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„Esența spiritualității românești
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De la dreapta la stânga: celebrul politician american RICHARD LUGAR,
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După aderarea României la Uniunea Europeană, în
ianuarie 2007, ca urmare a alocării de fonduri

nerambursabile în două etape de finanţare, numeroase firme
particulare au accesat aceste fonduri.

În implementarea proiectelor, beneficiarii privaţi s-au
confruntat cu mari probleme generate de schimbările po -
litice frecvente, de greşelile/abuzurile funcţionarilor publici,
de marile întârzieri în rambursarea fondurilor cheltuite de
beneficiari, de lipsa cofinanţării, de lipsa disponibilităţii
băncilor în asigurarea unui flux de numerar necesar în
managementul financiar al proiectului, de lipsa de informa -
re a beneficiarilor, de volumul mare de documente necesa -
re, etc, fapt care a dus la blocarea unui număr foarte mare
de proiecte.

Conform datelor publicate de Ministerul Fondurilor
Europene, la 31 august 2013 numărul total de proiecte
depuse spre finanţare, în cadrul celor 7 Programe
Operaționale a fost de 39.765, cu o valoare totală de
aproximativ 69 miliarde Euro, din care s-au semnat numai
9.860, cu o valoare totală de 28,6 miliarde Euro.

Deşi procentul proiectelor blocate nu este publicat de

autorităţi, în mod neoficial, valoarea lor depăşeşte
5% din cele contractate. Deblocarea lor ar duce la
creşterea substanţială a absorbţiei (cunoscută fiind
diferenţa între fondurile contac tate şi cele primite
efectiv de la UE).

Începând cu 2014 România a intrat în cea de a
doua etapă de finanţare de la UE (2014-2020), cu
o alocare de 39,8 miliarde de euro, iar procentul
proiectelor blocate va creşte corespunzător procesului de
aprobare şi semnare a noilor contracte de finanţare.

În România, la sfârşitul primei perioade de finanţare
UE, 2007-2013, rata absorbţiei a fost de mai puţin de 20%. 

Unul din motivele acestei rate scăzute a fost şi faptul că
foarte multe proiecte contractate au fost blocate în diverse
faze de implementare.

În acest context a apărut necesitatea implementării în 

România a conceptului „112 Proiecte”, care să-
i salveze pe beneficiari de la dezastrul economic
generat de blocarea unui proiect cu finanțare
nerambursabilă.

112- Proiecte reprezintă un concept inovativ de
servicii de consultanță care se adresează beneficiarilor
de proiecte cu finanțare nerambursabilă, care au în
derulare proiecte blocate, aflate în „situatii de urgen -
ță”, scopul conceptului fiind acela de a debloca
proiectele și de a le aduce pe linia corectă de imple -
men tare și de sustenabilitate.

Având un caracter multidisciplinar, conceptul este
inspirat din activitatea de medicină de urgență, fluxul
activităților fiind structurat pe prevenție, evaluare,
diagnosticare, reabilitare (tratament) și supraveghere.

Astfel, un proiect blocat este comparat cu o
persoană bolnavă, aflată în una din multiplele faze de
urgență.

Beneficiarul care are un proiect blocat poate să
solicite, printr-un apel telefonic gen 112, o cons ul -
tanță pentru a depăși această situație dificilă în care se
află și să fie asistat pentru a putea duce la bun sfârșit
proiectul în care s-a angajat.

Acest concept inovativ are un înalt impact social prin:
– creșterea absorbției fondurilor nerambursabile
alocate țării;
– creșterea numărului locurilor de muncă;
– diminuarea numărului de beneficiari care se con -
fruntă cu marile probleme create de blocarea unui
proiect.

Promovare și canalele de distribuție
Conceptul va fi promovat în țară și în străinătate. Vor

fi utilizate căile clasice folosite în promovarea proiectelor:
conferințe, work-shop-uri, sesiuni informative, comunicate
de presă, spoturi publicitare, website-uri, talk-show-uri TV,
anunțuri în publicații centrale și locale de mare tiraj, etc. 

Parteneriate 
Având în vedere interesul antreprenorilor în deblocarea

propriilor proiecte și în atragerea fondurilor nerambur sabi -
le, parteneriatul, cu asociații de antreprenori sau beneficiari
de proiecte, va asigura un impact sporit  acestui concept.

Cost și Profit
Sunt necesare cheltuieli de start up, pentru infrastruc -

tură, salarii/cote aferente specialiștilor în evalu are/ elabo -
rare/ implementare, cheltuieli cu deplasarea experților la
locația proiectului, cheltuieli administrative, generale
(chirie, internet, telefon, curățenie), etc.

Veniturile sunt calculate ca procent din valoarea
proiectului deblocat. Având în vedere că valoarea medie a
unui proiect este de aprox. 700.000 Euro și că numărul
proiectelor blocate este foarte mare, se estimează că
acest concept poate aduce venituri mari. Se vor face
intervenții la nivelul decidenților pentru ca acest gen de
cheltuieli de consultant pentru deblocare să devină
cheltuieli eligibile în proiect.

Stuctura organizatorică 
Activitatea acestui proiect se poate desfășura în cadrul

unei agenții naționale, o entitate guvernamentală cu
autofinanțare, care să asigure stabilitatea beneficiarilor
aflați în dificultate (având proiecte blocate). Organigrama
va fi prevăzută cu departamentele necesare pentru mana -
gementul financiar, managementul tehnic, resurse umane,
audit, IT, publicitate, administrative, etc și va cuprinde un
număr optim de angajați full time/part time /colaborare,
care să se poată deplasa la locul de implementare a fiecărui
proiect, pentru a culege date și documente referitoare la
cauzele blocării proiectului și pentru a asigura suportul în
implementare până la reabilitarea proiectului.

Se va crea un sistem electronic de colectare date și evaluare
online, pentru a putea asigura serviciul în timp util.

Procedurile de lucru vor asigura o abordare a proiectelor
și a beneficiarilor la nivelul standardelor europene, dar vor
evita deficiențele de funcționare: birocrația, întârzierile,
lipsa de transparență, etc, care reprezintă tocmai cauze ale
blocării proiectelor.

Se va porni cu o unitate pilot și apoi, pe măsură ce
numărul beneficiarilor va crește, structura se va multiplica
în diverse zone ale țării, coordonate de unitatea centrală
care va asigura managementul integrat.

Training 
Specialiștii în evaluare, management de proiect și

achiziții (atât cei proprii cât și cei ai beneficiarilor) vor fi
pregătiți continuu atât de personalul propriu cât și de firme
specializate, pentru a avea siguranța profesionalismului lor.

Timing 
- Crearea capacității și elaboarea procedurii și a siste -

mului – timp minim necesar 3 luni. 
- Depășirea cheltuieilor de către venituri – timp minim

necesar 12 luni. 
- Așezarea pe piață ca unul dintre cele mai solicitate

servicii de consultanță oferite beneficiarilor de proiecte
finanțate din fonduri nerambursabile – timp minim necesar
18 luni.

Concurența
Nu există concurență, conceptul fiind unul inovativ

pentu Europa, punerea lui în practică va fi un „prototip”.

Potențial 
Prototipul 112-Proiecte are un mare potențial, conferit

de alocarea UE pentru România în cea de a doua perioadă
de finanțare, 2014-2020, de 39,8 de miliarde de Euro.

Avantaje
Un mare atu îl reprezintă faptul că realizatorul acestui

concept deține know-how-ul, expertiza și experiența,
necesare creării și coordonării unui astfel de sistem care să
se alinieze tuturor principiilor europene de coordonare și
implementare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă.

Beneficiile aduse de 112-Proiecte
Implementarea cu succes a acestui concept va aduce

mari beneficii atât celor care îl vor coordona cât și antre -
prenorilor și specialiștilor angrenați în implementarea de
proiecte cu finanțare nerambursabilă. Antreprenorii vor fi
ajutați să evite pierderile generate de blocarea unui proiect,
iar angajații din cadrul proiecului vor fi ajutați să își men -
țină locurile de muncă. 

De asemenea, implementarea cu succes a proiectelor va
asigura crearea de noi obiective economice generatoare de
noi locuri de muncă.

112 – Proiecte are, astfel, un puternic impact social,
creșterea numărului de salariați duce și la dezvoltarea
zonelor în care sunt implementate proiectele deblocate și
astfel, implicit, se obține o creștere a calității vieții.

„112 – PROIECTE”„112 – PROIECTE”

MARIA VARGA – autor concept 
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Dr. CLEMENTINA TIMUŞ

Amai trecut un eveniment cultural maraton, a XXII-a
ediţie a festivalului „George Enescu”, poate cea

mai densă şi inedită prin partiturile prezentate. Între obo -
seala emoţională şi marea satisfacţie de a fi fost benefi -
ciarul atâtor ore de extaz nu ne rămâne decât a face o
plecăciune adâncă celor ce ne-au impresionat cu talentul,
destoinicia interpretativă, cu multitudinea de pagini
muzicale de la baroc, clasic, romantic,
la muzica secolului XX, dar şi inspirate
partituri moderne.

M-au impresionat acei tineri muzi -
cieni, care în primii ani după 90 au
beneficiat de cursurile de perfecţionare
la Academia Menuhin din Gstaad,
Elveţia lansați pe marile scene de
concert devenind, azi, concertmaiştrii
lor precum Liviu Prunariu la Royal
Concertgebouw-Amsterdam, Bogdan
Zvorişteanu la Suisse Romande-
Geneva; Vlad Stănculeasa la Göteborg-
Suedia; Eugen Ţichindeleanu la Oden -
se-Danemarca. Prezenţa lor, la festival,
este o reverenţă faţă de ţara natală şi
concertul în care s-au reunit, dovadă a
păstrării unor trainice legături cu cei
dragi, părinţi, neamuri şi nu în cele din
urmă profesorii cu care s-au iniţiat în
această minunată, dar trudnică profesie.

Am urmărit cu respiraţia tăiată
prestaţia de magică digitaţie a tinerei
pianiste Yuja Wang cu orchestra din San Francisco, în
concertul de Béla Bartók. La fel pe virtuozul pianist Fezil
Say din Turcia într-o suită de partituri, de la romanticul
Chopin la partituri cu vădite sonorităţi orientale, cu impro -
vizaţii uluitoare, ambii interpreţi facând dovada nu doar a
talentului, dar mai curând a unei munci eroice pentru a
ajunge la perfecţiune.

S-au programat pagini extraordinare, unele inedite pen -
tru ascultătorii români, precum operele în concert Electra
de Richard Strauss şi Wozzeck de Alban Berg cu interpreţi
de mare clasă.

Cu mare bucurie şi sinceră admiraţie am aplaudat pres -
taţiile celor două formaţiuni simfonice - orchestrele George
Enescu în Wozzeck şi orchestra radio în a VIII-a simfonie a
lui Gustav Mahler şi, nu mai puţin, corurilor conduse de
Iosif Prunea - corul Filarmonicii George Enescu şi Mihai
Goia - formaţiunile radio şi Voicu Popescu - corul de copii
radio.,

Aplauze prelungite a cules Filarmonica din Berlin sub
bagheta lui Sir Simon Rattle, cu interpretarea simfoniei a
IV-a -Șostakovici, poate cel mai abordat compozitor în
acest festival, publicul lăsându-se abandonat feeriei muzicii.

Les Dissonances este numele ansamblului francez con -
dus de magicul ei conducător David Grimal, interpre tând
fără dirijor, dar perfect sincronizat, oferind două parti turi
ale lui George Enescu Capriciul român pentru vioară şi
orchestră - orchestraţie Cornel Ţăranu şi minunata Simfonie
concertantă pentru violoncel şi orchestră, ambii interpreţi
dovedind o apropiere extraordinară pentru genialul
compozitor.

Îmi pare rău că orele târzii nu mi-au mai îngăduit, ca-n
alte dăţi, să rămân sub cupola Ateneului şi la concertele de
la miezul nopţii, urmărindu-le doar la televizor, conţinând
pagini de muzică barocă, în interpretarea unor prestigioase
formaţii consacrate muzicii vechi, cu instrumente
tradiţionale, cu voci absolut extraordinare.

Sala Mică a Palatului a găzduit Seria de concerte

„Enescu şi contemporanii”, precum
şi Seria „Muzica secolului XXI”.
Mă voi opri asupra ultimei serii
de concerte în care este promovată
muzica nouă, lucrări ale unor
compozitori contem porani, în
majoritate prime audiţii absolute,
ale unor tineri talentaţi, premianţi

ai Concursului George Enescu, secţia compoziţie. Am fost
plăcut impresionată de concertul prezentat la matineu,
sâmbătă 5 septembrie, de către ansamblul „Profil”, condus
de Tiberiu Soare, acest tânăr dirijor înzestrat şi plin de
iniţiative profesionale. 

Şi câteva cuvinte despre auditoriu: sălile de concert au
fost, mai tot timpul, neîncăpătoare pentru publicul tradi -
ţional, dar şi pentru cel atras de Bucureştiul aflat în festival,
al celor care de multe ediţii îşi programează concedii pentru
festival, venind din Germania, Ungaria, SUA sau Anglia (îi
cunosc, de ani buni, din ediţiile precedente). S-a aplaudat,
mai puţin, atunci când nu era cazul, din păcate, întârziaţii
nu au înţeles că într-o sală de concert nu e ca pe stadion, nu
se intră când ajungi..., nu ridici un rând ca să ajungi la locul
de pe bilet, nu vii la concert să-ţi controlezi FB..., dar e,
totuşi, un progres... Aplauzele, de cele mai multe ori
furtunoase, i-au încântat pe interpreţi şi
pe ansamblurile concertante, au simţit
bucuria audi toriului. Nu mă pot abţine
să nu remarc că au fost şi aplauze de
comple zenţă atunci când prestaţia nu a
fost la nivelul aşteptat şi, serios vorbind,
aveai cu ce compara!!!

Festivalul a fost nu doar preţios, dar
și spiritual pentru împătimiţii muzicii
clasice și a oferit, prin spectacolele de
aceeaşi mare varietate din Piaţa Festi va -
lului, ocazia de a se delecta şi alţi audi -
tori interesaţi, într-un decor festiv şi cu
grijă pregătit.

Nu pot trece cu vederea menţionarea
„Bulevardulului Artelor” între Piaţa Alba
Iulia şi Piaţa Unirii, expoziţiile „Viaţa şi
opera lui George Enescu” şi „Istoria
Festivalului şi Concursului George
Enescu”, apoi transmiterea pe ecrane a
concertelor marilor orchestre din lume, de la Sala Palatului
(concertele de vineri, sâmbătă şi duminică). Regia este
semnată de Alice Barb.

În fiecare seară, la intrarea în holul Sălii Palatului, aveai
la dispziţie noul număr al „Jurnalului festivalului”,
cuprinzând articole despre program, interpreţi, istoria

Festivalului şi a Concursului „Enescu”, interviuri şi noutăţi
şi prezentarea tuturor evenimentelor programate.

Nu voi omite nici adânca reverenţă în faţa întregului
colectiv al ARTEXIM dirijat, cu absolut aplomb, de
directorul general Mihai Constantinescu, care a reuşit să
facă imposibilul - un eveniment cultural, monumental, cu o
sumă uluitor de redusă, 27 milioane lei de la buget și circa
7 milioane de lei din vânzarea de bilete, pornind cu un
colectiv de 9 persoane, ajungând apoi la 22 şi, în final, cu
voluntarii însoţitori, la 70. La fiecare concert la Ateneu sau
seara, la Sala Mare, ei validau biletele de intrare, conduceau
invitaţii şi-i ghidau, le asigurau cele necesare, îi conduceau

la şi de la aeroport la hotel, la sălile
de concert şi, ceea ce a fost cel mai
important, a fost faptul că se calificau
în ceea ce înseamnă o creaţie de
eveniment, învăţau regulile universale
ale unor asemenea construcţii, vor -
bind politicos, zâmbind îndatoritor,
salutând amabil, fiind absolut nece -
sari, chiar şi atunci când erau solicitaţi
de exigenţele câte unui interpret
nemulţumit de un acordaj sau... câte şi
mai câte alte situaţii cu care se
confruntau învăţând să găseas că
soluţii, ca până la urmă să iasă
învingători, din toate acestea, pentru
reuşita festivalului. Ei au învăţat legea
supremă, că totul este posibil, la final,
când ceea ce faci e din pasiune și nu
din interes material, pentru că cel
spiritual, câştigul în profesie, în
„savoir faire” este cu mult mai preţios
decât sunetul argin ţilor. Bravo lor şi
celor care i-au învăţat această lecţie
pe care, fără îndoială, nu o vor uita şi

spre folosul publicului o vor repeta, o vor transmite altora
şi, poate, aşa ne vom depărta de tristele apucături ale celor
din alte generaţii...

Şi, deşi, ar mai fi infinit mai mult de adăugat, la sfâr şi -
tul acestor trei săptămâni de magică trăire, aş mai spune că,
deja, agenda pentru viitoarea ediţie 2017 va readuce multe
din orchestrele audiate în ediţiile precedente, la fel și pe
interpreţii fideli ai acestui festival, că mulţu mindu-i lui Ioan
Hollander, cel ce a fost director artistic în ultimele 5 ediţii
şi l-a lansat în rândul primelor festivaluri din lume, această

misiune urmând a-i reveni lui Zubin Mehta, fidelul invitat
din 1964, al Festivalului George Enescu şi, probabil,
tânărului Vladimir Jurowski, dirijor principal al London
Philarmonic Orchestra.

Bucureşti 23 sept. 2015

Impresii de festival şi... 
o adâncă reverenţă
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Ni se pare potrivit  să reluăm şi să nuanţăm aici
unele observaţii cu privire la opera lui Mihail

Diaconescu, pe care le găsim în ampla şi erudita mono -
grafie Fundamentele teologice ale fenomenolo giei
narative a părintelui prof. univ. dr. Dumitru Radu.

Situaţia specifică a simbolurilor utilizate de
romancier apare astfel mai clar. În Fundamentele
teologice ale fenomenologiei narative Părintele
Dumitru Radu a scris despre opera diaconesciană cu
dăruire şi competenţă.

Ca reinterpretare artistică şi redimensionare
filosofică a unor valori consacrate, opera lui Mihail
Diaconescu, scriitor care se declară tradiţionalist, este
mereu surprinzătoare. Este nouă în spirit. Este plină de
puternice accente critice adresate contemporanilor. De
altfel, romancierului, demisia spiritului critic i-a fost
totdeauna străină. În actele de promovare a valorilor
româneşti, Mihail Diaconescu nu este niciodată
defensiv, obosit sau conciliant. Este ferm. Este cate -
goric. Este insistent demonstrativ. În plus, scepticis -
mul, agnosticismul şi relativismul civic şi moral, ca
atitudini intelectuale, i se par hidoase.

Aşa cum hidoasă i se pare şi agitaţia sterilă şi gro -
tescă a celor apucaţi pe drumul înfundat, plin de gropi,
al aşa zisei avangarde artistice, de fapt o formă a pro -
pa gandei întreţinute în Europa de Komintern şi plătită
cu bani mulţi din bugetul Uniunii Sovietice.

Toate romanele lui Mihail Diaconescu, observă
părin tele prof. univ. Dumitru Radu, conțin evocări ale
unor epoci istorice, care au în prim plan creatori de
cultură și operele lor. Pentru romancier, lumea româ -
nească poate fi înţeleasă prin raportare la operele
acestor intelectuali și la valorile artistice, morale şi
filosofice dăruite lumii de ei. Fiecare dintre aceste per -
sonalități, împreună cu operele lor, sugerează profilul
cultural al epocilor istorice pe care le reprezintă și,
implicit, al întregului neam românesc.

