
T I B I S C U S
Publicaþie editatã de Facultatea de Jurnalisticã a Universitãþii „Tibiscus“ Timiºoara

Anul XI nr.2 (57) martie 2008

Studenþi
la Putere

p . 4-5
Istoria
presei
la prezent

p . 3

Campion
la „Tibiscus“

p . 14

Festivalul
Zilele
Basarabiei

p . 1 1
PT Europa
2.0

p . 16
Clubul
sportiv
„Tibiscus“

p . 15

Pactul pentru educaþie, prin care politicienii ºi-au luat
angajamentul cã vor lua mãsuri pentru reforma în
învãþãmânt, are o primire scepticã, dacã nu chiar ostilã,
în Timiº.
Noul pact pentru educaþie reprezintã un set de mãsuri
reformiste în domeniul educaþiei pe care reprezentanþii
tuturor partidelor politice semnatare se obligã sã le între-
prindã în cazul în care ajung la guvernare. Documentul
prevede, printre altele, modernizarea sistemului ºi a insti-
tuþiilor de învãþãmânt în perioada 2008-2013, prin alo-
carea anualã a minimum 6% din PIB pentru educaþie ºi
a minimum 1% din PIB pentru cercetare ºi garantarea
accesului neîngrãdit la educaþie gratuitã pânã la termi-
narea liceului. De asemenea, descentralizarea financiarã,
curicularã ºi de resurse umane, adoptarea principiului
„finanþarea urmeazã elevul/studentul“ ºi a principiului
finanþãrii multianuale în sistemul universitar sunt alte
principii reformiste prevãzute în Pact.
Sindicaliºtii din învãþãmânt par sã nu fi fost foarte impre-
sionaþi de semnarea Pactului pentru Educaþie. Virgil
Popescu, liderul Sindicatului „Spiru Haret“ Timiº, al
Personalului din Învãþãmântul Preuniversitar, spune cã
alocarea a 6% din PIB învãþãmântului nu este o noutate
ºi cã felul în care clasa politicã a decis sã acorde acest
procent  „e o prostie“. Liderul sindical timiºean mai spune
cã nu are cum sã nu fie sceptic cu privire la orice acþiuni
de acest gen ale clasei politice, „atâta vreme cât un
dascãl debutant are în continuare un salariu de 680 de
lei“.
Ilarie Bordeiaºu, preºedintele judeþean al unei alte mari
confederaþii sindicale din învãþãmânt, Alma Mater, sus-
pecteazã ºi el cã semnarea Pactului pentru Educaþie ar
putea fi o acþiune de imagine. „Nu vreau sã se adeve-
reascã ce spun, dar probabil cã ºi acest an va trece fãrã
sã se facã nimic practic pentru educaþie. Dincolo de orice
document semnat de partide, cred cã trebuie sã se facã
urgent ceva în sistemul educaþional, sã se revinã la cali-
tatea din urmã cu ceva ani, pentru cã aproape tot ce se
întâmplã în prezent este o ruºine, din punctul de vedere
al calitãþii ºi al bagajului de cunoºtinþe.“
O prioritate, despre care nu s-a vorbit este trierea univer-
sitãþilor existente, susþine Ilarie Bordeiaºu. „Militez pentru
reducerea numãrului acestor universitãþi care apar ca ºi
ciupercile dupã ploaie. În acest ritm o sã ajungem sã dãm
diplome de absolvenþi ºi unor retardaþi mental. Ceea ce se
face acum e, din punctul meu de vedere, campanie elec-

