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Invitaţii în lumea artelor plastice

Aristotel BUNESCU
https://agentiadepresaculturalasisportiva.wordpress.com/

   Dragoş CIOCĂZAN

George V. GRIGORE

Uite-o
nU E!

Zilele astea s-a tot vorbit despre solidaritate. Dar şi despre
dezamăgire. Majoritatea politicienilor noştri s-a trezit brusc
din euforia paneuropeană. S-au frecat cu toţii la ochi şi au
descoperit stupefiaţi că „înăuntru e leopardul”. Uniunea
Europeană nu este marea familie în care toţi membrii sunt
egali, indiferent de lărgimea buzunarului şi numărul de guri
de hrănit, nu este paradisul supradezvoltat care îşi împarte
bunăstarea tuturor în mod egal, nu este frăţia dezinteresată
a unor oameni uniţi de idealuri şi obiective comune. Nu.
Adevărul este departe, foarte departe. Aceste zile cumplite,
marcate de teama de a nu apuca ziua de mâine, de angoase,
frustrări şi spaimă, demonstrează exact contrariul. Uniunea
nu funcţionează în sensul coeziunii, aşa cum scrie în tratatele
acum uitate, ci o adunătură de state cu interese, în situaţii de
criză majoră, divergente.

Distinsul profesor Mircea Coşea a avut curajul de a face
o afirmaţie conformă realităţii, pentru care a încasat ne-
numărate şi nemeritate critici: „UE este, din păcate, o asociere
de state concepută ab initio cu două viteze, adică un sistem
ce nu poate funcţiona decât dacă are în componenţa sa
state dezvoltate, mari puteri politico-economice, şi state care
trebuie obligatoriu menţinute la nivel de emergenţă eco-
nomică. Altfel, uniunea se dezintegrează”. Îmi răsună în
urechi şi acum corul isteric al celor care au tăbărât pe distinsul
economist terfelindu-l. Oameni al căror unic merit în ultimii
treizeci de ani este acela de a nu fi fost în stare să creeze o
alternativă viabilă de politică externă şi economică pentru
România în afara UE. şi dacă acest uriaş şi, în opinia mea,
inutil mecanism birocratic se va dezintegra, ce alternative
are ţara noastră?.

Ani în şir, state precum China, Rusia, India, Brazilia, cele
din America de Sud sau Africa au fost demonizate, iar relaţiile
economice create cu migală timp îndelungat au fost pur şi
simplu distruse. Am pus toate ouăle într-un singur coş sau,
mai elegant spus, am mizat totul pe o singură carte. Nu avem
soluţii pentru probabila dispariţie a blocului comunitar. S-a
văzut în aceste zile: Germania, Franţa, Olanda au refuzat şi
refuză în continuare să exporte medicamente sau echi-
pamente de protecţie în ţările cele mai afectate de epidemia
de coronavirus. Unde e solidaritatea, unde e frăţia? Vorbe
goale, prieteni. Praf în ochi. Ar trebui să urmăriţi reacţiile
italienilor pe facebook la aceste crunte realităţi: cam 75%
vorbesc despre necesitatea ieşirii imediate a Italiei din UE.
Dacă nu ne ajutăm acum, la greu, la ce bun toată tevatura?
Sau trebuie să stăm cuminţi în bănci şi să ne lăsăm traşi de
urechi doar atunci când mârâim indignaţi la numirea într-o
înaltă funcţie europeană a vreunui mărunt şi incompetent
funcţionar român? E timpul să gândim cu capetele noastre.
Urgia va trece, dar nu trebuie să uităm această lecţie. Un om
politic întemeietor de ţară spunea cândva, cu mândrie: „Prin
noi înşine!” A sosit vremea, nu mai putem pierde nicio clipă.

Delia BUDURCĂ:

Caut ca
tablourile
mele
să transmită
o stare de bine

Pentru cei care vă cunosc mai puţin, vă rog să vă prezentaţi,
pentru început…

Sunt jurnalist, am scris la Agerpres, Adevărul şi Business
Standard, iar din 2010 sunt redactor şef la revista Medica
Academica. De doi ani realizez emisiunea PORTRET la Naşul Tv, un
concept original care presupune realizarea a două portrete în direct
– din cuvinte şi pe hârtie. Căutăm oameni interesanţi, care au depăşit
obstacole şi au schimbat ceva în domeniul lor de activitate, oameni
care pot oferi inspiraţie telespectatorilor noştri.

De ce aţi ales pictura?
Îmi plac zgomotele naturii, îmi place liniştea şi să-mi ascult

gândurile. Mă exprim uşor prin culoare. Probabil că sunt mai mult
o persoană vizuală decât auditivă.

Care tehnici sunt preferatele dumneavoastră?
Îmi place grafica, dar şi culoarea. Acum, în expoziţia Sidef, am ales

să expun pictură, acril pe pânză. Iubesc natura, vegetalul şi încerc
reinterpretări personale ale naturii şi ale manifestărilor ei infinite.

Până în data de 2 martie aţi
putut să vizitaţi expoziţia
Sidef, semnată de Delia
Budurcă, la Cercul Militar din
Bucureşti, sala Foaier. Dacă
nu aţi ajuns la eveniment, vă
facem cunoştinţă cu artista.

Vă simţiţi bine în lucrări de
dimensiuni mai mici, ori pre-
feraţi suprafeţele mari?

Mă simt bine în lucrări de di-
mensiuni normale, nu vreau să
epatez sau să impresionez pe
nimeni prin dimensiune. Caut
lucrări în care privitorul să se simtă
confortabil şi care să se potri-
vească dimensiunilor normale ale
unei case. Caut ca tablourile mele
să transmită o stare de bine, să poţi
privi în lucrare ca printr-o fereastră
unde se deschide o lume.

Ce ne puteţi spune despre viaţa dumneavoastră, dincolo de
pictură?

Sunt pasionată de natură şi de eliminarea deşeurilor, a gunoiului de
orice fel. Consider că Pământul e Casa noastră şi un organism viu căruia
nu trebuie să-i punem o pungă pe faţă. Mai nou, mă preocupă minimalismul,
eliminarea a tot ceea ce e în plus, a risipei, a balastului de ordin fizic,
material, dar şi spiritual. Urmăresc să păstrez doar ceea ce este esenţial. 