Eroii săi reprezentativi sunt intelectuali preocupaţi
(obsedaţi în anumite momente) de operele la care lu -
crea ză. Ei sunt pictori, filosofi, muzicieni, diplomaţi,
sculptori, teologi, jurişti, istorici, scriitori, medici, das -
căli, tipografi, actori, regizori de filme şi de teatru, co -
re grafi, folclorişti, etnografi, teoreticieni ai actului mi -
li tar, oameni politici, sociologi, în general naturi

vizionare şi anticipative, angajaţi total în eforturile
stăruitoare de realizare a creaţiilor care le marchează
destinele.

În relaţie cu modul specific de a înţelege omul,
tema creaţiei are caracter fundamental în toate roma -
nele diaconesciene care laolaltă formează fenome no -
logia narativă a spiritului românesc.

Mesajul personajelor diaconesciene se revelează în
actele lor de creaţie. Ca instituire, respectiv ca realitate
nouă adăugată celei vechi, ca participare la sensul
spiri tual al lumii şi ca nelinişte a spiritului care se caută
pe sine prin raportare la Absolut, creaţia dă sens,
valoare şi îndeosebi demnitate vieţilor agitate ale
acestor personaje. 

Omul creator ca imago Dei şi aspiraţie spirituală are
o demnitate şi o valoare unică prin raportare la întregul
univers. În acest punct convingerile filosofice şi
morale ale lui Mihail Diaconescu se întâlnesc cu cele
religioase. Apare limpede faptul că el este un mare
apologet al valorilor creştine. Antropologia creştină
ortodoxă susţine sensul romanelor diaconesciene.

Forţa purificatoare a artei

Nici un alt scriitor n-a evocat în cultura română
atâtea ipostaze ale actului de creaţie intelec -

tuală câte a înfăţişat Mihail Diaconescu în romanele
sale.

Trecerea epică de la fenomene la esenţa spiri tua -
lităţii româneşti, respectiv de la om ca realitate con -
tradictorie şi mister inepuizabil în manifestările sale
cele mai diverse, dar mai ales în actele de creaţie ne
revelează în Mihail Diaconescu un scriitor orientat de
mari elanuri teoretice şi demonstrative. 

Aşa cum s-a mai spus, creatorii de cultură înfățișați

de Mihail Diaconescu nu sunt personalități istorice de
prim plan. Dar, prin ceea ce au creat pentru contem -
poranii lor și pentru posteritate, ei marchează mult mai
profund și mai durabil evoluția istorică a neamului
românesc și a lumii întregi, decât perso nalitățile care
au fost în prim planul vieții politice.  

Creaţiile în care ei se angajează sunt ordonate şi ie -
rar hizate de valori pe care le servesc cu credinţă neabătută. 

Creaţiile acestea sunt acte de îndrumare a spiritului
şi a faptei celor ce le cunosc şi le iubesc.

Prin aceasta, autorul spune limpede că istoria cultu -
rii se leagă, prin numeroase fire, de planurile econo -
mic, social, politic, militar și diplomatic, dar nu se
confundă cu ele.

Interpretarea eroică şi tragică, asociată cu viziunea
monumentalizantă, a unor creatori de valori intelec -
tuale quasinecunoscuţi, din care Mihail Diaconescu a
făcut eroi literari de prim plan i-a surprins pe mulţi
cititori şi critici. Dar această interpretare eroică şi

această viziune monumentalizantă sunt temeinic şi
rafinat acreditate artistic. Ele s-au impus. 

Eroii portretizați de Mihail Diaconescu sunt veșnic
nemulţumiţi, frământați, dedicați creației, dominați de
idealurile sublime în care cred. Ei trăiesc mereu între
cele două stări abisale de „agonie” și „extaz”. Ei nu
acceptă decât în perspective unei lucide şi riguroase
situări analitice şi critice opiniile dominante în epocile
în care trăiesc. 

Acești intelectuali creatori sunt, pe de altă parte,
niște privilegiați ai sorții, ființe care pot să vadă subli -
mul. Ei sunt ochii prin care lumea reușește să între -
zărească sclipirile împărăției Divine, să vadă Fru mosul
și Binele din lume, de care altfel ea nu ar fi conștientă.
Creatorii au menirea să sensibilizeze, să educe, să
înalțe, să șlefuiască și să „construiască”. Ei modifică
realul dându-i trăsături noi, expresive. Ei conturează
spiritual o întreagă epocă, marcată de creațiile lor.
După fiecare nouă epocă în cultură, lumea nu mai este
cum a fost. Ea face un salt evolutiv, crește spiritual.
Fără acești creatori, inovatori, am fi rămas mereu la
stadiul de culegători primitivi.

Tema intelectualului creator de valori, ca de altfel
orice altă temă literară, este inepuizabilă. Tocmai
această problematică, importanţa extraordinară pe care
creatorii, cu autoritatea lor intelectuală şi morală, au
avut-o în conturarea destinului istoric al neamului
nostru, l-a fascinat pe Mihail Diaconescu. De aceea,
prin intermediul acestora, el a dorit să reliefeze epic şi
simbolic o serie de epoci de cultură reprezentative
pentru istoria și spiritualitatea poporului român. Eroii
săi sunt dominați de vocația lor creatoare și spirituală.
Ei sunt distinși, erudiți, introvertiţi, dar în același timp,
sensibili și fragili, mereu activi, angajați în proiecte
îndrăznețe. Pentru a finaliza aceste proiecte, ei trebuie
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să dea dovadă de curaj și înverșunare, să adopte un
mod specific de viaţă, ascetic, să depășească obsta -
colele ce le stau în cale. Aceste lupte și neliniști,
căutări, căderi și înălțări sunt prezente în operele
artiștilor și comunicate lumii prin intermediul unor
simboluri.

Eroii intelectuali portretizați de Mihail Diaconescu
se remarcă prin sensibilitatea lor dureroasă, insu -
portabilă uneori, în contextul unor momente istorice
tensionate, apăsătoare și ostile. Ei sunt preocupați de
explorarea sinelui, de coborârea în abisul ființei uma -
ne, pentru a descoperi și analiza resorturile spiri tuale
care îi susțin pe semenii noştri. 

Ei cred în forţa purificatoare a artei. Cred şi în arta
care are puterea de a regenera modul de a simţi, de a
gândi şi de a trăi al oamenilor de pretutindeni. Pentru
că adevărata artă se adresează oamenilor de pretu -
tindeni. Însetaţi de real, ei cred în criteriul evidenţei
sensibile, dar şi în vocaţia metafizică pe care o servesc. 

Fiecare dintre aceşti intelectuali este un om vulne -
rabil, fragil, preocupat de trăirea valorilor intelectuale,
civice şi morale, angajat în variate proiecte. Fiecare
este atras de contemplaţie, deoarece fără aceasta, fără
visare, nu ar mai putea crea și nici trăi. Intervin atunci
când este necesar, acţionează și în planul real, impli -
cându-se în evenimente sociale de mare amploare.
Operele lor sunt revelatoare, deoarece răspund atât
voca ţiei speculative şi filosofice a creatorilor, cât şi
unor necesități spirituale, sociale și istorice precise.
Existența lor complexă revelează, de fapt, dramele,
neliniștile, tragediile, împlinirile, proiectele, ţelurile și

speranțele oamenilor din epoca în care trăiesc. Ei sunt
însă, în primul rând, slujitori ai valorilor morale în care
cred. Privirile lor sunt îndreptate mereu, indiferent de
solicitările din existența pe care o trăiesc, spre cer, spre
lumina, puterea, frumuseţea și sprijinul ce vin de acolo,
fiind într-o relație permanentă și indestructibilă cu Di -
vi nitatea, susținând, în orice condiții, vechea spiri tua -
litate ortodoxă a neamului nostru. Vocaţia lor metafi -
zică este puternică şi se manifestă în variate moduri.

Deși străbat experiențe tragice, eroii aceștia s-au
smuls definitiv din mizeria, satisfacţiile efemere, plati -
tudinea, mărunţişurile, lipsa de perspectivă şi noroiul
vieții cotidiene. Toți au vocația eroismului, a creației, a
transcendentului, a eternității, a înduho v nicirii. Preocu -
parea acestor eroi pentru creație, filosofie și sfințenie,

apare ca un aspect semnificativ al istoriei spirituale a
românilor şi, pe un plan mai larg, a neamului omenesc.

În suferinţele teribile ale personajelor tragice create
de Mihail Diaconescu putem sesiza ceva din modul
cum el, ca scriitor, istoric şi estetician, s-a raportat la
lume şi îndeosebi la epoca sumbră, contradictorie şi
violentă în care noi toţi trăim. Marea demnitate, morala

severă, aspiraţia spre Absolut şi salvarea prin creaţie
carcaterizează personajele de care Mihail Diaconescu
se simte puternic ataşat sufleteşte. Frumuseţea şi
sublimul creaţiei sale romaneşti pot fi înţelese în
primul rând prin raportare la aceste personaje. 

Un optimism fundamental

Ceea ce este eroic, tragic, moral, spiritual,
misionar, sacru şi sublim în viaţa şi creaţiile

acestor personaje, semnificative pentru destinul româ -
nilor în lume şi în istorie, ne apare ca un imperativ la o
trăire demnă, dedicată unor idealuri înalte şi semenilor
noştri de pretutindeni. De aceea, în pofida accentelor ei
tragice, opera lui Mihail Diaconescu degajă un opti -
mism fundamental. 

Acesta este unul dintre motivele pentru care
admiratorii lui Mihail Diaconescu văd în el „un om
mare”, respectiv pe „cel mai reprezentativ scriitor al
spiritualităţii româneşti, începător al scrisului nostru
viitor” (cuvintele acestea aparţin Părintelui Dumitru
Stăniloae), un „titan al culturii” (cum a scris Părintele
acad. dr. Irineu Popa, Arhiepiscop al Craiovei şi Mitro -
po lit al Olteniei), un „mag” („magul de la Vultureşti”,
cum s-a exprimat criticul şi istoricul literar N.
Georgescu), „o personalitate de anvergură hasdeiană”
(aprecierea aceasta îi aparţine criticului şi istoricului
literar Theodor Codreanu, care este şi un eminent
filosof al culturii), un scriitor „care a schimbat definitiv
modul nostru de a percepe realul istoric transfigurat
artistic” (afirmaţia aparţine Părintelui prof. univ. dr.
Dumitru Radu), un „aristocrat al spiritului”, un „mare
boier al artei cuvântului” (sunt afirmaţiile criticului şi
istoricului literar Sergiu I. Nicolaescu).

Sunt opinii care explică faptul că despre Mihail
Diaconescu s-a scris mai mult decât despre oricare alt
romancier din literatura noastră de la cumpăna
secolelor al XX-lea şi al XXI-lea. 

Numai cine l-a auzit pe Mihail Diaconescu vorbind
în public, în special în faţa studenţilor şi a maste -

ranzilor, ştie cu câtă energie, eleganţă, spirit ardent,
fermitate intelectuală şi risipă de argumente îşi afirmă
el convingerile, de la care nu s-a abătut niciodată. O
memorie prodigioasă, o erudiţie mereu aplicată şi o
atitudine categorică îl ajută în afirmarea acestor
convingeri.

Găsim în opera sa un naţionalism consecvent,
puternic spiritualizat, afirmat limpede şi transfigurat cu
mijloacele oferite de subtilităţile artei epice. 

În această operă, forma străveche şi foarte stabilă a
romanului (ea vine spre noi din Antichitate) a fost
utilizată pentru a comunica, în egală măsură, un naţio -
nalism ferm, dar şi un umanism neabătut, dedicat oa -
me  nilor de pretutindeni, aşa cum sunt ei, în cel mai
autentic spirit al moralei creştine ortodoxe. Naţiona -
lismul său puternic interiorizat, transfigurat şi procla -
mat artistic, este expresia valorilor culturale, civice şi
morale, care l-au zidit sufleteşte, dar şi al dragostei şi
al respectului total, faţă de infinita bogăţie spirituală a
neamului omenesc de pretutindeni. Forţa ideilor şi
convingerilor lui Mihail Diaconescu lucrează temeinic
în cultura română de azi.

„Personalitățile de cultură și operele lor, remarcă
părintele profesor Dumitru Radu în legătură cu perso -
najele diaconesciene, determină mersul ascen dent al
istoriei spirituale a lumii. Sfinții, teologii, filosofii, sa -
vanții, juriștii, logicienii, pictorii, scriitorii, preoții,
ierar hii, monahii, sihaștrii, dascălii, sculptorii, muzi -
cie nii, actorii, constructorii, tipografii, aurarii și învă -
ță ceii tuturor acestora, pe care Mihail Diaconescu îi
evocă atât de insistent în romane, ilustrează și

determină evoluția spirituală a neamului românesc în
timp și în lume. Ei contribuie, fiecare după puterile
sale, la sfințirea pământului românesc prin creații
orientate de cele mai nobile aspirații spirituale. Ei
trăiesc mereu amenințați de pericole copleșitoare, în
epoci de criză socială profundă, și își pun întrebări
grave, insistent reluate, despre semnificațiile cele mai
înalte ale vieții lor.

Sensul istoriei este obiectul cel mai important al
gândirii lor creatoare.”1

1 Preot prof.univ.dr. Dumitru Radu, Fundamentele
teologice ale fenomenologiei native, Editura Arhiepiscopiei
Tomisului, Constanța, 2005, Capitolul „«Magul de la
Vulturești» sau mitul Mihail Diaconescu. Datoria morală a
elitelor…” pag. 359-360.
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Plecarea unui număr destul de mare de medici, pentru
a profesa în alte țări, este o realitate destul de dez -

bătută în presa românească, în bună parte impregnată de
politicianism. Eu sunt unul dintre acești medici și pot face
afirmații destul de pertinente. Am absolvit Facultatea de
Medicină din București și nu mi-am dorit niciodată să plec
din țară. Sunt al șaselea medic din familia mea și singurul
care a plecat să profeseze în străinătate. Nu fără strângere
de inimă.

De la bun început însă, trebuie să precizăm că nu medi -
cii se află pe primul loc în acest fenomen migraționist,
chiar dacă ei se află în focarul mediatizării printr-un fel de
contaminare sau imitație, deoarece mai cu seamă televiziu -
nile diferă destul de puțin între ele ca fond. Pe primul loc se
plasează specialiștii în IT și electroniștii, a căror hemoragie
este poate chiar mai dăunătoare pentru țară. Nu pleacă
magistrații, nici n-ar prea avea motive, nici profesorii, deși
sunt plătiți mizerabil, dar, pe de o parte, aceștia și-ar afla
mai greu de lucru în specialitate și, pe de alta, prin tradiție
și vocație, se află cel mai aproape de sufletul națiunii
noastre. Mai cu seamă învățătorii, ei sunt niște apostoli. 

Medicii pleacă din rațiuni diverse și nu dorința de a câș -
ti ga mai mulți bani primează. 

Eu am rămas legată de țară, citesc literatură română în
general, dar și Viața Medicală Românească, din care aflu
cu bucurie că medicii își păstrează apetitul pentru cultură,
editorialele lui Vlad Mixich sunt remarcabile, ca și luările
de poziție ale medicilor tineri, destul de consonante, de
altfel, în a-și exprima nemulțumirea.

Am început specializarea la București și am obținut
diploma de oftalmolog la Aachen, un vârf mondial în acest
domeniu. Aici, Facultatea de Medicină aparține Univer si 
tății Politehnice și sunt rațiuni solide pentru aceasta. Am
avut șansa unor profesori de valoare cu totul excepțională,
performeri și devotați oftalmologiei, dar și cu dăruire
didactică, adevărate modele, iar acesta nu este un fapt
izolat. În toată Europa selecția este riguroasă,
valoarea apreciată și recunoscută, iar primenirea
cadrelor universitare se face în ritm alert, deoarece
performanța unui profesor este deseori perisabilă,
iar concurența se face simțită. 

În România, selecția corpului didactic universitar
se făcea, în consolidată tradiție comunistă, de către
partid și securitate, iar ceea ce prima era dosarul de
cadre, de unde și promovarea constantă a mediocri -
tății. Marginalizarea elementelor de valoare era
regula. Ce s-a întâmplat după 1989 în Facultatea de
Medicină? Nicio primenire, niciun aer proaspăt.
Toate încercările unor personalități (cu valoare cer -
tificată în vest) de a reveni în țară au fost blocate
energic. Pur și simplu nu li s-a permis. În schimb,
au avansat în salturi rapide foștii secretari de partid
și securiștii din Universitate, devenind profesori (!)
și ocupând funcțiile de conducere. 

La chirurgie de pildă, o catedră de bază, speciali -
tate care are și ramură oftalmologică, fostul student-
securist, care supraveghea cadrele didactice, el în -
suși fiu de general de securitate, ajunge profesor
universitar fără niciun tratat care să-l consacre, cu
câteva articole (și aici aflăm acuza de plagiat și
falsuri), fără performanțe operatorii, tehnici inova -
tive prezentate la congrese etc. Cum să creeze o
școală de chirurgie? Cu cartea de vizită de profesor

universitar ajunge director la mai multe spitale din capitală,
apoi se dedică unei cariere eminamente politice, ajunge
primar, îmi e jenă să merg mai departe cu caracterizarea
și faptele. 

Exemplul care a umplut, însă, bietul meu pahar al
răb dării și m-a împins către exil a fost cazul clanului
Dorobanțu Maria, fostă secretar de partid din aceeași uni -
versitate bucu reșteană. În același an calendaristic, urcă pe
pozițiile cele mai râvnite din UMF toți cei patru membri ai
acestei familii. Secretarul de partid avea putere mai mare
decât rectorul care, la rândul său, era numit de partid. Așa
cum, în armată, locțiitorul politic era mai puternic decât
coman  dantul. Subliniem faptul că în Universitățile euro pe -
ne este interzis ca doi membri ai aceleiași familii să funcți -
oneze în aceeași universitate, din rațiuni foarte evidente.  

Domnul Dorobanțu, cu un dosar științific subțire, l-a
avut drept contracandidat pe un ilustru ortoped, inovator în
domeniul tehnicii și al instrumentarului, recunoscut în
străinătate etc. În ciuda discrepanței valorice este promovat
cel dintâi, prin voința rectorului de atunci, care și-a impus-o
și în celelalte cazuri. Ilustrul ortoped eliminat din concurs a
suferit un șoc. O mare pierdere pentru medicina româneas -
că și, putem spune, universală. Urmează doamna Maria
Dorobanțu, care s-a prezentat în concurs cu un dosar plin
de falsuri (lucrări inexistente, idem capitole de carte nepu -
blicate, avea o singură broșură capsată al mijloc, cu doi
autori, publicată într-o editură pirat din provincie, ulterior
dispărută). Un dosar care nu îndeplinea condițiile de candi -
datură. Contracandidatul avea zece tratate publicate în
edituri de prestigiu (Ed. Medicală, Ed. Științifică), câte
două capitole de carte publicate la Moscova și la Londra,
două brevete de invenție OSIM aplicate, peste 400 de
lucrări publicate în țară și în străinătate. Diferența dintre cei
doi nu lăsa loc la comentarii. Rectorul semnează însă
numirea doamnei MD ca profesor și șef de clinică.
Urmează cei doi fii Dorobanțu, studenți, să le spunem cu
oarecare indulgen ță, de mijloc, dar cu pretenții. Aceștia
ajung să ocupe cele mai râvnite posturi din cele mai căutate
catedre ale facul tății și în cele mai de seamă clinici din
capitală. 

