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Invitaţii în lumea artelor plastice

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

   Dragoş CIOCĂZAN

Nu, nu am un puseu de naţionalism. Deşi nu văd nimic
rău în naţionalismul curat şi moderat, exprimat prin
cuvinte aşezate, calm şi cu măsură. Doar că, recent, am
auzit din nou la radio celebrul cântec al învăţătorului Ion
Hagiu din Zăbala, scris acum aproape patruzeci de ani, şi
nu am putut trece cu uşurinţă peste valenţele premonitorii
ale celebrei compoziţii. În urmă cu peste patru decenii,
un simplu învăţător dintr-un sat risipit pe dealurile
Covasnei, a avut puterea de a profeţi vremurile când vom
sta cu capul plecat, frământând stângaci între palme
căciula pe care ţăranul român a purtat-o cu mândrie chiar
şi în faţa voievozilor săi. Cuvintele sale au devenit astăzi
parte a unei dureroase realităţi. În anii nouăzeci, versurile
respective erau interpretate ca expresia lipsei celei mai
elementare educaţii: cum să intri cu căciula pe cap în
primărie sau, Doamne fereşte!, la bancă? S-a vorbit atunci
despre cât de grobian este ţăranul român, cât de gregară
este cultura rurală românească.

Numai că promotorii acestei teorii demonstrau o teribilă
ignoranţă: ţăranii români au primit încă din Evul Mediu
privilegiul de a purta căciula pe cap în faţa domnitorului şi
a boierilor, ca semn al recunoaşterii vitejiei lor în nenu-
măratele bătălii la care participau. E un drept istoric câştigat
cu sabia, nu are nimic a face cu normele de comportament.
Fără căciulă pe cap, ţăranul nu se simte respectat, ci umilit.
El şi-o dă jos doar în sfânta biserică. Acesta este singurul
loc unde îşi ţine capul plecat şi, uneori, îngenunchează,
lăcrimând în faţa icoanelor ferecate în aurul sau argintul
care nu vor fi niciodată ale lui. Sau când femeia îi naşte
prunci voinici, sau când sună din frunză a jale. Şi când ară
prăvălit peste plug, pentru ca pământul să se lase mai uşor
supus, tot cu cuşma pe creştet o face. Între mârlanul cu
„bemveu” şi românul pătimit care intră cu capul acoperit
prin biroul vreunui ministru care îl va asculta neatent, cu
ochii în hârtii, nu ştiu care e mai needucat. Mitocanul
îmbuibat, obosit de atâta clubbing şi distracţii facile sau
bietul ţăran care îşi vede drepturile istorice şi mândria
călcate în picioare? Astăzi, faimosul obiect vestimentar a
fost aruncat la gunoi, fiind înlocuit cu accesorii mai aproape
de poleiala sub care trăim. În vremurile noastre, a fi demn
înseamnă cu totul altceva: orgoliu, vorbe goale, sclipici...

O ţară întreagă aşteptând cu căciulile în mâini ordinul de
a şi le aşeza din nou pe cap. Va veni, oare chemarea care ne
va face să ne scuturăm de ură, umilinţă şi superficialitate?

*Căciula, muzică şi versuri de  Ion Hagiu, 1979

Căciula

Unii zic să-mi iau căciula, jos din cap
Spunând adesea că nu-s civilizat,

Poate vor s-o ţâu în mână, să m-aplec,
Ca să mă laude că m-am integrat.*

Am apelat la un titlu în limba
spaniolă pentru simplul motiv că
artista prezentată astăzi trăieşte în
Spania. Avem în faţă un mare
pictor…

Poate un pictor român să
trăiască numai din arta sa?

Eu cunosc destui artişti din Spania
şi nici unul nu trăieşte numai din
pictură. Toţi completează această
pasiune cu muncă in alt domeniu.

Deci, nu cred că se poarte trăi numai din pictură. Numai dacă te numeşti Adrian
Ghenie, care vinde o lucrare cu sute de mii de euro. Acum ceva timp citeam
ce a postat un profesor de pictură şi un mare pictor, că artiştii sunt nebunii
frumoşi care îşi pun toată viaţa in slujba a ceea ce iubesc: pictura.

La şcolile de pictură, unii profesori îi provoacă pe cei care fac
primii paşi în artă să intre direct în experimente coloristice. Este
utilă această cale pentru viitorul artiştilor tineri?

Dacă unii profesori îşi provoacă elevii la experimente coloristice fără a
asimila marile lecţii din istoria mondială, după părerea mea, acel profesor
este un profesor modern şi foarte curajos. Acest curaj este in beneficiul
elevului, pentru că aşa îşi poate arăta talentul pe care îl are in interior. Acest
experiment îl ajută pe elev să crească in pictură şi îşi poate descoperi stilul
lui propriu, original şi îl poate îmbunătăţi cu lecţii ale marilor artişti, care,
după părerea mea, nu ar trebui să lipsească din formarea viitorului artist.

Spaţiile actuale de expunere din judeţe şi din Bucureşti sunt
suficiente pentru a oferi oportunităţi artiştilor vizuali?

Spaţiile actuale de expunere nu vor fi niciodată suficiente pentru câţi
artişti avem şi acest lucru a creat mereu polemici. Exact ce s-a întâmplat in
oraşul meu natal, Târgovişte, care este singurul oraş reşedinţă de judeţ care
nu are o Galerie de Artă. Toţi artiştii din oraş au luptat ca acel spaţiu să ne
fie restituit, dar fără niciun rezultat. Numai in comuna Răzvad sunt şapte
artişti plastici, daţi-vă seama, la nivel de judeţ, câţi artişti sunt?

În ultimii ani, unele spaţii au fost închise fie pentru a face loc
unor bănci, fie sub pretexte de siguranţă...

În ultimii ani, unele spaţii destinate artei au fost închise sau au fost ocupate
de unele entităţi, sub diferite pretexte. Exact ce s-a întâmplat cu galeria din
Târgovişte. A fost ”împrumutată” şi nici azi nu a fost înapoiată Culturii. Părerea
mea e că “cineva“ ne vrea: puţini, ignoranţi şi dezbinaţi, pentru a ne putea
manipula cum vor.

Încotro se îndreaptă pictura din
ţara noastră ?