Unde vă vedeţi peste 10 ani?
Pe drum, descoperind noi experienţe şi noi profunzimi în mine şi în

ceilalţi.
Este o altă întrebare la care doriţi să răspundeţi ? Care este?

Formulaţi răspunsul …
Ce am vrut să spun cu expoziţia Sidef?! Să redescoperim armonia

din natură şi din noi, ordinea care există intrinsec în haos, să ne
bucurăm de fiecare zi şi de lumina trecătoare printre frunze.

Vă mulţumesc şi vă urez sănătate şi multă putere de muncă!

Sanctuarul neolitic de la Para – unic în lume
Printre dovezile unei vechi locuiri umane pe teritoriul ţării noastre

se află şi aşezarea neolitică de la Parţa, la cca 15 km  sud de Timişoara.
În centrul acestei comune a fost cercetat un edificiu de cult de mari
dimensiuni, urmele unei extinse aşezări neolitice, cu trei niveluri, în
care s-a găsit ceramică aparţinând Culturii Vinca  (mileniile V-IV î.Hr).
Sanctuarul neolitic de la Parţa, vechi de aproximativ 6.000 de ani,
unic în lume, expus acum la Muzeul Naţional al Banatului din
Timişoara, este unicul sanctuar neolitic din România şi unul dintre
puţinele din Europa, complet restaurat. El prezintă două
compartimente distincte: camera altarului (A), cu două statui lipite,
o zeitate feminină (Marea Zeiţă) şi un taur, simboluri ale fecundităţii

şi fertilităţii pentru cultura vremii, şi camera unde se aduceau ofrandele
(B). Templul era folosit şi drept calendar solar. În ziua Echinocţiului de
toamnă şi de primăvară, soarele pătrundea printr-un orificiu al
templului şi lumina perfect altarul. Sanctuarul este de formă
rectangulară, de 11,6 m lungime şi 6 m lăţime şi este împărţit în două
încăperi. În centrul acestuia, pe ambele părţi ale zidului despărţitor
dintre cele două încăperi, era o masă altar. Încăperea A adăposteşte
statuia monumentală aflată pe un soclu de lut decorat la capete cu
motive meandrice. La extremităţile soclului sunt modelate două tăvi
de ofrande. Statuia este dublă şi redă două personaje, unul feminin,
care are pântecul reliefat (graviditate?) şi un altul care are un cap de
taur modelat realist. Pe masa altar se afla o vatră portativă, iar lângă
peretele despărţitor exista o cupă de lut de mari dimensiuni. Masa-
altar din această încăpere a fost ulterior împărţită de un zid în două
părţi. Pe acest zid au fost modelate capetele unor animale mici: oi,
capre. În faţa statuii monumentale era o uşă străjuită de două coloane
de lut care erau terminate cu câte un cap de taur (coloana ca legătură
cu cerul – stâlpul cerului). Pe frunte şi bot, capetele erau decorate cu
benzi incizate şi pictate cu roşu şi galben (ca în cazul obiceiului cu
Boul Înstruat). Lângă această uşă era o a doua deschidere, probabil o
intrare de serviciu, care avea în partea superioară o nişă în care a fost
descoperit un idol-bust în mărime naturală, perforat longitudinal, în
care era fixat un craniu. În colţul încăperii au fost descoperite mai
multe lame de silex foarte tăioase, care erau folosite la sacrificiile
ritualice. În cadrul acestui ceremonial, sângele rezultat din sacrificarea
animalelor era depus în cupa de pe masa-altar. Aceste sacrificii aveau
drept scop meninerea bunăvoinţei divinităţii şi au la origine ideea

sacrificiului primordial, al omorului primar.
Încăperea B, cu aceleaşi dimensiuni ca şi cea
anterioară, a fost divizată în două casete de
dimensiuni apropiate. În prima dintre casete
era un soclu de lut situat lângă o vatră portabilă
susţinută de un suport de pari lângă care a fost
descoperită o mare cantitate de cenuşă, precum
şi resturi de la ofrandele aduse zeilor. Pe soclu
era un idol-bust care era decorat pe piept cu
incizii în zig-zag şi avea o perforaţie verticală
în care era fixat un craniu de animal. În cealaltă
casetă erau mai multe vase în care erau depuse ofrande. Într-unul
dintre aceste vase, o amforă cu faţă umană, au fost descoperite falange
de la mâna unui om (mâna, cea prin care omul intervine în materie şi
o transformă, conform spiritului său). Tot în acest spaţiu au fost
descoperite boabe de grâu carbonizate care provin de la ofrandele
aduse zeilor, prin arderea ritualică (fumigatio) a grăunţelor. Peretele
exterior, în stânga intrării, avea un orificiu circular care tăia un disc de
lut şi sub acest ansamblu, lipită pe perete, era o cupă de lut sub care
se afla un postament cu o râşniţă de piatră. Acest complex se leagă de
râşnitul cultic care avea menirea ca, prin distrugerea învelişului material
al seminţei, să elibereze forţele regeneratoare, germinative imobilizate
în bobul de grâu. De asemenea, prezenţa râşniţei alături de ansamblul
compus din orificiul din perete şi de discul de lut adiacent, care
simbolizează soarele şi luna, leagă acest ritual de cultul soare-lună, de
ciclurile astronomice ale anotimpurilor. Studiile atente efectuate
asupra acestui ansamblu din sanctuarul de la Parţa a demonstrat că
numai într-o singură zi din an, la data echinocţiului de primăvară,
lumina soarelui pătrundea în încăperea A a sanctuarului şi se poziţiona
pe capul de taur al statuii monumentale. Acest fapt demonstrează că,
pe lângă rolul său cultic deosebit, sanctuarul juca şi rolul de calendar
care marca începutul primăverii, a anotimpului regenerării naturii.
Acest complex de cult a funcţionat până în vremea fazei II C a
Culturii Banatului (sfârşitul mileniului al VI-lea î.Hr.), când nivelul 6
al aşezării a fost distrus în întregime şi sistematic în împrejurări ce ar
putea fi legate de apariţia în zonă a purtătorilor fazei C a culturii
Vinca. (surse: mnab.ro; disco-vertimis.com; adevarul.ro; identitatea.ro;
digi24.ro, timpolis.ro; cunoastelumea.ro, ziarulnatiunea.ro;
diacaf.com; prehistory.it; claudiagetia. blogspot.com;
discovertimis.com).