Cum-necum, la aceste concursuri nu au avut contra can -
didați, s-au prezentat singuri, ceea ce este aproape inimagi -
nabil!!! Fără îndoială, în condiții oneste, ar fi candidat
mulți medici din țară și, cu siguranță, și din străinătate. 

Subliniem faptul că Legea Învățământului prevede clar
că departajarea dintre candidați se face pe baza grilei de
punctaj. Ori, cei eliminați, aveau un punctaj de circa zece
ori superior candidaților declarați reușiți.

Deși a fost sesizat, în mod repetat, ignorând și luările de
poziție din partea presei, Ministerul Educației a refuzat să
analizeze ciudatele mecanisme ale mai sus amintitelor

concursuri. Ramificațiile corupției sunt întinse. Este însă
încurajator faptul că, în momentul în care corupția ajunsese
un pericol la siguranța națională, DNA-ul a devenit tot mai
energic în combaterea acestei cumplite racile. Ministerul
Educației refuză însă și în prezent să reanalizeze cazurile
flagrante de concursuri falsificate, ca și frauda științifică
sau plagiatul. Revenind la cazul familiei mai sus amintite,
doamna profesor MD a comis ulterior un fals științific de
proporții, alături de un plagiat, iar unul dintre tinerii D, un
plagiat absolut scandalos, copiind o carte în întregime,
inclusiv figurile. În vechea tradiție a familiilor foștilor
secretari ai partidului comunist. 

M-a afectat și cazul marelui genetician Constantin
Maximilian, îndepărtat din Facultatea de Medicină bucu -
reșteană prin același mecanism al concursurilor fraudate.
Cu certitudine, moartea sa prematură este legată de marea
nedreptate care i s-a făcut, de asemenea, cu încălcarea
flagrantă a Legii Învățământului și care a fost deplânsă de
comunitatea științifică fără frontiere a geneticienilor din
întreaga lume. Ca urmare, un amfiteatru îi poartă acum
numele, gest tardiv, inutil și de amară ironie. 

Situații de tipul celor expuse sunt de-a dreptul de
neimaginat în oricare altă țară europeană unde, pentru
câteva fraze plagiate, ca să nu mai vorbim de falsuri, ești
exclus din viața universitară. Concursurile sunt corecte și
pentru că orice facultate beneficiază de prestigiul fiecărui
membru al său, astfel încât caută să atragă cât mai multe
valori, aspect care în România nu interesează. Este întris -
tător faptul că Ministerul Educației tolerează, cu totală
indiferență, astfel de cazuri, mai mult, că adoptă o atitudine
de încurajare vădită a corupției. 

Iată principalul motiv pentru care, împreună cu mulți
colegi de-ai mei, am decis că în România o carieră profe -
sională onestă ne este practic închisă din cauza imposturii
și corupției. 

Nu vreau să las să se creadă, de omnibus dubitandum,
că în universitățile noastre, unde medicina pare a fi o ex -
cep ție încă și mai tristă, nu sunt cadre didactice de excepție,
inclusiv în facultatea pe care am absolvit-o. Recunosc în
medicina noastră și valori care tind spre a fi sublime,
asemenea unor flori rare, înecate, însă, în bălării sau ca o
pădure năpădită de uscăciuni și paraziți care o împiedică să
înverzească și să înflorească . Situația tinerilor medici din
România este dintre cele mai ingrate ca perspective
profesionale.

Mulți dintre colegii mei, plecați ca și mine și cu care
corespondez, ar dori să revină în țară, dar numai cu condiția
unei asanări morale care ar învinge, în cele din urmă, mare -
le apărător al corupției și imposturii, creator de antimodele,
care este Ministerul Educației, după care urmează, desigur,
și cel al Sănătății. 

Universitatea de Medicină şi farmacie „Carol Davila” 

DAMIANA WEINBERGER,
München, Germania
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Institutul naţional de cercetare-dezvoltare, ce ar fi înfi -
in ţat prin reorganizarea Institutului Naţional de Expertize
Criminalistice., ar putea asigura consolidarea şi dezvoltarea
domeniul în care activează prin:

– participarea la elaborarea strategiilor de dezvoltare ale
domeniului,

– desfăşurarea de activităţi de cercetare-dezvoltare
pentru realizarea obiectivelor din Strategia Naţională,

– asigurarea unor servicii  specializate de înalt nivel, 
– asigurarea şi dezvoltarea parteneriatului internaţional

în domeniul ştiinţific şi criminalistic.
În acest sens, Ministerului Justiţiei a iniţiat în anul 2008

un proiect de hotărâre a Guvernului,  prin care se stabileau:
forma de organizare, denumirea, sediul, obiectul de activi -
tate, organul administraţiei publice în subordinea căruia
funcţionează, patrimoniul - public, privat, precum şi bunu -
rile proprii, modificarea raporturilor de muncă ale persona -
lu lui existent la data reorganizării, modalităţile de finanţare,
şi se aprobă principiile regulamentului de organizare şi
funcţionare a institutului naţional de cercetare-dezvoltare,
conform Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare
a institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare aprobat prin
H.G. nr. 637/2003. 

Actualmente, la nivel instituţional, funcţionează Institu -
tul Naţional de Expertize Criminalistice, instituţie a cărei
organizare şi funcţionare este reglementată prin Hotărârea
Guvernului nr. 368/1998. Actuala formă de organizare a
Institutul Naţional de Expertize Criminalistice  nu permite
acoperirea unor domenii de activitate de o deosebită impor -
tanţă pentru cercetarea criminologică şi combaterea feno -
me nului infracţional, nefiind posibilă fundamentarea baze -
lor ştiinţifice ale prevenirii şi controlului criminalităţii şi
luptei împotriva fenomenului infracţional. De asemenea,
reglementarea obiectului de activitate al Institutului este
lacunară şi caducă, impunându-se crearea cadrului legal
care să permită creşterea competitivităţii activităţilor de
prevenire şi control al criminalităţii, în scopul sprijinirii
prin aceste mijloace a luptei împotriva fenomenului
infracţional. 

În acest context, în scopul eficientizării activităţii de
prevenire şi combatere a fenomenului infracţional, precum
şi de îmbunătăţire a activităţii de efectuare a expertizelor în
domeniul criminalistic, este necesară îmbunătăţirea cadru -
lui instituţional existent, prin înfiinţarea unui organism de
cercetare-dezvoltare având ca principal obiect de activitate
desfăşurarea activităţilor de cercetare-dezvoltare în domeniul
prevenirii şi controlului fenomenului infracţional, conso -
lidarea  şi dezvoltarea activităţilor de cercetare ştiinţifică şi
tehnologică în domeniu, precum şi efectuarea expertizelor
în domeniul criminalistic, asigurându-se în acest fel accesul
la performanţă ştiinţifică şi creşterea nivelului de cunoştinţe
în domeniile ştiinţelor criminologice şi a calităţii activităţii
de efectuare a expertizelor în domeniul criminalistic.

Proiectul de hotărâre amintit mai sus avea ca obiect
înfiinţarea Institutului Naţional de Expertize Criminalistice
şi Cercetări Criminologice, instituţie aflată în subordinea
Ministerului Justiţiei, prin reorganizarea Institutului Naţio -
nal de Expertize Criminalistice,instituţie care se desfiinţea -
ză. La nivel funcţional, Institutul urma să fie organizat şi să
funcţioneze în condiţiile stabilite de Ordonanţa Guvernului
nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea
tehnologică aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. De
asemenea, se propunea redefinirea obiectului de activitate
al institutului, în vederea creării cadrului legislativ pentru
desfăşurarea în condiţii optime a activităţii de cercetare
criminologică şi combatere a fenomenului infracţional.
Astfel, Institutul Naţional de Expertize Criminalistice şi
Cercetări Criminologice urma să aibă ca principal obiect de
activitate fundamentarea bazelor ştiinţifice ale prevenirii şi
controlului criminalităţii, prin asigurarea accesului la
performanţă ştiinţifică, efectuarea expertizelor criminalis -
tice, precum şi sprijinirea Ministerului Justiţiei în stabilirea
şi îndeplinirea obiectivelor de politică penală. În acest scop,

institutul propus urma să aibă ca atribuţii principale urmă -
toarele:

– efectuarea de expertize criminalistice, la solicitarea
organelor judiciare, precum şi întocmirea de avize de spe -
cialitate, la cererea birourilor notarilor publici sau a altor
instituţii publice sau private;

– propunerea de soluţii tehnice şi programe de calcul,
metodologii de experimentare şi de expertiză criminalistică;

– desfăşurarea de activităţi de prevenire a faptelor de
încălcare a legii,  pe baza generalizării practicii de exper ti -
ză şi a posibilităţilor oferite de noile descoperiri tehnice şi
ştiinţifice;

– desfăşurarea de servicii de documentare şi de cercetare
ştiinţifică în domeniul criminalistic şi criminologic, precum
şi întocmirea de lucrări cu caracter de îndrumare metodo lo -
gică;

– sprijinirea învăţământul universitar şi postuniversitar
cu material documentar şi cu alte mijloace necesare proce -
sului de învăţământ şi asigurarea perfecţionării profesionale
a experţilor, precum şi pregătirea candidaţilor la funcţia de
expert;

– efectuarea de servicii de diseminare, de documentare
şi cercetare în domeniul criminologiei;

– organizarea de cursuri de perfecţionare profesională
în domeniul criminologiei şi criminalisticii pentru judecă -
tori, procurori şi experţi criminalişti autorizaţi, potrivit
legii; 

– editarea de publicaţii de specialitate, precum şi efec -
tuarea de traduceri ale documentaţiilor ştiinţifice în materie;

– întocmirea de studii  ştiinţifice de specialitate precum
şi analize specifice în domeniile de activitate;

– organizarea de cursuri, congrese, colocvii sau seminarii
în domeniile de activitate specifice;

– acordarea de consultanţă şi efectuarea de expertize în
materia drepturilor de proprietate intelectuală;

– asigurarea, în condiţiile legii, a participării la dezvol -
tarea parteneriatului internaţional în domeniul ştiinţific,
criminalistic şi criminologic.

Pe baza acestor măsuri legislative şi organizatorice, prin
strategia avută în vedere, Ministerul Justiţiei urma să aibă
următoarele obiective ale reorganizării cercetării ştiinţifice
de criminologie şi activităţii de expertiză criminalistică:

a) Perfecţionarea structurii organizatorice prin orien -
tarea activităţii către activităţi de cercetare – dezvoltare şi
de expertiză criminalistică acreditate.

Structura organizatorică a noului institut să fie grupată
pe clase de activităţi din domeniul cercetării – dezvoltării şi
expertizei criminalistice, conform clasificării CAEN, astfel
încât acestea să fie supuse procedurilor de introducere a
managementului calităţii totale şi ale acreditării conform
HG nr. 551/2007. 

b) Valorificarea eficientă a resurselor umane.
În privinţa valorificării eficiente a resurselor umane, se

aveau în vedere următoarele componente principale:
– creşterea exigenţelor în recrutarea personalului;
– realizarea unui echilibru între numărul personalului

direct productiv şi cel auxiliar.
În legătură cu gestiunea resurselor umane, cu recrutarea

şi promovarea personalului, se propuneau, în prezent şi în
perspectivă, următoarele acţiuni importante:

– elaborarea unui program special în domeniul recru tă -
rii personalului şi acordării titlurilor ştiinţifice (condiţii,
criterii cantitative şi calitative, organizarea concursurilor,
soluţionarea contestaţiilor etc.);

– efectuarea de stagii pentru specializări în străinătate şi
utilizarea la maximum a burselor oferite de Ministerul Edu -
caţiei, Cercetării şi Tineretului şi de alte instituţii, organiza -
ţii şi consorţii din ţară şi din străinătate;

– flexibilizarea mobilităţii de cercetare ştiinţifică, în
sen sul atragerii personalului din cercetarea ştiinţifică în ac -
ti vităţile didactice ale universităţilor şi invers;

– realizarea unor programe comune de cercetare ştiin -
ţifică care să corespundă profilurilor diferitelor universităţi
şi institute de C-D;

– diferenţierea sistemului de salarizare, corelată cu
creşterea în plan naţional a nivelului salarizării, prin siste -
mul de normare, dar şi prin performanţele individuale
anuale şi contribuţiile individuale sau colective la generarea
de venituri pentru centru;

c) Consolidarea patrimonială a institutului.
Pentru consolidarea patrimonială a institutului se aveau

în vedere următoarele realizări posibile:
– realizarea, dotarea şi informatizarea unei biblioteci

naţionale pentru domeniul criminologiei şi expertizei
criminalistice;

– dotarea compartimentelor institutului cu aparatură
modernă care să poată fi utilizată pentru activităţile
specifice;

– dezvoltarea reţelei de informatizare a comparti mente -
lor institutului; 

– lucrări de reparaţii curente şi capitale;
– realizarea unor demersuri împreună cu conducerea

institutului pentru  autorizarea la C.N.C.S.I.S. a Editurii
institutului,  care urmează să tipărească cursuri, manuale,
cărţi,  publicaţii de specialitate etc.

d) Diversificarea surselor de finanţare. 
Principiile care sunt au fost luate în considerare privind

finanţarea institutului se refereau la:
– diversificarea surselor de finanţare;
– creşterea permanentă a veniturilor extrabugetare;
– stabilirea şi aplicarea principiilor autonomiei finan -

ciare la nivelul institutului;
– folosirea eficientă a resurselor alocate de la buget şi

repartizate institutului conform principiului finanţării
globale.

– identificarea locurilor şi a mijloacelor de reducere a
cheltuielilor ;

– identificarea şi atragerea unor noi resurse de finanţare ;
În vederea aplicării acestor principii se propuneau, o

serie de acţiuni:
– instituirea unor norme şi proceduri pentru rezolvarea

în bune condiţii a competenţelor administrativ-financiare
transmise de conducerea institutului spre compartimente şi
sporirea corespunzătoare a responsabilităţilor acestora;

– creşterea finanţării complementare prin: taxe legale,
venituri obţinute de la agenţi economici, venituri din
activitatea  de prestări de servicii, din cercetarea ştiinţifică,
consultanţă, activităţi editoriale, din donaţii şi sponsorizări,
asocieri, dobânzi etc.

e) Perfecţionarea managementului institutului
Varianta propusă, pentru conducerea institutului, era

managementul „prin proiecte de stat major”. Această vari -
antă se caracterizează prin funcţionarea unor echipe  de
proiect aflată în subordinea nemijlocită a directorilor de
proiecte. Acest tip de management permite promovarea
unei structuri de tip material, care urmează, atât, schimba -
rea, cât şi eficienţa organizaţională. De asemenea, astfel
apare posibilitatea reducerii duratei activităţilor institutului,
în comparaţie cu varianta clasică, cât şi facilitarea contac -
telor ştiinţifice, tehnice, manageriale şi comerciale. În acti -
vitatea institutului urma să se implementeze principiile
managementului calităţii totale.

Concluzii

Adoptarea acestui proiect de hotărâre a fost stopată la
finele anului 2008, blocându-se astfel dezvoltarea siste -
mului de cercetare – dezvoltare în domeniile criminalisticii
şi criminologiei.

Apariţia noului institut propus de conf.univ.dr. Gheorghe
Mocuţa şi dr.ing. Dan C. Badea, ca parte componentă a
sistemului naţional de cercetare – dezvoltare, urma să aibă
ca finalitate intensificarea luptei împotriva fenomenului
infracţional, precum şi sprijinirea amplificată a activităţii
Ministerului Justiţiei în stabilirea şi îndeplinirea obiective -
lor sale de politică penală.

GABRIEL I. NĂSTASE

CRIMA  ORGANIZATĂ  ŞI  BLOCAJULCRIMA  ORGANIZATĂ  ŞI  BLOCAJUL
UNEI  INIŢIATIVE  LEGISLATIVEUNEI  INIŢIATIVE  LEGISLATIVE

POLITICA  ŞTIINŢEI  ÎN  SPRIJINUL POLITICA  ŞTIINŢEI  ÎN  SPRIJINUL 
CERCETĂRII  CRIMINOLOGICECERCETĂRII  CRIMINOLOGICE(II)

„... în scopul eficientizării activităţii de prevenire şi combatere a fenomenului infracţional, precum şi de
îmbunătăţire a activităţii de efectuare a expertizelor în domeniul criminalistic, este necesară îmbunătăţirea cadrului

instituţional existent, prin înfiinţarea unui organism de cercetare-dezvoltare ...”
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Într-o zi însorită de toamnă timpurie, a
plecat dintre noi, dar fără să ne

părăsească pentru totdeauna, unicul,
imprevizibilul, incontrolabilul, eruditul,
Patriotul, genialul pamfletar, scriitorul,
jurnalistul, poetul și, nu în ultimul rând,
controversatul, dar abilul politician
CORNELIU VADIM TUDOR. 

Unul dintre cei mai buni cunoscători ai
istoriei naționale și universale, marele om
de cultură Vadim Tudor lasă în urma sa,
îndurerată, nu doar o familie, ci o națiune
întreagă care l-a iubit, l-a prețuit, l-a
admirat pentru curajul său în momentele
grele ale existenței României, când oameni
din afară și din interior mânați de interese
străine au distrus țara, au dus-o în haos și
corupție generalizată. În toate acele
momente Vadim li s-a împotrivit, vocal,
uneori ofensator, dar de fiecare dată cu
dreptatea de partea sa, așa cum o dovedește
realitatea de zi cu zi din România.

Vadim ne lasă o moștenire grea: să-i
continuăm lucrarea de-o viață, demnă de
urmat pentru fiecare român adevărat care-și
iubește țara. Personalitatea complexă care
nu putea fi ignorată de nimeni și discursul
său fulminant vor fi imposibil de înlocuit. 

Maestrul nu a fost un om bogat material,
nu i-au plăcut matrapazlâcurile și
furăciunile, n-a strâns avere, ci a plecat
modest, cu datorii pe care nu le-a putut
onora în timp, fiind prea generos cu cei din
jurul său, oameni și animale deopotrivă. 

În schimb, C.V. Tudor a lăsat în urma sa
ope re scrise care vor rămâne pentru
eternitate în patrimoniul național, am putea
spune la fel ca Eminescu, Eliade, Ionescu,
Cioran, etc.

Cei care l-am iubit credem că în acele
zile ar fi trebuit să fie doliu național, Vadim
Tudor fiind nu numai un geniu al neamului
românesc, dar și o personalitate politică
marcantă care și-a dus Partidul România
Mare, pe care l-a fondat și condus, la
apogeul unui 20% din electorat. Să nu
uităm că a fost la un pas de a deveni
Președinte al României în 2000, când numai
mașinăria de vot diabolică a PSD l-a putut
învinge mișelește. 

Până și sfârșitul și l-a redat într-o
poezie-pre moniție, în care invita moartea la
o cafea, scri să cu o săptămână înainte de a
se stinge, parcă sim bolic în Ziua Înălțării
Sfintei Cruci. Sunt semne că Vadim nu a
fost un pământean simplu, ci unul lăsat de
Divinitate să ne apere, să ne ghideze și să
ne dea speranțe într-o lume mai bună. 

Au fost mulți și cei care l-au contestat,
care l-au criticat și atunci și acum, l-au urât
poate în momentele când au intrat în
dispută cu el, dar constatăm că până și unii
dintre aceia îi recunosc valoarea, carisma,
memoria fantastică. Cu toate bunele și
relele sale, Vadim rămâne în sufletele
noastre. Îi vom reciti cu plăcere opera și ne
vom ruga pentru el să-i meargă bine și să
fie tot atât de sârguincios acolo, așa cum a
fost printre noi pe Pământ. 