Pictura din ţara noastră se îndreaptă
spre bine şi are toate ingredientele să
ajungă destul de sus, ţinând cont de toţi
artiştii români care au cucerit lumea. Şi
avem multă forţă în artă, în special în
pictură, lucru care mă face să cred că
vom excela în viitor.

Dar din Europa?
Europa nu a dus şi nu va duce lipsă de

mari artişti, ea este capitala artei din întreaga lume. Locuind de atâţia ani in Spania,
am vizitat multe muzee şi case memoriale. Bineînţeles că am rămas plăcut
impresionată de operele de artă pe care niciodată nu m-aş fi gândit că le voi admira.

Picturile dumneavoastră unde au ajuns?
Cele mai multe dintre lucrările mele sunt în Spania, nouă lucrări am avut

marele privilegiu să le vând in SUA, unei familii care a vizitat Târgoviştea
mea natală exact de Zilele Cetăţii. Am mai vândut lucrări în Suedia, Mexic şi
Republica Moldova.

Cum credeţi că va arăta pictura dumneavoastră peste cinci ani? Legat
de tematică, vor predomina figurile de domnitori, casele din alte epoci,
portretele, peisajele?

Îmi doresc ca, peste 5 ani, pictura mea să fie “a mea” cu stilul meu aparte,
cu amprenta mea personală in care peisajele şi casele mele iubite să nu
lipsească, deşi îmi doresc să abordez şi altfel de tematică, alt stil. 

...În concluzie, un talent aparte însoţit de o muncă tenace. Rezultatul este
o pictură de valoare indiscutabilă. O aşteptăm cu drag în România!

Emilia
TRANDAFIR

– un grand
pintor

Considerat, atât de critica literară, cât şi de publicul larg
drept unul dintre cei mai de seamă scriitori pe care i-a avut
Limba Română, pe care el însuşi o denumea „Dumnezeiesc de
frumoasă”, Nichita Stănescu aparţine temporal, structural şi
formal, poeziei moderniste sau neomodernismului românesc
din anii 1960-1970. Ca orice mare scriitor, însă, Nichita Stănescu
nu se aseamănă decât cu el însuşi, fiind considerat de unii
critici literari, precum Alexandru
Condeescu şi Eugen Simion, un poet
de o amplitudine, profunzime şi in-
tensitate formidabile, făcând parte din
categoria foarte rară a inventatorilor
lingvistici şi poetici. Ceea ce putem
spune, până toate acestea se vor
lămuri, este că poetul Nichita Stănescu
continuă o serie mare de poeţi din
secolul al XX-lea (Bacovia, Arghezi,
Blaga, Barbu) şi că el însuşi este un mare poet care cu
închipuirile, jocurile, teoriile, stările şi abilităţile lui a
schimbat faţa poeziei româneşti. Un mare poet român într-o
istorie imposibilă (epoca totalitarismului), un mare liric
european aproape necunoscut. (Eugen Simion)

Nichita, ce faci tu, Nichita?…
• 31 martie - ziua lui Nichita Stănescu, poetul care a văzut
cuvântul şi umbra acestuia…

Nichita Stănescu, născut la Ploieşti pe 31 martie 1933 şi
pornit către stele pe 13 decembrie 1983, a fost un poet, scriitor
şi eseist român, ales membru post-mortem al Academiei
Române. A adunat, prin opera sa poetică, în 1964, Premiul
Uniunii Scriitorilor pentru volumul de poezii O viziune a
sentimentelor, în 1969, Premiul Uniunii Scriitorilor pentru
volumul de poezii Necuvintele, în 1972, Premiul Uniunii

Scriitorilor pentru volumul de eseuri Cartea de
recitire, în 1975, Premiul Uniunii Scriitorilor
pentru antologia de poezie Starea poeziei
(selecţie de autor). A mai adăugat în panoplie, în
1975, Premiul Internaţional Gottfried von Herder,
în 1978, Premiul Mihai Eminescu al Academiei
Române pentru volumul de poezii Epica Magna
şi, în 1982, Premiul Cununa de Aur al Festiva-
lului internaţional Serile de Poezie de la
Struga (Macedonia iugoslavă). Scriitorul suedez

Arthur Lundkvist îl propune Academiei Suedeze pentru
includerea pe lista candidaţilor la Premiul Nobel. Pentru cine
doreşte să îi calce pe urme a rămas deschis un muzeu: Casa
memorială Nichita Stănescu din Ploieşti. Pentru felul său
unic de a folosi cuvântul, dar şi umbra cuvântului, este unic…

George V. GRIGORE
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Expert media Florin FĂINIŞI

Resursele umane

Resursele umane necesare funcţionării Sistemului Naţional se
asigură prin intermediul autorităţilor şi instituţiilor administraţiei
publice centrale şi locale.

Personalul Inspectoratului General, centrelor operaţionale şi al
centrelor operative este învestit cu exerciţiul autorităţii publice, pe
timpul şi în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, în limitele
competenţelor stabilite prin lege.

Numărul de posturi al Inspectoratului General pentru Situaţii de
Urgenţă se stabileşte prin organigrama şi regulamentul de organizare şi
funcţionare ale acestuia, aprobate prin hotărâre a Guvernului, şi se
asigură prin redistribuire în cadrul numărului de posturi aprobat
Ministerului Afacerilor Interne prin legile bugetare anuale.

Numărul de posturi pentru centrele operaţionale din structura
serviciilor de urgenţă profesioniste judeţene şi al municipiului Bucureşti
se stabileşte prin ordin al ministrului Administraţiei şi Internelor la
propunerile prefecţilor.

Numărul de posturi pentru centrele operative cu activitate
permanentă se stabileşte prin ordin al miniştrilor respectivi.

Resursele materiale

Cheltuielile curente şi de capital ale Inspectoratului General se
finanţează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Administraţiei şi Internelor.

Cheltuielile curente şi de capital ale centrelor operaţionale din
structura serviciilor publice comunitare profesioniste se finanţează
din bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi/sau din
bugetele consiliilor judeţene, respectiv al Consiliului General al
Municipiului Bucureşti, pe baza normelor aprobate prin hotărâre a
Guvernului.

Cheltuielile curente şi de capital ale centrelor operative se
finanţează, după caz, din bugetele ministerelor respective sau din
bugetele locale, pe baza normelor aprobate prin hotărâre a
Guvernului.