toralã. Eu personal nu am încrede în astfel de demersuri“.
Preºedintele judeþean al Alma Mater crede ºi el cã un
indicator foarte bun al felului în care clasa politicã se îngri-
jeºte de educaþie îl reprezintã salariile profesorilor.
Dr. Mihai Ionac, membru în Comisia Prezidenþialã pentru
Analiza ºi Elaborarea Politicilor din Învãþãmânt ºi cadru
didactic la Universitatea de Medicinã ºi Farmacie din
Timiºoara, e de pãrere cã, dincolo de toate conotaþiile
electorale ale semnãrii Pactului pentru educaþie, parafa-
rea acestui document reprezintã, totuºi, un pas înainte.
„Mie mi se pare un lucru foarte important cã partidele au
cãzut de acord ºi au semnat. Cã politicienii nu vor pune
bazã pe acea semnaturã, aºa cum mã aºtept eu, asta e
o altã problemã. Mãcar au luat la cunoºtinþã cã avem
nevoie de o strategie unitarã în educaþie, cã avem nevoie
ca învãþãmântul sã fie gratuit pânã la 18 ani, cã trebuie
sã-i învãþãm pe copii abilitãþi, nu sã le bãgãm în cap
cunoºtinþe scrise în cãrþi, trebuie sã-i învãþãm sã comu-
nice... Alte lucruri decât cele fãcute de ºcoala româneascã
în prezent.“
Nicolae Þãranu, doctor în economie, conferenþiar univer-
sitar la Facultatea de ªtiinþe Economice la Universitatea
de Vest, considerã Pactul pentru educaþie un act paralel
cu realitatea. „Nici unul dintre partide nu are o strategie
adaptatã pentru acest proiect. Dupã pãrerea mea, dacã
vrei sã nu rezolvi o problemã, faci un pact de acest fel.
Ei nu au niciun fel de coordonare. Sub ce autoritate
lucreazã? ªi cum transferã ei Parlamentelor viitoare
aceastã cerinþã de ameliorare a învãþãmântului? Viitorii
parlamentari nu au nicio obligaþie sã respecte un pact de
acest fel, pe care eu îl consider un document electoral“.
Nicolae Þãranu crede cã trebuie soluþionatã problema
unui cerc vicios în care se învârte învãþãmântul superior
românesc actual : „Multe posturi sunt vacante. Unii das-
cãli fac câte douã sau trei norme. Dacã s-ar ocupa com-
plet aceste posturi vacante, nu ar exista bani sã fie plãtiþi
profesorii. Iar taxele de 500 de euro, pe care le plãtesc
studenþii, nu ajung nici sã fie plãtiþi profesorii. Ca atare,
dacã în urmã cu ceva timp exista o medie de 36 de ore
de curs ºi seminar pe sãptãmânã pentru studenþi, acum
s-a ajuns la 20 de ore. Învãþãmântul superior a devenit
un fel de ºcoalã profesionalã. Nimeni nu poate spune
acum, în mod sincer, cã e mulþumit de calitatea învãþã-
mântului. Pânã nu o sã vãd cã se fac schimbãri, din
acest punct de vedere, nu pot considera acest gen de
«pact pentru educaþie» altceva decât demagogie“.
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Pentru cã s-a dat sfoarã-n þarã, s-au împãrþit rãvaºe prin
oraºe, pe la colþ s-a ciripit… ºi dacã mai ai idei continuã.
Nu trebuie sã ai 90/60/90 (sau dacã ai nu-i nici un bai) ºi
nici nu trebuie sã fi idolul suflãrii feminine (poþi doar sã
pretinzi), ca sã ai cele mai faine idei. Dacã te nãpãdeºte
creaþia în cele mai interesante ºi intime locuri ºi nu ai ce sã
faci cu ea, vino pe la noi. Adicã, vrem sã spunem cã nu
conteazã cine eºti sau ce studiezi, dacã ai ceva interesant
de spus ºi scris, hai, vino la noi.
Nu am presãrat pânã în redacþie firimituri, cum a fãcut
Grettel, aºa cã nu ai cum sã ajungi la noi, decât dacã îþi

dezvãluim: Timiºoara, str. Lascãr Catargiu, nr. 4-6, etaj IV,
sala 406 sau e-mail: redactia_tibiscus@yahoo.com.
Noi nu încercãm sã descoperim viaþa pe Marte ºi nici  nu
facem radiografii dentare ca sã descoperim cine eºti.

Noi ne jucãm cu IDE
EA .

Prinde tupeu ºi hai sã ne jucãm împreunã. NOI te aºtep-
tãm la adresã, iar TU nu trebuie sã vii cu ziarul sub braþ sau
cu garoafa roºie, VINO pur ºi simplu.

Vino ºi fãrã invitaþie, dacã ai chemare!