Plecarea tribunului a produs valuri de
emoție colectivă la fel ca-n timpul vieții,
de simpatie, dar și de contestare. Ne-am
așteptat la o asemenea reacție din partea
multora dintre cei care l-au cunoscut,
colaboratori, jurnaliști sau poli ti cieni,
deoarece pe mulți dintre aceștia i-a criticat
dur, cu expresii caracteristice stilului său
exploziv (dar nu rupte de realitate!). Acum
când nu se mai poate apăra sau explica,
aceștia s-au înghesuit să apa ră la TV să-l
critice, să-l jignească, să-i reproșeze, să scoată
în evidență doar relele și, dacă s-ar fi putut,
să-l mai omoare o dată, să-i anuleze operele
și valoarea complexă, de netăgăduit.

Nu ar fi bine pentru Vadim și pentru toți
cei care l-au iubit și pe care i-a iubit să
trecem cu vederea răutățile exprimate de
unii jurnaliști, comentatori, opozanți, chiar
dacă libertatea cuvântului există pentru toți
și o respectăm ca atare. Totuși, să le fie
rușine acelor neica nimeni, pârliți,
rozătoare, papagali, corupți, parveniți și
nulități ale societății românești care au
participat la distrugerea acestei țări și la
denigrarea valorilor naționale prin
atitudinea lor, încercând încă o dată să
manipuleze opinia publică folosindu-se de
trompetele mass-media. Culmea, aceste non
valori și-au permis să facă aprecieri la
adresa unui gigant al culturii române. 

Atitudinea dușmanilor săi a culminat cu
refuzul unora dintre maghiari și chiar al
colegilor lor români de a-i depune
catafalcul în Senat, acolo unde a fost ales,

votat și instalat de electoratul său pentru
repetate mandate, acolo unde și-a făcut pe
deplin datoria față de poporul care l-a ales
și față de România. Nu o spunem doar noi,
ci toată mulțimea, care n-a pregetat să stea
la coadă, ore în șir, la biserica Sf. Gheorghe
de la Kilometrul Zero al Capitalei, pentru
a-și lua rămas bun, a-i aduce un ultim
omagiu și a-l aplauda frenetic la trecerea
cortegiului funerar până la locul de veci
dorit de tribun, a fi alături de mormântul
dragilor săi părinți.

L-am condus și noi pe ultimul drum și i-
am depus în sicriu, lângă trup, tricolorul,
mulțumindu-i astfel marelui nostru Vadim
pentru faptele și realizările sale. Cuvântul
celor 16 preoți prezenți la căpătâiul lui,
mulțimea emoționată care l-a plâns și
elogiile aduse de alți mari patrioți români în
viață (generalul Mircea Chelaru, colonelul
Mircea Dogaru, etc.) au confirmat că
tribunul a fost, este și va fi iubit de români
pentru eternitate.

În ziua înmormântării, VIP-urile din
politică au lipsit (cu câteva mici excepții:
Marius Marinescu, Ioan Oltean, Lia Olguța
Vasilescu, Liliana Mincă, Miron Cozma).
Au fost însă suficiente gesturile Președin -
telui țării Klaus Johannis de a-și amâna
conferința de presă de la finalul ședinței
Consiliului Suprem de Apărare a Țării până
la încheierea funerariilor lui Vadim și
trimiterea unei coroane de flori, gesturi care
au dat o palmă morală multora dintre
„vitejii de după război” și au întărit că
Vadim nu a fost un oarecare. Dimpotrivă! 

La înmormântarea lui Vadim au
participat și ipocriți, așa cum a remarcat și
familia defunctului. Multe figuri publice din
rândurile Partidului România Mare, dar și
din afara lui, au început lupta pentru ciolan
încă de la căpătâiul tribunului. Ne-am înșe -
lat crezând că mulți dintre cei care l-au tră -
dat și l-au vândut au venit în ultimul ceas să
se smerească și să ceară iertare pentru pro -
priile lor păcate în disputele cu Vadim. De

fapt, au reînceput lupta, de data aceasta fără
Vadim, pentru locul său de președinte și
pentru preluarea Partidului România Mare. 

Suntem cu toții martori ai telenovelei
partidului rămas fără arhanghelul său
puternic și carismatic. Totuși, păstrăm
speranța că finalitatea acesteia va sluji
interesele noastre na țio nale, și nu le va
sacrifica. La vremuri noi, și partidul lui
Vadim va trebui să își găsească o cale pe
care să îi conducă pe membrii și pe
simpatizanții săi, cu cel puțin la fel de mult
succes, precum a făcut-o însuși fondatorul
Corneliu Vadim Tudor. De reușita celor care
îi vor duce munca mai departe va depinde și
echilibrul politic din România. 

Să ne rugăm pentru Corneliu Vadim
Tudor. Dumnezeu să-l ierte și să-l
odihnească!

Să ne rugăm pentru naționaliștii
români. Dumnezeu să le arate calea!

Să ne rugăm pentru România!

Dipl.ec. PETRE RĂCĂNEL
Președintele Federației Societatea

Civilă Românească

S-A STINS VADIM TUDOR...S-A STINS VADIM TUDOR...
ROMÂNIA, MAI VULNERABILĂROMÂNIA, MAI VULNERABILĂ

Harta administrativă a
României în 1938

CORNELIU VADIM TUDOR
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ŞTIINŢE  NONCONVENŢIONALE - NOOLOGIE - PARAŞTIINŢE

P L A N E T A

N I B I R U
HAARP – ARMA FINALĂ !?(III)

HAARP – POSIBILE EFECTE 
High Frequency Active Auroral Research Program

Imensa tragedie care a lovit pe 26 decembrie
2004 mai multe state din spaţiul oceanului Indian
făcând până peste 200 000 de morţi și lăsând peste 1
milion de oameni fără adapost, ridică doua probleme
funda mentale; 

a) deşi U.S. Army și Departamentul de stat S.U.A.
au fost avertizate din timp (baza navală americană de
pe Insula Diego Garcia din Oceanul Indian a primit
imediat o notificare), intervalul de două ore între cutre -
murul de gradul 9 și devastatorul tsunami care a lovit
sudul Asiei nu a fost folosit pentru a avertiza populaţia
din India, Sri Lanka sau Thailanda1 despre apropierea
dezastrului.

b) distrugătorul tsunami a fost manifestarea unui ca -
ta  clism natural sau consecința războiului climacteric ?!?!
Proiectul HAARP (High Frequency Active Auroral
Research Program) derulat de „U.S. Strategic Defence
Initiative)”. Faptul că Departamentul American al Apă -
ră rii și Departamentul de Stat au preferat păstrarea
tăce rii, mai bine de doua ore, a costat viața a sute de mii
de nevinovaţi şi a distrus peste un milion de existenţe,
fără a mai pune la socoteală pagubele materiale care, şi
acum, necesită un vast program de reconstrucţie a
întregii zone. 

Mai mult, Charles McCreery de la Pacific Warning
Center (Centrul de avertizare din Pacific), cu sediul în
Hawaii, şi director al lui NOAA (National Oceanic and
Atmosferic Administration) din Honolulu, afirma: 

„Am avertizat (asupra tsunami) atât Centrul de
Operaţiuni al Departamentului de Stat, cât și U.S.
Army”.

Buletinele de avertizare susţineau, însă, într-o
manieră birocratică:

„Nu există pericol de tsunami, în fapt, pentru
Oceanul Pacific”. 

Dar tăceau în chip misterios, asupra valului ucigător
format în Oceanul Indian şi care era monitorizat, încă
de la formare, prin sateliți şi prin sistemul GPS (Global
Position System).

Cum se explică atunci lipsa de avertizare?! U.S.
Navy se afla pe lista beneficiarilor averismentelor lui
Pacific Warning Center. În plus, U.S. Navy poseda un
sistem sofisticat de imagini prin satelit care i-au permis
monitorizarea valului seismic, pas cu pas. 

Totuşi, în mod straniu, U.S. Army a rămas „mută”,
deşi printr-un telefon în Sri Lanka, Thailanda sau India,
cu două ore înaintea catastrofei, ar fi putut să evite
hecatomba umană care s-a produs. Congresul Ameri -
can a deschis o anchetă pe tema celor două ore de
absență a avertismentelor. 

Congresul încearcă să stabilească de ce Guvernul
a avertizat doar două ţări ca Australia și Indonezia,
dar nu şi țări din lumea a treia ca India,Thailanda
şi Sri Lanka.

Congresul SUA consideră că Guvernul American
avea datoria să anunţe din timp toate țările din regiunea
Oceanului Indian care erau ameninţate de tsunami. 

Într-un raport al Congresului American se pre ci -
zează că numai două ţări din regiunea afectată de tsuna -
mi, Indonezia și Australia (aliatele SUA în războiul
antiterorist), au fost avertizate. Totuşi tsunami a lovit în
răstimp de două ore şi alte ţări, iar potrivit criticilor
NOAA, era suficient timp pentru a avertiza populaţia
de pe coastele acestor ţări să se pună la adapost. 

Senatoarea de Maine, Olimpia Snowe, a declarat în
„Boston Globe” din 29 decembrie 2004 următoarele: 

„Este necesară o analiză a NOAA pentru a vedea
de ce nu a transmis această informaţie, vitală pentru
vieţile a sute de mii de oameni din 11 țări care au
fost afectate”.

Câteva întrebări sunt puse cu insistență de către
cercetători:

1) De ce nu au fost informate guvernele statelor din
regiunea Oceanului Indian despre iminenţa dezas tru -
lui? A existat o evidentă „selectivitate” în alegerea
ţărilor avertizate de S.U.A.?

2) Au monitorizat americanii activităţile seismice,
anterioare cutremurului din 26 decembrie 2004? Se
presupune că un seism de gradul 9 este precedat de o
serie de fenomene care anunță cutremurul de mare
inten sitate. U.S. Global Survey afirma că seismul –
care a generat ulterior un uriaş tsunami - este al

patrulea ca intensitate de la 1900 încoace. În toate
cazurile sau semnalat activităţi seismice anormale,
premergătoare marelui seism.

3) De ce SUA nu au trimis unităţi militare în zona
calamitată şi nu au solicitat numeroasele organizaţii
umanitare americane pentru a organiza ajutorul? În
fapt, US Pacific Command a fost însărcinată să con du -
că operaţiunile de ajutorare, iar generalul-locotenentul
Rusty Balckman-comandantul lui „3rd Marine Expedi -
tionary Force”, cu baza în Okinawa (Japonia) să
răspundă personal de operaţiuni. 

Un fapt reţine însă atenţia! Anterior, generalul
Blackman a fost cel răspunzator de acţiunile puşcasilor
marini americani din Bagdad, din cadrul operațiunii
„Iraq Freedom” (2003). Doar trei echipe militare au
fost trimise în Thailanda, Sri Lanka și Indonezia. 

Aviaţia militară americană „supraveghea” acţiunile
lor. Întreaga operaţiune este coordonată de la marea
bază navală americană de pe Insula Diego Garcia, din
Oceanul Indian.

Portavionul „USS Abraham Lincoln”- aflat la Hong
Kong în momentul cutremurului - a primit ordin şi s-a
deplasat imediat în Golful Thailandei. Un al doilea
portavion, „USS Bonhomme Richard”, s-a deplasat din
Guam în Golful Bengal din India. 

Alte şapte vase militare, cu 2100 de puscaşi marini
şi 1400 de marinari au fost trimise în zonă. De ce era
oare necesară o asemenea desfăşurare de forţe militare,
pentru nişte operaţiuni pur umanitare?!

De ce un general implicat în „invazia” din Irak
coman da un program de „ajutorare” în regiunea
Oceanului Indian, chiar de la marea bază navală
militară de pe Insula Diego Garcia, şi nu organizaţiile
umanitare americane? 

În continuare ne vom ocupa de programul
HAARP şi de manipularea fenomenelor electromag -
netice în scop militar 

Războiul electromagnetic este astăzi din nefericire
o tristă realitate. Avansate în acest extrem de periculos
domeniu militar sunt Statele Unite, Rusia (moştenire de
la fosta URSS), China, India și alte câteva state.

Deoarece, însă, experienţele în domeniul războiului
electromagnetic lovesc, în prezent, zone întinse ale
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planetei şi afectează în mod direct viaţa şi sănătatea a
milioane de locuitori ai Terrei, aceste experienţe sunt
ţinute departe de mass-media şi de opinia publică mai
mult, poate, decât alte experienţe.

Agenția „Eco News” definea recent domeniul:
„Războiul electromagnetic” ca fiind războiul me -
diu lui şi este definit ca modificare intenționată sau
manipulare a naturii (cum ar fi climatul şi vremea);
a sistemelor planetei (ca ionosfera, mag ne tosfera,
etc); a sistemului tectonic şi a evenimen te lor seis mi -
ce (cutremure), pentru a cauza modificări geo gra -
fice, economice, psiho-sociale, precum și distruge rea
fizică a unui obiectiv geofizic sau regiune populată,
ca parte a războiului strategic sau tactic”.

Să reţinem din definiţia dată de „Eco News” că
modificarea sistemului tectonic al planetei şi
„manipula rea” evenimentelor seismice fac parte inte -
grantă din formele acestui tip de război. 

În ultimii ani, uragane devastatoare şi furtuni
tropicale s-au manifestat frecvent în Caraibe, Asia
Centrală şi Orientul Mijlociu, unde s-a cunoscut o
secetă prelungită. 

În Africa de Vest, uriaşe roiuri de lăcuste au bântuit
în ultimii zece ani. Cel puţin patru uragane, de o forţă
fără precedent (Alex, Ivan, Frances şi Charly), precum
şi Jeanne s-au succedat într-o perioadă scurtă de timp.

În urma unui asemenea uragan, insula Grenada a
fost devastată: 37 de oameni au murit, iar 2/3 din cei
100.000 de locuitori ai insulei au rămas fără adăpost. 

În Haiti peste 2000 de oameni au decedat și zeci de
mii au rămas fără locuință. Republica Dominicană,
Jamaica, Cuba, Bahamas au fost, de asemenea,
devastate de uragane şi furtuni tropicale fără precedent
ca intensitate. 

În ultimii ani Departamentul American al Apărării a
investit sume considerabile în experienţe, pe care le-a
caracterizat astfel: 

„Modificarea climaterică va deveni o parte a
securităţii interne și internaţionale, şi aceasta poate
fi făcută în mod unilateral. Capacitatea de a genera
ploi, ceaţă, uragane şi de a modifica sau de a
produce anumite condiţii meteorologice este parte a
ace luiaşi set de tehnologii, care pot slăbi adversarul
şi pot permite accesul la dominaţie, bogăţie şi
putere” (US Air Force, Air University of the US Air
Force, AF 2025 Final Report). 

Să mentionăm că, în martie 2004, în Brazilia s-a
declanşat primul uragan devastator din istorie, care a
făcut zeci de morţi. 

În China, în august 2004, taifunul Rananim - cel mai
cumplit din istoria țării - a ucis 164 de oameni şi a rănit

peste 1800 în provincia Jejiang. Au rămas fără
adăpost circa 13 milioane de persoane. Toate acestea
au primit explicatii aşa-zis „ştiințifice”, fiind prompt
caracterizate de autorități drept fenomene „naturale”.

Erau oare aceste forţe ale naturii „fenomene
naturale”?

În 1992, la Gakona (Alaska), s-a demarat unul
dintre programele cele mai secrete ale SUA: 

„Programul HAARP-High Frequency Active
Aurora Research Program”.

HAARP reprezintă o parte a armamentului high-
tech, ultrasofisticat, din cadrul US Strategic Defence
Initiative (Iniţiativa de Aparare Strategica a SUA). 

În mod concret, programul HAARP este condus de
Air Force Research Laboratory’s Space Vehicles
Directorate, şi constă într-un sistem de antene speciale,
de mare putere, prin care se realizează „controlul
modificărilor din ionosferă”, care afectează ulterior
grav atmosfera şi scoarţa terestră. 

HAARP este conceput pentru a induce modificări
mici de temperatură în ionosferă, ale căror rezultate şi
influență pe Terra, sunt apoi analizate cu ajutorul
instrumentelor HAARP (vezi HAARP website). 

Nicholas Becich - un adversar activ al programului
de încalzire a ionosferei explica: „HAARP este, în
realitate, un bombardament al ionosferei cu unde
radio, extrem de puternice, care afectează diverse
zone ale planetei. Undele electromagnetice revin pe
pământ din ionosferă şi penetrează totul pe scoarţă
- viu sau mort - generând fenomene absolut devas -
tatoare şi puţin controlabile.”

Dr. Rosalie Bertell descrie HAARP drept un
„gigantic centru de încălzire a ionosferei, care
creează nu doar găuri, ci incizii foarte mari ale
stratului protector al Terrei.” 

Richard Williams de la laboratorul David Sarnoff
din Princeton este mult mai categoric: 

„HAARP constituie un act iresponsabil de
vandalism global” (citat din Scott Gilbert din cartea
„Environmental Walfare and US Foreign Policy”). 

Chiar documentele Pentagonului sugerează că
scopul HAARP este „exploatarea ionosferei în scopu -
rile Departamentului Apărării”. 

În acest scop, pe langă experimente de modificări
climatice, HAARP a experimentat, chiar în SUA,
„pene totale de curent” (blackhouts), întreruperea
curentului pe regiuni întregi însoţită de suspendarea
comuni caţiilor etc, fără să fie tras la răspundere,
datorită secretizării totale a operaţiunilor militare. 

Practic din 1992, prin programul HAARP, Statele
Unite experimentează manipularea acoperită a

schimbărilor climatice, uriaşe explozii în scoarţa teres -
tră declanşatoare de mişcări tectonice, utilizarea
sistemelor de comunicaţii şi de energie electrică
drept arme strategice, care vor permite Statelor
Unite şi Noii Ordini Mondiale să domine regiuni
întinse ale Terrei.

Iată în continuare aspecte din manipularea
forţelor naturale şi grupul „C-14”

Până în 1992, tehnologia HAARP a fost asigurată de
„Advanced Power Technology Inc.” (APTI), o
sucursală a lui „Atlantic Ritchfield Corporation”
(ARCO). Ulterior, ARCO și-a vândut sucursala APTI
lui „E-Systems” specializată în echipament militar
electronic, de recunoaştere şi navigație inclusiv
„dispozitive de spionaj supersofisticate”. 

„E-Systems” era una dintre firmele cu care lucra în
mod curent, CIA., cu vânzări anuale de 1,8 miliarde de
dolari, din care 800 de milioane pentru proiecte atât de
secrete, încât nici măcar Congresul SUA nu avea voie
să cunoască detalii. 

Printre patentele achizitionate de „E-Systems” a
fost şi „Patentul nr. 4.686.605” - intitulat „Method and
Apparatus for Altering a Region in the Earth’s
Atmosphere, Ionosphere and/or Magnetosphere”-
bazat pe cercetările marelui Nicola Tesla, care a
emigrat în SUA, deschizător de drumuri în multe
domenii de vârf ale ştiintei moderne.

Proprietarul „patentului”, Bernard J.Eastlund l-a
descris ca „provocând întreruperea comunicaţiilor
pe o foarte întinsă porţiune a Terrei, distrugerea, în
consecință, a rachetelor şi a avioanelor şi modifi -
carea condiţiilor climatice dar şi a scoarţei terestre”.

Semnificativ este că Guvernul SUA a achiziționat
„patentul” printr-un ordin strict secret. Ulterior „E-
Systems” a fost cumpărată de „Raytheon Polar
Services”, care a devenit, astfel, cea mai mare firmă de
electronică militară din lume.