Achiziţionarea bunurilor şi serviciilor necesare funcţionării
Sistemului Naţional se face conform legislaţiei în vigoare.

Resursele financiare

Fondurile băneşti pentru realizarea şi desfăşurarea activităţilor de
management al situaţiilor de urgenţă la nivel central şi local se asigură
din bugetul de stat şi/sau din bugetele locale, după caz, precum şi din
alte surse interne şi internaţionale, potrivit legii.

Salarizarea şi alte drepturi ale personalului din centrele operaţionale
se stabilesc şi se acordă potrivit prevederilor legale prevăzute pentru
personalul încadrat în Inspectoratul General, respectiv în serviciile
de urgenţă profesioniste.

Salarizarea şi alte drepturi ale personalului din centrele operative
cu activitate permanentă se stabilesc şi se acordă potrivit prevederilor
legale prevăzute pentru funcţionarii publici din ministerele
respective.

Finanţarea acţiunilor de înlăturare a efectelor şi consecinţelor
situaţiilor de urgenţă se efectuează potrivit legii.

Finanţarea participării Ministerului Apărării Naţionale la acţiunile
de înlăturare a efectelor şi consecinţelor situaţiilor de urgenţă se
asigură de la bugetul de stat, printr-un capitol/subcapitol bugetar
distinct.

Sancţiuni

Nerespectarea prevederilor legale atrage răspunderea administrativă,
contravenţională sau penală, după caz.

Constituie contravenţii următoarele fapte:
a) neconstituirea comitetelor pentru situaţii de urgenţă;
b) neconstituirea centrelor operative pentru situaţii de urgenţă;
c) neelaborarea regulamentelor privind gestionarea situaţiilor de

urgenţă specifice tipurilor de riscuri;
d) neelaborarea planurilor pentru asigurarea resurselor necesare

gestionării situaţiilor de urgenţă;
e) neîntocmirea planurilor de evacuare;
f) neîntocmirea planurilor de intervenţie şi de cooperare;
g) netransmiterea mesajelor de avertizare a populaţiei despre

declararea stării de alertă în cazul situaţiilor de urgenţă sau pentru
evacuare.

Sancţiunile contravenţionale se aplică persoanelor fizice sau
juridice, după caz.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către
personalul Inspectoratului General şi al serviciilor publice comunitare
profesioniste cu atribuţii de îndrumare, control şi constatare a
încălcării prevederilor legale, anume desemnat de inspectorul general.

Contravenienţilor le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu
modificările şi completările ulterioare.

ASIGURAREA RESURSELOR
UMANE,
MATERIALE ŞI FINANCIARE
ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ
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Profesorul
Nicolae N. CONSTANTINESCU

În perioada 1931-1938 a urmat cursurile Liceului
Comercial N. Bălcescu Bucureşti, apoi Academia de
Înalte Studii Comerciale şi Industriale din Bucureşti,
secţiile de ştiinţe economice teoretice, Economie
particulară şi Economie publică. A avut ca profesori
pe Nicolae Iorga, Virgil Madgearu şi Victor Slăvescu.
Obţine titlul de Doctor în economie în anul 1959 şi pe
cel de Doctor docent în Ştiinţe economice în anul 1972.

Din 1949 până în 1992 a desfăşurat o bogată
activitate didactică la Academia de Studii Economice
din Bucureşti, ca lector, conferenţiar, profesor şi şef de
catedră, iniţial la Catedra de Istorie economică
(1954-1964) şi ulterior la Catedra de Economie politică
(1964-1985). Din 1992 a continuat să fie profesor
consultant la ASE Bucureşti.

În perioada 1957-1967 a fost cercetător ştiinţific şi,
ulterior, şef al Secţiei de istorie economică şi istoria
gândirii economice la Institutul de Cercetări Economice
al Academiei Române.

A fost profesor invitat la Economic Development
Institute of the World Bank, Washington, D.C. 

(semestrul de primăvară 1974).
A fost fondator (1990), ales prim-vicepreşedinte şi, din

1993, preşedinte al Asociaţiei Generale a Economiştilor din
România (AGER). La iniţiativa sa a fost constituită  Casa
Economiştilor.

După ce în 1974 a fost ales membru corespondent al Academiei
Române, din 1990 devine membru titular. În perioada 1990-
1994 a fost ales Secretar General al acestui înalt for. Începând
din 1992 a fost preşedinte al Secţiei de ştiinţe economice, juridice
şi sociologie a Academiei Române. A fost membru fondator al
Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă, fundaţie care îşi
desfăşoară activitatea sub egida Academiei Romane.

Pentru generaţiile aflate astăzi la maturitate deplină în
cariera profesională de economist, numele profesorului
Nicolae N. Constantinescu (1920-2000) era bine cunoscut
în vremea studenţiei. O lungă perioadă de timp a
contribuit la formarea specialiştilor ca un adevărat mentor.

În calitate de dascăl punea mereu accentul pe
elementele de conţinut ale pregătirii. Poate să pară ciudat,
dar şi astăzi îmi vin în minte, pentru că sunt încă
aplicabile, lecţiile sale din anii 80 ai secolului XX. După
1990 a continuat să scrie, atenţionând asupra unor
capcane pe care istoria ni le întindea. Tot ce a predat şi
tot ce a scris rămâne valabil. Avea capacitatea de a
dezvolta acele teme de mare interes pe care ideologia
nu le putea integra, dar pe care istoria gândirii economice
le-a validat ulterior: protecţia mediului, teoriile legate de
muncă, luarea deciziilor pe baza realităţii economice şi a
unor mecanisme de cointeresare, primatul interesului
naţional în politica economică, metodologia cercetării
din ştiinţa economică, funcţionarea monopolurilor,
aducerea sau redarea în circuitul ştiinţific a contribuţiei
unor mari economişti români etc.

Ne-am bucurat o perioadă de timp de sprijinul
domnului Profesor Nicolae N. Constantinescu în
activitatea Fundaţiei România de Mâine şi a Univer-
sităţii Spiru Haret. Unele dintre ideile mari care au figurat
în actele statutare şi în documentele de program  ale
Fundaţiei România de Mâine au fost redactate şi prin
contribuţia domniei sale. Se implica în orice proiect mare
care sprijinea educaţia.