Studiile din ultima vreme evidenþiazã o
modalitate pragmaticã de aprofundare a
istoriei existenþei omului. Bunãoarã, unii
cercetãtori, în refacerea itinerarului parcurs
de comunicarea umanã de la începuturi ºi
pânã în prezent, apeleazã la teoria tranziþii-
lor, fragmentând, pe baza acestei teze, pro-
cesul evolutiv de milioane de ani ai exis-
tenþei omului, în etape distincte, fiecare
având consecinþe sociale individuale ºi de
grup.
Prima dintre acestea, epoca semnelor ºi
semnalelor, a început cu mult înainte
ca strãmoºii noºtri primitivi sã meargã în
poziþie verticalã. Astfel de fiinþe preumane
comunicau precum celelalte mamifere, rolul
decisiv îl jucau, în timpul dialogului, reacþiile
moºtenite sau instinctuale. Pe mãsurã ce
capacitatea lor de învãþare a sporit de-a lun-
gul a milioane de ani, sistemele de comuni-
care bazate pe semne ºi semnale au evo-
luat, devenind mai elaborate ºi, totodatã,
mai eficiente.
O spectaculoasã schimbare s-a înregistrat
în momentul în care fiinþele umane au pãºit
în vremea vorbirii ºi a limbajului, iar mai
apoi în epocile scrisului ºi ale tiparului în
afara scrisului, una din cel mai mari realizãri
ale omului a fost inventarea tiparului. O
descoperire care a uimit, la acea vreme,
lumea cu ºtiinþã de carte.
Dezvoltarea rapidã a tiparului în urmãtorii
ani a fost posibilã ºi datoritã unei alte
descoperiri, la fel de importantã, fãrã de
care tiparniþa lui Gutenberg ar fi rãmas un
simplu obiect decorativ în muzeul din Mainz
– hârtia.
Astfel, cu o repeziciune de fulger, tehnologia
tiparului a împânzit toatã Europa, fiinþa
umanã pãºind într-o nouã etapã istoricã:
epoca mijloacelor comunicãrii de masã.
Aceastã tranziþie s-a declanºat la începutul

secolului al XIX-lea, o datã cu apariþia zia-
relor de largã circulaþie, a telegrafului ºi tele-
fonului, dispozitive electrice binevenite pen-
tru activitatea ziaristicii propriu-zise de mai
târziu.
Evident, în evoluþia omenirii, au urmat ºi alte
epoci, la fel de importante, unele revoluþio-
nând chiar spaþiul ºi timpul, asupra cãrora
nu este cazul sã zãbovesc, în acest context.
Este de reþinut, în schimb, cã aceastã teorie
a tranziþiilor a fost una de acumulare ºi de
combinare. Strãmoºii noºtri, de pildã, au
învãþat sã foloseascã semnele ºi semnalele,
astãzi, noi le folosim încã, dar pe scarã mai
largã ºi la alþi parametri de  valori. Apoi, s-
au adãugat scrisul, tipãritul ºi dialogul de
masã.
În concluzie, istoria comunicãrii umane,
etapele sale evolutive, nu trebuie privite ca
intervale de timp monolitice ºi rânduite în ºir
indian, ci ca împletituri mobile, cerute de
evoluþia societãþii. Rezultã cã natura proce-
selor de comunicare din cadrul unei soci-
etãþi este legatã, în mod semnificativ, de
fiecare aspect al vieþii zilnice a oamenilor
care fac parte din ea. Acest principiu de
existenþã este general valabil, indiferent
dacã perioada la care ne referim se cheamã
epoca semnelor sau a tiparului.
În acest fel se explicã ºi apariþia ziarului; ca
produs unitar, el nu ºi-a fãcut prezenþa
brusc în lume, ci treptat, ca urmare a unor
acumulãri cantitative ºi calitative ale fiinþei
umane, acestea, sub genericul precursori,
îmbrãcând diferite nume: cronici, în Babilon
ºi Egipt; efemeride, în Grecia anticã; TiBao,
în China; Analele pontifilor (Annales maximi,
Annales Pontificum, Commentarii pontificum),
la romani; cronici orale, îmbrãcând în a
doua parte a evului mediu un caracter orga-
nizat; gazeta manuscris, în Italia, Germania,
Franþa, Anglia ºi Rusia.