În aprilie 2004, a fost lansată faza finală a progra -
mului HAARP. 180 de antene, cu transmiţătoare
extrem de puternice, au început să funcţioneze. Ele vor
servi la un program de „manipulare a fenomenelor
naturale prin modificări provocate ionosferei conform
cerinţelor Pentagonului”. 

Întregul program, care va lipsi o bună parte a plane -
tei de ionosferă - stratul protector contra radiațiilor
cosmice,- va fi dirijat de la Centrul Gakona (Alaska) de
un grup de „comandă, control, comunicaţii, computere
și informaţii secrete”, grup secretizat sub indicativul de
„Grupul C-14”.

Acum ne vom referi la metoda şi la echipa -
mentului necesar pentru modificarea unei regiuni
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din atmos fera, ionosfera şi/sau magnetosfera
Pămân tului .

La sfârşitul anilor ’50 s-a descoperit că există
centuri naturale, la altitudini înalte, deasupra pămân -
tului, iar acum se ştie că aceste centuri sunt formate de
electronii şi ionii încărcaţi, care sunt capturaţi de-a
lungul liniilor de forţă magnetică (linii de câmp), ale
câmpului magnetic bipolar al pământului.

Electronii şi ionii capturaţi sunt dispuşi de-a lungul
liniilor de câmp dintre două oglinzi magnetice care
există între puncte dispuse de-a lungul acelor linii de
câmp. Electronii şi ionii capturaţi se mişcă elicoidal în
jurul liniilor proprii de câmp şi „ricoşează” înainte şi
înapoi între oglinzile magnetice. Aceşti electroni şi ioni
pot oscila de-a lungul liniilor de câmp perioade lungi
de timp. 

În ultimii câţiva ani s-au făcut eforturi substanţiale
pentru a înţelege şi explica fenomenele din centurile de
electroni şi ioni capturaţi şi căile posibile prin care se
pot controla şi folosi în scopuri utile aceste fenomene.

De exemplu, la sfârşitul anilor ’50 şi începutul
anilor ’60, SUA şi URSS au detonat o serie de
dispozitive nucleare, de diferite intensităţi, pentru a
genera un număr mare de particule încărcate la
diferite altitudini, de ex. 200 km sau mai mult.

Acest lucru a fost făcut pentru a fi formate şi
studiate centuri artificiale de electroni şi ioni capturaţi.
Aceste experimente au stabilit că cel puţin câţiva din
electronii şi ionii din explozii au fost capturaţi de-a
lungul liniilor de câmp din magnetosfera pământului
pentru a forma centuri artificiale care erau stabile pen -
tru perioade îndelungate de timp. 

Alte ipoteze care au fost avansate pentru mo -
dificarea centurilor existente de electroni şi ioni
capturaţi şi/sau stabilirea unor centuri artificiale simi -
lare, includ injectarea de particule încărcate de la un
satelit purtător de material radioactiv beta dezintegrant
sau folosind emiţători alfa, şi injectarea de particule
încărcate de la un accelerator de electroni aflat pe un alt
satelit. 

Altă abordare este descrisă de patentul US nr.
4.042.196, în care un gaz ionizat de energie joasă, cum
ar fi hidrogenul, este eliberat dintr-un satelit aflat pe
orbită, lângă vârful centurii de radiaţii, care are loc în
mod natural în magnetosfera pământului, pentru a
produce o creştere substanţială în precipitarea parti -
culelor energetice şi, în unele condiţii, produce o limită
în numărul de particule care pot fi capturate stabil. 

Acest efect de precipitare îşi are originea în
amplificarea interacţiunilor modului „Whistler” şi a
modului „ion-ciclotron” sau „Beliaev”, care rezultă
din injecţia de „gaz ionizat” sau „plasmă rece”.

A mai fost propusă eliberarea de nori mari de
Bariu2 în magnetosferă, astfel încât fotoionizarea va
creşte densitatea plasmei reci, producând astfel
precipitarea electronilor prin interacţiunea amplificată
a interacţiunilor modului Whistler.

Totuşi, în toate abordările menţionate, mecanismele
implicate în declanşarea schimbărilor din fenomenele
prezente, în particulele capturate, trebuie să fie
poziţionate în zona aflată în cauză, de exemplu
Magnet o sfera, înainte de a fi eliberate pentru a provoca
schimbările ce vor duce la variabilitate şi schimbări
climatice dorite. 

Ionosfera pământului nu este considerată a fi o
centură „capturată”, deoarece există puţine particule
capturate în ea. Termenul „capturat”, din acest caz, se
referă la situaţii în care forţa gravitaţiei din particulele
capturate este echilibrată de forţe magnetice, mai
degrabă decât forţe hidrostatice sau de coliziune. 

Electronii şi ionii încărcaţi din ionosferă urmăresc
traiectorii elicoidale în jurul liniilor de câmp magnetic
din ionosferă, dar nu sunt capturaţi între oglinzi, cum se
întâmplă în cazul centurilor capturate din magne -
tosferă, deoarece forţa gravitaţională din particule este
echilibrată de forţele de coliziune şi hidrostatice.

În ultimii ani, un număr de experimente au fost
întreprinse pentru modificarea ionosferei într-o
manieră controlată, pentru a investiga posibilitatea unui
rezultat pozitiv. 

În asemenea experimente, anumite regiuni ale
ionosferei sunt încălzite pentru a schimba densitatea
electronilor şi temperatura din aceste regiuni.

Aceasta se obţine prin transmiterea de radiaţii elec -
tro magnetice de frecvenţă înaltă, de la antene terestre,
la un unghi substanţial, spre (atenţie! nu para lel cu)
câmpul magnetic al ionosferei, pentru a încălzi parti -
culele ionosferice prin încălzire ohmică. 

Temperatura electronilor din ionosferă a crescut cu
sute de grade în aceste experimente, şi electronii cu
câţiva volţi de energie au fost produşi în număr sufici -
ent pentru a creşte strălucirea atmosferică nocturnă
(efect de auroră). Concentraţiile de electroni au fost
reduse cu câteva procente, datorită expansiunii plas -
mei, urmare a temperaturii crescute.

La Elmo Bumpy Torus (EBT), un dispozitiv de
fuziune controlată, de la Laboratorul Naţional Oak
Ridge, încălzirea este asigurată de microunde la
interacţiunea de rezonanţă tip electron-ciclotron. 

Un inel de electroni încălziţi este format la suprafaţa
pământului într-o oglindă magnetică printr-o com -
binaţie de rezonanţă tip electron-ciclotron şi încălzire
aleatorie. În „EBT”, electronii din inel sunt produşi cu
o „temperatură” medie de 250 kilo-electron-volţi sau
Kev (2,5x109K) şi beta plasmă între 0,1 şi 0,4 Kev; 

Încălzirea de rezonanţă electron-ciclotron a fost
folosită în experimente la suprafaţa pământului pentru
a produce şi accelera plasma în câmpuri magnetice
divergente. Kosmahl şi alţii au arătat că energia a fost
transferată de la undele electromagnetice şi că plasma
ionizată a fost accelerată cu un unghi de divergenţă de
aproximativ 13 grade. Densitatea optimă neutrală a fost
de 1,7x1014 Kev pe centimetru cub. 

Prin acest experiment se oferă metoda şi

echipamentul necesare pentru modificarea a cel puţin o
regiune selectată, aflată în mod normal deasupra su -
prafeţei pământului. Regiunea este stimulată prin
încălzire de rezonanţă electron-ciclotron a electronilor
care, deja, sunt prezenţi şi/sau creaţi artificial în regi -
une pentru a creşte energia particulelor încărcate şi
densitatea regiunii.

Într-o aplicaţie, aceasta se obţine prin transmiterea
de radiaţie electromagnetică polarizată circular de la
suprafaţa pământului către sau lângă locaţia unde o
linie de câmp magnetic bipolar natural intersectează
suprafaţa pământului.

Polarizarea circulară de dreapta este folosită în
emisfera nordică şi polarizarea circulară de stânga este
folosită în emisfera sudică. Radiaţia este transmisă
deliberat la început într-o direcţie substanţial paralelă,
cu şi de-a lungul unei linii de câmp, care se extinde în
sus prin regiunea ce urmează a fi modificată.

Radiaţia este transmisă la o frecvenţă care este
bazată pe girofrecvenţa (câmpuri de tip elicoidal)
particulelor încărcate şi care, când este aplicată la cel
puţin o regiune, stimulează rezonanţa electron-
ciclotron din regiunea sau regiunile ce încălzesc sau
accelerează particulele încărcate în traiectoriile lor
elicoidale în jurul sau de-a lungul liniei de câmp. 

Suficientă energie este folosită pentru a cauza
ionizarea particulelor neutre (molecule de oxigen,
nitrogen sau asemănătoare, etc) care devin parte a
regiunii, astfel mărind densitatea de particule încărcate
din regiune.

Acest efect poate fi amplificat prin introducerea de
particule artificiale de exemplu: electroni, ioni, etc. în
regiunea afectată de o rachetă, satelit sau ceva
asemănător pentru a suplimenta particulele din plasma
naturală. 

Aceste particule artificiale sunt, de asemenea,
ionizate de către radiaţia electromagnetică transmisă,
mărind, astfel, densitatea particulelor încărcate în plas -
ma rezultată din regiune. 

În altă aplicaţie a invenţiei, încălzirea de rezonanţă
electron - ciclotron se desfăşoară în regiunea sau
regiunile selectate la nivele de energie suficientă pentru
a permite plasmei prezente în regiune să genereze o
forţă de tip oglindă, care forţează electronii încărcaţi ai
plasmei modificate în sus, de–a lungul liniei de forţă, la
o altitudine mai înaltă decât cea originală. În acest caz,
punctele relevante dintre oglinzi se află la baza regiunii
sau a regiunilor transformate.

Electronii încărcaţi trag după ei ioni, precum şi alte
particule. O putere suficientă, cum ar fi 1015 Jouli
poate fi aplicată astfel încât plasma transformată poate
fi capturată pe linia de câmp dintre punctele dintre oglinzi
şi va oscila în spaţiu pentru perioade extinse de timp. 

Prin această aplicaţie, o cantiate mică de plasmă
modificată poate fi plasată în locaţiile selectate pentru
modificări de comunicaţie (purtătoare) sau în alte
scopuri. 
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În altă aplicaţie, această inovaţie este folosită pentru
a modifica cel puţin o zonă selectată de plasmă din
ionosferă, pentru a fixa un strat de plasmă, bine definit,
cu o densitate a particulelor încărcate mai mare. 

Odată ce acest strat este fixat, în timp ce men ţinerea
transmisiei fasciculului principal de radiaţie elctro -
magnetică este polarizată circular, fasciculul principal
este modulat şi/sau cel puţin un fascicul electro -
magnetic modulat diferit este transmis de la cel puţin o
sursă separată, la o frecvenţă diferită care va fi
absorbită în stratul de plasmă. 

Amplitudinea frecvenţei fasciculului principal
şi/sau a celui de-al doilea fascicul sau fascicule este
modulată în rezonanţă cu cel puţin un mod de oscilaţie
cunoscută în regiunea sau regiunile selectate, pentru a
stimula modul de oscilaţie cunoscut să propage o undă
sau unde de frecvenţă cunoscută prin ionosferă. 

Câmpul magnetic al pământului este întrucâtva
similar unui magnet bipolar. Astfel, câmpul magnetic al
pământului conţine numeroase linii divergente şi
câmpuri de forţă, fiecare linie intersectând suprafaţa
pământului în puncte aflate în părţile opuse ale
Ecuatorului. 

Liniile de câmp care intersectează suprafaţa
pământului lângă poli au vârfuri care se află la cele mai
îndepărtate puncte în magnetosfera pământului, în timp
ce cele mai apropiate de Ecuator au vârfuri care ating
doar porţiunile inferioare ale magnetosferei. 

La diferite altitudini, deasupra suprafeţei pămân -
tului, de exemplu în ionosferă şi magnetosferă, plasma
este prezentă în mod natural de-a lungul acestor linii de
câmp. 

Această plasmă este formată din numere egale de
particule încărcate pozitiv şi negativ (electroni şi ioni)
care sunt ghidate de linia de câmp. Este cunoscut că o
particulă încărcată într-un câmp magnetic se roteşte în
preajma liniilor de câmp, centrul de giraţie din orice
moment fiind numit „centrul de ghidare” al particulei. 

Deoarece particula girantă se mişcă de-a lungul unei
linii de câmp într-un câmp uniform, va urma o cale
elicoidală în preajma centrului de ghidare, deci va urma
o mişcare liniară, şi va rămâne pe linia de câmp.
Electronii şi ionii urmează căi elicoidale în jurul unei
linii de câmp, dar se rotesc în direcţii opuse. 

Frecvenţele la care electronii şi ionii se rotesc în
preajma liniei de câmp se numesc frecvenţe
giromagnetice sau frecvenţe ciclotron deoarece sunt
identice cu frecvenţele unghilare ale giraţiei
particulelor într-un ciclotron. 

Frecvenţa ciclotronică a ionilor într-un câmp
magnetic dat este mai mică ca cea a electronilor, în
proporţie inversă cu masele lor. 

Dacă particulele care formează plasma de-a lungul
liniilor de câmp ale pământului ar continua să se mişte
la unghi de înclinare constant, de multe ori, numit
„alfa”, ar lovi repede suprafaţa pământului.

Unghiul de înclinare alfa este definit ca unghiul
între direcţia câmpului magnetic al pământului şi viteza
V a particulei. Totuşi, în câmpurile de forţă conver -
gente, unghiul de înclinare se schimbă în aşa fel încât
să permită particulei să se întoarcă şi să evite un
impact. 

Să luăm în considerare o particulă care se mişcă
de-a lungul unei linii de câmp în jos, spre pământ. Se
mişcă într-o regiune de putere crescută a câmpului
magnetic şi astfel sinus alfa creşte. Dar sinus alfa poate
creşte doar la 1.0, în care punct particula se întoarce şi
începe să se mişte de-a lungul liniei de câmp, şi alfa
descreşte. 

Punctul în care particula se întoarce se numeşte
punctul oglindă, şi acolo alfa este egal cu 90 grade.
Acest proces este repetat la celălalt capăt al liniei de
câmp, unde există aceeaşi valoare B a câmpului
magnetic, mai precis Bm.

Particula se întoarce din nou şi aceasta se numeşte
„punctul conjugat” al punctului oglindă original.
Particula este astfel capturată şi ricoşează între cele
două oglinzi magnetice. Particula poate continua să
oscileze în spaţiu, în acest mod, perioade lungi de timp. 

Locul exact în care o particulă va ricoşa poate fi
calculat astfel:

Sin2 alfa0=B0/Bm (1.1)
în care:

alfa0 =unghiul de înclinare ecuatorial al particulei
B0 = intensitatea de câmp ecuatorială pe o anumită

linie de câmp
Bm = intensitatea câmpului la punctul oglindă
Descoperiri recente au dovedit că există zone

substanţiale de particule capturate natural în spaţiu care
sunt numite „centuri de radiaţii capturate”. Aceste
centuri se formează la altitudini mai mari de 500 km, se
află în magnetsoferă şi mai ales deasupra ionosferei. 

Ionosfera, deşi se poate intersecta cu unele din
centurile de ioni capturaţi, este o regiune în care forţele
hidrostatice guvernează distribuirea particuleleor în
câmpul gravitaţional. Mişcarea particulelor în
ionosferă este guvernată de forţele hidrodinamice şi
electrodinamice.

În timp ce există unele particule capturate în
ionosferă, plasma este totuşi prezentă de-a lungul
liniilor de câmp din ionosferă. 

Particulele încărcate care formează această plasmă
se mişcă între coliziuni împreună cu alte particule de-a
lungul unor căi elicoidale similare în jurul liniilor de
câmp şi, deşi o anumită particulă poate ajunge în
atmosfera pământului sau să piardă energie şi să se
abată de la linia iniţială datorită coliziunii cu alte
particule, aceste particule încărcate sunt în mod normal
înlocuite de alte particule sau de particule ionizate în

urma coliziunii cu particula menţionată.
Densitatea de elctroni (Ne) a plasmei va varia în

funcţie de condiţiile existente şi de locaţiile folosite.
De asemenea, particule neutre, ioni şi electroni sunt
prezente în apropierea liniilor de câmp. 

Apariţia ionizării accelerate va modifica şi ea
distribuirea constituenţilor atomici şi moleculari ai
atmosferei, mai ales prin concentraţia de nitrogen
atomic. 

Atmosfera superioară este în mod normal bogată în
oxigen atomic (constituentul atmosferic dominant
peste 200 km altitudine), dar nitrogenul atomic este
relativ rar. Este de aşteptat ca acest lucru să se
manifeste printr-o lumină atmosferică nocturnă mărită
(aureolă) printre altele. 

După cum se cunoaşte de la fizica plasmei,
caracteristicile plasmei pot fi modificate prin
adăugarea de energie la particulele încărcate sau prin
ionizarea şi stimularea particulelor adiţionale pentru a
mări densitatea plasmei. 

O cale de a obţine aceasta este încălzirea plasmei,
care poate fi obţinută în diferite moduri; de exemplu
compresia ohmică, magnetică, undele de şoc,
stimularea magnetică, rezonanţa electron-ciclotron şi
altele asemănătoare.

Creşterea energiei electronilor în plasmă prin
folosirea încălzirii prin rezonanţă electron ciclotron
este bazată pe un principiu similar cu cel folosit pentru
a accelera particulele încărcate într-un ciclotron3. 

Dacă plasma este înconjurată de un câmp magnetic
static axial de puterea B, particulele încărcate se vor
roti în preajma liniilor de forţă cu o frecvenţă dată, în
hertzi, ca; 

fg=1,54 x 103 B/A,

unde B = intensitatea câmpului magnetic în gauss şi 
A = numărul de masă al ionului. 

Să presupunem că un câmp variabil în timp al
acestei frecvenţe este suprapus pe un câmp static B în
jurul plasmei, prin trecerea unui curent de
radiofrecvenţă printr-o bobină care este concentrică cu
cea care produce câmpul axial, apoi la fiecare jumătate
de ciclu al rotaţiei din liniile de câmp, particulele
încărcate obţin energie de la câmpul electric oscilant
asociat cu frecvenţa radio.

De exemplu, dacă B este 10.000 gauss, frecvenţa
câmpului, care este în rezonanţă cu protonii din plasmă,
este 15,4 Mhz. Aplicată la electroni, încălzirea prin
rezonanţă electron/ciclotron necesită un câmp oscilant
cu o frecvenţă definită, determinată de intensitatea
câmpului înconjurător. 

Radiaţia de radio frecvenţă produce câmpuri
variabile în timp (electrice şi magnetice) şi câmpul
electric accelerează particula încărcată. Electronii
energizaţi împart energia cu ionii prin suportarea de
coliziuni cu aceste particule, astfel crescând tempe -
ratura electronilor, ionilor şi a elementelor neutre.

Alocarea de energie între aceste elemente este
determinată de frecvenţele de coliziune.

Asta ar fi la nivel de maximă generalitate „reţeta” de
funcţionare a HAARP-lui…

1Efectele acestui fenomen au fost resimţite chiar şi pe
coasta de est a Continentului African.

2Savantul american de origine maghiară Edward Teller
părintele bombei termonucleare a propus eliberarea şi
crearea de nori de Sulf.

3Ciclotronul aici are sensul de accelerator de particule.
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Doamnă Alina Croitoru, pentru
început, v-aş ruga să vă prezentaţi
cititorilor noş tri. Câteva cuvinte despre
dumneavoastră.