Cunoaşterea istoriei economice şi a evoluţiei doctrinelor
economice era un element esenţial în pregătirea
studenţilor economişti. În anul 1960 (da, nu este o eroare,
1960!) era retipărită în România lucrarea de referinţă a lui
Adam Smith Avuţia naţiunilor cu o prefaţă a profesorului
Nicolae N. Constantinescu. Este un paradox, dar studenţii
economişti de atunci îl cunoşteau mai bine pe Adam Smith,
fondatorul liberalismului economic, decât cei de astăzi.
Pornind de la înţelegerea ipotezelor teoriei lui Adam Smith
ajungeam la realităţile economice ale lumii de atunci, ca
de altfel şi de astăzi, în care libera concurenţă este limitată
de monopoluri şi restricţii. În conţinutul  cursurilor eu am
inclus mereu acele restricţii instituţionalizate care operează
împotriva afacerilor şi limitează concurenţa liberă.

Tema monopolurilor este mai importantă decât credem,
iar lecţiile de economie de atunci ale profesorului N.N
Constantinescu pot să dobândească o aplicare opera-
ţională. Toţi cei care intră în contact cu unităţi de tip
monopolist, indiferent dacă sunt salariaţii acestora sau ai
partenerilor de afaceri ai unităţilor de tip monopolist
trebuie să înţeleagă modul de funcţionare a economiei şi
societăţii în aceste condiţii.

 Problema monopolurilor în opera sa orală
 Conf.univ.dr. Aurelian Virgil BĂLUŢĂ

Încă de atunci profesorul Nicolae N. Constantinescu
ne spunea că monopolurile sunt o realitate obiectivă a
lumii de astăzi şi că revenirea la libera concurenţă
descrisă de Adam Smith este o utopie. Monopolurile
sunt parte din viaţa noastră de zi cu zi. Monopolurile
nu sunt nici bune, nici rele. Există însă unele organizaţii
cu poziţie de monopol care respectă legea şi altele
care nu o respectă. Aceasta era atunci, este şi acum,
esenţa realităţii din lumea care ne înconjoară.

Frumuseţea prelegerilor ne ajută să păstrăm vie
într-un colţ al sufletului informaţia primită cu acea ocazie.
La anumite momente cheie, când informaţia respectivă
devine utilă pentru decizii din activitatea curentă,
sufletul ajută creierul să readucă informaţia respectivă.
Aşa mi s-a întâmplat şi mie în luna februarie a acestui
an. La Compania Naţională Poşta Română, unde am
primit recent mandatul de director economic, discutam
o problemă de preţuri. O colegă mai tânără, dar cu
experienţă în domeniul respectiv, îmi atrage atenţia că
nu putem utiliza în problema preţului la noile servicii
raţionamentele de pe piaţa privată liberă. Intrăm astfel
sub incidenţa legislaţiei privind discriminarea clienţilor.

În secunda respectivă, lecţia profesorului Nicolae
N. Constantinescu s-a derulat cu viteză în zona ope-
raţională a cugetului meu. Parcă revedeam în mici
fracţiuni de secundă explicaţiile sale de la curs pe baza
experienţei din ţările cu economie avansată. Avea
informaţii de la Joan Robinson (1903-1983, una dintre
cele mai apreciate femei economist, de orientare post-
keynesistă, din Marea Britanie) privind rezultatele
studiilor sale asupra funcţionării economiei în condiţiile
competiţiei imperfecte, dar şi asupra modului în care
Margaret Thatcher, Premierul ultraliberal al Marii
Britanii ( 1979-1990), controla firmele cu poziţie de
monopol. Acele reguli care se aplicau atunci în Marea
Britanie sunt valabile astăzi în România.

Cuvintele profesorului Nicolae N. Constantinescu
cuprinzând sintagma monopolurile - realităţi obiective
ale lumii de astăzi ne ajută să înţelegem funcţia diferitelor
organizaţii de acest tip. Să ne gândim puţin ce înseamnă
astăzi pentru viaţa părinţilor şi bunicilor noştri sosirea
poştaşului cu pensia care le asigură veniturile de zi cu zi,
sau funcţionarea telefonului mobil, care le permite să ţină
legătura cu uneori foarte ocupaţii lor copii sau nepoţi.

Este oare mai uşoară viaţa managerilor sau a salariaţilor
la firmele cu poziţie de monopol? Nu, în niciun caz! Aşa
cum învăţam încă de atunci, costul resurselor (factorilor)
este negociabil, deci variabil, în timp ce preţul de vânzare
este strict controlat. Viaţa m-a adus în situaţia să validez
în practica anului 2020 ceea ce învăţasem în 1982 de
la un profesor vizionar.

A fost director al colegiului de redacţie al publicaţiei Revista
română de ştiinţe economice (în limbile franceză şi engleză),
preşedinte al Asociaţiei de Management Ecologic şi Dezvoltare
Durabilă, Fellow al Institutului de Dezvoltare Durabilă din
Washington.

Domeniile care l-au interesat au fost: istoria economică şi
socială, istoria gândirii economice, teoria economică
contemporană, metodologia cercetării ştiinţifice economice,
problemele economiei de piaţă. A fost constructor al disciplinei
de Istorie economică în învăţământul superior economic.

A redactat - singur sau în colaborare - peste 600 de lucrări
şi studii, apărute în ţară şi peste hotare. Dintre cele mai
importante: • Capitalismul monopolist în România, Editura
Politică, Bucureşti, 1962 • Industrializarea României, Editura
Meridiane, Bucureşti, 1967 • Problema contradicţiei în
economia socialistă, Editura Politică, Bucureşti, 1973 •
Dicţionar de Economie Politică, Editura Politică, Bucureşti,
1974 • Economia protecţiei mediului natural, Editura Politică,
Bucureşti, 1976 • The Problem of the Industrial Revolution
in Romania, in Southeastern Europe, Arizona, U.S.A, 1976.
• Acumularea primitivă a capitalului în România, Bucureşti,
Editura Academiei Române, 1991 • Principiul ecologic în
ştiinţa economică, Bucureşti, Editura Academiei Române,
1993 • Dileme ale tranziţiei la economia de piaţă, Bucureşti,
Editura A.G.E.R., Economistul, 1992 • Reforma economică,
în folosul cui? Bucureşti, Editura Economică, 1993 • Reforma
şi redresare economică, Bucureşti, Editura Economică, 1995
• Învăţăminte ale tranziţiei economice în România, Bucureşti,
Editura Economică, 1997 • Istoria economică a României
• Probleme ale metodologiei de cercetare în ştiinţa economică,
Bucureşti, Editura Economică, 1998 • Istoria gândirii
economice româneşti. Studii, Bucureşti, Editura Economică,
1999.

