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Invitaţii în lumea artelor vizuale

   Aristotel BUNESCU
https://

agentiadepresaculturalasisportiva.
wordpress.com/

A venit momentul în care să
cunoaşteţi o îmblânzitoare de şerpi.
Într-o lume plină de paradoxuri, unul
în plus nu mai surprinde pe nimeni,
dar asta chiar că nu am auzit nici eu,
care mă învârt prin ateliere, galerii,
muzee şi expoziţii de peste patru
decenii.

Vă rog să vă prezentaţi.
Numele meu este Daniela Nicu, născută în Iaşi, în luna lui Gerar a

anului 1969.
Întotdeauna mi-au plăcut culorile, formele, lucrul făcut manual. Din

copilărie am învăţat să cos şi să tricotez. Le făceam rochiţe păpuşilor, apoi
le decoram cu mărgele luate din şiragurile mamei. În liceu îmi confecţionam
singură articolele vestimentare. Combinam texturi şi culori îndrăzneţe, eram
adepta croiurilor asimetrice. Ideile parcă izvorau, dacă nu aveam material
pentru ţinute noi, găseam ceva vechi de modificat sau de “înfrumuseţat”.
Nu am urmat cursurile unei facultăţi de textile, cum ar fi fost firesc, ci m-am
orientat într-o altă direcţie: management. După facultate, căsătorită fiind,
venise între timp şi primul copil (acum am doi băieţi), priorităţile s-au
schimbat, de aceea mi-am găsit o nouă formă de exprimare artistică:
aranjamente şi decoraţiuni pentru casă şi grădină. Cu pictura am luat contact
târziu, la maturitate, în toamna anului 2016, dintr-o joacă. Finalizam tema
juniorului pentru ora de desen, aveam în faţa mea coala de hârtie, pensula
şi acuarelele, amestecam culorile cu
naturaleţe, simplu, detaşat, de parcă
eram prietene de-o viaţă. A fost
momentul în care am decis că vreau să
pictez. Mi-am achiziţionat ulterior
materialele necesare, câteva manuale,
am urmărit tutoriale pe internet pentru
a învăţa tehnici de lucru şi încet, încet,
pictura a devenit o pasiune pentru mine.

De ce aţi ales pictura şi nu muzica?
Muzica (clasică, jazz, folk, rock sau pop) 

împreună cu poezia mă ajută să găsesc
inspiraţia, să ating o anumită stare emoţională,
care se reflectă apoi în lucrare. Există o simbioză
între muzică, poezie şi pictură, transmit acelaşi
mesaj.

Care tehnici sunt preferatele
dumneavoastră?

Mă aflu într-o fază experimentală. Învăţ mereu,
în fiecare zi, cu orice prilej. Am început cu pictura
în culori acrilice pentru că timpul de uscare este
scurt şi gândurile, senzaţiile, trăirile prind viaţă
pe pânză aproape instantaneu, ca şi cum ar fi
printate. În acuarelă şi cărbune am lucrat foarte puţin. Pictura în ulei, pe
suprafeţe mici sau medii, este forma artistică care-mi permite să-mi exprim
într-o manieră mai profundă sentimentele, fiind  preferata mea.

Unde vă vedeţi peste 10 ani?
Peste 10 ani…greu de spus. Viaţa îţi oferă multe surprize. Îmi place să

evadez în natură, să explorez locuri noi, să cunosc oameni noi, să admir
arhitectura clădirilor, pavajele, pieţele, străzile, să văd lumea prin ochii
localnicilor, să le cunosc obiceiurile, tradiţiile. Sunt experienţe care-mi
dau noi perspective, mă îmbogăţesc sufleteşte. Principalul obiectiv pe
care mi l-am propus pe viitor  este descoperirea propriului stil în pictură.
Voi putea astfel aborda teme mai speciale, cum ar fi “Viaţa satului

românesc autentic”. Va fi şi o expoziţie
personală la timpul potrivit. 

Mulţumesc!

Daniela
NICU

îmblânzeşte 
(şi) culorile

Pe la sfârşitul anului trecut, edilul capitalei ne-a
făcut o surpriză, de data aceasta plăcută.
Monumentul I.C. Brătianu a reapărut în Piaţa
Universităţii după 72 de ani de absenţă. Sigur, nu
poate fi vorba despre original, pentru că statuile de
bronz au fost topite în oţelăria uzinelor Republica,
în anul 1948, iar soclul de granit a fost dărâmat de
buldozere. Grupul statuar montat în 2019 pe rondul
de la Universitate este o reproducere a originalului
realizat între 1900 şi 1903 de sculptorul francez
Ernest Henri Dubois, după schiţele celebrului
arhitect Petre Antonescu. Trecând pe lângă
monument, pe jos sau în autoturism, ai mereu
senzaţia că te întorci acasă, în Bucureştii care se
încăpăţânează să reziste şi să existe în ciuda
nenorocirilor care s-au abătut asupra sa: cutremure
puternice, incendii, inundaţii, molime, războaie...

 Bucureşti
den

   Dragoş CIOCĂZAN

Iar cuvintele care omagiau personalitatea marelui
om politic liberal: „PRIN MINTEA, PRIN INIMA
ŞI BRAŢELE NOASTRE. 1851”, luminează din
nou, după multă vreme, un spaţiu urban care poartă
oricum povara unei strălucite şi deopotrivă
cumplite istorii.

Şi pentru că o nedreptate nu rămâne niciodată
singură, s-a întâmplat şi de această dată. Inaugurarea
prevăzută a avea loc la aproape un an de la sărbă-
torirea Centenarului Marii Unirii, întârzierea făcând
desigur parte din „decorul” autohton, aceasta nu a
putut avea loc pentru că în aceeaşi zi se desfăşura
votul pentru demiterea unui guvern care avea să
cadă pentru a fi înlocuit de un altul cu nimic diferit.
Iar primarul capitalei s-a nimerit să fie din tabăra
greşită. Încă o dovadă că nimic, nici măcar un moment
de solemnitate aparte, de redare a demnităţii locului
şi oamenilor săi, nu poate stăvili ura strecurată
artificial printre noi. O tempora, o mores!