Adăpostit în prezent la Muzeul Naţional al Banatului din
Timişoara, Sanctuarul neolitic de la Parţa ne incită cu elementele sale
unicat şi rolul acestora în dezvoltarea societăţii umane de mai apoi. În
judeţul Timiş sunt descoperite mai multe sanctuare, de notorietate
fiind cele de la Uivar şi Corneşti, fiecare având particularităţi proprii.

Idol pasăre
ce poartă
pe spate

spirala timpului
ireversibil.

Tipografic Majuscul, o adaptare după spectacolul documentar
omonim semnat de Gianina Cărbunariu, pune în legătură, prin tehnica
montajului, două poveşti şi două istorii. Una este povestea reală a
adolescentului Mugur Călinescu, care, în 1981, a scris pe ziduri cu creta
o serie de texte împotriva dictaturii lui Nicolae Ceauşescu. Povestea lui
e pusă în scenă aşa cum a reconstituit-o Gianina Cărbunariu din dosarul
lui de Securitate. A doua este povestea oficială a României: imagini
din arhiva Televiziunii Naţionale, din aceeaşi perioadă.

„O poveste adevărată cu nuanţă kafkiană. Intenţionat aspră şi
manieristă”, a scris The Hollywood Reporter despre „docudrama
sobră” a lui Radu Jude. „Estetica asemănătoare animaţiei are o latură
suprarealistă edificatoare, Kafka îl întâlneşte pe Brecht cu un strop
de pop art”. „Radu Jude semnează primul mare documentar al

• Presa internaţională de specialitate  a apreciat lungmetrajul Tipografic Majuscul al lui Radu Jude, prezentat în
selecţia Forum a Festivalului de Film de la Berlin, drept „un hibrid curajos” şi „primul mare documentar al anului”.

Lungmetrajul Tipografic Majuscul al lui Radu Jude,
elogiat de critica internaţională

anului. Cu această confruntare conceptuală, dar simplă, ne arată că
violenţa şi paranoia erau peste tot, dar şi că răzvrătirea latentă se
regăsea pretutindeni. Ecoul în ziua de astăzi este la fel de palpabil”.

Din distribuţia celui de-al şaptelea lungmetraj semnat de Radu
Jude fac parte actorii şerban Lazarovici, Bogdan Zamfir, Ioana
Iacob, Şerban Pavlu, Robert Arsenie, Bogdan Romedea, Alexandru
Bîscoveanu, Alexandru Potocean, Silvian Vîlcu, Ion Rizea, Rareş
Hontzu, Claudia Ieremia, Irina Vacarciuc, Doriana Talmazan, Gabriel
Spahiu, Gabriel Răuţă şi Constantin Dogioiu.

Scenariul este semnat de Radu Jude şi Gianina Cărbunariu, director
de imagine este Marius Panduru, montajul este realizat de Cătălin
Cristuiu, Irina Moscu s-a ocupat de scenografie şi Dorin Negrău de
costume. Producător este Ada Solomon.
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Expert media Florin FĂINIŞI

În cadrul proiectului Infolex informăm elevii, studenţii,
publicul larg privind modul de gestionare al situaţiilor de urgenţă
pe teritoriul României. Acest articol tratează atribuţiile
componentelor Sistemului Naţional de Management al Si-
tuaţiilor de Urgenţă, sistem pe care l-am prezentat în articolul
anterior.

Comitetul Naţional pentru Gestionarea Situaţiilor de
Urgenţă are următoarele atribuţii principale: a) examinează
şi propune spre adoptare Guvernului Planul naţional de
asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru
gestionarea situaţiilor de urgenţă; b) analizează şi supune
spre aprobare Guvernului Regulamentul-cadru de organizare,
funcţionare şi dotare a comitetelor, centrelor operaţionale
şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, precum
şi fluxul informaţional-decizional; c) declară, cu acordul
prim-ministrului, starea de alertă la nivel naţional sau la
nivelul mai multor judeţe, coordonează gestionarea situaţiilor
de urgenţă şi declară încetarea stării de alertă; d) hotărăşte,
cu acordul prim-ministrului, punerea în aplicare a planu-
rilor de evacuare, la propunerea comitetelor ministeriale,
judeţene sau al municipiului Bucureşti; e) propune Guver-
nului, prin ministrul Administraţiei şi Internelor, instituirea
de către Preşedintele României a „stării de urgenţă” în zonele
afectate, în baza solicitărilor primite de la comitetele judeţene
sau al municipiului Bucureşti, şi urmăreşte îndeplinirea
măsurilor stabilite în acest sens; f) propune Guvernului soli-
citarea/acordarea de asistenţă umanitară internaţională în
cazul situaţiilor de urgenţă cu impact deosebit de grav, pe
baza analizelor întocmite de Inspectoratul General; g) coor-
donează, pe teritoriul naţional, actaivitatea forţelor interna-
ţionale solicitate pentru rezolvarea situaţiilor de urgenţă,
îndeosebi în domeniul înlăturării efectelor distructive ale
dezastrelor, în conformitate cu prevederile legii române;
h) propune Guvernului includerea în bugetul de stat anual a
fondurilor necesare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă,
inclusiv pentru operaţionalizarea Sistemului Naţional şi a
structurilor de intervenţie în afara frontierelor de stat, în
cadrul structurilor specializate ale organismelor interna-
ţionale cu atribuţii în domeniu; i) formulează propuneri
privind managementul tipurilor de risc, care se aprobă prin
hotărâre a Guvernului; j) iniţiază elaborarea de acte normative
pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă şi le avizează pe
cele elaborate de comitetele ministeriale, judeţene şi al muni-
cipiului Bucureşti; k) analizează şi supune spre aprobare
Guvernului scoaterea de la rezervele de stat a unor produse
şi bunuri materiale necesare sprijinirii autorităţilor admi-
nistraţiei publice locale şi populaţiei afectate de dezastre
sau alte situaţii de urgenţă; l) stabileşte modul de cooperare a
structurilor Sistemului Naţional cu alte autorităţi şi organisme
ale statului român sau internaţionale abilitate în managementul
stărilor excepţionale; m) coordonează informarea opiniei
publice privind managementul situaţiilor de urgenţă; n) înde-
plineşte orice alte atribuţii stabilite potrivit legii.