Nicolae N. Constantinescu (27 martie 1920, Bucureşti - 14 decembrie 2000, Bucureşti)
a fost un economist român, membru titular (1990) al Academiei Române.
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14-17

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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7-10

10-13

13-16

16-19

19-22

22-23

23-24

 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 903

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.

(Va urma)

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

Anul douăzeci şi trei (16.X.2000 - 15.X.2001)
• 31.X – scrisoare apostolică motu proprio, prin care Thomas

Morus este declarat patron al politicienilor;
• 4-5.XI – jubileul guvernanţilor şi parlamentarilor;
• 26.XI – publicarea noii legi de bază a Statului Vatican (a intrat

în vigoare la 2.II.2001);
• 30.XI – mesaj către comunitatea elenă ortodoxă a mănăstirii

Sfânta Teodora de la Palatin.
2001
• 1.I – a XXXIV-a Zi Mondială a Păcii, mesajul Dialogul dintre

culturi — calea spre o civilizaţie a culturii şi a păcii;
• 5.I – închiderea Sfintelor Uşi de la bazilicile: Sfânta Maria

Maggiore, Sfântul Ioan din Lateran şi Sfântul Pavel;
• 6.I – scrisoarea apostolică Novo millennio ineunte; închiderea

Sfintelor Uşi de la Bazilica Sfântul Petru;
• 8.I – primirea Medaliei de Aur a Congresului (cea mai înaltă

distincţie civilă a SUA);
• 17.I – scrisoare apostolică cu prilejul împlinirii a 1700 de ani

de la creştinarea Armeniei;
• 18.I – marcarea creştinării Armeniei la Roma;
• 22.III – deschiderea Centrului de Cultură Ioan Paul al II-lea la

Washington;
• 30.IV – scrisoarea apostolică, motu proprio, Sacramentorum

sanctitatis tutela (prezentată public la 10.I.2002);
• 4-9.V – pelerinaj pe urmele Sfântului Pavel în Grecia (declaraţia

comună a Papei Ioan Paul al II-lea şi a arhiepiscopului Atenei,
Christodulos, privind pacea şi respectarea vieţii), în Siria (vizită
Mecetul Omeiazilor) şi în Malta;

• 18.V – lansarea la Târgul de Carte din Bucureşti a ediţiei a II-a a
monografiei Ioan Paul al II-lea – Papă pentru mileniul al III-lea;

• 21.V – demonstraţie antipapală la Kiev;
• 21-24.V – adunarea plenară a cardinalilor consacrată pers-

pectivelor Bisericii în mileniul al III-lea;
• 23-27.VI – vizită în Ucraina (beatificarea a 26 de martiri ucrainieni

de pe vremea comuniştilor; la întâlnirea cu Papa nu a participat episcopul
Bisericii Ortodoxe a Patriarhatului Moscovei);

• 23.VII – primirea în audienţă a lui George W. Bush, preşedintele
SUA;

• 1.VIII – 1 000 de audienţe generale ale Papei Ioan Paul al II-lea
(la aceste întâlniri au participat până în prezent 16 milioane de
pelerini);

• 30.VIII – avanpremiera, cu participarea Papei, a filmului Quo
vadis, peliculă semnată de regizorul polonez Jerzy Kawalerowicz
(în aula Pavel al VI-lea de la Vatican);

• 11.IX – atacurile teroriste de la New York şi Washington;
• 22–27.IX – vizite în Kazahstan şi Armenia; declaraţie comună

privind dialogul;
• 30.IX – inaugurarea Sinodului episcopilor consacrat slujirii

episcopale în Biserică şi în lume.
Anul douăzeci şi patru (16.X.2001-15.X.2002)
• 24-25.X – simpozionul internaţional Matteo Ricci: pentru un

dialog între China şi Occident;
• 27.X – încheierea Sinodului episcopilor consacrat slujirii

episcopale în Biserică şi în lume;
• 22.XI – exortaţia apostolică Ecclesia in Oceania (transmisă

destinatarilor prin e-mail);
• 13.XII – întâlnire pe tema viitorul creştinismului pe Pământul Sfânt

(cu participarea patriarhilor şi episcopilor catolici de diferite rituri);
• 14.XII – zi de post pentru pace în întreaga lume;
• 16.XII – a 300-a vizită în parohiile Romei.
2002
• 1. I – cea de-a 35-a aniversare a Zilei Păcii; mesajul transmis:

Nu există pace fără justiţie, nu există justiţie fără iertare;
• 24. I – Zi de Rugăciune pentru Pace la Assisi (cu participarea

papei Ioan Paul al II-lea, delegaţi ai 32 de Biserici şi ai Comunităţii
creştine, precum şi a 11 religii de pe glob); mesajul adresat cu prilejul
celei de a XXXVI-a aniversări a Zilei Mondiale a Mijloacelor Sociale
de Informare – Internetul – un nou forum de promovare a Evangheliei;

• 25.I – agapă pentru participanţii la întâlnirea de la Assisi;
• 24.II – scrisoare către liderii statelor şi guvernelor, însoţită de

Decalogul de la Assisi în favoarea păcii;
• 9.III – primirea în audienţă a ayatollahului Mehdi Karroubi,

preşedintele Adunării Islamice Consultative a Iranului;

• 7.IV – zi de rugăciune pentru pace pe Pământurile Sfinte;
scrisoarea apostolică moto proprio Misericordia Dei;

• 23-24.IV – întâlnire extraordinară cu reprezentanţii Conferinţei
Episcopatului SUA, consacrată molestării sexuale a minorilor de
către persoane bisericeşti;

• 22-26.V – vizită în Azerbaidjan şi Bulgaria (beatificarea a trei
martiri călugări de pe vremea comunistă);

• 28.V – primirea în audienţă a preşedintelui SUA, George
W. Bush;

• 10.VI – documentul privind ocrotirea operei create, aşa-zisa
Declaraţie de la Veneţia, semnată simultan de Papa Ioan Paul al II-lea la
Roma şi de patriarhul ecumenic Bartolomeu I la Veneţia;

• 16.VI – canonizarea Părintelui Pio (cu participarea a
300 000 de credincioşi);

• 23.VII-2.VIII – vizită în Canada (Zilele Mondiale ale
Tineretului), Guatemala şi Mexic (beatificarea lui Juan Diego,
vizionarul indian de la Guadalupe);

• 5.VIII – decret de excomunicare a şapte femei catolice – care au
încercat să accepte a fi hirotonisite (29.VI);

• 16-19.VIII – vizită în Polonia; la slujba de la Bonie de la periferia
Cracoviei au participat 2,5 milioane de pelerini;

• 7-13.X – vizita de răspuns la Roma a Întâistătătorului Bisericii
Ortodoxe Române, părintele Patriarh Teoctist.