Adresez un salut călduros cititorilor
publicaţiei dumneavoastră şi vă mulţumesc
pentru invitaţia de a vorbi despre Biblioteca
Academiei de Studii Economice din Bucureşti.
Mă numesc Alina Croitoru, sunt absolventă a
Universităţii din Bucureşti, Facultatea de
Litere, specializare Bibliologie şi Ştiinţa
informării. Interesul pentru universul cărţii,
pentru organizarea şi valorificarea acestuia m-
au îndreptat spre o profesie în domeniu, astfel
am ales Biblio teca ASE, unde în cei 15 ani de
activitate, alături de alţi colegi profesionişti,
am îmbinat teoria şi practica biblio teconomică
şi am reuşit să organizăm o bibliotecă specia -
lizată modernă. După ce am parcurs toate
treptele ierarhice, din anul 2012 conduc
destinele acestei instituţii de cultură, parte
integrantă a Academiei de Studii Economice. 

Sunteţi director al Bibliotecii Centrale
din cadrul Academiei de Studii Economice,
una dintre instituţiile de mare importanţă ale
învăţământului superior românesc. Aveţi săli
de lectură care vă plasează într-un loc de
frunte, nu doar în România, dar şi în străinătate.
Care este rolul bibliotecii în procesul de
învăţământ, în general şi în particular, în
cadrul Academiei de Studii Economice?
Cum iese ea în întâmpinarea doleanţelor şi
nevoilor studenţilor?

Biblioteca Academiei de Studii Economice,
întemeiată în anul 1913, odată cu universitatea-
mamă, este o bibliotecă specializată, cu un
conţinut predominant eco nomic şi, conform
misiunii asumate, răspunde cerinţelor de
informare, studiu şi cercetare ale cadrelor
didactice, stu denţilor, cercetătorilor şi altor
categorii socio-profesio nale din mediul
universitar prin valorificarea tuturor surselor
de documentare accesibile local sau la distanţă
şi prin dezvol tarea colecţiilor proprii. 

Biblioteca ASE a aniversat în 2013
centenarul, iar cu acest prilej a fost lansată
monografia Bibliotecii (Istoria Bibliotecii
Academiei de Studii Econo mice din Bucureşti),
lucrare ce ilustrează istoria şi prestigiul acestei
instituţii care ocupă locul principal în rândul
structurilor similare din acest sector de
activitate. Biblioteca ASE, prin colecţiile
deţinute şi prin soluţiile software implementate,
urmăreşte să îmbunătăţească activitatea educa -
ţională, serviciile de documentare şi cercetare
ştiin ţifică oferite de universitate. De-a lungul
activităţii mele în Biblioteca ASE am asistat şi
am contribuit la mai multe etape de dezvoltare,
atât din punct de vedere al transformării
spaţiilor de lectură, cât şi al modernizării
serviciilor oferite utiliza torilor. Ultima schimbare
majoră, cea din 2006, a definitivat structura
actuală a bibliotecii: unitate centrală, filiale în
universitate şi în campus (9 săli de lectură, un
centru de împrumut, Centrul de Documentare
Europeană, Centrul FAO, depozit de carte şi
periodice, o sală de  con ferinţe). Publicaţiile
sunt organizate în acces liber la raft, pe domenii,
biblioteca noastră adoptând unitar, prima
dintre bibliotecile universitare din ţară, sistemul de
clasificare zecimală universală Dewey. Ne
mândrim cu Sala de lectură „Virgil Madgearu”
ce adăposteşte o parte din colecţia de carte
veche a Bibliotecii ASE (Fondul Manuk Bey
şi Fondul Virgil Madgearu) şi care beneficiază
de un mobilier de excepţie din anii construirii
Palatului AISCI (Academia de Înalte Studii
Comerciale şi Industriale), precum şi cu Sala
de lectură „Victor Slăvescu”, amenajată într-o

manieră modernă, sală în care pot fi admirate
două picturi murale, Feerie şi Geneză, opere
ale pictorului Sabin Bălaşa, devenite
emblematice pentru Academie. Biblioteca
universitară are misiunea de a sprijini procesul
de învăţământ, instruire şi cercetare, fiind
parte integrantă a acestuia. Frecventând
biblioteca, consultând şi studiind cartea, fie pe
suport clasic, fie electronic sau accesând
informaţia pe suport digital sau on-line,
studenţii, masteranzii, doctoranzii îşi desăvârşesc
studiile universitare. Biblioteca ASE deţine un
loc important în cadrul procesului didactic şi
acoperă bibliografia disciplinelor studiate în
Academia de Studii Economice. Biblioteca
noastră oferă, utilizatorilor săi specifici,
colecţii de carte şi periodice cu profil preponderent
economic organi zate în sistem liber la raft,
acces la cataloage on-line, servicii de împrumut la
domiciliu, acces la baze de date bibliografice
şi biblio metrice, referinţe bibliografice prin e-
mail, servicii de instru ire şi asistare, cercetare
bibliografică, acces mobil la bazele de date
etc. Pentru a veni în întâmpinarea cerinţelor
informaţionale ale utilizatorilor şi pentru
valorificarea colec ţiilor, Biblioteca editează
două publicaţii de specialitate: Repertoriul
tezelor de doctorat susţinute în ASE şi
Buletinul bibliografic prin care utilizatorii
sunt informaţi asupra publicaţiilor româneşti
şi străine intrate în bibliotecă în cursul anului,
pe suport tipărit sau electronic.

Care este relaţia bibliotecii dumneavoastră cu
noile tehnologii informaţionale? Există fond
de carte digitizată? Poate fi accesat pe internet? 

Explozia informaţională a ultimilor ani
este un fapt real la care a trebuit să se adapteze din

mers şi biblioteca universitară. Primele
preocupări în domeniul informatizării
proceselor de bibliotecă au apărut în cadrul
bibliotecii noastre încă din anul 1992. Cu
acest an a început utilizarea programului de
bibliotecă CDS/ISIS, program dezvoltat şi
distribuit gratuit sub egida UNESCO. Ulterior
au fost utilizate mai multe aplicaţii pentru

gestionarea activităţilor de bibliotecă şi
regăsirea informaţiilor. Modernizarea, din
punct de vedere al noilor tehnologii informa -
ţio nale, a fost finalizată în cursul anului 2012
prin implementarea unui sistem informatic
integrat de gestiune a bibliotecii prin care
toate activităţile, procesele şi serviciile pentru
utilizatori au fost informatizate. Un alt
instrument, util beneficiarilor noştri, bazat pe
noile tehnologii îl reprezintă accesul la bazele
de date on-line ori la platformele cu informaţii
financiare şi statistice, dar şi la colecţiile de
carte electronică. Cea mai mare parte a
serviciilor oferite utilizatorilor se tranzacţionează
prin intermediul calculatorului şi implică
conexiunea la Internet. Componenta, digitizare a
colecţiilor, a devenit o prioritate pentru
biblioteca noastră. Procesul de digitizare s-a
concretizat prin crearea unei biblioteci digitale
în care au fost incluse, devenind disponibile în
mediul on-line, lucrări privind istoria
Academiei de Studii Economice, opere ale
unor profesori ai instituţiei (V. Madgearu, M.
Manoilescu, Gheron Netta, Andrei Rădulescu,
Gheorghe Arghirescu), precum şi ale unor
rectori ai ASE (Ion N. Angelescu, Victor Slăvescu,
Ion Răducanu, M. I. Mazilescu, Gromoslav
Mladenatz, Gheorghe Taşcă), teze de doctorat
susţinute în ASE, reviste ASE, dar şi opere ale
unor personalităţi marcante din domeniul
socio-economic. Au devenit disponibile în
mediul virtual şi câteva publicaţii periodice

din domeniul economic (Analele economice şi
statistice, Revista Independenţa economică,
Anuarul Statis tic al României). Toate aceste
obiecte digitale se pot accesa din campus, dar
şi din afara campusului, în funcţie de

caracteristicile colecţiei respective, prin
intermediul catalo gului on-line, pe site-ul
bibliotecii (www.biblioteca.ase.ro).

Care sunt domeniile de interes ale
studenţilor facultăţilor din cadrul ASE în
lumina cererii de carte, fie la sala de lectură,
fie la împrumut? Volumul de solicitare a

crescut sau a scăzut? Cel puţin de când
activaţi în cadrul acestei instituţii, să zicem,
în ultimi zece ani.

Biblioteca ASE achiziţionează în fiecare
an publicaţii de actualitate ce acoperă toate
domeniile studiate în facultăţile Academiei şi
abonamente la baze de date on-line ce oferă
informaţii complete din diverse ramuri ale
economiei. Bibliografia aferentă curriculei
universitare pentru ciclu licenţă şi master
aflată în colecţiile bibliotecii acoperă toate
domeniile economice şi subdomeniile speci -
fice: contabilitate, finanţe, management,
ştiinţe sociale şi uma niste etc, dar şi ştiinţe
exacte, geografie, turism, limbi moderne, iar
publicaţiile solicitate de către utilizatori cores -
pund recomandărilor bibliografice din fişele
de disciplină sau temelor lucrărilor de licenţă,
disertaţie, doctorat. Baza de date bibliografică
a procesului de învăţământ este actualizată în
fiecare an universitar în vederea completării şi
dezvoltării fondului de carte, reviste şi resurse
electronice. Utilă este în acest demers şi
statistica de bibliotecă, generată de sistemul
integrat care ne permite să facem constatări
periodice ale cererii de carte, ale titlurilor
consulta te/îm prumuta te/ accesate, ale frecvenţei
utilizatorilor. În ultimii ani numărul studenţilor a
înregistrat o scădere în universitatea noastră,
scădere înregistrată, de altfel, de toate
instituţiile de învăţă mânt, dar în privinţa
frecventării bibliotecii nu pot afirma acelaşi
lucru. Biblioteca a resimţit o uşoară tendinţă
de des creş tere în ceea ce priveşte numărul
publicaţiilor format print consultate, dar
această scădere se compensează pe de altă
parte prin creşterea numărului de accesări ale
resurselor electronice şi/sau on-line. Astfel
remarcăm un echilibru, în acest moment, în
ceea ce priveşte consultarea/accesarea colecţiilor
print şi resurselor on-line. Numărul utilizatorilor
activi a rămas constant, studenţii manifestându-şi
permanent interesul pentru studiu la sală,
împrumut la domiciliu, acce sa rea resurselor
electronice, accesarea catalogului on-line sau
a site-ului, toate aceste servicii de bibliotecă
înregistrând un număr ridicat de tranzacţii. 

Ce ar putea fi optimizat sau modernizat
în funcţionarea unei biblioteci, inclusiv în
cadrul bibliotecii pe care o conduceţi?

Sunt mai multe aspecte ce ar putea fi
abordate atunci când vorbim despre
modernizarea unei biblioteci. Schimbări ar
putea viza atât partea ergonomică, cât şi cea
estetică, dar mai ales cea funcţională. Tendinţa
tot mai acută de socializare a studenţilor ar
trebui să se reflecte în reorga nizarea şi
modernizarea unei biblioteci, prin amenajarea
unor zone speciale de studiu, de lucru în
echipă, colaborare la proiecte. De asemenea,
s-ar impune înlocuirea dotărilor actuale cu
tehnică de ultimă generaţie, dar şi generalizarea
implementării sistemelor de supraveghere
video, porţi magnetice, introducerea sistemului
RFID. O prioritare rămâne continuarea
procesului de digitizare a colecţiilor, de
transpunere, în mediul virtual, a lucrărilor de
valoare, dez vol tarea colecţiilor de resurse
electronice, continua diversificare a serviciilor
şi păstrarea calităţii acestora, totul pentru
creşterea accesului la informaţie şi toate în
beneficiul utilizatorilor. Biblioteca ASE,
conform scopului formator asumat, va continua
să îndeplinească o funcţie educaţională complexă,
adaptându-se permanent la noile tehnologii, la
noile provocări ale epocii digitale, acoperind,
în mod optim, cerinţele de acces la informaţii,
documente şi resurse generate de procesul de
învăţământ şi cercetare din universitate.

Vă mulţumesc pentru interviul acordat şi,
cu voia dumneavoastră, sperăm să-l
continuăm, la sfârşitul anului universitar,
pentru un bilanţ ce se anunţă pozitiv. Mult
succes!
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U Biblioteca Centrală a Academiei de Studii Economice
la început de an universitar

Sala de lectură „Victor Slăvescu” 

Clădirea Academiei de Studii Economice

Dragoş Ungureanu în dialog cu Alina Nicoleta Croitoru
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Incursiune în istoria arhitecturii româneşti (II)

În contextul deosebit de larg al
manifestărilor artistice ale epocii

brâncoveneşti un loc aparte îl ocupă
arhitectura rezidenţială care ne revelează,
poate, în spatele formelor o mentalitate.
Moda occidentală a reşedinţelor secun -
dare inaugurate cu construcţii ca Ver -
sailles-ul, prezentă deopotrivă în lumea
germană, aşa numita „maison de
plaisance” este inaugurată şi în spa ţiul
românesc prin diferite reşedinţe de vară
care au ca exponent de vârf palatul de
la Mogoşoaia. Curţi, locuinţe şi lăcaşuri
sunt scoase din circuitul urban fiind
aduse în jurul oraşelor, într-o directă
legătură cu natura, legătură tot mai
apre ciată în contextul sensibilităţii
secolului al 17-lea al luminilor. În le -
gă tură cu acest aspect nu trebuie negli -
jată ponderea factorului oriental în care
„priveala şi zabava” erau caracteristice
acelei societăţi. Foişoare, logii, mai
târziu chioşcuri răspund unei nevoi de a
crea spaţii de trecere între spaţiul inte -
rior şi cel exterior facilitând contactul
cu natura care începe să fie percepută
cu alţi ochi decât în evul mediu. Seco -
lul al 18-lea continuă moştenirea brân -
coveană şi prin exemple de excepţie
cum ar fi Biserica Mănăstirii Văcăreşti,
din păcate pierdută azi, încununează
efortul brâncoveanului.

Urmează apoi în secolul al 19-lea o
perioadă de experimentare şi manifestare a
unor curente cum ar fi clasicismul, ro -
man tismul şi ecletismulul în arhitectura
românească .

Spre sfârşitul veacului al 19- lea
şcoala naţională de arhitectură va
cristaliza şi manifesta aşa numitul stil
neo–românesc, care va acorda impor -
tanţă şi preţuire arhitecturii tradiţionale
abordând poziţia îndreptată împotriva
arhitecturii de import .

Arhitectul Ion Mincu pune bazele
acestei iniţiative de creare a unui stil
naţional care să corespundă cerinţelor
societăţii româneşti, conferind un nou
stadiu de dezvoltare tradiţiilor naţionale.
S-a reuşit crearea unor expresii plastice
adecvate prin folosirea de materiale
tradiţionale, a unor procedee clasice de
compoziţie, proporţii armonioase şi
echilibrate.

Lăsând spaţiu altor păreri sau altor
ocazii, referire la fenomenul arhitec tu -
ral românesc ce continuă începând cu
secolul al 20-lea, închei această scurtă
incursiune subiectivă prin istoria arh i -
tec turii româneşti subliniind necesitatea
conştientizării faptului că arhitectura
este caracterizată de un dialog continuu
cu societatea care o creează.

Este binecunoscut că obiectul de
arhitectură sintetizează rezonanţele
specifice ale momentului în care este
creat şi reverberează totodată, la rândul
lui rezonanţe care îmbracă şi chiar
structurează comunitatea şi epoca
respectivă într-un dialog continuu.
Procesul este continuu, iar dialogul
dintre societate şi spaţiul său construit
devine un proces extrem de complex şi
totodată extrem de subtil, astfel încât se

întâmplă de multe ori ca el să nu mai
poată fi obiectivat cu uşurinţă.          

În trecut, experienţa constructivă şi
estetică s-au transmis spontan, din gene -
raţie în generaţie. Este de presupus că
arhitecţii, sub impulsul unor cerinţe de
natură materială sau spirituală, formu -
late de societatea vremii lor, acţionau în
sensul găsirii unor soluţii funcţionale,
constructive şi plastice adecvate, fără să
fi avut o conştiinţă clară cu privire la

poziţia pe care creaţia lor o ocupă în
evoluţia arhitecturii. Totodată, nu există
o conştiinţă clară a implicaţiilor de
natură psihologică şi sociologică a ges -
tului lor estetic şi constructiv. Este însă
extrem de legitim să ne întrebăm dacă
azi, în contempora nei tate, aceast proces
de conştientizare a devenit mai activ. 

Dacă vom aborda cu curaj viziunea
fizicii cuantice în demersul arhitectural
este posibil ca paşii pe care îi vom face
să fie comparabili cu cei ai succeselor
din fizică.

Surpriza pe care arhitectura acestui
început de mileniu ne-o poate rezerva
este aceea de a ne aduce în situaţia să
realizăm că obiceiul nostru de a „privy”
o construcţie ca pe un „obiect” trebuie
să înceteze. Metodele utilizate actual în
practica de evaluare şi interpretare a
fenomenului de arhitectură sunt metode
considerate fundamental ştiinţifice (me -
t ode de analiză formală sau ale cate go -
rizării ştiinţifice), dar operează cu
presupunerea că respectiva „lucrare”
este undeva în spaţiu şi timp separată
de noi, fiind vorba de o realitate
obiectivă la care putem avea acces doar
prin metode analitice .

Respingând însă în mod fundamen -
tal dihotomia subiect–obiect ne putem
angaja deodată într-o pasionantă aven -
tură–dialog cu spaţiul construit în care
calitatea spaţiului construit ne va modela,
ne va transforma în bine sau în rău, în
funcţie de proprietăţile sale, pe noi ca
indivizi, pe noi ca societate.

Moderator al relaţiei şi al dialogului
continuu între individ şi mediul său de
viaţă, arhitectul se va transforma şi va
evolua la rândul lui.

În aceste condiţii este clar că pentru
arhitect  întâlnirea cu lucrarea şi cu
lumea va fi  modelată de propriile pre -
ocupări şi aşa cum arhitectura nu poate
fi un „obiect detaşat” nici arhitectul nu
poate fi un „subiect neimplicat”.

Dincolo de obiectul construit şi ma -
terialitatea sa, gestul arhitectului va
deveni din această perspectivă, într-un
anume context, pentru o anumită comu -
nitate, în şi prin intermediul influenţei
sale transformatoare, un mod de a con -
tribui la transformarea lui şi a respectivei
comunităţi.

Poate fi acest mod de a vedea lucru -
rile o alternativă la globalizare, un
sprijin în lupta pe care mulți arhitecţi o
duc astăzi în vederea înfrângerii inter -
naţionalismului cultural şi instituţional
al lumii noastre?

„este clar că pentru arhitect întâlnirea cu
lucrarea şi cu lumea va fi modelată de propriile
preocupări şi aşa cum arhitectura nu poate fi un

„obiect detaşat” nici arhitectul nu poate fi un
„subiect neimplicat”. (Alina Radu)

ALINA RADU, arhitect

Mănăstirea Văcărești

Bufetul din Șoseaua Kisseleff construit de arh. Ion Mincu

Palatul Copiilor



15Cronica Timpului Anul 1, Nr. 9 ,  octombrie 2015

LINIA DE MIRĂ

Colonel (r) dr. ION PETRESCU,
Fondatorul Clubului Militar Român de

Reflecție Euroatlantică

SUMMITUL PENTRU ENERGIE
ŞI ECONOMIE

După cum scriam şi în numărul anterior, pentru Clubul
Militar Român de Reflecţie Euroatlantică – ai cărui fondatori
sunt generalii Constantin Degeratu, Mihaiu Mărgărit şi
autorul acestor rânduri – organizaţia, de peste Ocean, Atlantic
Council/Consiliul Atlantic constituie un reper de manifestare
democratică, în cazul nostru a unor vocale cadre militare în
rezervă şi a unor experţi în securitate internaţională, care,
prin intermediul comunicării moderne, exprimă opinii
pertinente, de interes general, convergente, sau divergente,
privind provocările de azi şi de mâine, la care trebuie să
răspundă NATO. 