Comitetele ministeriale au următoarele atribuţii principale:
a) informează Comitetul Naţional, prin Inspectoratul General,
privind stările potenţial generatoare de situaţii de urgenţă şi
iminenţa ameninţării acestora; b) elaborează regulamentele
privind gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice tipurilor de
risc din domeniile de competenţă ale ministerelor şi celorlalte
instituţii publice centrale cu atribuţii în gestionarea situaţiilor
de urgenţă şi le prezintă spre avizare Inspectoratului General şi
Comitetului Naţional; c) evaluează situaţiile de urgenţă produse
în domeniile de competenţă, stabilesc măsuri specifice pentru
gestionarea acestora, inclusiv privind prealarmarea serviciilor
de urgenţă din domeniile de competenţă ale ministerelor, şi
propun, după caz, declararea stării de alertă sau instituirea stării
de urgenţă; d) analizează şi avizează planurile proprii pentru
asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare
gestionării situaţiilor de urgenţă; e) informează Comitetul
Naţional şi colegiile ministerelor asupra activităţii desfăşurate;
f) îndeplinesc orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau
de Comitetul Naţional.

Comitetele judeţene au următoarele atribuţii principale:
a) informează Comitetul Naţional, prin Inspectoratul General,
privind stările potenţial generatoare de situaţii de urgenţă şi
iminenţa ameninţării acestora; b) evaluează situaţiile de
urgenţă produse în unităţile administrativ-teritoriale, stabi-
lesc măsuri şi acţiuni specifice pentru gestionarea acestora
şi urmăresc îndeplinirea lor; c) declară, cu acordul ministrului
administraţiei şi internelor, starea de alertă la nivel judeţean
sau în mai multe localităţi ale judeţului şi propun instituirea
stării de urgenţă; d) analizează şi avizează planurile judeţene
pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare

ATRIBUŢIILE COMPONENTELOR SISTEMULUI NAŢIONAL
DE MANAGEMENT AL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

necesare gestionării situaţiilor de urgenţă; e) informează
Comitetul Naţional şi consiliul judeţean asupra activităţii
desfăşurate; f) îndeplinesc orice alte atribuţii şi sarcini sta-
bilite de lege sau de Comitetul Naţional.

Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă
are următoarele atribuţii principale: a) informează Comitetul
Naţional, prin Inspectoratul General, privind stările potenţial
generatoare de situaţii de urgenţă şi iminenţa ameninţării
acestora; b) evaluează situaţiile de urgenţă produse pe teri-
toriul municipiului Bucureşti, stabileşte măsuri şi acţiuni
specifice pentru gestionarea acestora şi urmăreşte îndeplinirea
lor; c) declară, cu acordul ministrului administraţiei şi internelor,
starea de alertă pe teritoriul municipiului Bucureşti şi propune
instituirea stării de urgenţă; d) analizează şi avizează planul
municipal pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi
financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă;
e) informează Comitetul Naţional şi Consiliul General al
Municipiului Bucureşti asupra activităţii desfăşurate; f) înde-
plineşte orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de
organismele şi organele abilitate.

Comitetele locale au următoarele atribuţii principale:
a) informează prin centrul operaţional judeţean, respectiv al
municipiului Bucureşti, privind stările potenţial generatoare
de situaţii de urgenţă şi iminenţa ameninţării acestora;
b) evaluează situaţiile de urgenţă produse pe teritoriul unităţii
administrativ-teritoriale, stabilesc măsuri şi acţiuni specifice
pentru gestionarea acestora şi urmăresc îndeplinirea lor;
c) declară, cu acordul prefectului, starea de alertă pe teritoriul
unităţii administrativ-teritoriale; d) analizează şi avizează
planul local pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi
financiare necesare gestionării situaţiei de urgenţă; e) infor-
mează comitetul judeţean şi consiliul local asupra activităţii
desfăşurate; f) îndeplinesc orice alte atribuţii şi sarcini stabilite
de lege sau de organismele şi organele abilitate.

Inspectoratul General are următoarele atribuţii principale:
a) analizează, evaluează şi monitorizează tipurile de risc,
efectuează prognoze asupra evoluţiei acestora în scopul
identificării stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă,
propunând totodată măsuri pentru avertizarea populaţiei şi
prevenirea agravării situaţiei; b) asigură coordonarea aplicării
unitare, pe întreg teritoriul ţării, a măsurilor şi acţiunilor de
prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgenţă; c) asigură
informarea operativă a ministrului administraţiei şi internelor şi
a instituţiilor interesate asupra stărilor potenţial generatoare
de situaţii de urgenţă sau producerii situaţiilor de urgenţă în
teritoriu, printr-un sistem informaţional propriu; d) coordonează
derularea programelor naţionale de pregătire în domeniul apărării
împotriva dezastrelor; e) coordonează activităţile de prevenire
şi de intervenţie desfăşurate de serviciile publice comunitare
profesioniste, precum şi constituirea grupelor operative pentru
coordonarea şi sprijinul răspunsului în situaţii de urgenţă în
zonele grav afectate; f) transmite şi urmăreşte îndeplinirea
deciziilor Comitetului Naţional; g) asigură informarea populaţiei
prin mass-media despre iminenţa ameninţării ori producerea
situaţiilor de urgenţă, precum şi asupra măsurilor întreprinse
pentru limitarea sau înlăturarea efectelor acestora; h) asigură
coordonarea tehnică şi de specialitate a centrelor operaţionale
şi a centrelor operative şi asigură menţinerea permanentă a
fluxului informaţional cu acestea; i) cooperează cu organismele
de profil pe plan internaţional, pe baza convenţiilor la care statul
român este parte, şi urmăreşte respectarea acestor convenţii
în domeniul situaţiilor de urgenţă; j) avizează şi propune
Comitetului Naţional, spre aprobare, planurile de intervenţie,
de cooperare sau de asistenţă tehnică cu alte structuri ori
organizaţii internaţionale, în vederea îmbunătăţirii mana-
gementului situaţiilor de urgenţă; k) constituie şi gestionează
baza de date cu privire la situaţiile de urgenţă şi pune la dispo-
ziţia instituţiilor interesate datele şi informaţiile solicitate pentru
soluţionarea situaţiilor de urgenţă; l) avizează regulamentele
privind gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice tipurilor de
risc, elaborate de comitetele ministeriale, şi le prezintă spre
aprobare; m) acordă asistenţă tehnică de specialitate auto-
rităţilor publice centrale şi locale privind gestionarea situaţiilor
de urgenţă; n) propune ministrului administraţiei şi internelor
participarea cu forţe şi mijloace la înlăturarea efectelor situaţiilor
de urgenţă în afara teritoriului ţării, potrivit tratatelor, acordurilor
şi înţelegerilor internaţionale la care România este parte;
o) coordonează planificarea resurselor necesare gestionării
situaţiilor de urgenţă la nivel naţional şi elaborează proiectul
planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare
pentru astfel de situaţii; p) elaborează rapoarte şi alte documente
pentru informarea Comitetului Naţional, primului-ministru,
Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, Preşedintelui României
şi comisiilor de specialitate ale Parlamentului; q) cooperează cu