• În Declaraţia comună privind dialogul ecumenic, cei doi
Întâistătători şi-au exprimat nădejdea că Biserica Ortodoxă şi cea
Catolică vor acţiona, în al treilea mileniu, pentru unitate în şi prin
credinţă. Nu cunoaştem documente similare semnate cu alte Biserici.

Şi slava pe care Tu Mi-ai dat-o, Eu le-am dat-o lor, pentru
ca ei să fie una, aşa cum una suntem Noi. Eu intru ei şi Tu intru
Mine, pentru ca ei să fie desăvârşiţi întru una; şi să cunoască
lumea că Tu M-ai trimis şi că i-ai iubit pe ei aşa cum M-ai iubit
pe Mine“ (Ioan 17, 22–23).

Cu bucuria profundă de a ne regăsi împreună în cetatea Romei,
aproape de mormântul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, ne dăm
sărutarea păcii, sub privirea Celui care veghează asupra Bisericii
Sale şi care ne călăuzeşte paşii; şi medităm încă o dată la aceste
cuvinte pe care Sfântul Evanghelist Ioan ni le-a transmis şi care
constituie rugăciunea emoţionantă a lui Hristos, înaintea Patimilor
Sale. Această întâlnire a noastră este continuarea îmbrăţişării pe
care noi am schimbat-o la Bucureşti, în luna mai, 1999, în timp ce
in inima noastră mai răsuna încă apelul emoţionant: „Unitate,
Unitate!“, cu care o mare mulţime de credincioşi ne-au întâmpinat
cu acea ocazie. Acest apel era ecoul rugăciunii Domnului nostru
pentru ca „toţi să fie una“ (Ioan 17, 21).

Întâlnirea de astăzi reînnoieşte angajamentul nostru de a ne
ruga şi lucra pentru a ajunge la unitatea vizibilă deplină a tuturor
ucenicilor lui Hristos. Scopul şi dorinţa noastră arzătoare o
constituie comuniunea deplină care nu este absorbire, ci
comuniune în adevăr şi în dragoste. Această cale este una
ireversibilă, pentru care nu există alternativă: este calea Bisericii.

Marcate încă de trista perioadă istorică în timpul căreia s-au
negat Numele şi Stăpânirea Mântuitorului, comunităţile creştine
din România întâmpină în mod frecvent astăzi dificultăţi în a depăşi
efectele negative pe care acei ani le-au produs în relaţiile de frăţietate
şi de împreună-lucrare, dar şi redescoperirea comuniunii. Întâlnirea
noastră trebuie să fie considerată ca un exemplu: fraţii trebuie să
se regăsească pentru a se împăca, pentru a medita împreună,
pentru a descoperi mijloacele prin care să ajungă la înţelegere,
pentru a-şi expune şi explica argumentele unii altora. Îi îndemnăm,
aşadar, pe cei care sunt chemaţi să trăiască alături pe acelaşi
teritoriu românesc să găsească soluţii de dreptate şi caritate. Prin-
tr-un dialog sincer, trebuie să se depăşească conflictele, neînţelegerile
şi suspiciunile apărute în trecut, pentru ca, în această perioadă
decisivă a istoriei lor, creştinii din România să poată fi mărturisitori
ai păcii şi ai reconcilierii. Relaţiile noastre trebuie să fie oglinda
comuniunii adevărate şi profunde în Hristos, comuniune care,
fără să fie deplină, există deja între noi. Recunoaştem, de fapt, cu
bucurie că avem împreună tradiţia Bisericii nedespărţite, centrată
pe Taina Euharistiei, despre care dau mărturie sfinţii pe care noi îi
avem în comun în calendarele noastre. Pe de altă parte, numeroşii
mărturisitori ai credinţei în vremurile de opresiune şi de persecuţie
din secolul ce s-a scurs, care şi-au demonstrat fidelitatea faţă de
Hristos, sunt un germen de speranţă în dificultăţile actuale. Pentru
a încuraja căutarea deplinei comuniuni, chiar şi în divergenţele
doctrinare care rămân încă, este necesar să găsim mijloace
concrete, consultându-ne periodic, cu convingerea că nicio situaţie
dificilă nu este menită să dureze în mod iremediabil şi că, datorită
atitudinii de deschidere către dialog şi schimbului periodic de
informaţii, pot fi găsite soluţii satisfăcătoare pentru aplanarea

tensiunilor şi pentru a ajunge la o soluţie echitabilă în problemele
concrete. Trebuie să consolidăm acest proces, pentru ca adevărul
plenar al credinţei să devină un patrimoniu comun, împărtăşit şi
de unii, şi de ceilalţi, capabili să creeze o convieţuire cu adevărat
paşnică, înrădăcinată şi fondată pe dragoste.

Ştim bine cum să acţionăm pentru a stabili liniile care să ne
conducă opera de evanghelizare, atât de necesară după perioadă
sumbră a ateismului de Stat. Suntem de acord în a recunoaşte
tradiţia religioasă şi culturală a fiecărui popor, precum şi libertatea
religioasă.