Statuia
I.C. Brătianu

din Piaţa Universităţii

 uitate:

M
on

um
en

te

Anii trec, iar noi rămânem blocaţi în aceeaşi milenară
atitudine statică şi neproductivă. Păstrăm aceeaşi băţoşenie
de paparude vexate, sătule de atâta ţopăit în praf fără
răsplata unui strop de apă. Ca să ne menţinem în topic:
emisfera nordică este răvăşită de schimbări climatice pe
care omenirea nu le-a mai cunoscut. Apusul Europei este
din ce în ce mai des  luat pe sus de furtuni sau tornade şi îşi
vede agoniseala luată de apele revărsate în inundaţii
catastrofale. Răsăritul asudă frânt de uscăciune. În Cehia
s-a instalat cea mai mare secetă din ultimii cinci sute de ani.
În Austria, Ungaria şi Slovacia sunt regiuni unde apa este
raţionalizată. În sudul Suediei a fost cea mai grea iarnă din
istorie, iar în nordul regatului, aproape de Pol, s-au
înregistrat temperaturi de 24 de grade în ianuarie. Epidemia
de Coronavirus ţine blocată economia şi a transformat
cetăţenii în prizonieri ai propriilor case. Preşedintele
american, reprezentantul celui mai puternic stat de pe
planetă, anunţă că 30 de milioane de americani se apropie

Lumină Lină. Gracious Light, Revistă de spiritualitate şi cultură
românească / Review of Romanian Spirituality and Culture, ISSN
1086-2366, a peer reviewed publication, indexed and abstracted in
World Laboratories and Scientific Resources Index and TLS Arhive,
membră a Asociaţiei Publicaţiilor Literare şi a Editurilor din România
- APLER, realizată la New York sub grija şi munca directă a pr. prof.
univ. dr. Theodor Damian, împlineşte 25 de ani de apariţie.

Profesorul universitar Theodor Damian este o personalitate excepţională
a neamului românesc, teolog, doctor în teologie şi doctor în filosofie,
poet, eseist, remarcabil om de cultură şi spiritualitate, enciclopedist şi
povăţuitor, sprijinitor al românilor din America şi de pretutindeni.

Lumină Lină este publicată în format carte, în condiţii grafice de
înaltă ţinută profesională, corespunzătoare cu aspiraţiile şi interesul
pentru spiritualitatea şi cultura românească autentică manifestate în
comunitatea din SUA şi de pretutindeni. Revista a fost menţionată,
recenzată, prezentată în numeroase reviste din ţară şi din străinătate.
Producţia editorială reflectată în paginile revistei Lumină Lină nu este
ruptă de aceea care se desfăşoară în România. Dimpotrivă, revista este
direct implicată în orizontul cultural româno-american, iar mişcarea

Paparude
de pragul sărăciei şi vorbeşte pentru prima dată despre o
foamete globală care va deveni realitate în următorii câţiva
ani. Luaţi de val, nu mai auzim ştirea năucitoare conform
căreia numărul copiilor ucişi de rujeolă în România a trecut
de 20.000. Adică de vreo 25 de ori mai mulţi decât a ucis
actuala pandemie. Domniţele care urlă pe ecrane sau pe
reţelele sociale că odată cu vaccinul ni se bagă cipuri în
venă or fi auzit vestea? Altminteri, le văd vesele şi fericite
în ignoranţa lor.

Cum se pregăteşte România pentru vremurile ce vin? Dacă
toate statele Uniunii încep să se agite, căutând soluţii pentru
creşterea producţiei alimentare, noi aşteptăm ca paparudele
în praf să vedem ce-o fi, că vom trece şi peste asta. Mi-e
teamă că nu, pentru că sistemele de irigaţii refăcute în ultimii
ani cu eforturi financiare uriaşe zac în paragină din cauza
unei legislaţii întortocheate şi bolnave şi a costului apei de
irigat pe care cei mai mulţi agricultori români nu şi-l permit. O
ţară care poate hrăni peste şaptezeci de milioane de oameni
depinde de importuri, dar îşi trimite cetăţenii să trudească pe
ogoarele altora, mai puturoşi însă cu punga grasă la chimir.
Acesta este paradoxul ruşinos de care va trebui să scăpăm
grabnic, nu e timp de pierdut. Altfel, vom cerşi la nesfârşit, ca
nişte paparude obosite, de la văzduhul senin, câţiva stropi
de apă şi un pumn de corcoduşe. Dar Cerul nu se îndură aşa
uşor. Ne dă, dar nu ne pune în traistă.

Dragoş CIOCĂZAN

Ne face plăcere să consemnăm sărbătorirea a 25 de ani de existenţă a revistei Lumină Lină.
Gracious Light, Revistă de spiritualitate şi cultură!

Aniversarea şi succesul revistei se datorează inspiraţiei, muncii şi consecvenţei pr. prof. univ. dr.
Theodor Damian, fost cadru didactic la Universitatea Spiru Haret. De asemenea, ne-am bucurat să
citim în paginile sale şi creaţii ale multor alţi autori care au fost şi mai sunt membri ai marii
comunităţi care este Universitatea Spiru Haret. Vă invităm să căutaţi pe internet şi să citiţi revista,
un pod de spiritualitate între românii aflaţi pe toate meridianele! (M.V.I.)

teologică, publicistică şi culturală din ţară este viu interesată să cunoască
opiniile, impresiile şi judecăţile de valoare ale românilor de pretutindeni.

Revista este distribuită în SUA, România, Moldova, Ucraina, Rusia,
Canada, Austria, Germania, Belgia, Olanda, Italia, Franţa, Elveţia, Spania,
Suedia, Norvegia, Danemarca, Grecia, Cipru, Serbia, Ungaria, Israel,
Australia. Conducerea revistei Lumină Lină, prin prof.univ.dr. Theodor
Damian este pe cale să realizeze întâmpinări de proiecte concrete către
Academia Română, Uniunea Scriitorilor din România, Academia Oamenilor
de Ştiinţă, universităţi, alte instituţii şi organizaţii, care să valorifice arhivele
şi documentele nepreţuite, oportunităţile de neţărmurit interes de a
sistematiza, studia, interpreta şi înscrie în istoria culturii României aspecte
referitoare la literatura, cultura, spiritualitatea şi realizările oamenilor români
remarcabili, de anvergură mondială, care de-a lungul timpului au avut şi au
contribuţii excepţionale în SUA, la cultura şi spiritualitatea internaţională
(de exemplu, Fondul documentar George Alexe de la Detroit, cu vechime şi
cronologie de peste 100 de ani, manuscrise şi scrisori originale, inedite
aparţinând lui Mircea Eliade, Anania Bartolomeu ş.a).

