoi logodne.
_Mãmicã,auzi bre?!mã laºi matale ºi pe mine
pân’ s-o sfinþi Sfântu’ Soare la horã,cã-i adunat
mai tot satu’,numai eu nu-s ºi cu Aurica,a din
margine,cã a zis taicã’su,om aspru din fire,ca nu carecumva sã-l facã de
pominã cu ºorþu’ ãla de pe acasã.Si ea stã ºi plânge,iar mamã’sa o bate ºi
ea,cã vezi tu chipurile n-ar înþelege greutãþile pãrinþilor.
-Las’cã aºa îi trebuie,când a cerut-o de nevastã Marin a lu’ Oprea,a zis cã
fata lor a fãcut ºcoalã ºi nu ia un oriºicare,ºi uite-o unde-I acuma,nu mai are
timp nici sã mai vadã ceru’ cum s-aprinde dimineaþa.Orbecãie mereu,ba pe
la câmp,ba merge cu cãruciorul la moarã,ºi tot nu-i mulþumeºte pe ãia
bãtrâni.A,ºi tu moþato,sã nu-þi prind picior pe la horã,cã n-am douã fete
mari.Pãnã o mãritãm pe sorã-ta,doar n-o fi foc,s-o vedem colea la casa ei,ºi
apoi om mai vedea noi ce-om face ºi cu tine.Voi,ãºtia tinerii, numai distracþii
fãrã rost aveþi în capetele alea seci;ºi nedusa asta de sor-ta în loc sã punã
ochii pe un bãiat calumea,nu joacã deloc,”stã de mãmãligã”pe
margine.D’apoi,ce-o fi crezând ea, cã lumea-i aºa cum o vede ea în cãrþile
alea pe care într-o zi am sã i le pun pe jarul încins din sobã.Carpete n-aþi
mai cusut deloc,tu habar n-ai sã brodezi ºi pe deasupra mai eºti ºi stângace
la treburile gospodãreºti.Vino maicã cu mintea la cap ºi apucã-te serios de
treabã,mai toacã ºi tu la raþele astea,pune-le apã,du-te de mãturã,sã te vazã
lumea cã eºti vrenicã,poate cine ºtie,mâine-poimâine…

-D’apoi,eu mamã dragã þi-am mai spus þie cã sorã-mea ,Magdalena nu
þine deloc la Sandu lu’ Gheorghiþã,ºi mi-a zis mie cã nu-i place nici lada de
zestre ce i-ai pregãtit-o.
-Adicã io cu taicã’tãu i-am aranjat sã fie colea la o casã de cãrãmidã,nu
din chirpici,sã stea cu socrii,oameni avuþi,cã de,ãºtia
au doar un singur copil ºi ea face ºi nazuri,da
nerecunoscãtoare mai sânteþi,nu vã e milã cã am
muncit din greu dã v-am crescut.Ce-o fi vrând,sã
se ducã dupã amãrâtu’ ãla de Simion,care n-are nici dupã ce bea apã,nici
pãmânt,de niciunele,doar vede bine cã ºi noi sântem bãtrâni,cât o fi crezând
cã mai stã pe urechile noastre?Ia du-te dã cheam-o încoace ºi dacã îºi mai
stricã ochii cu’’ litrili’’ alea mãrunte în loc sã coasã o carpetã,o ciufulesc de
nu se vede.[…]
Apoi tatãl fetei ieºi din camerã ºi începu sã îngâne aºa ca pentru el:<<Ei,aºaI cu tinerii ãºtia,viseazã o îndrãgostealã fãrã griji,ei nu ºtiu ce e mai bine
pentru ei,de parcã io am ales-o pe mamã’sa,era mai înstãritã decât alealalte,aºa
a fost sã fie m-am obiºnuit cu ea,ºi ea cu mine,nu am ce-i reproºa,necazurile
prin care am trecut ne-au unit ,acum nu ne mai trebuie nimic,doar sã le
vedem la casele lor ºi cu copii.Aºa a fost mereu, omul trebuie sã facã
lucrurile cum i-ar veni lui mai bine ,copilãriile astea ar trebui date la o
parte.>>
-Tatã,haide repede cã a venit a lu’ Gheorghiþã s-o cearã ,cicã au pus ºi
nunta(striga fata cea micã)
O bãtrânã îºi plimba cu drag nepoþii,maºinile se grãbeau spre oraº,iar
clopotele,ca niºte strigãte îºi aveau ecoul în ceruri.
Carmen Zafiu

Un drum de þarã
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REÞEAUA NOASTRÃ
critice asupra noutãþilor editoriale