Evanghelizarea nu poate fi bazată pe un spirit de competiţie,
ci pe respect reciproc şi pe cooperare, recunoscând fiecăruia
libertatea de a trăi după propriile convingeri, în conformitate
cu propria apartenenţă religioasă. În dezvoltarea relaţiilor
noastre, începând cu Conferinţele Panortodoxe şi cu Conciliul
II Vatican, am fost martorii unei promiţătoare apropieri între
Răsărit şi Apus, bazată pe rugăciune, pe dialogul în dragoste şi
în adevăr, apropiere atât de bogată în momente de profundă
comuniune. De aceea, privim cu îngrijorare dificultăţile prin
care trece, în perioada actuală, Comisia Mixtă Internaţională
pentru Dialogul Teologic între Biserica Catolică şi Biserica
Ortodoxă şi, cu ocazia întâlnirii noastre de acum, ne exprimăm
dorinţa de a nu se neglija orice iniţiativă pentru a reactiva
dialogul teologic şi pentru a relansa activitatea Comisiei. Avem
această datorie, pentru că dialogul teologic va face să devină
mai puternică afirmarea voinţei noastre de a adânci comu-
niunea, în faţa situaţiei actuale de diviziune.

Biserica nu este o realitate închisă în ea însăşi: ea este trimisă în
lume şi este deschisă către lume. Noile posibilităţi - care se creează
într-o Europă deja unită ce îşi extinde graniţele pentru a îmbrăţişa
popoarele şi culturile din părţile centrală şi răsăriteană ale
continentului - constituie o provocare pe care creştinii din Răsărit
şi cei din Apus trebuie să o întâmpine împreună. Cu cât vor fi mai
uniţi în mărturisirea Unicului Dumnezeu, cu atât ei vor da expresie,
consistenţă şi spaţiu sufletului creştin al Europei, sfinţeniei vieţii,
demnităţii şi reconcilierii, valorilor familiei, apărării creaţiei. Europa
întreagă are nevoie de bogăţia culturală creată de Creştinism.

Biserica Ortodoxă Română, centru de întâlnire şi de schimburi
între tradiţiile bogate slave şi bizantine ale Răsăritului, şi Biserica
Romei, care, în componenţa sa latină, exprimă vocea occidentală a
unicei Biserici a lui Hristos, trebuie să contribuie împreună la o
misiune ce caracterizează cel de-al treilea mileniu. Potrivit atât de
frumoasei expresii tradiţionale, Bisericilor locale le place să se
numească Biserici surori. Deschiderea spre această dimensiune
înseamnă a colabora pentru a reda Europei etosul său cel mai
profund şi chipul său autentic uman. Cu aceste perspective şi cu
aceste intenţii prin care dăm mărturie comună înaintea Domnului,
îl rugăm să ne facă vrednici de a lucra spre zidirea Trupului Său
„până ce toţi vom ajunge la unitatea credinţei şi a cunoaşterii
Fiului lui Dumnezeu, la starea de bărbat desăvârşit, la măsura
vârstei plinătăţii lui Hristos“ (Efeseni 4, 13).

Nicolae MAREŞ
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Ambulanţa pentru Monumente este un proiect iniţiat în 2016
de către Asociaţia Monumentum şi dezvoltat de către o serie de
organizaţii existente sau nou create din domeniul patrimoniului
cu activitate independentă în mai multe regiuni ale României,
după cum urmează: Asociaţia MONUMENTUM – Ambulanţa
pentru monumente Transilvania Sud; Asociaţia pentru
patrimoniu activ – PACT – Ambulanţa pentru monumente
Banat; Asociaţia VERNACULAR – Ambulanţa pentru
monumente Arad; Asociaţia ARHAIC – Ambulanţa pentru
monumente Sălaj; Asociaţia ACTUM – Ambulanţa pentru
monumente Moldova Nord. Acestea sunt zonele acoperite de
proiect; deocamdată. Proiectul îşi propune să acţioneze eficient
în domeniul salvgardării patrimoniului imobil prin punerea în
siguranţă a unor obiective de patrimoniu importante aflate în
stare avansată de degradare sau de precolaps.

Peste 600 de monumente istorice din România, aflate în
proprietate privată sau publică, aşteaptă salvarea de urgenţă şi
numărul lor creşte îngrijorător. Proiectul Ambulanţa pentru
Monumente, prin intermediul căruia se realizează punerea în
siguranţă a patrimoniului cultural imobil cu ajutorul voluntarilor,
al meşterilor şi al comunităţilor locale sub stricta supraveghere
şi îndrumare a specialiştilor din domeniul conservării şi
restaurării monumentelor istorice, a fost răspunsul la lipsa de
reacţie a oficialităţilor locale, a ministerului de resort şi a
autorităţilor în faţa ameninţărilor de distrugere accelerată a
patrimoniului. Acolo unde proprietarul oferă materialele de
construcţie necesare, Ambulanţa pentru monumente, al cărei
principal susţinător este Alteţa Sa Regală, Prinţul de Wales,
acţionează pentru punerea în siguranţă a monumentului cu
ajutorul unei autoutilitare echipate cu uneltele necesare.

Obiectivele Ambulanţei pentru monumente sunt: • implicarea
comunităţilor în acţiunile de salvgardare sustenabilă a patrimo-
niului; • salvgardarea patrimoniului imobil şi realizarea evidenţei
patrimoniului; • creşterea nivelului de pregătire profesională a
specialiştilor prin educaţie non-formală şi informală participativă
după sistemul „hands on training”; • recuperarea tehnicilor tra-
diţionale şi a materialelor locale; • creşterea nivelului filantropiei
şi crearea de noi audienţe pentru patrimoniu. Cele mai importante
realizări sunt: • crearea unui model de cooperare şi mecanism de
finanţare între beneficiar, autorităţi publice, ONG şi comunităţi
printr-un parteneriat public-privat funcţional şi • inaugurarea
unei reţele de „ambulanţe” la nivel naţional, gestionată de diferite
organizaţii.

Cine s-a implicat în acest proiect? Arhitecţi, profesori,
studenţi, voluntari, meşteri locali se implică de la început în
lucrări de intervenţie la monumente istorice. Până în prezent,
peste 20 de monumente au fost salvate în întreaga ţară, dintre
care patru în judeţul Hunedoara (bisericile din Vălari, Strei,
Streisângiorgiu şi Baru Mare).