La adresa de site  www.romanian-institute-ny.org  puteţi accesa date şi
informaţii extinse, inclusiv ediţii ale revistei Lumină Lină în format pdf.

La mulţi ani!
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Măsuri pentru stimularea ocupării forţei de muncă

C
E
T
Ă
Ţ
E
A
N

E
U
R
O
P
E
A
N

Reprezentanţa UE
în România informează:

Comisia lansează

platforma

Fit for Future/
Pregătiţi

pentru viitor

• Comisia Europeană a lansat luni, 11 mai, platforma Fit
for Future /Pregătiţi pentru viitor – un grup de experţi la
nivel înalt care va ajuta Comisia în demersul de
simplificare a legislaţiei UE existente şi de reducere a
sarcinii administrative pentru cetăţeni şi întreprinderi.
Platforma va contribui, de asemenea, la asigurarea faptului
că legislaţia UE va fi adaptată exigenţelor viitorului, având
în vedere necesitatea de a aborda noi provocări, ca de
exemplu digitalizarea.

Maroš Šefčovič, vicepreşedintele pentru relaţii
interinstituţionale şi prospectivă, a declarat: Simplificarea
şi reducerea sarcinii, în special pentru IMM-uri, sunt
necesare mai ales în contextul pandemiei de CODVID-19.
Trebuie să analizăm modalităţile prin care digitalizarea poate
contribui la atingerea acestui obiectiv, asigurând, în acelaşi
timp, faptul că legislaţia noastră îşi menţine dimensiunea
prospectivă şi poate să facă faţă noilor provocări.

Platforma Pregătiţi pentru viitor – care este compusă
din Grupul guvernamental şi Grupul părţilor interesate –
reuneşte reprezentanţii naţionali, regionali şi locali ai statelor
membre, Comitetul Regiunilor, Comitetul Economic şi
Social European şi grupurile părţilor interesate cu experienţă
practică în diferite domenii de politică.

Odată ce platforma va fi operaţională, publicul larg şi
părţile interesate vor putea să îşi aducă contribuţia la
activitatea platformei în materie de simplificare şi reducere
a sarcinii.

De asemenea, cetăţenii şi părţile interesate îşi pot
împărtăşi opiniile cu privire la legile existente, precum şi
cu privire la propunerile de noi politici ale UE prin
intermediul portalului Exprimaţi-vă părerea!.

Cerere de candidaturi pentru selectarea experţilor
Comisia a publicat cererea de candidaturi pentru selectarea

experţilor care vor face parte din Grupul părţilor interesate
al platformei Pregătiţi pentru viitor. Membrii acestui grup
care vor fi selectaţi în urma cererii de propuneri ar trebui să
aibă un nivel ridicat de expertiză în ceea ce priveşte punerea
în aplicare a legislaţiei UE şi ar trebui să poată reprezenta
interesele comune ale diferitelor organizaţii ale părţilor
interesate din domeniul lor de competenţă. Aceşti experţi
trebuie să reprezinte întreprinderi, în special întreprinderi
mici şi mijlocii, parteneri sociali şi organizaţii ale societăţii
civile care au experienţă directă în aplicarea legislaţiei Uniunii.

Candidaturile pot fi depuse până la 19 iunie 2020.
Documentele sunt disponibile aici: https://ec.europa.eu/
info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-
existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-and-less-
costly/fit-future-platform-f4f_ro

şi invită experţii
să se alăture

acestei platforme

Măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă vizează:
a) creşterea şanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui

loc de muncă;
b) stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a şomerilor

şi crearea de noi locuri de muncă.
c) promovarea participării pe piaţa muncii a tinerilor cu risc de

marginalizare socială.
Măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă se adresează

atât persoanelor în căutarea unui loc de muncă, cât şi angajatorilor
şi sunt realizate prin servicii specializate, furnizate de agenţiile
pentru ocuparea forţei de muncă ori de alţi furnizori de servicii din
sectorul public sau privat.

Furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării
forţei de muncă pot să presteze, pe bază de contracte încheiate cu
agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, servicii finanţate din
bugetul asigurărilor pentru şomaj, numai dacă sunt acreditaţi.

Furnizorii de servicii pot presta serviciile specializate pentru
stimularea ocupării forţei de muncă, finanţate din alte fonduri
decât bugetul asigurărilor pentru şomaj, numai dacă sunt acreditaţi
de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Creşterea şanselor de ocupare a persoanelor
în căutarea unui loc de muncă
Creşterea şanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc

de muncă se realizează de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea
Forţei de Muncă, în principal, prin:

a) informarea şi consilierea profesională;
b) medierea muncii;
c) formarea profesională;
d) consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi

independente sau pentru iniţierea unei afaceri;
e) completarea veniturilor salariale ale angajaţilor;
f) stimularea mobilităţii forţei de muncă.
Creşterea şanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc

de muncă se poate realiza de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea
Forţei de Muncă şi prin promovarea unor programe speciale în
parteneriat cu alte persoane juridice de drept public sau privat.

Creşterea şanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc
de muncă se poate realiza de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea
Forţei de Muncă şi prin acordarea măsurilor pe piaţa muncii de
natura serviciilor şi alocaţiilor financiare personalizate care reprezintă
acţiuni eligibile conform prevederilor legale şi sunt prevăzute a se
acorda prin proiectele derulate în cadrul programelor operaţionale
finanţate din instrumente structurale sau prin programele Agenţiei
Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru care se solicită
o contribuţie financiară din partea Fondului European de Ajustare la
Globalizare în condiţiile reglementărilor europene specifice.