Fraza de mai sus nu este un simplu deziderat. Fondatorii
Clubului Militar Român de Reflecţie Euroatlantică au
iniţiat şi menţin un dialog cu interlocutori de peste Ocean,
care consideră că dorinţa clară a acestui think tank autohton -
de a promova, susţine şi mediatiza valorile euroatlantice
fundamentale, precum apărarea libertăţii, independenţei,
suveranităţii şi a integrităţii teritoriale a fiecărui stat
membru sau partener al NATO – este în consens cu
priorităţile reale ale celor care doresc o lume în care forţa
dreptului să primeze, nu dreptul forţei. 

Unul dintre interlocutorii americani este politicianul şi
publicistul Jim Sack, un prieten şi un bun cunoscător al
realităţilor României, care, împreună cu domniţa Alba
Popescu, membră a Clubului Militar Român de Reflecţie
Euroatlantică, au avut, cu câteva săptămâni în urmă, o
întrevedere pragmatică şi amicală cu celebrul politician
Richard Lugar, unul dintre „vulturii” Partidului Republican,
din SUA. Context în care, reprezentanta Clubului Militar
Român de Reflecţie Euroatlantică a reafirmat convingerea
că Parteneriatul Strategic cu SUA, în actualele condiţii
internaţionale, constituie o garanţie, pentru România, că
dezvoltarea şi prosperitatea naţiunii noastre este la adăpost
de planuri imperiale răsăritene.

Prietenul românilor de bună credinţă, Jim Sack, este cel
care a facilitat, ulterior, conexiunea Clubului Militar Român
de Reflecţie Euroatlantică, cu Atlantic Council/Consiliul
Atlantic, pasul următor fiind invitaţia pe care am primit-o
de la doamna Defne Sadiklar-Arslan, directorul Atlantic
Council Energy & Economic Summit/Reuniunea pentru
energie şi economie a Consiliului Atlantic, care se va derula
între 18 şi 20 noiembrie, la Istanbul. 

O COMUNITATE UNICĂ
În opinia doamnei Defne Sadiklar-Arslan, summitul

menţionat va constitui o comunitate unică. Una care va
permite unor lideri de nivel mondial şi unor personalităţi
emblematice ca să poarte o dezbatere aprinsă, cu privire la
oportunităţile de afaceri, evoluţiile economice şi energetice,
neocolind provocările geopolitice, într-o regiune care se
află la intersecţia istoriei cu un prezent aparte. 

În mesajul pe care mi l-a trimis, doamna Defne Sadiklar-
Arslan a ţinut să specifice că Istanbulul se află în inima
unei regiuni bogate în energie, care în prezent este tulburată
de conflicte. Războiul civil sirian, aflat acum în al cincilea
an, a produs o criză fără precedent, refugiaţii din Siria ame -
nin  țând să destabilizeze țările vecine,  Liban și Iordania.

Europa, de asemenea, nu este imună la instabilitatea ce
vizează zonele sale sudice şi estice. 

Scăderea preţurilor la petrol şi afirmarea SUA ca un
producător important de energie au determinat transformarea
dinamicii economiei internaţionale. 

În opinia Consiliului Atlantic, tensiunile în curs de
derulare din Ucraina adaugă o dimensiune problematică a
relaţiilor energetice dintre Uniunea Europeană şi Rusia.

În acelaşi timp, obţinerea unui acord în dosarul nuclear
iranian indică posibilitatea unei schimbări în geopolitica
energiei, în regiune, spre Iran. 

Doamna Defne Sadiklar-Arslan îmi semnala că în contextul
în care, în Siria şi Irak, se duce un război contra așa-numi -
tului Stat Islamic, de către o coaliţie internaţională care
include SUA şi Turcia, organizatorii Summitului Consiliului
Atlantic de la Istanbul au reuşit să obţină participarea, la
reuniunea de la Istanbul, a premierul irakian Al Haider-
Abadi, care va explica asistenţei viitorul ţării sale. Prim-
ministrul georgian Irakli Garibashvili, președintele croat

Kolinda Grabar-Kitarovic, ministrul de finanțe ucrainean
Natalie Jaresko, și viceprim-ministrul și ministrul de
externe slovac, Miroslav Lajcak vor împărtăşi perspec tivele
lor cu privire la evoluțiile din estul Europei.

DREPTUL LA SPERANŢA 
DE MAI BINE

Uniunea Europeană, aflată într-un punct de inflexiune în
termeni de creștere economică și de securitate energetică,
prevede o piață energetică pe deplin integrată într-o Europă
care trebuie, în ansamblul ei, ca  să fie liberă şi să trăiască

în pace.  Statele Unite și UE conlucrează în vederea
facilitării creşterii  importurilor de energie, prin comerțul și
investițiile specifice Parteneriatului Transatlantic.

Iar meritul Consiliului Atlantic este acela de a cultiva,
inclusiv prin reuniunea din luna noiembrie, de la Istanbul,
punctele de convergenţă între cei dornici să contribuie la
diminuarea tensiunilor existente la sud şi est de NATO. 

Am poposit de două ori în Turcia. Iniţial ca simplu turist ajuns firesc la Istanbul,
unde, nu în puţine locuri, am auzit vorbindu-se limba română. Ulterior ca ofiţer, fiind
onorat de decizia regretatului general Mihail Popescu, - cel mai popular şef al Statului

Major General al Armatei României, după decembrie 1989 -, de a face parte din
delegaţia care l-a însoţit la Ankara, unde a fost primit, cu onoruri speciale, nu doar de
omologul său turc, ci şi de preşedintele, de atunci, al Turciei. Acum, în luna noiembrie,

voi reveni la Istanbul, ca urmare a unei invitaţii aparte. 

CELEBRUL  THINK  TANK  AMERICAN, CELEBRUL  THINK  TANK  AMERICAN, 
CONSILIUL  ATLANTIC  ARE  UN CONSILIUL  ATLANTIC  ARE  UN 

PARTENER  DE  NĂDEJDE  ÎN  ROMÂNIAPARTENER  DE  NĂDEJDE  ÎN  ROMÂNIA

Clubul Militar Român de Reflecţie Euroatlantică este un exerciţiu liber de comunicare, care explică şi susţine acţiunile NATO,
precum exerciţiul „Trident Juncture 2015”, ce se derulează în această toamnă, cu participarea a 36.000 de militari aliaţi, 

în scopul descurajării oricărei agresiuni militare

Istanbul, locul unde se va derula Summitul pentru Economie şi Energie organizat de Consiliul Atlantic, cunoscutul think tank american
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Soţii Ruxanda şi Johann Wittmann

Pensiunea „Wittmann”

Biserica „Înâlțarea Domnului”

Acum o luna ne-am despărţit de familia
Wittmann, era vară. Acum ne-am întors şi ne
întâmpină la Poiana Rusca Teregova (Caraș-
Severin) o superbă toamnă, care ne copleşeşte cu
coloritul său inegalabil. Toate nuanţele se revarsă
peste sufletele nostre, copleşite de atâta frumuseţe.

Soţii Ruxanda şi Johann Wittmann ne
întâmpină cu aceeaşi căldură, cu zâmbetele lor
calme, ce reflectă frumuseţea lor lăuntrică ce se
potriveşte locului.

Ştim că azi soţii Wittmann ne oferă privilegiul
de a călători într-o etapă specială din viaţa
domniilor lor. Cu paşi sfioşi am păşit pe urmele lor
în pensiunea atât de primitoare. Simţeam o mare
emoţie.De această dată am poposit pentru câteva
ore în cabinetul doctorului şi cercetătorului în
medicini naturiste tradiţionale, Johann Wittmann jr.

Părinţii săi ne erau călăuze în acest sanctuar,
unde fiul lor studiase ani, zile şi nopţi,unde se
frământa să găsească răspunsuri şi soluţii la
întrebarea: „a fi, sau a nu fi”, „a trăi, sau a nu
trăi?”

Întrebare pe care, întotdeauna, o vezi în ochii
bolnavilor de cancer...

Johann Wittmann jr. a fost, mai întâi în
Germania, unul din pionierii și luptătorii împotriva
cancerului și a altor boli incurabile, prin
practicarea medicinei naturiste, care continua să
întâmpine rezistență din partea sistemului medical,
atât în România cât ăi în străinătate.

Dr. Johann Wittmann a spus adesea, la fel ca și
Ștefan Odobleja (al cărui microscop tronează de
două decenii în cabinetul său), precursorul
ciberneticii mondiale: „Noi nu vedem cu ochii, ci
cu mintea. Dacă mintea e goală, ochii privesc fără
să vadă” (S.Odobleja)”. „Nu părerile doctorilor
contează, ci dovezile științifice ale cercetătorilor.”
(J.Wittmann jr.)

Descoperitorul genei/enzimei TKTL1,
cercetătorul Johannes.F.Coy, recomanda cabinetul
dr J.Wittmann care era specializat în tratarea
cancerului malign TKTL 1 POZITIV și a bolilor
multisistemice.

Părinții săi ne povestesc de primul seminar
organizat, în august 2009, la Poiana Rusca
Teregova. Primul workshop în România, de terapie
științifică a cancerului malign definit prin gena
TKTL1, a durat patru zile, dedicandu-se detaliilor
fiziopatologiei metabolismului cancerului malign,
diagnosticului medicinei ortomoleculare, terapiei
tumorilor TKTL 1 POZITIVE.

Soții Wittmann au asigurat, pe perioada

seminarului, alimentație de tip anticancerigen (anti
TKTL 1), după indicațiile dr J.Wittmann jr.

La pensiune există o gospodărie ecologică,
întreţinută de soţii Wittmann (grădină de legume,
livadă, animale), prin care se asigură o alimentaţie
sănătoasă celor care poposesc aici. Motivul - dr J
Wittmann jr. sublinia că alimentația constituie un
element curativ foarte important în îngrijirea
pacienților, demonstrând că viteza de creștere a
tumorilor se diminuează cu 50% și necroza
interioară în tumoare crește de 2,6 ori. Inhibarea
genei/enzimei TKTL 1 reduce invazivitatea
celulelor canceroase. „Cine nu schimbă radical
alimentația, se stinge repede.” (J.Wittmann jr.)

Doamna Ruxanda Wittmann ne enumeră câteva
dintre alimentele care se încadrează în alimentația
benefică bolnavilor de cancer sau celor care vor să
aibă un mod de alimentație sănătos.

Ea a fost cea care a supraveghiat meniurile
anticancerigene, după indicațiile fiului. Câteva
dintre ideile dezvăluite: - reducerea carbohidraților
la sub 1g/1kg corp; - ingerarea alimentelor bogate
în albumine; - grăsimi; - substanțe secundare din
plante cu efect antitumoral și antimetastatic.

Pe lângă alimentație, soții Wittmann ne asigură,
din propria experiență profesională (cei doi fiind
eminenţi profesori de sport, ajunşi la respectabila
vârstă octogenară), că şi mişcarea trebuie să facă
parte din programul de îngrijire a bolnavului,
precum şi respectarea strictă a medicației
individualizate, după legile medicinei ortomoleculare, a
medicamentelor de proveniență vegetală.

Doctorul și cercetătorul J. Wittmann jr. a
prezentat, în cadrul Congresului Oncologic de la
Frankfurt (25.11.2009), teza cu titlul: „Cum
stopăm gena TKTL1 a cancerului?”.

Multe din punctele cele mai importante ale
lucrărilor doctorului J Wittmann jr. au fost
publicate pe propria pagină de internet, precum şi
în rubrica medicală specializată şi personalizată de
la Studioul regional Radio Reşiţa, al Societăţii
Române de Radiodifuziune. A fost un profund
vizionar al problemelor din sistemul medical,
subliniind nu o dată că „medicii sunt obligați să
adere la știința și nu la crezuri, sau păreri”.

Ar mai fi multe de spus despre această mare
personalitate, care a părăsit prematur lumea
noastră, la vârsta deplinei maturităţi profesionale,
în pragul împlinirii unui deziderat de mult visat –
un Centru de cercetări medicale, de diagnosticare
şi de spiritualitate tradiţională, în Poiana Rusca
Teregova. 

ÎN  DRUM  SPRE  RAIUL  LUI ÎN  DRUM  SPRE  RAIUL  LUI 
HANNELORE  ȘI  JOHANN  JR.HANNELORE  ȘI  JOHANN  JR. (II)

CRISTINA (DIȚOIU) SAVA
psiholog

„Ramana a devenit destul de cunos cut în India, dar și în afara
granițelor ei după anul 1934. Totuși, puține se știu despre el în

România, chiar și în zilele noastre. Am rămas foarte uimit când
am vizitat o pensiune undeva în Munții Banatului și l-am întâlnit

pe Dr. Wittmann”. (Nistor Becia)
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Dr. Johann Wittmann - jr.Afară, înconjurați de copaci, pe „mobilierul” de
piatră, lângă râu, găsim simboluri care ne duc la
medicina tradiţională chineză, o altă latură a
medicinei, în care s-a specializat, acasă la ea. Ne
reculegem după multitudinea de informații, impresii,
savurând un ceai chinezesc.

În suflet avem multă iubire pentru Johan jr. și,
deși triști, ne consolăm că îi simțim spiritul prezent
printre noi...

Ascultând lumina, pădurea, râul, păsările,
frunzișul, auzim și șoaptele lui Johann jr. atât de
prezent: „Bun venit, prieteni! Bucurați-vă în acest
loc, acest centru de spiritualitate!... Eu voi fi mereu
aici!”

„Eu nu strivesc corola de minuni a lumii
Și nu ucid
Cu mintea tainele, ce le întâlnesc
În calea mea
Eu cu lumina mea sporesc a lumii taină.”
(L. Blaga)

Rămas bun, Johann!

,,Între a fi și a deveni’’
Iată, au trecut patru ani, deja, de când am început

studiile de psihote rapie la Londra și, cu speranța de
a obține unele răspunsuri la întrebări cum ar fi
,,Cum să descoperi adevărata identitate a cuiva?”,
am pornit pe drumul descope ririi de sine, studiind
diverse filosofii ale lumii și vizitând diferite locuri.
Și în tot acest răstimp un singur nume mi-a venit în
minte: Ramana Maharsh, un înțelept indian și
Jivanmukta care, prin învățăturile lui, mi-a răspuns
la mul te întrebări cu privire la diverse pro bleme
spirituale. Ramana a recoman dat auto-chestionarea,
ca fiind princi pala cale de a trezi la realitate Sinele
și de a obține libertatea absolută.

În plus, el a accentuat faptul că tăce rea ar fi
învățătura cea mai pură. Impor tanța lui a constat în
faptul că el s-a făcut remarcat pentru credința lui în
tăcere și într-o folosire destul de redusă a vorbirii,
prin ignorarea celebrității sau a criticii, și o iubire
neobișnuit de mare manifestată față de ființe și
plante. 

Ramana a devenit destul de cunos cut în India,
dar și în afara granițelor ei după anul 1934. Totuși,
puține se știu despre el în România, chiar și în zilele
noastre. Am rămas foarte uimit când am vizitat o
pensiune undeva în Munții Banatului și l-am întâlnit
pe Dr. Wittmann. Sau, ca să fiu mai corect, o parte
din el. Acea parte care este reflec tată în clinica lui
de medicină comple men tară și alternativă, clinică pe
care a stabilit-o chiar în incinta acestei frumoa se
pensiuni, în mijlocul naturii, într-o zonă turistică din
Munții Poiana Ruscăi. 

După colecția lui de cărți și alte obiecte rare de artă
sau de practică spirituală, care încă se mai pot vedea
așa cum le-a lăsat înainte să moară, se poate spune
că dr. Wittmann a fost într-adevăr un om care a
călătorit mult și a petrecut ce va timp în India, China
și Tibet, însu șindu-și învățăturile lui Ramana ca mod
de viață și transpunându-le în practica sa de
medicină alternativă. Acum îmi este foarte clar că
felul lui de a vedea lumea i-a cerut multă experiență
și sin ceritate, la care nu a putut ajunge decât prin
aceste călătorii îndelungate de auto-descoperire și
auto-acceptare.

Și întrucât am descoperit această oază ascunsă de
spiritualitate pe care dr. Wittmann a reușit să o
creeze la Rusca, simt că ceva mă îndeamnă să-mi
continui cercetările, ca să-l înțeleg mai bine pe dr.
Wittmann, și să pun împreună toate evidențele
despre această muncă unică pe care el a început-o în
acest loc.

“In Being and Becoming”
It has now been 4 years since I started my

psychotherapy training in London and in the hope of
obtaining answers to questions such as “How to
know one’s true identity” I embarked on a journey
of self discovery through studying the different
philosophies of the world and visiting different
places. During this time, one name in particular
appealed to me; Ramana Maharsh. An Indian Sage
and Jivanmukta who, through his teachings,
responded to many of my questions on spiritual
matters. Ramana recommended self-enquiry as the
principal way to awaken to realise the Self and
attain liberation.

Ramana always insisted that silence was the
purest teaching.  He was noted for his belief in the
power of silence and relatively sparse use of speech,
as well as for his lack of concern for fame or
criticism and unusual love of creatures and plants.

Ramana became relatively well known in and out
of India after 1934, however, until present day very
little was known about him in Romania. I was
astonished, when visiting a guest house somewhere
in the Banat’s Mountain in Romania, I met Dr
Wittmann. Or rather I met part of him, the part
reflected in his clinic for complementary and
alternative medicine that he managed to establish
within the grounds of this beautiful guest house in
the middle of nature, in a tourist area at Piana Rusca.

Judging by his book collection and other rare
objects of art and the practice of spirituality that can
still be seen as he left it before he died, Dr
Wittmann was clearly a man who travelled and
spent time in India, China and Tibet; adopting
Ramana’s teachings as a way of living his life and
using this in his practice as well. It is clear for me
that his way of seeing the world required experience
and sincerity only achievable by a man who went
through a long journey of self-discovery and self
acceptance. 

Having discovered this hidden oasis of
‘spirituality’ that dr. Wittmann managed to create at
Rusca; I feel inspired to con tinue with my searching
to find a better understanding of who dr. Wittmann
was by putting together all the evidence about the
unique work that he did in this place. 

Written by: Nistor Becia
Counsellor and Psychotherapist
MSc, PgCert, MBACP (Reg), MBPsS
United Kingdom 

Nistor Becia
Consilier și Psihoterapeut, (Marea Britanie)
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De multe ori, începuturile unor
realizări remarcabile, din

diferite domenii sunt relativ uitate, pe
termen scurt, totdeauna prezentul fiind
mai orientat spre lupta cu viaţa şi cu
concurenţa decât spre trecut. Este şi
cazul dansului sportiv, unde de la
primul concurs, „Dansul Florilor”,
organizat de către Viorel NĂSTASE, la
Piteşti, 1984, la titlul de vicecampioni
mondiali, perechea Sergiu RUSU-
Mirona GLIGA, de la Clubul „Dansul
Viorilor”, din Reghin, a curs o întreagă
istorie, de ai cărei protagonişti şi con -
junc turi este bine să ne mai amintim
din când în când.  