celelalte organe ale statului abilitate în managementul stării de
urgenţă, stării de asediu sau al altor stări excepţionale;
r) funcţionează ca punct naţional de contact în relaţiile cu
organismele şi organizaţiile internaţionale guvernamentale şi
neguvernamentale cu responsabilităţi în domeniul situaţiilor
de urgenţă; s) elaborează Regulamentul-cadru privind orga-
nizarea, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor, centrelor
operaţionale şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă;
t) informează Colegiul Ministerului Afacerilor Interne asupra
activităţii desfăşurate; u) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite
de Comitetul Naţional sau de primul-ministru privind manage-
mentul situaţiilor de urgenţă şi prin regulamentul propriu de
organizare şi funcţionare.

Serviciile de urgenţă profesioniste au următoarele atribuţii
principale: a) organizează şi desfăşoară activităţi specifice de
prevenire a situaţiilor de urgenţă; b) participă la identificarea,
înregistrarea şi evaluarea tipurilor de risc şi a factorilor de-
terminanţi ai acestora şi întocmesc schemele cu riscurile
teritoriale din zonele de competenţă, pe care le supun apro-
bării prefecţilor; c) exercită coordonarea, îndrumarea şi controlul
tehnic de specialitate al activităţilor de prevenire şi gestionare
a situaţiilor de urgenţă; d) acordă asistenţă tehnică de
specialitate privind gestionarea situaţiilor de urgenţă; e) mo-
nitorizează prin centrele operaţionale evoluţia situaţiilor de
urgenţă şi informează operativ prefecţii şi Inspectoratul General;
f) planifică, organizează şi desfăşoară pregătirea pentru răspuns,
în cazul situaţiilor de urgenţă, a subunităţilor de intervenţie din
subordine; g) fac propuneri comitetelor pentru situaţii de urgenţă
şi Inspectoratului General privind gestionarea şi managementul
situaţiilor de urgenţă; h) urmăresc aplicarea regulamentelor
privind gestionarea situaţiilor de urgenţă şi a planurilor de
intervenţie şi de cooperare specifice tipurilor de riscuri; i) asigură
transmiterea operativă a deciziilor, dispoziţiilor şi ordinelor şi
urmăresc menţinerea legăturilor de comunicaţii între centrele
operaţionale şi operative implicate în gestionarea situaţiilor de
urgenţă, precum şi cu dispeceratele integrate pentru apeluri de
urgenţă şi cu dispeceratele proprii serviciilor şi forţelor care
intervin în acest scop; j) centralizează solicitările de resurse
necesare pentru îndeplinirea funcţiilor de sprijin pe timpul
situaţiilor de urgenţă şi le înaintează organismelor şi organelor
abilitate; k) gestionează baza de date referitoare la situaţiile de
urgenţă din zonele de competenţă; l) îndeplinesc orice alte
atribuţii şi sarcini privind gestionarea situaţiilor de urgenţă,
prevăzute de lege sau stabilite de organismele şi organele
abilitate.

Centrele operative cu activitate permanentă au următoarele
atribuţii principale: a) centralizează şi transmit operativ la
centrul operaţional al Inspectoratului General date şi infor-
maţii privind apariţia şi evoluţia stărilor potenţial genera-
toare de situaţii de urgenţă; b) monitorizează situaţiile de ur-
genţă şi informează Inspectoratul General şi celelalte centre
operaţionale şi operative interesate; c) urmăresc aplicarea
regulamentelor privind gestionarea situaţiilor de urgenţă şi
a planurilor de intervenţie şi cooperare specifice tipurilor de
riscuri; d) asigură transmiterea operativă a deciziilor, dis-
poziţiilor şi ordinelor, precum şi menţinerea legăturilor de
comunicaţii cu centrele operaţionale şi operative implicate
în gestionarea situaţiilor de urgenţă, cu dispeceratele inte-
grate pentru apeluri de urgenţă şi cu dispeceratele proprii
serviciilor şi forţelor care intervin în acest scop; e) centra-
lizează solicitările de resurse necesare pentru îndeplinirea
funcţiilor de sprijin pe timpul situaţiilor de urgenţă şi fac
propuneri pentru asigurarea lor; f) gestionează baza de date
referitoare la situaţiile de urgenţă; g) îndeplinesc orice alte
atribuţii şi sarcini privind managementul situaţiilor de urgenţă.

Centrele operative care se constituie numai la declararea
stării de alertă. Documentele şi baza de date referitoare la
situaţiile de urgenţă, deţinute de aceste centre operative, se
gestionează permanent de către persoane anume desemnate
din cadrul aparatului propriu al autorităţilor respective.

Instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice
şi siguranţei naţionale au obligaţia, potrivit competenţelor
lor, să transmită Inspectoratului General sau, după caz, direct
ministrului administraţiei şi internelor ori prim-ministrului
datele şi informaţiile referitoare la situaţiile potenţial gene-
ratoare de situaţii de urgenţă, precum şi despre evoluţia şi
consecinţele acestora.