Informarea şi consilierea profesională
Informarea şi consilierea profesională constituie un ansamblu

de servicii acordate în mod gratuit persoanelor în căutarea unui loc
de muncă, care au ca scop:

a) furnizarea de informaţii privind piaţa muncii şi evoluţia
ocupaţiilor;

b) profilarea şi încadrarea în nivelul de ocupabilitate: uşor
ocupabil, mediu ocupabil, greu ocupabil şi foarte greu ocupabil;

c) dezvoltarea abilităţii şi încrederii în sine a persoanelor în
căutarea unui loc de muncă, în vederea luării de către acestea a
deciziei privind propria carieră;

d) instruirea în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă;
e) îndrumarea pe parcursul procesului de integrare

socioprofesională la noul loc de muncă.
Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă încheie, în scris, cu

fiecare şomer de lungă durată înregistrat, care nu poate beneficia
de Garanţia pentru Tineret, un acord de integrare în muncă, într-
un termen ce nu va depăşi 18 luni de la data înregistrării ca şomer.

Medierea muncii
Medierea muncii este activitatea prin care se realizează punerea

în legătură a angajatorilor cu persoanele în căutarea unui loc de
muncă, în vederea stabilirii de raporturi de muncă sau de serviciu.

Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă au obligaţia de a
identifica locurile de muncă vacante la angajatori şi a le face
cunoscute persoanelor în căutarea unui loc de muncă.

Serviciile de mediere pentru persoanele în căutarea unui loc de
muncă se acordă gratuit de către agenţiile pentru ocuparea forţei
de muncă şi constau în:

a) informaţii privind locurile de muncă vacante şi condiţiile de
ocupare a acestora prin publicarea, afişarea, organizarea de burse
ale locurilor de muncă;

b) mediere electronică având ca scop punerea automată în
corespondenţă a cererilor şi ofertelor de locuri de muncă prin
intermediul tehnicii de calcul;

c) preselecţia candidaţilor corespunzător cerinţelor locurilor de
muncă oferite şi în concordanţă cu pregătirea, aptitudinile,
experienţa şi cu interesele acestora.

În vederea realizării măsurilor pentru stimularea ocupării forţei
de muncă, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă au obligaţia
de a întocmi, pentru fiecare persoană în căutarea unui loc de muncă,
planul individual de mediere.

Procedura de elaborare, conţinutul şi monitorizarea planului
individual de mediere vor fi stabilite prin ordin al preşedintelui
Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

C o n t e x t
Comisia se angajează să simplifice legislaţia UE

şi să reducă costurile inutile ca parte a Programului
privind o reglementare adecvată şi funcţională
(REFIT). Este important să se asigure relevanţa
legislaţiei UE şi a obiectivelor sale, având în vedere
noile tendinţe şi provocări, ca de exemplu
digitalizarea. Legislaţia UE ar trebui să aducă
beneficii maxime cetăţenilor şi întreprinderilor, în
special întreprinderilor mici şi mijlocii.

Platforma Pregătiţi pentru viitor înlocuieşte
platforma REFIT, valorificând experienţa acesteia.
În perioada 2015-2019, platforma REFIT a sprijinit
procesul de simplificare a legislaţiei UE şi de
reducere a sarcinilor de reglementare în beneficiul
societăţii civile, al întreprinderilor şi al autorităţilor
publice. Platforma REFIT a formulat recomandări
Comisiei, ţinând seama de sugestiile prezentate de
cetăţeni şi de părţile interesate.

Pentru şomerii care beneficiază de indemnizaţii de şomaj, în
condiţiile prevăzute de lege, participarea la serviciile de mediere,
la solicitarea agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă la care
sunt înregistraţi, este obligatorie.

Şomerii care nu beneficiază de indemnizaţii de şomaj trebuie
să depună o cerere la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă
pentru a fi luaţi în evidenţă în vederea medierii şi, în cazul
neîncadrării în muncă, să reînnoiască cererea la 6 luni.

Formarea profesională
Persoanele în căutarea unui loc de muncă pot participa la programe

de formare profesională care să le asigure creşterea şi diversifi-
carea competenţelor profesionale în scopul asigurării mobilităţii şi
reintegrării pe piaţa muncii.

Programele de formare profesională asigură, conform legii,
iniţierea, calificarea, recalificarea, perfecţionarea şi specializarea
persoanelor în căutarea unui loc de muncă.

Formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de
muncă se face ţinându-se seama de cerinţele de moment şi de
perspectivă ale pieţei muncii şi în concordanţă cu opţiunile şi
aptitudinile individuale ale persoanelor respective.

Formele prin care se realizează formarea profesională a
persoanelor în căutarea unui loc de muncă sunt: cursuri, stagii de
practică şi specializare, precum şi alte forme, în condiţiile legii.

Accesul la programele de formare profesională se face în urma
activităţii de informare şi consiliere profesională sau de mediere.

Programele de formare profesională a persoanelor în căutarea unui
loc de muncă se organizează în mod distinct pe niveluri de pregătire şi
specializări, precum şi pe categorii şi grupuri de persoane.

Activitatea de formare profesională a persoanelor în căutarea
unui loc de muncă se desfăşoară pe baza planului naţional de
formare profesională elaborat anual de către Agenţia Naţională
pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Planul naţional de formare profesională se aprobă de Ministerul
Muncii şi Solidarităţii Sociale.

Finanţarea activităţii de formare profesională se face din bugetul
asigurărilor pentru şomaj, în baza indicatorilor stabiliţi prin planul
naţional de formare profesională aprobat.

Serviciile de formare profesională se asigură, gratuit, la cererea
persoanelor angajate, cu acordul angajatorului, sau la cererea
angajatorului, şi pentru persoanele aflate în următoarele situaţii:

a) au reluat activitatea ca urmare a încetării concediului pentru
creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv 3
ani sau 7 ani în cazul copilului cu handicap;

b) au reluat activitatea după perioada îndeplinirii serviciului
militar activ;

c) au reluat activitatea ca urmare a recuperării capacităţii de
muncă după pensionarea pentru invaliditate.