Ioan DAVID

mailto:redactia_tibiscus@yahoo.com
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PRIMUL CONGRES NAÞIONAL DE ISTORIE A PRESEI A AVUT LOC,
ÎN WEEKEND, LA UNIVERSITATERA DE VEST „VASILE GOLDIª”

Zeci de specialiºti în domeniul istoriei presei, jurnaliºti, directori de biblioteci sau editori au partici-
pat, la Castelul de la Macea, bazã a Universitãþii de Vest „Vasile Goldiº“ Arad, la o manifestare
ºtiinþificã de mare anvergurã: primul Congres Naþional de Istorie a Presei.
Evenimentul a fost organizat de Asociaþia Românã de Istorie a Presei (ARIP), în colaborare cu
Uniersitatea de Vest „Vasile Goldiº” Arad, a cãrei conducere a înþeles sã sprijine acest congres,
atât prin gãzduirea sa, cât ºi prin implicare activã în tipãrirea „Revistei române de istorie a presei”
ºi prin derularea unor proiecte ample, în parteneriat.
Membrã a acestei asociaþii, Universitatea de Vest „Vasile Goldiº“ Arad a fost reprezentatã la reuni-
unile prealabile ale ARIP, ocazie cu care s-a consolidat aceastã colaborare esenþialã pentru dome-
niul istoriei presei în România.
Deºi reuniunea de la Arad a fost numitã „Congres naþional“, aceasta a avut o deschidere spre
internaþional, prin participarea unor profesioniºti în domeniu din Republica Moldova.
Scopul organizãrii Primului Congres Naþional de Istorie a Presei a fost, pe de o parte, demararea
unui proiect grandios, care implicã forþe intelectuale din întreaga þarã ºi care este coordonat de
vicepreºedintele Asociaþiei Române de Istorie a Presei, conf. univ. dr. Marian Petcu, de la
Universitatea Bucureºti: o istorie a presei din România în date.
Pe de altã parte, s-au pus bazele viitoarelor direcþii de colaborare între ARIP ºi UVVG, în urma dis-
cuþiilor dintre conducerea organismului, reprezentatã de preºedinte, prof. univ. dr. Ilie Rad, de la
Universitatea „Babeº Bolyai“ Cluj-Napoca, ºi conducerea Universitãþii de Vest „Vasile Goldiº“ Arad,
prin persoana Rectorului, prof. Univ. dr. Aurel Ardelean.
Invitaþii din întreaga þarã au participat, înaintea începerii lucrãrilor, la o întâlnire de bun venit cu
membri ai Senatului UVVG, pentru ca mai apoi, sub conducerea conf. univ. dr. Marius Grec,
decanul Facultãþii de ªtiinþe Umaniste, Politice ºi Administrative, ºi a celorlalþi organizatori, sã
viziteze câteva dintre obiectivele de referinþã ale Universitãþii care poartã numele unui mare om al
istoriei naþionale, dar ºi al unui mare jurnalist, care a fost Vasile Goldiº.
Oaspeþii, mulþi dintre aceºtia de strictã specialitate, provenind din biblioteci judeþene sau chiar cen-
trale, au avut astfel oportunitatea de a studia manuscrise ale patronului spiritual al UVVG, dar ºi
alte documente de epocã, ziare ºi reviste rare, expuse la Muzeul Memorial „Vasile Goldiº“ sau
existente în colecþia bibliotecii instituþiei.
De asemenea, dupã un periplu pe la câteva dintre facultãþile Universitãþii de Vest „Vasile Goldiº“,
participanþii la Congres au vizitat ºi impresionanta colecþie „Doina ºi Baruþu T. Arghezi”, incluzând
obiecte de artã dintre cele mai diverse, dar ºi manuscrise ale marelui poet ºi pamfletar român.
Alãturi de realizarea proiectului vizând istoria presei din România în date, ARIP ºi-a propus ºi orga-
nizarea unui Muzeu al Presei Româneºti, aspect în privinþa cãruia va beneficia, din nou, de sprijin-
ul UVVG, dar ºi tipãrirea de reviste, cãrþi de specialitate, acordarea de burse sau sprijinirea unor
manifestãri ºtiinþifice care sã ducã, finalmente, la consolidarea domeniului istoriei presei în þara
noastrã ºi la formarea unei comunitãþi ºtiinþifice de specialitate, la nivelul exigenþelor internaþionale.
La Castelul de la Macea, o primã parte a lucrãrilor s-au axat pe discutarea proiectului lansat, cu
dezbateri metodologice ºi cu prezentarea, de cãtre unii reprezentanþi ai judeþelor mai „harnice“, a
materialului deja pregãtit pentru a face obiectul volumului proiectat. Dupã finalizarea acestor dis-
cuþii, a avut loc o multiplã lansare de carte, cu precãdere de profil, astfel cei prezenþi având oportu-
nitatea de a lua contact cu ultimele noutãþi în domeniu.
A doua parte a lucrãrilor a cuprins lucrãri pe secþiuni, care vor fi reunite, cu sprijinul „Vasile Goldiº
University Press“, într-un volum special. Înainte de finalizarea Congresului, conf. univ. dr. Marian
Petcu a declarat: „Asistãm la un miracol. Am reuºit sã mobilizãm cadre universitare, directori de
biblioteci, cercetãtori ºi jurnaliºti din toatã þara, care, entuziaºti, îºi propun sã conlucreze pentru
un proiect comun.“