Inspectoratul General asigură transmiterea deciziilor luate
de Guvern sau de Comitetul Naţional către autorităţile ad-
ministraţiei publice centrale şi locale, în vederea gestionării,
în mod unitar, a situaţiilor de urgenţă.
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7 Dimineaţa. R.: Mihai Cioceanu, Alex Crăciun
                                                                emisiune live

Divers cu Sens. R.: Bogdan Nicolescu emisiune live

Tache şi Face! R.: Robert Tache. emisiune live

Pâine şi Kirk. R.:  Kirk. emisiune live

Vorbe’n Aer. R.:  Tibi Ursan. emisiune live
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 Luni Vineri

7 Tech. R. Tibi Ursan

12-13

7 Tech.
Tibi Ursan
Vorbe cu
persona-
litate. (R)
I. Miricioiu

Drumul
Mătăsarilor.

(R)
S. Munteanu

Silviu
Munteanu
şi prietenii

săi.
(R)

Poveşti
Nespuse

80
Remember

R. Tache

SEVEN MUSIC

Experienţa Urbană.
R.: Maria Duda

Azi în istorie.
R.: Ovidiu Vasile

13-14

SEVEN MUSIC

Vorbe cu personalitate.
Iminis Miricioiu

80 Remember
R. Tache

Silviu Munteanu
şi prietenii săi.

17-18

18-20

20-21

SEVEN MUSIC

7 la SEVEN.
Echipa SEVEN

Drumul Mătăsarilor.
S. Munteanu

Poveşti Nespuse
ECHIPASEVEN

21-22

22-23
23-24

CENTENARUL
NAŞTERII  LUI

CAROL  WOJTYŁA
- PAPA  IOAN PAUL

AL II-LEA

Continuare din numărul 902

La propunerea făcută de Seimul Polonez la sfârşitul anului
2019, întreaga creştinătate marchează, în 2020, Centenarul

naşterii lui Karol Wojtyła – Papa Ioan Paul al II-lea – 18 mai 1920.

CRONICA principalelor evenimente
din Pontificatul Papei Ioan Paul al II-lea (VII)

Anul douăzeci şi unu (16.X.1998–15.X.1999)
• 16-18.X – marcarea celei de-a XX-a aniversări a

Pontificatului;
• 20.X – vizită efectuată de Ioan Paul al II-lea la preşedintele

Italiei, Oscar L. Scalfaro;
• 29-31.X – simpozion ţinut la Vatican privind Inchiziţia;
• 22.XI–12.XII – Adunare specială a Sinodului Episcopilor

consacrată Oceaniei;
• 29.XI – bula Incarnationis mysterium, consacrată

Marelui Jubileu din anul 2000; începerea celui de-al treilea
an de pregătire a Marelui Jubileu (Anul Tatălui Sfânt);

• 30.XI – mesaj cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a
Declaraţiei Generale a Drepturilor Omului.

1999
• 1.I – a XXXII-a aniversare a Zilei Mondiale a Păcii, cu

mesajul Respectarea drepturilor omului — condiţie a unei
păci adevărate;

• 22-28.I – vizită în Mexic şi SUA (22.I, Mexic: prezentarea
exortaţiei apostolice Ecclesia in America);

• 13.II – primirea în audienţă a arhiepiscopului de
Canterbury, George Carey;

• 11.III – primirea în audienţă a preşedintelui Iranului,
Seyed Mohammad Khatami;

• 17.III – lansarea discului Abba Pater;
• 24.III – începerea bombardamentelor NATO asupra

Iugoslaviei;
• 4.IV – scrisoare către artişti;
• 11.IV – scrisoare adresată preşedintelui Iugoslaviei

Slobodan Miloşevici privind situaţia din Kosovo, înmânată
de arhiepiscopul Tauran;

• 27.IV – scrisoare adresată secretarului general ONU,
Kofi Annan, privind soluţionarea conflictului din Kosovo;

• 2.V – canonizarea părintelui Pio (cu participarea a cca
300 000 de pelerini prezenţi în Piaţa Sfântul Petru şi a unei
mulţimi în faţa bazilicii Sfântul Ioan din Lateran, unde se
afla montat un ecran uriaş pe care se transmitea slujba. La
canonizarea sa, Papa a spus, printre altele: „El este înainte
de toate un frate al oamenilor, o caracteristică principală a
capucinilor. În plus, el este un sfânt taumaturg, după cum ne
dau mărturie evenimentele extraordinare ale vieţii sale. Înainte
de toate însă, Padre Pio este un călugăr îndrăgostit cu
adevărat de Hristos cel Răstignit. De-a lungul vieţii el a
împărtăşit în mod fizic misterul Crucii;“

• 7-9.V – vizita Episcopulului Romei în România, prima
vizită într-o ţară majoritar ortodoxă a unui Suveran Pontif
– eveniment istoric care va deschide drumul spre alte vizite,
în Georgia, Grecia, Ucraina, Armenia şi Bulgaria; întâlnirea
cu patriarhul Bisericii Ortodoxe Române; semnarea

• În suită, printre alţii, a fost şi nunţiul apostolic la
Bucureşti, Monseniorul Jean-Claude Perisset, a cărui
declaraţie cu privire la vizită, dată la cald, la 17 mai 1999, este
relevantă: „Ceea ce m-a impresionat cel mai mult a fost
Liturghia sa privată, în dimineaţa zilei de sâmbătă, 8 mai, în
capela noastră (clădirea nunţiului papal din Bucureşti – nota
mea N.M.), împreună cu surorile Congregaţiei Sfintei Fecioare
Maria sau «Doamnele engleze», care se află în serviciul
Nunţiaturii. Era prezentă şi sora Clara, astăzi în vârstă de 87
de ani, care plătise cu 15 ani de închisoare serviciul prestat
între 1938 şi 1950 – «ca spioană a Vaticanului» – după
expulzarea Regentului Nunţiaturii, E.S. O’Hara, pe data de 6
iulie 1950. De asemenea, întâlnirea de la Nunţiatură cu
Cardinalul Todea, după prânzul din ziua aceea, m-a
impresionat mult: am putut recita «Tatăl nostru» împreună
Papa, Cardinalul, eu şi puţinii prezenţi, căci Cardinalul are
glas doar pentru rugăciuni. Am văzut cât de impresionat era
Papa în acel moment.“ (Actualitatea creştină, nr. special
1999, p. 40)