Persoanele care beneficiază de servicii de formare profesională
gratuite şi se încadrează în muncă, potrivit legii, pot beneficia în
continuare, până la finalizarea programului de formare profesională
început, de serviciile de formare profesională gratuite la care aveau
dreptul dacă nu s-ar fi angajat.

Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, care beneficiază în
mod gratuit de servicii de formare profesională, au următoarele drepturi:

a) să beneficieze de pregătire teoretică şi practică pe toată durata
cursului şi să susţină, gratuit, de cel mult două ori examenul de
absolvire la finalizarea acestuia;

b) să beneficieze de rechizite şi materiale de instruire şi să
primească în folosinţă manuale;

c) să beneficieze, dacă este cazul, de echipament de protecţie pe
timpul instruirii practice;

d) să beneficieze, pentru traseul de la domiciliu la unitatea de
pregătire, de abonament gratuit pe mijloacele de transport în comun
sau, după caz, de decontarea cheltuielilor de transport, pentru cel
mult 4 deplasări în cursul unei luni, dacă nu se pot deplasa zilnic la
unitatea de pregătire, în condiţiile prevăzute de reglementările în
vigoare pentru salariaţii instituţiilor publice şi regiilor autonome cu
specific deosebit, pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate,
precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul
serviciului, precum şi de abonament gratuit pe mijloacele de transport
în comun pe traseul de la unitatea de cazare la unitatea de pregătire;

e) să beneficieze de consultaţii medicale, analize medicale şi
teste necesare frecventării cursului.

Activitatea de formare profesională a persoanelor în căutarea
unui loc de muncă este coordonată la nivel naţional de către Agenţia
Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de
muncă se realizează de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă
prin centrele de formare profesională din subordinea acestora şi
prin centrele regionale pentru formarea profesională a adulţilor ale
Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi
prin furnizori de servicii de formare profesională, din sectorul
public sau privat, autorizaţi în condiţiile legii.

Cursurile de calificare, recalificare, perfecţionare şi specializare
se organizează pentru ocupaţii, meserii şi profesii definite şi
cuprinse în Clasificarea ocupaţiilor din România.

Formele prin care se realizează formarea profesională a persoanelor
în căutarea unui loc de muncă se desfăşoară având la bază standardele
ocupaţionale recunoscute la nivel naţional, respectiv standardele de
pregătire profesională, aprobate potrivit legii.
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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

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

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

Silviu
Munteanu
şi prietenii

săi.
(R)

CENTENARUL
NAŞTERII LUI

CAROL  WOJTYŁA

Continuare din numărul 909

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.
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CONTRIBUŢII
WOJTYLIENE
LA VATICAN II
sau

Pentru reînnoirea
Bisericii Universale (II)

Dr. Nicolae MAREŞ

- PAPA  IOAN  PAUL
AL II-LEA

(Va urma)

Excursia părinţilor conciliari îl determină pe Papa Paul al
VI-lea să efectueze şi el o vizită istorică pe Pământurile Sfinte,
în timpul căreia îl va îmbrăţişa pe patriarhul Bisericii
Răsăritene, Atenagoras. Decretul despre ecumenism, Unitatis
Redintegratio, pe care îl va semna la 21 noiembrie 1964, se
cuvenea să aibă la baza lui şi un asemenea demers concret.
Ceva intra parcă în normalitate. Biserica Catolică însăşi a
conştientizat cu prilejul Conciliului mai mult decât oricând
nevoia de refacere a unităţii dintre toţi creştinii. Se făceau,
atunci, primii paşi în interesul general pentru unire, după
cum se consemna şi în documentul amintit mai sus:

„Preocuparea pentru unire priveşte întreaga Biserică, atât
pe credincioşi, cât şi pe Păstori, şi îl solicită pe fiecare după
puterile lui, în viaţa creştină de fiecare zi, precum şi în
cercetările teologice şi istorice. Această preocupare manifestă
deja într-un fel legătura frăţească dintre toţi creştinii şi duce
la unitatea deplină şi perfectă, după buna voire a lui
Dumnezeu“ (CEV II, p. 123).

Conciliul Ecumenic Vatican II, acest document fundamental
pentru reconcilierea creştină, menţionează în continuare:
„Trebuie să cunoaştem sufletul fraţilor despărţiţi. În acest scop
este necesar studiul, care trebuie evaluat după adevăr şi
bunăvoinţă. Catolicii cu pregătire corespunzătoare trebuie să
dobândească o cunoaştere mai bună a doctrinei şi a istoriei, a
vieţii spirituale şi liturgice, a psihologiei religioase şi a culturii
proprii fraţilor despărţiţi. Pentru a obţine acest rezultat, sunt
de mare folos întrunirile cu participarea ambelor părţi, mai ales
pentru a discuta probleme teologice, şi în care toţi să se
comporte de la egal la egal, cu condiţia ca aceia care participă,
sub supravegherea episcopilor, să fie cu adevărat competenţi.
Dintr-un astfel de dialog va apărea mai limpede şi adevărata
situaţie a Bisericii Catolice. Pe această cale va fi cunoscută
mai bine gândirea fraţilor despărţiţi, iar credinţa noastră le va fi
prezentată într-un mod mai adecvat“ (ibidem, p. 125).

Am ţinut să relev aici care au fost pietrele unghiulare
puse la temelia mişcării ecumenice, care se edifică tot mai
viguros în ultimele decenii ale secolului XX, şi pe care Papa
Ioan Paul al II-lea le va purta pe umerii săi, tot mai firavi din
punct de vedere biologic, în multe capitale ortodoxe,
începând cu capitala României, în mai 1999. Are de asemenea
şi puterea morală ca, în timpul vizitei efectuate în anul 2000,
în Grecia, să ceară iertare pentru nedreptăţile suferite de
ortodocşi din partea catolicilor, când în timpul celei de-a
patra cruciade din 1204 au atacat şi jefuit capitala Bizanţului,
Constantinopolul.