În urmã cu 10 ani, în 1996, la
Bolintin Vale, localitate cu o
îndelungatã ºi semnificativã istorie,
atestatã documentar în 1433, apãrea
revista Sud, rod al iniþiativei a ,,câþiva
bolintineni ºi câþiva giurgiuveni” cum
reamintea fondatorul ºi directorul
omul de culturã C. Carbarãu, a acestei
publicaþii lunare de culturã, editatã de
fundaþia ,,Dimitrie Bolintineanu”. În
mod paradoxal, deºi în paginile de
istorie Bolintin Vale se poate afla
adesea implicat, în privinþa tradiþiei
publiciste nu existã ,,o moºtenire chiar
mãruntã la care sã se raporteze
prezentul”. Le-a fost dat, aºa dar unor
mari entuziaºti sã izbuteascã, vreme
de zece ani, cu pasiune ºi sacrificii, sã
editeze acestã revistã ,,într-un buzunar
al sãrãciei”, iar publicaþia sã-ºi
dobândeascã o tot mai largã
recunoaºtere. Stau dovadã mesajele de
apreciere adresate din partea unor
publicaþii culturale (revistele ,,Dacia
literarã”- Iaºi; ,,Bucovina literarã” –
Botoºani; ,,Porto Franco” – Galaþi,
,,Oglinda literarã”- Focºani, ,,Litere”Târgoviºte, ,,Pro Saeculum” – Focºani)
dar ºi cele purtând semnãtura unor
preþuiþi creatori – Fãnuº Neagu, Horia
Gârbea, Liviu Ioan Stoiciu º.a.
Citându-l pe Xenopol – ,,Publicaþiile
provinciale fac sã conlucreze intens
poporul la munca culturalã, pe lângã
cã rãspândesc idei ºi gustul frumosului
în cercul îngust în care trãim”directorul revistei, C.Carbarãu se
întreabã, în editorialul numãrului
jubiliar ,,Dacã s-ar putea spune cã
revista Sud a urmat îndemnurile
marelui istoric.?”
Fireºte, rãspunsul se aflã în
apariþiile care au marcat pozitiv
viaþa noastrã spiritualã în ultimii
10 ani, cum o atestã ºi antologia
tipãritã cu acest prilej jubiliar, în
prezenþa în paginile revistei a unor
creatori de valoare din spaþiul mirific
al Bãrãganului, dar ºi de pe întreg
cuprinsul þãrii, în modul în care
redacþia s-a implicat în continuarea
Concursului naþional de creaþie
literarã ,,Dimitrie Bolintineanu” ajuns,
iatã, la cea de a XXVII-a ediþie, concurs pus sub patronajul poetului ce ºia aflat odihna de veci în biserica din
localitate. Fie ºi dacã s-ar face numai
bilanþul tinerilor care au beneficiat dea lungul celor 27 de ediþii ale
concursului de recunoaºterea
aptitudinilor creatoare de cãtre jurii în
a cãror competenþã s-au aflat scriitori
de marcã ºi ar fi îndeajuns pentru a
sublinia meritele Fundaþiei ,,D.
Bolintineanu” ºi ale revistei ,,Sud” în
realizarea unui climat de emulaþie
spiritualã, creatoare în aceastã zonã a
þãrii. Sã consemnãm, în finalul acestor
rânduri ce se doresc a fi ºi un colegial
salut pentru momentul de bilanþ
sãrbãtoresc al unui deceniu de apariþie
al revistei ,,Sud”, verdictul juriului
(Teodor Vârgolicã, preºedinte Horia
Gârbea, C. Stãnescu, Florentin

Popescu, C. Carbarãu, membri) faþã
de numeroºi participanþi la recenta
ediþie a concursului de creaþie:
Poezie: Viorica Schipor (Suceava)
premiul I, Aida Ruxandra Hancer
(Suceava), premiul II, Teodor Barbu
(Drãgãºani), premiul III; Prozã: Anilu
Adam (Focºani), premiul I, Ruxandra
Giorgiana Pascu (Târgoviºte), premiul
II, Georgeta Jeanina Þenea (Rm.
Vâlcea), premiul III; Eseu: Ana Maria
Blãnaru (Iaºi), premiul I.
ªi, ,,La mulþi ani!”
Continuã sã ne soseascã la redacþie,
din diverse colþuri ale þãrii, reviste de
culturã care, prin conþinut, prin
opþiunile spirituale ºi prin calitãþile
scriitoriceºti ºi publicistice ale multora
dintre colaboratori îndreptãþesc
satisfacþia de a constata cã voinþa de a
se ataºa unor valoroase tradiþii
intelectuale este mai puternicã decât
angajarea unui cerc restrâns de falºi
elitiºti în vinovate acþiuni
demolatorii. În pofida unor atitudini
excesive ºi excomunicative, ce par ai persecuta psihic pe unii condeieri
,,iviþi” peste noapte ºi grãbiþi sã se
expunã ironic prezentului ºi
nelegitimãrii viitorului prin afirmaþiile
scrise în gazete exclusiviste ori spuse
pe la diverse televiziuni îngãduitoare
cu impostura briganzilor semidocþi, în
paginile revistelor, la care ne vom
referi succint în continuare, apar studii,
eseuri, anchete, creaþii literare,
artistice ce vãdesc existenþa unei reale
conºtiinþe intelectuale .încrederea în
premitatea unor idei ºi idealuri sociale
ºi estetice care i-au animat pe marii
înaintaºi în opera lor creatoare ºi în
activitatea civicã.
Argumente nenumãrate ºi profunde