• 10.V – primirea în audienţă a lui Ibrahim Rugova, lider al
albanezilor din Kosovo;

• 3.VI – sărbătoarea Trupul Domnului, marcată printr-o
rugăciune pentru pace în Balcani; scrisoare adresată
episcopilor germani privind participarea Bisericii în cadrul
sistemului de stat de consiliere a familiilor;

Doi Întâistători alături la Bucureşti

Declaraţiei comune în problema războiului din
Iugoslavia; a se vedea capitolul consacrat acestei vizite;
Papa Ioan Paul al II-lea va declara, după terminarea vizitei,
că Aici am trecut pragul speranţei, iar despre România a
lăsat, printre altele, memorabilele cuvinte: Datorită credinţei
creştine, această ţară, care este legată de memoria lui
Traian şi de romanitate, dar care evocă chiar în nume
Imperiul Roman de Răsărit şi civilizaţia bizantină, a
devenit, în decursul secolelor, o punte de legătură între
lumea latină şi ortodoxie, ca şi între civilizaţia elenă şi
popoarele slave.

• Papa Ioan Paul al II-lea binecuvântează România – a
fost titlul lucrării- album, editată de Redacţia Publicaţiilor
pentru Străinătate în colaborare cu Arhiepiscopia Romano-
Catolică din Bucureşti; lucrarea cuprinde discursurile
pronunţate, ecouri din presă.

• Arhitectul principal care s-a implicat concret, luni de-a
rândul, la realizarea vizitei, a fost Rev. Pr. Anton Lucaci, prezent
ca interpret în suita Papei. Studiind modalităţile de lucru ale
Pontifului, în timpul vizitelor efectuate în străinătate,  personal
am ajuns la concluzia că persoana care a pregătit cu o
conştiinciozitate şi un profesionalism desăvârşit toate
documentele întâlnirii, în termeni diplomatici „dosarul vizitei“,
a fost Rev. Pr. Anton Lucaci. Recunoştinţa n-a întârziat să
vină din partea Pontifului. A primit, chiar pe sol românesc,
titlul prea binemeritat de Monsenior.

Sfântul Părinte oficiază slujba
 în Catedrala Sfântul Iosif  din Bucureşti

• 5-17.VI – călătorie în Polonia, a şaptea, de la Gdansk
până la Cracovia şi Wadowice, sub semnul Dumnezeu este
iubire; abordează în cele 30 de discursuri pronunţate o gamă
largă de probleme, dar mai ales pe teme ecleziale şi sociale.
Va sublinia mai pregnant decât oricând importanţa
redescoperirii tradiţiei şi a mărturiei martirilor; beatifică 108
martiri ai nazismului, pentru ca întreaga Europă să nu uite
trecutul, iar la Nowy Sącz o va canoniza pe sora Kinga, o
femeie simplă însufleţită de un mare curaj;

• 22.VIII – Castel Gandolfo – Prezentarea în onoarea Papei
Ioan Paul al II-lea a unui concert de Cvartetul de coarde
Contempo format din artiştii Bogdan Sofei, Ingrid Nicola,
Andreea Banciu şi Adrian Mantu. Concertul a trezit un
profund ecou în sufletul Pontifului, care a evocat cu bucurie
vizita de la Bucureşti: Îmi amintesc cum la sfârşitul unei zile
de neuitat în România, în a doua duminică din luna mai,
toţi participanţii  la liturghie au strigat „Unitate,
unitate…” Cred că întâlnirea noastră de astăzi, acest
concert magnific, se înscrie tot pe această linie. Mulţumesc
tuturor şi multe salutări poporului român”;

• 19.IX – vizită în Slovenia;
• 1.X – inaugurarea celui de-al doilea Sinod Special al

Episcopilor, consacrat Europei.

Nicolae MAREŞ

(Va urma)
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Pe 26 mai 1984 s-a inaugurat oficial Canalul Dunăre – Marea
Neagră, canal ce conduce apele dulci şi sfinte (în perioada
geto-dacă) ale fluviului, pe o cale mult mai scurtă, cu 400 de
kilometri, spre apele sărate ale Mării Getice (numele antic al
Mării Negre). Această amplă lucrare hidrotehnică este
considerată a fi cea de a treia cale navigabilă din lume creată de
către om, după cunoscutele canale navigabile Suez şi Panama.

Dat uitării, asemenea multor alte obiective create de
generaţia „comunistă”, din cauza promovării unei politici
clare a dezrădăcinării tinerei generaţii de neam şi de ţară,
acest „drum fără de praf” s-a dorit a fi creat cu mult timp
înainte, de-a lungul istoriei noastre zbuciumate. Pe vechea
Vale Carasu (posibil un fost braţ al fluviului Dunărea
colmatat de-a lungul mileniilor) chiar şi turcii încercau un
mod de transport pe ape cu vase remorcate de pe mal, ce se
dovedea a fi mai ieftin şi la îndemână.

Planuri de a construi acest canal existau încă din secolul
al XIX-lea, după 1878, când a început a fi vehiculată ideea
creării unui al patrulea braţ al Dunării, de data aceasta artificial,
care să scurteze drumul spre Marea Neagră. Condiţiile
tehnice ale epocii făceau ca o astfel de realizare să fie extrem
de dificilă şi costisitoare, aşa încât regele Carol I a refuzat
implicarea într-un asemenea proiect.

În anul 1928, inginerul şi profesorul universitar Aurel
Bărglăzan avea să facă un studiu în care a indicat ca variantă
posibilă pentru măreaţa lucrare chiar traseul actual al
canalului. Ulterior, regele Carol al II-lea a inclus în planurile
sale de viitor şi ideea săpării acestui canal, dar criza economică
mondială ce a venit şi apoi începutul celui de-al Doilea Război
Mondial au făcut ca începutul lucrărilor să tot fie amânat.