„Unele amintiri sunt foarte dureroase, anumite evenimente
ale trecutului îndepărtat au lăsat răni adânci în minte şi în inima
oamenilor până în zilele noastre… Este tragic că asediatorii
plecaţi să asigure liberul acces al creştinilor în Ţara Sfântă s-au
întors împotriva propriilor fraţi de credinţă. Faptul că ei erau
creştini latini îi mâhneşte profund pe catolici.“

Din înaltul scaun, Papa Ioan Paul al II-lea nu va pregeta şi
va dovedi în activitatea de zi cu zi - aşa cum uşor se poate
constata - o mare deschidere pentru realizarea tuturor
dezideratelor documentului Unitatis Redintegratio. Au fost
instituţionalizate întâlnirile dintre catolici şi ortodocşi, la nivel
de episcopi, pentru a dezbate ceea ce îi leagă pe creştini.
Vaticanul a dat, de asemenea, numeroase semnale privind
intenţia Suveranului Pontif de a se întâlni cu Întâistătători
din statele ortodoxe. S-a acţionat mult pe linia Vatican -
Moscova, dar şi pe linia Vatican - Bucureşti, pentru a se rea-
liza vizita Suveranului Pontif în Rusia şi în România.

Personal, m-am convins că exista un climat nou în direcţia
respectivă, aceasta atât în audienţa avută la Sfântul Părinte,
în februarie 1993, precum şi în convorbirea şi corespondenţa
purtată cu secretarul său personal, monseniorul Stanisław
Dziwisz, actualmente Cardinalul Cracoviei.

Am comunicat la vremea respectivă autorităţilor româneşti
de stat şi bisericeşti despre această voinţă. Aş putea măr-
turisi că acestea s-au mişcat greu, în ciuda faptului că intelec-
tual realizau cât de importantă era o asemenea vizită. Dar -
până la realizarea ideii (1992-1999) - a curs destul de multă
apă pe Dâmboviţa noastră tulbure şi lipsită de vigoare.

Astăzi - după ce a  trecut suficient de mult timp de atunci
- putem afirma cu tărie că dialogul interconfesional stabilit
la 7 mai 1999 a fost extrem de   benefic pentru ţara noastră
pe toate planurile, Pontiful a ajutat România pentru a-şi
recâştiga o imagine mai  favorabilă  în lume. Ca fost diplomat
sunt tot mai îndrituit să afirm că o eventuală prezenţă în ţara
noastră a Papei Ioan Paul al II-lea, dacă s-ar fi efectuat ceva
mai devreme, în prima parte a deceniului al nouălea, ar fi
devenit cu siguranţă un eveniment hotărâtor în progresul
societăţii româneşti, şi - în primul rând - se putea ajunge cu
un ceas mai devreme la o mai bună şi corectă înţelegere a
României pe mapamond (cea considerată de Episcopul
Romei punte între  Occident şi Orient - cum a spus-o la
Bucureşti Papa), România ar fi devenit mai clar în ochii
decidenţilor globali aspiraţiile poporului român, care aspira
să intre în NATO şi UE ca factor de pace în această zonă şi
în lume. Bucureştii au pierdut timp preţios pentru că liderii
români s-au mişcat greu. Cu regret, nici la aproape două
decenii de la realizarea vizitei nu se pun în valoare în plan
politic şi cultural multe dintre aserţiunile pe care le găsim în
predicile Papei rostite în capitala României. Un sondaj
printre politicieni de azi ne-ar arăta cât suntem de deficitari
în materie. Mulţi au uitat definitiv de ele.

Declaram public, la 9 mai 1999, la Postul de radio ”România
actualităţi”, şi ulterior: fie ca această vizită să însemne o piatră
unghiulară la temelia unităţii creştine, atât de necesară în mileniul
care bate la uşă, precum şi pentru propăşirea noastră pe calea
democraţiei şi a prosperităţii, pentru împlinirea a ceea ce Papa
ne dorea în zbuciumatul decembrie 1989. Şi-a fost să fie aşa!
Ceea ce s-a săvârşit, după cum se va vedea în paginile care vor
urma, vin să confirme din plin această previziune.

Revenind la prezentarea bogatei sale biografii, pentru cei
care se apleacă asupra vieţii sale complexe, înţelegerea corectă
şi deplină a acestei mari personalităţi se poate face numai prin
cunoaşterea şi sesizarea participării plenare a arhiepiscopului
şi mitropolitului cracovian, a cărturarului polonez Karol Wojtyła,
recunoscut pentru vederile sale largi, exprimate în timpul
dezbaterilor în cadrul Conciliului, în principal a contribuţiilor
acestuia la elaborarea documentelor adoptate. Rămân la fel de
elocvente şi aprecierile sale mai noi, făcute din perspectiva
timpului care a trecut, cu privire la ceea ce a însemnat acest
mare eveniment din istoria Bisericii Universale.

Colegul de gimnaziu al Papei,  Eugeniusz Mróz, a
consemnat într-o revistă poloneză întâlnirea insolită, avută
la 26 iunie 1967, când un alt amic de-al lor, Jurek Kugler, care
s-a apropiat de proaspătul mitropolit pentru a-l felicita,
adresându-i-se cu „Eminenţă“, a primit de la Cardinal
următoarea replică:  Jurek, ce-i cu tine, te-ai prostit?…

Paşi pe calea refacerii unităţii creştine
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De mai bine de 130 de ani, la Mănăstirea Curtea de Argeş
se află o Evanghelie unică în lume, pictată pe pergament şi
scrisă cu litere de aur chiar de către Regina Elisabeta, prima
regină a României.

 ...mănăstirea Curtea de Argeş, cel mai important monument
de arhitectură şi artă al Ţării Româneşti, a fost restaurată în
anii 1875-1886, sub conducerea arhitectului francez André
Lecomte du Noüy. În urma lucrărilor de restaurare, aceasta
a fost resfinţită pe 12 octombrie 1886 printr-un ceremonial
impresionant la care au participat regele Carol I şi regina
Elisabeta. Pentru cinstirea acestui eveniment atât de
important şi continuând, împreună cu soţul ei, regele Carol
I, tradiţia de ctitorire şi donaţie a domnitorilor români, regina
Elisabeta a dăruit mănăstirii Curtea de Argeş o Evanghelie
de dimensiuni mari, somptuos şi foarte bogat decorată, scrisă
şi pictată de ea însăşi. - scrie dr. Carmen Tănăsoiu de la Muzeul
Naţional de Artă al României într-un studiu dedicat chiar
Evangheliei de la Curtea de Argeş,

Evanghelia a fost descrisă şi publicată pentru prima dată de
către Grigore Tocilescu în Albumul omagial dedicat sfinţirii
Mănăstirii Argeşului publicat chiar în 1886: La începutul
anului 1886, Regina, împinsă de un sentiment pe cât de înalt,
pe atât de evlavios, începu să picteze un manuscript pe
pergament, destinat bisericei episcopală din Argeş.