În copilărie nu aveam o prea mare
aplecare către dans. Mergeam duminica,
după amiază spre seară, la „horă”, aşa
era numită în sat manifestarea
săptămânală care se desfăşura la
Căminul Cultural şi care aduna
aproape toată suflarea localităţii,
pe cei apţi de dans în sală, iar
privitorii pe margini. Aceştia din
urmă erau preocupaţi, în mare
majoritate, de bârfe. Nu făceam
parte din nici o categorie, însoţeam
acolo pe surorile mele mai mari
care dansau. Probabil, dansul nu le
consuma toată energia tinerilor de
acolo, şi nici nu le cizela prea mult
mintea, că, de regulă, se termina
cu o bătaie ca în filmul „Şapte
păcate”.

Pentru mine, primul semn al
atracţiei pentru dans a apărut la o
nuntă. Eram într-o dublă vacanţă,
de la şcoală, după clasa a zecea de
liceu, dar şi de la spital, unde eram
internat de o lungă perioadă de
timp în urma unor complicaţii
pornite de la o lovitură primită la
un meci de fotbal, în curtea şcolii.
Internarea era întreruptă din când în
când, când situaţia medicală o permitea,
de câte o trimitere acasă. În acea vară,
cunoscusem la Mangalia, unde venise
doar pentru un scurt sejur de cură helio -
marină, o fată blondă, cu aspect de
păpu şă şi cu o privire adâncă. A fost o
dragoste la prima vedere de ambele
părţi. Viaţa a fost însă de altă părere! Ea
s-a întors la Bucureşti unde şi-a continuat
studiile, iar eu, după o scurtă şedere
acasă, la ţară, a trebuit să mă întorc la
spital deoarece situaţia medicală se
înrăutăţise brusc. Eram deprimat de
două ori, o dată pentru că iubirea noastră
nu putea continua decât pe cale episto -
lară, iar a doua oară pentru că, din nou,
îmbunătăţirea stării mele de sănătate se
dovedise a fi iluzorie. 

Tata, care nu ne prea răsfăţa cu

multe cuvinte frumoase, fiind un om
dur, a observat situaţia mea şi m-a luat
cu el la o nuntă. Mama evita să îl înso -
ţească şi căuta motive de a nu participa
la astfel de evenimente pentru că, de
obicei, acolo se îmbăta şi strica toată
frumuseţea petrecerii. Cam asta era
regula locului! Ştiam că o să-mi deza -
mă gesc mama, la care ţineam foarte
mult, şi am mers, totuşi, cu el. După
câteva pahare, de fiecare parte, a intrat
la o „sârbă” de nu mai puteam să-i
urmăresc picioarele cu privirea. La
vârsta lui, trecuse bine de cincizeci de
ani, avea o viteză şi un ritm în modul de
a juca încât am rămas fascinat urmă -
rindu-l. Descopeream la el un aspect pe
care nu-l cunoscusem până atunci.
Evident că întoarcerea acasă a avut loc
în mod tradiţional, cu el beat criţă, dar
şi eu eram la fel. În ceea ce mă priveşte,
o făcusem intenţionat, ca să uit de neca -
zu rile mele. Primirea de acasă a fost pe
măsură, doar că, acum, tata nu mai era
singur în boxa acuzaţilor, ci, de data
aceasta, era împreună cu mine. Fiind

anterior, de nenumărate ori, în tabăra
acuzatorilor, mă simţeam foarte rău în
rândul celor puşi la zid, iar el mă
folosea ca pe avocatul său, ceea ce îmi
înrăutăţea şi mai mult situaţia. 

Acest moment, penibil în felul lui, a
trezit în mine gustul pentru dans. În
viaţă, multe lucruri penibile se dovedesc
ulterior a fi deschizătoare de noi drumuri!
Deocamdată doar pentru privit. Îmi
doream, ca vreodată, să pot dansa aşa,
cum am văzut atunci că o făcea tata!
Rămăsesem sensibil la microbul dans,
dar nimic nou nu a apărut până prin
ultimul an de facultate.

Trecuseră câţiva ani. Se întâmpla tot
la o nuntă! Se mărita o soră de a mea,
mai mare, undeva pe lângă Bucureşti.
Aşa cum se întâmplă la orice nuntă la
ţară, la un moment dat, s-a ajuns şi la o

„sârbă”, care mi-a readus în minte nunta
precedentă. Tata nu era acolo. Nu agre a -
se acea căsătorie şi nu a vrut să participe!
Avea adesea astfel de excese de perso -
na litate! Toţi au răsuflat uşuraţi, evitân -
du-se astfel un posibil scandal pe care-l
putea stârni acolo. Mă simţeam foarte
bine, şi ceva din mine m-a împins să
intru în horă. Nu mai dansasem nicioda -
tă în viaţa mea. Îmi era ruşine, aveam
impresia că toţi se uită la mine. Mi-a
trecut repede şi m-am trezit la realitate.
Mă aflam în vârtejul dansului şi aveam
ceva din mişcările care mă încântaseră la
tata cu ani în urmă. Nu ştiu de unde
veniseră, parcă le ştiam dintotdeauna!
Am dansat în acea seară până la epuizare!
Aflam prin propria fiinţă mirajul dansu -
lui. Mărimile fizice şi psihice se suprapun
şi se întrepătrund dând o senzaţie de
împlinire multiplă prin descătuşarea
unor energii ascunse până atunci. Pare
că te goleşti de ceva şi te umpli de
altceva, ajungând la acea schimbare pe
care de multe ori o cauţi şi nu reuşeşti

să o găseşti. Când îţi revii, lumea ţi se
pare altfel şi ai un sentiment de împlinire!

În acelaşi an, de Revelion, am petre -
cut cu câţiva colegi de facultate la un
restaurant de la capătul Lacului de acu -
mulare Vidraru de pe Argeş. Acolo s-a
făcut un concurs de „sârbă” pe princi -
piul de a câştiga ultimul care rămâne în
picioare. L-am câştigat devenind astfel
un adevărat profesionist! Ulterior nu am
mai ratat nicio ocazie de a dansa. Îmi
face bine și fizic, şi psihic!

La mult timp după aceste întâmplări,
în perioada care a urmat după eveni men -
tele din 1989, viaţa m-a dus în poziţia
de conducere a unei instituţii foarte
mari, cu o mulţime de probleme econo -
mice şi sociale. Eram într-o negociere
cu sindicatul, care părea că nu se mai

termină!... Era suficient să ceri părerea
câtorva persoane şi erai uimit de câte
variante puteau apărea. Dar când era
vorba de mii de oameni!... Am constatat
un interes al conducerii sindicatului
pentru organizarea unui club de dans.
Mulţi salariaţi aveau copii, nepoţi, alte
rude apropiate, implicaţi în diferite
cluburi de dans, unde aveau fel de fel
de probleme. Mi-au solicitat sprijinul,
în contrapartidă cu îmblânzirea
procesului de negociere a contractului
colectiv de muncă. 

Nu le-am spus nimic despre
pasiunea mea pentru dans! Nu voiam să
le creez aşteptări prea mari. Învăţasem,
ca om de conducere, că faţă de sindicat
nu este bine să-ţi deschizi tot sufletul.
Dacă ar fi ieşit prost m-ar fi acuzat apoi
pe mine, că cine ştie ce interese perso -
nale aş fi avut!... Am pornit la imple -
mentarea acestei idei, cu eforturi din
toate părţile, şi s-a format o echipă care
avea să sperie România în domeniul
dansului. Când există pasiune, disponi -
bilitate la efort, înţelegere şi ceva noroc,
se produc minuni! Copiii şi nepoţii
salariaţilor noştri făceau impresie bună
pe la cluburile pe unde fuseseră
anterior. 

Exista Federaţia Română de Dans
Sportiv, dar aceasta nu avea persona -
litate juridică. Fusese condusă până
atunci de către Constantin DUŢU
(1991-1993), respectiv Valeria
MANGRA (1993-1994). Când am
format noi clubul, în 1995, un salariat
de-al nostru, Marian ISTRATE, era
secretarul acestei federaţii, iar preşe -
dintele acesteia era antrenorul nostru,
profesorul Viorel NĂSTASE.1 Această
echipă a realizat înregistrarea juridică
a federaţiei, în anul 1995, antrenorul
nostru fiind, astfel, primul preşedinte
al federaţiei înregistrate juridic. Vedeta
clubului nostru, Mihai PETRE, era
vărul unui salariat de-al nostru şi făcea
pereche, atunci, cu Raluca DUMITRACHE,
al cărei tată lucra tot la noi. Aşa s-a
constituit nucleul de pornire al
Clubului Terpsidava-ICPE. Cei doi
dansatori de excepţie au format un
cuplu de mare succes care a câştigat,
de mai multe ori, cam toate titlurile ce
se puteau câştiga la nivel naţional, în

perioada 1999-2002. Ulterior au cres cut
şi alţi copii talentaţi care au cucerit
titluri de campioni naţionali, printre care
şi perechea George MIHALCEA- Diana
NEICU. 

În prezent, Viorel NĂSTASE, unul
dintre foarte puţinii doctori în dans
sportiv din România, este profesor la
Universitatea din Piteşti, iar Mihai
PETRE participă la realizarea unor
emisiuni de televiziune, care presupun
şi dans, şi unde mai mult vorbeşte decât
dansează, deşi el dansează mult mai
bine decât vorbeşte. Ceilalţi îşi văd de
viaţa lor, lăsând în spate o poveste de
succes, ca pe o amintire frumoasă
pentru toţi. Mulţi dintre foştii dansatori
au acum propriile lor cluburi prin
intermediul cărora continuă să dezvolte
fascinaţia dansului.

Trăire, dans, istorie
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Cronica începuturilor Federaţiei Române de Dans Sportiv

Nicolae VASILE (cu microfonul), Mihai PETRE (cu mâna în şold), George MIHALCEA (ultimul
rând, cel mai înalt), Diana NEICU (de mână cu George MIHALCEA)

1999, La Clubul Terpsidava-ICPE. (Din arhiva personală Nicolae VASILE
http://www.dancesport.ro/old/istoric.php)

*
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4 octombrie... e ziua mea, şi sunt
cuprinsă ca de fiecare dată de o
mare bucurie. Toamna îmi zâmbeşte
cu miros de gutui şi-mi spune cu glas
de viori că soarele îmi trimite un
buchet de raze aurii ca să-mi lumineze şi
mai tare faţa. Sufletul mi se umple de
căldură şi-i mulţumesc oprindu-mi
cu greu câteva lacrimi, mărgăritare
care deja îmi apăruseră în colţul
ochi lor mei verzi, la gândul că a mai
trecut un an din viaţa mea.

Marea Doamnă mă îmbrăţişează,
mă mângâie cu o boare de vânt, şi
împreună ascultăm simfonia frunze -
lor ruginii care parcă la un semn
încercau să mă ameţească într-un
dans lent. O iau de mână şi o invit la
un pahar. Pregătisem anume pentru
Ea lichior de nuci verzi şi dulceaţă
de trandafiri. Mantia-i din crizan -
teme albe şi arămii lasă în urmă un
iz de prospeţime. Am ajuns în odaia

mare din casa mea din Cervenia,
odaie care încă mai păstra parfumul
petuniilor şi florilor de regina-nopţii,
flori care nu lipseau toată vara
dintr-o glastră bleu la care mama
ţinea foarte mult. În oglinda cu ramă
din lemn de tranda fir am văzut, pen -
tru o clipă, chipul părinţilor mei
care nu mai sunt. 

M-am înfiorat, clătinându-mă ca
un copac fără rădăcini.

Toamna mi-a ghicit simţămintele,
şi din nou mă cuprinse cu mâinile
încercând să mă aşeze lângă ea. Nu-
şi putea lua ochii de la faţa de masă
cu broderie spartă, cusută cu mătase
albă de mama mea cu cel mai frumos
nume din lume... Matilda! Amintirile
m-au copleşit. Mă adun şi-i spun că
o rog cu încântare să servească. Ea
ştia că e cel mai drag oaspete al
meu, că o iubesc şi mi-e teamă de
clipa când nu mă va mai găsi aştep -
tând-o. Am vrut să o sărut, dar mută
de admiraţie m-am oprit să-i privesc
diadema din nestemate cu strălucire
de rouă. Îmi făcu semn să mă apropii
şi să închid ochii. Am simţit răcoare
la tâmple. M-a pus să deschid ochii
şi să mă uit în oglinda încrustată cu
rubine ce o ţinea la cingatoare într-o
agrafă de sidef.

M-am privit şi mi-a plăcut cadoul

ei, un mănunchi de fire de argint
care dădea o tentă de maturitate în
plus chipului meu. I-am zâmbit şi
i-am promis că sigur mă va găsi şi
anul următor aşteptând-o. M-am uitat
la paharele de pe masă care erau tot
pline. Le-am golit pe amân două şi
tot nu am avut curaj să o rog să-mi
îndeplinească o dorinţă: aş fi vrut să
mă transform în gutui, prune brumă -
rii, struguri, nuci, mere, pere, cei ce
mă iubesc să mă culeagă şi să facă
din mine o licoare cu puteri magice,
chiar de apă vie. Să bea, să ia foc
din mine, un foc de fericire care să
nu lase pe nimeni şi nimic să aducă
tristeţe. O strângere de mână m-a
trezit din visare. 

Toamna se pregătea să meargă în
altă vizită, să dăruiască fire de ar -
gint altor fete. Rămasă singură am
mai băut un pahar de lichior pentru
tatăl meu. M-am ameţit şi am zâmbit
ruşinată că toamna  mă văzuse aşa.

Musafirul

Stimate  domnule  Doru  Dinu  Glãvan,

Vă rog să-mi permiteţi să vă adresez respectuoasele mele felicitări, pline de
admiraţie şi recunoştinţă, pentru modul cum este realizată revista Cronica
Timpului, publicaţie de cultură şi atitudine a Uniunii Ziariştilor Profesionişti
din România.

Ţinuta ei intelecutală, civică şi patriotică este un model şi un îndemn pentru
fiecare dintre lectorii săi.

Îmi place mult titlul Cronica Timpului. El ne aminteşte atât de faptul că
timpul este o formă fundamentală a existenţei, cât şi de cugetătorii care,
preocupaţi de fiinţă, de fiinţare şi de istorie s-au străduit să-l explice în
lucrările filosofice, în creaţiile artistice şi în cronicile în care l-au comentat.

De-a lungul istoriei, toţi marii făuritori de cultură au făcut din cronica
timpului cel mai important obiect al eforturilor lor creatoare, dar mai ales al
raţiunii speculative.

Titlul revistei pe care o conduceţi, atât de frumos ales şi de emoţionant, vă
obligă în continuare la aceeaşi ţinută intelectuală, pe care i-aţi asigurat-o la
primele numere.

Vă doresc succes!
Al Domniei Voastre,

Cu încredere şi admiraţie confraternă

MIHAIL  DIACONESCU

Colectivul redacţiei Colectivul redacţiei Cronica TimpuluiCronica Timpului
urează poetei și colaboratoarei noastreurează poetei și colaboratoarei noastre

Doina Bârcă Doina Bârcă 

La multi ani!,

– DOINA  BÂRCĂ –
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Vă mulţumim!

Brașov – Biserica-Neagră

Brașov – Piața Sfatului

Brașov – Poarta Ecaterina

Brașov

Actrița Claudia Motea și IULIAN
JUMUGA, Campionul Național la
GRAND PRIX DRIFT Community

Prejmer 2015

Claudia Motea și Vasile Noaghiu-
din echipa „Apel One Med”

Claudia Motea și Dan Zătreanu-
Fundația „Pentru o Românie

Modernă”- sponsor GRAND PRIX
DRIFT Community Prejmer 2015

CLAUDIA MOTEA a mizat pe IULIAN JUMUGA, noul câștigător al
Campionatului Național de Drift! „Am pronosticat corect” la Grand
Prix Drift Community Prejmer Brașov 19-20 septembrie 2015

Actriţa româno-canadiană Claudia Motea, care în acest an a făcut
senzație cu filmul „Kandy, ciocolată de lux cu gust de femeie”, a
participat în calitate de invitat special la evenimentul auto Grand Prix
Drift Community Prejmer, desfășurat între 19 și 20 septembrie la Brașov.
Într-un interviu acordat Cronicii Timpului, actrița Claudia Motea a
povestit pe larg această experiență.

De ce Brașov?
La Brașov a avut loc lansarea Clubului Oamenilor de Afaceri Avangard
Business Club, acest club fiind înființat de Fundația „Pentru o Românie
Modernă” - unul dintre sponsorii de seamă al showului auto Grand Prix
Drift Community, care s-a desfășurat la Prejmer între 19-20 septembrie.
Am fost invitată de domnii Dan Zătreanu și Răsvan Gabriel Toader, la
Brașov, pentru a prezenta lansarea Clubului și, implicit, am participat la
showul auto de Drift din Prejmer.

Este pentru prima dată când participați la un astfel de show auto?
Da! Și tocmai de aceea am primit cu bucurie și invitația domnului Denis
Manea, sufletul acestui eveniment, de a fi prezentă la acest auto show
competițional. Se spune că driftul este cea mai spectaculoasă tehnică de
pilotaj din motorsport și tot mai mulți piloți din Rally, VTM și absolvenți
ai Academiei de Drift practică driftul, fiind ultimul nivel al măiestriei de
pilot. Am fost și curioasă...

Ce ne puteți spune despre experiența acestui eveniment?
Am mers cu sufletul deschis, știind că sunt o mare iubitoare de senzații
tari. Recent am fost invitată la o cursă pe macadam cu Vali Porcișteanu,
campionul nostru de raliu. Acum, la acest show de drift, am vrut să văd
cum mă descurc. În facultate am făcut cascadorie și dintre studente, eram
cea mai bună. La acest Grand Prix din Prejmer, în prima zi, am fost co-
pilot, mașina fiind condusă de Cătălin Trifan. A fost extraordinar, cu
adrenalină la maximum.

Ce v-a impresionat în mod deosebit?
Nu m-am așteptat la atâția spectatori. Peste 1500 de oameni au venit să
vadă showul. Apoi pasiunea și dăruirea celor 26 de piloți care au conc u -
rat. Buna organizare a acestui Grand Prix care știe să promoveze acest
sport. Da, chiar nu știam că există Clubul Sportiv Romanian Drift
Community! Mi-a plăcut  şi prezența promptă a Ambulanței Apel One
Med, cu un echipaj medical bine pregătit.

Ați avut un pilot-concurent favorit?
Santos a fost favoritul publicului feminin. Numele pilotului Răzvan Stan
l-am auzit rostit de mai multe ori. Însă, atenția mea a fost, de la bun
început, asupra lui Iulian Jumuga, un pilot foarte tânăr care, de altfel, a
ieșit campion. După concurs, am simțit nevoia să mă duc la el și să-l
felicit.  I-am cerut să ne fotografiem împreună și i-am spus că eu cred
mult în el și consider că este o promisiune mare a driftului românesc.
Chiar am fost super entuziasmată de prestația lui în concurs și m-am
bucurat nespus când am aflat că el este învingătorul acestui Grand Prix.
Am dat un pronostic cert!

V-ar plăcea să luați un curs de drift?
M-ar tenta. Dar acum nu am timp!  Mă mulțumesc să conduc bicicleta
mea roz pe care am primit-o ca dar, de la DHS, pentru producția filmului
artistic de lungmetraj SPOVEDANII, la care lucrez. Dar sunt cu inima
plină de bucurii când văd că se întâmplă lucruri frumoase și când  întâl -
nesc oameni frumoși! De data aceasta, Grand Prix Drift Prejmer Brașov
cu Iulian Jumuga campion rocked my world!!! Cheers!
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