Ambulanţa
pentru

Monumente
- un proiect apărut

din lacrimile istoriei uitate

Poate nu vă vine să credeţi, dar şi monumentele plâng…
Plâng pentru că au acumulate în ele dragoste şi efort susţinut,
mesaje importante şi vieţi de oameni… Da. Pentru că aşa cum
spune legenda,  Meşterul Manole a îngropat-o pe Ana sa
iubită la temelia edificiului pe care l-a înălţat şi tot astfel meşterii
şi arhitecţii care au conlucrat la crearea acestor magnifice
frumuseţi au investit viaţa lor şi pe cea a celor iubiţi în aceste
ziduri şi acoperişuri, în aceste trepte către cer. Au aşteptat,
după 1989, să vină cineva şi să le recheme la viaţă, dar au
trecut anii şi nimeni nu mai venea… Toţi căutau doar a pleca.
Şi asta până într-o zi când a apărut ideea, apoi entuziasmul.
I-au spus inspirat: Ambulanţa pentru Monumente, acesta fiind
un alt fel de SMURD, un SMURD al monumentelor înge-
nuncheate de timp. Şi, pentru că a avut succes încă de la
început, a devenit un brand care va dăinui.

Lista monumentelor la care s-a intervenit cuprinde: judeţul
Alba (Gârbova de Sus, Biserica din Deal), Arad (Luncşoara,
Biserica Ortodoxă de Lemn), Braşov (Grânari, Biserica de Lemn
/ Roadeş, Biserica Evanghelică / Sâmbăta de Sus, Poarta
Brâncovenească), Caraş-Severin (Eftimie Murgu, Moara
Îndărătnica de la Părete / Prigor, Moara de Tuluji din Ibulcina),
Cluj (Săliştea Nouă, Biserica Ortodoxă de Lemn), Hunedoara
(Baru Mare, Biserica Pârveştilor / Costeşti, Cetate Dacică /
Răduleşti, Biserica Ortodoxă de Lemn / Strei, Biserica Adormirea
Maicii Domnului / Streisângeorgiu, Biserica Sf. Gheorghe /

Vălari, Biserica Ortodoxă de Lemn), Maramureş (Breb, Biserica
Sfinţii Arh. Mihail şi Gavril), Mureş (Apold, Haltă C.F.R. /
Cuştelnic, Biserica Ortodoxă de Lemn / Filitelnic, Zid de Incintă
Fortificată / Şaeş, Haltă), Sălaj (Borza, Biserica de Lemn / Brusturi,
Biserica de Lemn „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril” / Şoimuşeni,
Biserica Ortodoxă de Lemn), Sibiu (Alţâna, Biserica Evanghelică
Fortificată / Apoş, Biserica Evanghelică / Copşa Mare, Turnul
Incintei Bisericii Evanghelice / Gherdeal, Biserica Sf. Nicolae /
Velţ, Biserica Evanghelică) şi Timiş (Banloc, Turn de Pază /
Crivina de Sus, Biserica de Lemn / Dragomireşti, Biserica de
Lemn / Jupâneşti, Biserica Cuvioasa Paraschiva).

Ambulanţa pentru Monumente se bucură de sprijinul
Alteţei Sale Regale prinţul Charles de Wales. Proiectul are
parte de susţinerea unor parteneri deja tradiţionali: Temad Co.
SRL, Deposib Sibiu, Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba
Iulia (prin conf. univ. dr. Ileana Burnichioiu şi dr. Călin Şuteu)
şi Atelierul Monumenta Transsylvaniae Târgu-Mureş (pictori
restauratori: Lóránd Kiss şi Zsolt Sólyom). În cazul Bisericii
Pârveştilor din Baru Mare, implicarea majoră a fost locală.
Primăria a finanţat cu 5500 de Euro pentru draniţă, laţi şi schela
de la turn, Parohia Ortodoxă Baru Mare (prin preotul Adinel
Popovici), primăria şi comunitatea au oferit masa, iar cazarea a
fost asigurată de Universitatea Babeş-Bolyai şi de primărie.
La finalul lucrărilor, Euroelectrica a suportat toate costurile
cu montarea unui nou paratrăznet.

Ca planuri de viitor, după experienţa acumulată în ultimii
ani, Asociaţia Monumentum şi-a adăugat un nou scop, pe
lângă obiectivele iniţiale: crearea unei reţele de ambulanţe
pentru monumente sub coordonarea altor organizaţii part-
enere. Potrivit specialiştilor asociaţiei, odată cu iniţierea şi
derularea intervenţiilor, s-a putut testa nivelul de implicare a
tinerilor aflaţi în diferite stagii de formare, a comunităţilor şi
autorităţilor locale, a partenerilor specialişti, a direcţiilor
judeţene de cultură şi disponibilitatea lor de a conlucra pentru
păstrarea valorilor de patrimoniu. Modelul oferit de proiectul
asociaţiei ar putea fi adaptat condiţiilor din fiecare zonă sau
judeţ unde este nevoie să se acţioneze pentru inventarierea,
evaluarea, monitorizarea şi punerea în siguranţă a unor
monumente aflate în stare de precolaps.

Cei care au răspuns acestei noi iniţiative sunt Facultatea de
Arhitectură G.M. Cantacuzino de la Universitatea Tehnică
Gheorghe Asachi din Iaşi, care împreună cu asociaţia ACTUM
şi Direcţia Judeţeană pentru Cultură Iaşi au lansat pe 10
februarie 2020 proiectul Ambulanţa pentru Monumente –
Moldova Nord, care, conform organizatorilor, îşi propune
salvarea monumentelor istorice aflate în stare avansată de
degradare din judeţele Iaşi, Botoşani şi Suceava, cu sprijinul
financiar al Dedeman SRL, în calitate de partener principal.
Acum aşteptăm şi alte zone ale României dragi să se implice.

Pentru implicarea sa extraordinară de pionierat Ambulanţa
pentru Monumente a primit în anul 2019 Premiul 1 Artă şi cultură
la Gala Societăţii Civile, cea care promovează spiritul civic.

Dar ce face, de fapt Ambulanţa pentru Monumente? În
fapt, restituim monumentul comunităţii, restituim sentimentul
de mândrie, de apartenenţă, de statornicie. Facem istoria
vie – ea trăieşte astfel şi prin noi toţi, cei care ne asumăm şi 
protejăm pentru viitor moştenirea culturală. (Adrian Puiuleţ,
masterand, Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia,
voluntar cu vechime al Ambulanţei pentru Monumente).

... Iată cum lacrimile monumentelor uitate, altădată pe obraz
uscate, fac să răsară flori de suflet...

George  V.  GRIGORE

Biserica Ortodoxă de Lemn, Cuştelnic, Jud. Mureş, sec. XVIII Biserica Ortodoxă de Lemn, Luncşoara, Jud. Arad, sec. XIX S
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