Iată ce scria George Bengescu despre Evanghelia unicat în lume
în cartea Din viaţa Majestăţii sale Elisabeta, Regina României,
publicată în 1906 la Editura Socec&Co.: Acest nepreţuit odor este
scris întreg de M.S. Regina Elisabeta, pe 50 de pagini mari în
folio; fiecare pagină este încadrată într-un chenar lat de 15
centimetri şi alcătuit din motive diferite şi combinate după
inspiraţiune proprie: când flori de munte, rânduite cu gust, când
seminţe de paltin, când împletituri de arabescuri şi desemnuri
luate din ornamentica românească. Fundul fiecărei pagini este
deosebit colorat. Textul e scris cu aur sau cu argint, după cum
convine mai bine tonului coloarei. Fiecare pagină din cele 50
fiind unice în sine prin iniţiale, prin decoraţiune şi colorare,
destăinuieşte o intenţiune artistică şi o bogată imaginaţiune a
regescului lor autor.

Iată ce spune Regina Elisabeta, într-o scrisoare, trimisă pe
20 noiembrie 1886 prinţesei Elena Bibescu, despre cum au primit
credincioşii Evanghelia realizată de ea: Evanghelia mea a slujit
la inaugurare, toată lumea a sărutat-o şi mi s’a înfiorat pielea
pe mine văzând că lucrul mâinilor mele a devenit obiect de
veneraţie. Regele şi cu mine ne-am dus să’l vizităm pe episcop
şi l-am luat cu noi în trăsură, ca să meargă să ia Evanghelia
depusă de episcop în altar. S-a aşezat în uşa bisericii şi eu
întorceam paginile, explicându-le, iar bieţii oameni le
sărutau, la fel şi umerii şi mâinile mele şi mă blagosloveau

Evanghelia de aur
a Reginei Elisabeta, prima regină a României

– unică în lume

de o mie de ori – a fost una din cele mai frumoase zile din
viaţa mea. Un soare strălucitor lumina biserica ideală,
cuceritoare, atât de frumoasă, că, intrând în ea, am început
să plâng. Episcopul a făcut un lucru nefăcut, poate, niciodată
până atunci. Altarul fusese sfinţit şi noi, celelalte femei, îl
părăsisem când m’a chemat, m’a pus să sărut Evanghelia şi
altarul, binecuvântându-mă în acest timp. Am înţeles şi am
înălţat o rugă lui Dumnezeu. A auzit-o oare? Am să-ţi trimit
toată descrierea. Va apărea odată cu heliogravurile. Mi-am
îndoit credinţa de când m-am întors şi (André) Lecomte (du
Nouy) care e aici de mai multe zile îmi dă cele mai bune
poveţe. Mi-a spus în ziua aceea mai multe lucruri plăcute,
rămânând perfect calm, modestia întruchipată, cu ochii lui
trişti, mari şi părul albit. I-am spus: „Din fericire, nu aveţi
soarta lui Manole!” Mi-a răspuns: „Nu, eu n-am zidit
singur!”. Vorbesc mult cu el despre drama lui Manole, care
ar putea deveni minunată, dacă aş avea curajul să încep.
Subiectul mă obsedează. Mă gândesc la el zi şi noapte.
Doamne, dacă aş avea trei mâini drepte şi poate un mic
creier de schimb!….

Pe pagina verso a filei de titlu - aşa cum se precizează şi în
Albumul omagial al mănăstirii - regina Elisabeta a pictat 11
portrete ale celor dispăruţi care i-au fost dragi, rude şi prieteni.
În toate cele trei portrete de îngeri din medalioanele de sus
este mica prinţesă Maria, unica fiică a reginei, în amintirea
căreia a fost donată Evanghelia.

ÎPS Calinic, arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului, despre
Evanghelia unică în lume, aflată la Curtea de Argeş: Evanghelia
pictată pe pergament de către Regina Elisabeta este un unicat,
nu doar în România. Au fost alese, din Evanghelia după Sfântul
Ioan, cu deosebire, Cuvintele rostite de Domnul Iisus Hristos,
în Săptămâna Pătimirilor Sale. Marea şi sensibila artistă şi
poetă Carmen Sylva a închinat această capodoperă Domnului
Dumnezeu, Maicii Domnului şi fiicei Sale Maria, care a plecat
din lumea aceasta la doar 3 ani. Ca drept mărturie, acest
monument de evlavie şi aducere aminte poate fi admirat în
pronaosul Catedralei Sfântului Neagoe Vodă Basarab. După
moartea Regelui Carol, soţul Reginei Elisabeta, în septembrie
1914, după o domnie glorioasă de 48 de ani, acesta avea să se
odihnească în Catedrala Episcopală de la Curtea de Argeş.
Tot atunci, Regina Elisabeta s-a mutat în Palatul Episcopal
de la Argeş, unde doi ani, în fiecare zi, îmbrăcată în doliu, ca
o veritabilă călugăriţă ortodoxă, mergea de două ori pe zi la
mormântul lui Carol. În singurătate şi tristeţe a murit la 18
februarie 1916, fiind doborâtă definitiv de gripă şi congestie
pulmonară. Când am găsit în podul Palatului Episcopal
tabloul în creion al Reginei Elisabeta adormită în Domnul
arătându-ne ultima faţă regală, am avut bucuria a zice în
inima mea că se odihneşte mama de aur a României!.

Cine vizitează mănăstirea Curtea de Argeş, vechea ctitorie
a lui Neagoe Basarab, Domnitorul Ţării Româneşti între anii
1515 – 1517, poate vedea Evanghelia unică în lume, pictată
pe pergament şi scrisă cu litere de aur chiar de către Regina
Elisabeta, prima regină a României, şi oferită acestui sfânt
lăcaş în anul 1886.