Mariana CERNICOVA

Primul congres naþional de istorie a presei româneºti a avut
loc, în perioada 28-30 martie, la Arad ºi la castelul Macea, din
apropiere.
Manifestarea, organizatã de Asociaþia Românã de Istorie a
Presei (ARIP) ºi gãzduitã de Universitatea „Vasile Goldiº“ din
Arad, a reunit cercetãtori din toatã þara ºi din Republica
Moldova.
De la Universitatea „Tibiscus“, au participat la lucrãrile congre-
sului conf. univ. dr. Mariana Cernicova ºi conf. univ. dr. Ioan
David.
Deºi principalul obiectiv al întâlnirii a fost elaborarea metodolo-
giei pentru realizarea unui volum colectiv de istorie a presei
româneºti în date, participanþii nu au putut ajunge la consens,
datoritã numeroaselor dificultãþi terminologice ºi de clasificare
pe care le ridicã un asemenea proiect.
„Asociaþia Românã de Istorie a Presei are mai multe obiective,
între care acest proiect ºtiinþific (istoria presei din România în
date), o publicaþie ºtiinþificã – ea existã, aici vom lansa
numãrul III ºi un proiect ambiþios, ºi anume Muzeul Presei din
România“, spune conf. univ. dr. Marian Petcu, vice-preºedinte
ARIP.
România este singura þarã din Europa care nu are nici mãcar
o secþie muzealã de istorie a presei, de un muzeu al presei
nici nu poate fi vorba, datoritã lipsei resurselor necesare pen-
tru realizarea unui astfel de aºezãmânt.
În Banat existã, totuºi, un muzeu al presei, dar nu la Timi-
ºoara, ci la Jimbolia, care a fost inaugurat în septembrie 2007,
la iniþiativa poetului Petre Stoica. Muzeul, care poartã numele
patriotului bãnãþean Sever Bocu, cuprinde ziare, almanahuri,
calendare, manifeste de pe actualul teritoriu al României,
indiferent de limba în care au fost tipãrite, colecþii rare din sec-
olul al XVIII-lea, titluri celebre, precum ºi presa diasporei.
Dintre titlurile remarcabile amintim „Albina româneascã“,
„Curierul de ambe sexe“, „Gazeta de Transilvania“, „Dacia“,
„Contemporanul“, „Familia“.
„Mai am presã interbelicã, apoi din 1946 ºi pânã în 1989. Din
presa de dupã Revoluþie am adunat câtã s-a putut, cu precã-
dere numãrul unu. Sunt conºtient cã un muzeu de tipul ãsta
nu poate avea totul, cum nici Academia Românã nu are.
Unele colecþii le-am întregit cu duplicate, însã foarte puþine.“,
spune fondatorul muzeului, Petre Stoica.
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Zece studenþi jurnaliºti de la
Universitatea „Tibiscus“,
coordonaþi de conf. univ.
Mariana Cernicova ºi de lect.
univ. Daniel Ciurel au partici-
pat la seminarul de informare
„Jurnalistul – identitãþi profe-
sionale multiple“, în perioada
17-19 martie, la Bucureºti.
Acþiunea s-a desfãºurat cu
sprijinul parlamentarului
timiºorean Petru Andea, vice-
preºedinte al Comisiei de
Învãþãmânt a Camerei
Deputaþilor.