pot fi astfel identificate în excelenta
revistã ,,LAMURA” nr. 7,8,9 – iulieaugust-septembrie-2006 (director
fondator Dan Lupescu, director Ovidiu
Ghidirmic), revistã care prin
arhitecturã tematicã ºi prin exemplara
þinutã spiritualã a materialelor
gãzduite – se justificã a fi cu adevãrat
,,revistã europeanã de culturã ºi
educaþie naþionalã”. Din bogatul
sumar al celor 60 de pagini semnalãm
doar câteva titluri, conºtienþi cã spaþiul
tipografic ne constrânge la a nu
menþiona altele la fel de valoroase ºi
importante:,,Lecþia lui Maiorescu”
(de Ovidiu Ghidimiu); George
Bacovia (de Constantin Coroiu),
Mihai Eminescu” (de Tudor Arghezi)
un text inedit de Marin Sorescu, ,,Vlad
Þepeº bolnav de polivalenþã ºi
ambiguitate”, ,,Meºterul Manole (de
Gorge Munteanu), ,,Al. Piru- Istoricul
literar (de Simona ªtefania Lupescu)
suitã de convorbiri cu Paul Everac,
Ovidiu Ghidimiu, Miltiade Nemoiu,
Teodor Oancã, evocarea poetului
Patrel Berceanu, prematur dispãrut,
precum ºi competentele comentarii

De la Drobeta Tr. Severin, primim
revista ,,CALIGRAF” (Anul VI, nr. 8
(63), 2006 director Romulus Cojocaru)
revistã care ºi-a constituit deasemenea,
un profil distinct, acordând spaþii largi
publicãrii creaþiilor lirice. În acest
numãr oaspete de onoare ºi onorat de
revistã este :Varujan Vosganian, cãruia
îi sunt publicate, în douã pagini,
versuri în nota subtilã, intelectualã a
recunoscutului cãrturar. Remarcabile
sunt poemele semnate de Viorel Mirea,
aflat într-un moment fast ºi rodnic al
maturitãþii evoluþiei sale lirice ca ºi
mesajele lirice mascate de o nostalgie
de tulburãtoare emoþii datorate lui
Ioan ªerban Drincea.
Mai remarcãm, din cuprinsul
,,Caligrafului”incitantul jurnal de
cãlãtorie datorat poetului Nicolae Dan
Fruntelatã (Cerul Madridului), Cronica
literarã semnatã de Constantin

Cubleºan, eseurile semnate de Mircea
Popa (,,Ovidiu Drâmba sau valenþele
scrisului enciclopedic), Costel Pateu
(,,Fericirea ca o figuraþie”), Marian
Barbu (Echivalente lirice”), Eugen
Darcescu (Poezia mistico-religioasã.
Structurã ºi integrare).O revistã cum sar spune, de citit ºi de þinut minte.
În revista ,,VALAHIA” (nr. 23,
septembrie 2006), publicaþie a
judeþului Giurgiu cunoscutul prozator
Radu Theodoru publicã un nou fragment, al 8-lea, dintr-un Roman de
dragoste” prin care se anunþã o carte
de vaste cuprinderi ºi adânci reflecþii
asupra unor ani ce-ºi aºteaptã încã
desfãºurãrile
pe
mãsura
complexitãþii lor. Prof. dr. Cristian
Schuster evocã momentul de acum
1900 de ani când a fost cuceritã
Dacia de cãtre împãratul Traian,
insistând cu vizibile semnificaþii
asupra realitãþilor din Dacia de
dinainte de romani, antropologul
Alexandru Comºa publicã o
binevenitã contribuþie privitoare la
,,Getodacii în lumea de dincolo”,
Mircea Alexa îºi continuã cãlãtoriile
prin presa vlãsceanã”, pe urmele
evenimentelor din rãzboiul de
întregire a neamului, referind asupra
discutãrii la Giurgiu de cãtre generalul
Averescu a despãgubirilor de rãzboi,
iar Traian Popa, duce mai departe
studiul sãu destinat evocãrii lui ,,Ion
C. Brãtianu- ctitorul României
moderne ºi creatorul Partidului
Naþional Liberal”.
De la Dor Mãrunt din Bãrãgan,
generosul Marin Toma ne trimite
revista ,,DOR DE DOR”, în cuprinsul
cãreia locul privilegiat revine, ca de
obicei poeþilor de toate vârstele de
toate culorile, realizând, într-un fel, o
hartã liricã a þãriim, pe firmament
lãsându-se vãzute nume deja
cunoscute, dar ºi posibile promisiuni
pentru viitor. Sita timpului va avea,
oricum de unde sã cearnã metaforele
viabile. Pânã atunci însã un plus de