George V. GRIGORE

(Surse: revista.bibliacad.ro; piterest.ru;
casa-regala.blogspot.com)

https://familiaregala.ro/istorie/regina-elisabeta

Povestea Evangheliei
unice în lume. A fost
scrisă cu litere de aur şi
pictată integral de către
prima regină a României
Evanghelia a fost donată
mănăstirii Curtea de
Argeş în 1886

„Alteţa Sa Serenisimă Principesa Elisabeth Pauline
Ottilie Luise de Wied s-a născut la 29 decembrie 1843, la
castelul Monrepos din Neuwied, căminul familiei sale.
Elisabeta era fiica Principelui Wilhelm Hermann Carol de
Wied – descendent al unei vechi familii renane, al cărei
arbore genealogic cobora până în secolul al XI-lea – şi a
Principesei Maria Wilhelmina Frederica Elisabeta de
Nassau. A fost botezată de Augusta, viitoarea Împărăteasă
a Germaniei. S-a căsătorit în 1869 cu Domnitorul Carol I,
cu care a avut o fetiţă, Principesa Maria (1870–1874).
Regina Elisabeta, supranumită Carmen Sylva, s-a stins
din viaţă la Bucureşti, la 18 februarie 1916.

(...) A fost inteligentă, cultivată, sensibilă, o scriitoare
distinsă şi o bună vorbitoare a mai multor limbi străine. A
scris cu aproape aceeaşi uşurinţă în germană, franceză,
engleză şi română. Când Elisabeta a venit la Bucureşti, în
noiembrie 1869, ştia, probabil, câteva cuvinte în
româneşte. După un deceniu, în anul 1878, începea
tălmăcirea versurilor lui Eminescu în limbi de mare circulaţie
ale lumii. Este autoarea a mai bine de cincizeci de volume
proprii, a unor traduceri din versurile populare româneşti
şi a unor poezii de Vasile Alecsandri şi Mihai Eminescu în
sunetele altor limbi. Regina Elisabeta a tradus cărţile lui
Pierre Loti sau Paul de St. Victor în germană şi a tradus
multe lucrări din germană în limba română.

Regina-poetă i-a tradus lui Eminescu, mai întâi,
„Melancolie”, primele versuri eminesciene publicate
vreodată în altă limbă. Despre unica întâlnire cu poetul,
Regina scria în jurnalul ei:

Eminescu ne apărea neliniştit şi răvăşit, ca venit
dintr-o altă lume; tenebros, el îmi amintea de Manfred şi
de Faust, de chipurile palide şi răvăşite ale marilor
romantici. (…) Avea pe chip acel vag surâs crispat şi
copilăresc ce se zăreşte pe portretul lui Shelley (…).
Eminescu se amuza deşirând fraze şi sonorităţi verbale.
Mi-a sărutat grăbit mâna, privindu-mă cu o privire potolită,
dar pătrunzătoare, ce voia parcă a-mi secătui spiritul,
spre a rămâne pentru el un subiect de curiozitate sau inte-
res; mă compătimi că nu cunoşteam îndeajuns Moldova
lui natală. Privirile-i căutau departe, dincolo de ziduri. 

(...) În toată viaţa mea, el a rămas pentru mine imaginea
Poetului însuşi, nici a celui blestemat, nici a celui inspirat,
ci a poetului aruncat dezorientat pe pământ, nemaiştiind
cum să regăsească aici comorile pe care le poseda. Avea
vocea răguşită, dar duioasă, ca a turturelelor spre toamnă.
Când i-am lăudat versurile, a înălţat din umeri: „Versurile
se desprind de noi ca frunzele moarte de copaci“, a suspinat
el, readus pentru o clipă la realitate. Regina unei ţări s-a
înălţat, spre cinstea ei, până la Regele poeziei româneşti… 

Regina a publicat mai multe volume de versuri, sub
pseudonimul Carmen Sylva. Protectoare a artelor şi
pasionată de pictură, Regina şi-a ilustrat uneori singură
volumele, cu graţioase desene. A lăsat miniaturi, portrete
în cărbune şi o superbă Evanghelie cu ilustraţii făcute de
ea, pe pergament.

Carmen Sylva a devenit în 1881 membră de onoare a
Academiei Române şi a fost distinsă, în 1888, cu
Premiul Botta al Academiei Franceze. 

În martie 1898 l-a cunoscut pe tânărul George Enescu,
pe care l-a numit „copilul meu de suflet“; până în 1914,
Enescu merge la Sinaia în fiecare vară. Saloanele de la Peleş
au ascultat de multe ori piese muzicale interpretate de
duetul Regina Elisabeta - pian şi George Enescu - vioară.
Regina i-a dăruit lui Enescu o vioară ”Amati”.

Regina a fost prietenă cu Împărăteasa Elisabeta a Austro-
Ungariei (supranumită Sissi), cu scriitorul francez Pierre
Loti (care a scris adesea despre graţia, bunătatea,
sinceritatea, inteligenţa strălucitoare şi modestia Reginei)
şi cu scriitoarea Elena Văcărescu, a purtat corespondenţă
cu artişti ca Auguste Rodin, Aristide Maillol sau Émile
Gallé, a fost citată de către Mark Twain sau Vincent van
Gogh, a fost admirată de Frédéric Mistral, Sully
Prudhomme, Leconte de Lisle, Guy de Maupassant, dar
şi de Theodore Roosevelt, preşedintele Statelor Unite ale
Americii; compozitorul Franz Xaver Scharwenka
(1850–1924) i-a dedicat unul dintre concertele sale pentru
pian, Charles Gounod i-a propus să îi scrie versurile pentru
o cantată, Nicolae Grigorescu a pictat pentru ea, iar
exploratorul Julius Popper i-a închinat descoperirile pe
care le-a făcut în Ţara de Foc.

Elisabeta a fost o îndrăgostită de natură (pseudonimul
ales vorbeşte chiar despre dragostea ei pentru păduri) şi
de folclor (obişnuia să poarte adeseori costumul naţional
românesc). (...)

Regina Elisabeta a avut o neobosită activitate socială şi
filantropică. (...)”
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