Excursia începe cu întâlnirea,
în Gara de Nord din Timiºoara,
unde studenþii apar somnoroºi,
dar entuziaºti, într-o dimineaþã
ploioasã de început de primã-
varã. Drumul pânã în Capitalã
nu putea fi lipsit de peripeþii,

aºa cã eu ºi încã o colegã am
rãmas „amanet“ în Craiova,
pentru cã am coborât sã
cumpãrãm una-alta, important
e cã am ajuns în Bucureºti doar
cu o orã întârziere ºi cu câteva
julituri din cauza unei cãzãturi
banale.
Aºadar tot grupul format din
zece studenþi din anul I ºi al III-
lea ºi cei doi profesori sunt în
complexul Regie din Bucureºti,
cazaþi la cãmin… ca studenþii.
Prima searã s-a lãsat fãrã
„derbederii“, vorba unui coleg,
din cauza oboselii de pe tren ºi
probabil cu gândul la ziua de
mâine, când urmeazã sã vizi-
tãm Casa Poporului, aºa cã
ne-am relaxat la o plimbare prin
Bucureºti.
E din nou dimineaþã, chiar prea
dimineaþã, suntem pe drumul ce
duce la Palatul Parlamentului.
Dupã ce trecem de controlul
sever de la intrare, ajungem la

etajul III, unde asistãm la o dez-
batere care vizeazã predarea
religiei în ºcolile publice, pre-
cum ºi manualele de religie.
Aici i-am putut vedea în acþiune
pe rezentanþii Ministerului
Educaþiei ºi Cercetãrii, pe
reprezentanþii cultelor religio-
ase, pe cei de la Liga Pro
Europa, precum ºi pe cei care
fac parte din comisia de
învãþãmânt. Dezbaterea nu a
dus la nici un rezultat, ci doar
cei prezenþi ºi-au exprimat
punctele de vedere, fãrã a se
asculta reciproc, aºadar o dis-
cuþie formalã unde, noi, tinerii
jurnaliºti, am fost confundaþi cu
niºte elevi cãrora le pasã de
religia care o învaþã în ºcoli.
Dupa o cafea la bufetul de la
etajul trei al Casei Poporului,
începe partea mai animatã a
vizitei în aceasta clãdire, unde
pregãtirile pentru summitul
NATO sunt în toi, mobilier nou,

mocheta de unicã folosinþã ºi
mulþi oameni care muncesc de
zor, în timp ce noi intrãm la loja
presei din Camera Deputaþilor,
pentru a asista la un vot final.
Parlamentarii încep sã aparã
rând pe rând ºi sã îºi ocupe
locul în salã. În ordine, ca la
ºcoalã, reprezentanþii grupurilor
parlamentare merg pe podium
ºi îºi expun punctul de vedere,
din nou fãrã ca ceilalþi sã
asculte ce au de zis. Poate una
din problemele României este
lipsa de comunicare sau dezin-
teresul faþã de ceilalþi sau chiar
interesul prea mare de sine…
Vizita noastrã se încheie cu un
prânz la cantina Parlamentului
unde mâncarea e ca la  mama
acasã, dupã care am mers sã
ne ridicãm ustensilele cu care
nu am avut voie sã intrãm în
palat.
Dupã douã ore de relaxare în
parcul Ciºmigiu, urmeazã vizita
la Centrul pentru Jurnalism
Independent. Suntem întâm-
pinaþi de directorul adjunct
Mihaela Danga, care ne face o
prezentare a centrului ºi ne
povesteºte „cu ce se mãnâncã“
CJI-ul.
Urmeazã întâlnirea cu Bogdan
Manolea, specialist în legislaþia
internetului ºi Ioana Avãdani,

director executiv CJI.
Bogdan ne vorbeºte despre
drepturile de autor, subiect puþin
cunoscut de majoritatea jur-
naliºtilor, în mod paradoxal.
ªi pentru cã la final se pãs-
treazã ce-i mai bun, când eram
extenuaþi dupã o zi lungã,
apare un bãiat pe nume Dan
Tapalagã, jurnalist la hotnews.ro
(ex-Evenimentul Zilei, ex-purtã-
tor de cuvânt al ministrului
Monica Macovei, ex-România
Liberã, ex-etc.) care ne-a scos
din monotonie ºi ne-a explicat,
într-o discuþie amicalã ºi direc-
tã,  ce înseamnã jurnalismul.
Dan ne-a prezentat ºi a rãspuns
întrebãrilor despre deciziile edi-
toriale în redacþie, dilemele
etice, documentarea sau spe-
cializarea jurnalistului modern.
Jurnalistul a accentuat impor-
tanþa specializãrii jurnaliºtilor în
actualul peisaj media din
România.
Vizita la CJI s-a încheiat cu
schimburi de e-mailuri la un
pahar de apã de la dozatorul
din hol.
Seara a început cu un billiard la
un club din Regie, dupã care,
dãrâmaþi de obosealã, urcãm
cu greu cele cinci etaje ale
cãminului unde eram cazaþi ºi
executãm somn.