exigenþe estetice ar putea proba mai
elocvent discernãmântul critic al
redacþiei. Se citesc cu interes: articolul
scriitorului Nicolae Rotaru - ,,În contra Românofobiei” evocarea poetului
Traian Lalescu, la treizeci de ani de la
încetarea din viaþã, începutul unor
nuvele ,,Osânda nãpârcii” de Gabriel
Fãnescu, ,,La taifas cu ieºeanul Vasile
Ilucã despre cãrþile sale” ºi, cu
deosebire, evocarea de cãtre scriitorul
Florentin Popescu a artistului fotograf
Vasile Blendea, prea devreme trecut
în lumea umbrelor.

Dintre publicaþiile primite în ultima
orã la redacþia revistei,,Albina
Româneascã” ne-a reþinut în mod
aparte atenþia publicaþia de
specialitate a aºezãmintelor culturale
din Gorj, ,,REVISTA JIULUI DE
SUS”. De ce în mod aparte? Pentru cã
prin întreg sumarul revistei se
dovedeºte cu adevãrat preocuparea
colectivului redacþional de a se
implica în cercetarea actualitãþii
sociale ºi culturale a localitãþilor
rurale, de a diagnostica exact pericolele
ce pândesc pãstrarea tradiþiilor ºi a
elementelor perene ale civilizaþiei
rurale. În acest sens, pledoaria
scriitorului Ion Cepoi pentru
consolidarea identitãþii comunitare în
condiþiile apariþiei unuia dintre ,,cele
mai grave fenomene perturbatoare
cunoscute de societatea româneascã
antedecembristã – desocializarea” ni
se pare a merita o atenþie deosebitã,
iar rolul monografiilor ºi al înfiinþãrii
de muzee sau colecþii muzeale,
conceput de autor ca modalitate de a
transmite celor ce vin dupã noi istoria,
arta ºi tradiþiile” zecilor de generaþii
antemergãtoare este indiscutabil. De
altfel, întreg sumarul revistei este
conceput pentru a propune rãspunsuri
concrete ,,nevoii de tradiþii”, pentru
care se pronunþã ºi Stelian Florescu.
Prezentarea unor experienþe
existalizate în timp (,,Tradiþii ºi
obiceiuri calendaristice, locale din
Bãrbãteºti – Gorj” de Teodor Titu
Frumuºelu, ,,Icoana de vatrã în Oltenia
de sub munte” de Pompiliu Ciolacu,
,,Monografia comunei rurale Bãleºti”
de Pr. Ioan Mãlãescu, ,,Ultima evaluare
a scoarþei olteneºti” de Al. TzigaraSamurcaº, ,,Scoarþa gorjeneascã” în
stilizarea cultã a Aretiei Tãtãrãscu de
Octavian Ungureanu, ,,Olãria
timpurilor noi; dela 1700 pânã astãzi”
–Glagova, Târgu Jiu, ªtefãneºti,
Arcani, Peºteana” de Barbu Slãtineanu,
,,O vatrã folcloricã de referinþã: grupul
de la nord-vest” de prof.
univ.dr.Gheorghe Oprea, ,,Valori
expresive ale graiului gorjenilor din
zona de nord a Amaradiei de prof.
Haralambie Bodescu º.a., propunânduse astfel articole ale unor
contemporani, ori retipãrindu-se studii
ale unor personalitãþi în domeni; toate
laolaltã au darul sã evidenþieze
existenþa unei viziuni coerente în ceea
ce priveºte pãstrarea ºi promovarea
civilizaþiei rurale.
Nicolae DRAGOª