 În anul 1949 a început efectiv construcţia canalului, mulţi
dintre cei implicaţi în proiect fiind deţinuţi politici din închi-
sorile comuniste. Aceste lucrări au fost sistate în perioada
1953 - 1955 din lipsă de fonduri şi de interes din partea
conducerii sovietice. S-a realizat doar Complexul de irigaţii
Carasu, departe de ceea ce reprezenta propunerea iniţială,
respectiv, un canal navigabil.

În anul 1973, lucrările au fost reluate, dar după un nou
proiect. După 11 ani de eforturi susţinute, canalul a fost
inaugurat într-o zi de sâmbătă, pe 26 mai 1984, de către
Nicolae Ceauşescu.

Lucrarea în sine este una „faraonică”. Astfel, în cadrul
acestor complexe activităţi hidrotehnice efectuate, s-au
excavat 294 milioane metri cubi de rocă la canalul principal şi
alte 87 milioane metri cubi la ramura nordică, numită şi Canalul
Poarta Albă-Midia Năvodari. Cantitatea de materie escavată
a fost mai mare cu  25 milioane metri cubi decât la Canalul
Suez şi cu 140 milioane metri cubi decât la Canalul Panama,
şi s-au turnat 5 milioane metri cubi de betoane. Canalul
principal are o lungime de 64,4 km, o adâncime de 7 m, o
lăţime la bază de 70 m şi la suprafaţă de 90-120 m, cu o
capacitate anuală maximă de transport de 80-100 de milioane
de tone de marfă, iar pentru ramura nordică de 15-25 de

George V. GRIGORE

Magistrala Albastră,
drum de ape şi vis,/

Drum spre suflet purtând,
cântec fără cuvânt/

Drum spre mare deschis.

printre cele mai importante
canale navigabile din lume

Canalul Dunăre – Marea Neagră,Canalul Dunăre – Marea Neagră,

printre cele mai importante
canale navigabile din lume

Surse: wikipedia.org; adevarul.ro; historia.ro;
independentaromana.ro; unitischimbam.ro; evz.ro;

stiinta-mister.ro; ziarullumina.ro; art-emis.ro;
comunismulinromania.ro; capital.ro;

filmedocumentare.com;
evenimentulistoric.ro; gandul.ro

milioane de tone de marfă. Pescajul maxim admis este de
5,5 m, permiţând astfel accesul navelor fluviale şi a navelor
maritime mici. La fiecare capăt al Canalului există un sistem,
format din câte două ecluze, care permite traficul în ambele
sensuri. Construirea canalului a necesitat o investiţie de circa
2 miliarde de dolari la momentul respectiv. Estimările iniţiale
prevedeau recuperarea investiţiei în 50 de ani. Astăzi, din
cauza trecerii lui în uitare şi din imposibilitatea exploatării
pentru propria industrie existentă atunci în zonă,  ce dovedea
şi reale potenţialităţi, exploatarea canalului aduce venituri
anuale de doar circa 3 milioane de euro, ceea ce presupune o
durată de recuperare a investiţiei de peste 600 de ani.

Canalul Poarta Albă-Midia Năvodari, ramura nordică
a Canalului Dunăre-Marea Neagră, a fost deschis navigaţiei
la 26 octombrie 1987. Are o lungime de 31,2 km şi este situat
între Portul Midia, km 0 al canalului, şi confluenţa cu Canalul
Dunăre-Marea Neagră la km 36 al acestuia, în dreptul
localităţii Poarta Albă. La km 3 are o bifurcaţie (cu o lungime
de 5,5 km) ce face legătura cu Portul Luminiţa. Atât Portul
Luminiţa cât şi Ovidiu, sunt parte integrantă a canalului.
Există un proiect de realizare a unei ecluze între Canalul
Poarta Albă - Midia Năvodari şi lacul Siutghiol. Se
estimează că, prin construirea acestei ecluze în zona Mamaia-
sat, traficul de nave specializate în transportul de persoane
şi a celor de agrement va creşte cu 30 % - 50 % pe an.

Canalul Dunăre-Marea Neagră este parte componentă a
importantei căi navigabile europene dintre Marea Neagră
şi Marea Nordului, prin „relaţia” Canalului Rin - Main -
Dunăre. Dacă s-ar folosi această rută, mărfurile din Australia
şi Orientul Îndepărtat, destinate Europei Centrale, şi-ar scurta
drumul cu 400 de kilometri. Rolul canalului pentru România
este unul militar, strategic şi economic. Prin reluarea lucrărilor
la canalul „frate” Bucureşti – Dunăre (construit deja în
proporţie de 70%) s-ar realiza întregirea unui traseu de ape
foarte important, atât pentru transportul mărfurilor, cât şi
pentru turism. Locuitorii capitalei vor putea călători pe ape
din Bucureşti până pe litoral, iar mărfurile ce vin din portul
Constanţa vor putea ajunge în condiţii mult mai avantajoase
în capitală. Prin cele patru microhidrocentrale ce se vor
construi pe traseul canalului, acesta ne va da şi 50 MW de
energie electrică, iar apa din canal va putea fi şi o sursă
importantă de irigaţii pentru circa 150.000 de hectare teren
arabil, care vor deveni adevărate grădini şi oaze de verdeaţă
pe malurile canalului. Aşa cum Veneţia sau Amsterdam sunt
oraşe ce îşi folosesc sistemul de canale pentru un transport
ieftin şi la îndemână, vom putea şi noi să exploatăm acest
avantaj pe care ni-l oferă gratis Dunărea şi Marea Neagră, iar
Bucureşti ar putea deveni port la Dunăre, fiind legat astfel
cu Marea Neagră şi Marea Mediterană, dar şi cu marile oraşe
ale Europei, precum Belgradul, Budapesta, Bratislava, Viena,
Frankfurt şi Roterdam. Astfel vom putea circula pe ape chiar
prin însăşi inima Europei. Ne dorim de mult să fim „europeni”
cu adevărat, iar mai „europeni” de atât nici că se poate!


	opinia903pagina2
	opinia903pagina3
	opinia903pagina4
	Opinia903Pag5
	Opinia903Pag6
	Opinia903Pag7
	Opinia903Pag8