JURNAL DE CÃLÃTORIE

Dacã mã gândesc bine, totul a început de dimineaþã. Toþi eram deja în tren, iar Dan a urcat în
ultimul  moment –  poate cã el a dat „startul“ la ce urma sã se întâmple peste câteva ore. Îmi ima-
ginam drumul mai plictisitor decât a fost, pânã sã ajungem în Craiova, unde trebuia sã staþionãm
10 minute. Stãteam de câteva ore bune în aceeaºi poziþie ºi am hotãrât sã coborâm în garã sa ne
revenim ºi totodatã sã ne cumpãrãm câte ceva. Cum gara era în renovare, nu exista nici un butic
prin apropiere, aºa cã a trebuit sã ocolim puþin panã am gãsit ceea ce cãutam. Protagoniºtii eram
Marco, Narcis ºi cu mine. În timp ce ne „fãceam cumpãrãturile“, Marco a primit un telefon prin care
era anunþat cã trenul nostru pleacã, aºa cã a dispãrut de lângã noi, dovedindu-ºi talentele de atlet.
Eu ºi Narcis am rãmas pe acel peron plin de cãrãmizi ºi materiale de construcþii, foarte nervoºi ºi
indignaþi, în timp ce trenul se depãrta uºor cu tot cu bagaje, colegi, speranþe... În cele din urmã
aflãm cã urmãtorul tren urma sã vinã în câteva minute ºi ne-am gândit cã avem o ºansã sã îl prin-
dem. În timp ce Narcis alerga de zor pe lângã trenul care era deja în miºcare, urmeazã faza
incredibilã cu acesta, care, disperat sã îl prindã, aleargã cu plasa plinã cu doze ºi se prãbuºeºte,
fiind înconjurat de adevãrate fântâni arteziene care se epuizau în jurul lui. Supãrat de cele întâm-
plate se hotãrãºte sã renunþe la berile cu pricina ºi face o donaþie amãrâþilor din garã. Dupã acest
episod plin de acþiune ºi amuzament (numai noi ºtim prin ce am trecut) ne-am calmat ºi cãutam
amândoi soluþia salvatoare. Eu nu aveam de gând sã aºtept în garã patru ore pânã la venirea
urmãtorului tren, aºa cã am cãutat autogara, care nu era departe de locul unde ne aflam. Norocul
a fost cã maxi-taxi care mergea spre Bucureºti pleca în 10 minute ºi ne-am aflat printre ultimii care
au ocupat locurile rãmase. Drumul nu a fost deloc confortabil, mai ales cã cele patru ore pânã la
destinaþie au fost zdruncinate, gãlãgioase ºi urât mirositoare. Dar am ajuns la concluzia: mai bine
mai târziu decât deloc!

Oana CALANGIU

Bogdan Manolea detal iazã  leg is laþ ia  dreptulu i  de  autor

Delegaþ ia  de jurnal iº t i  d in  Timiºoara  pe st rãz i le  Capita le i
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E deja ultima zi a vizitei noastre
în Bucureºti, în care vizitãm
Casa Presei mai exact agenþia
naþionalã de presã Rompres.
Odatã ajunºi acolo, suntem invi-
taþi în sala directoralã ºi suntem
întâmpinaþi cu apã ºi ceva de
ronþãit. Reprezentanþii condu-
cerii Rompres ne povestesc
cum funcþioneazã agenþia
naþionalã de presã. Dupã un tur
al redacþiilor primim cadouri

(cãrþi ºi materiale promoþionale).
Ajungem în Piaþa Romanã,
unde luãm prânzul la Pizza
Hutt.
Dupã masa copioasã, conf. dr.
Marian Petcu, de la Universi-
tatea din Bucureºti ne duce la o
plimbare prin Bucureºtiul
gazetãresc de altãdatã ºi ne
povesteºte despre fiecare
clãdire în parte.
Mult respect pentru acel om,

care ºtie cam tot ce înseamnã
istoria jurnalisticii bucureºtene.
Frigul s-a lãsat odatã cu venirea
serii, ceea ce înseamnã cã tre-
buie sã ne îndreptãm spre
cãminul unde suntem cazaþi
pentru a ne face bagajele ºi a
ne îndrepta spre garã azimut –
Timiºoara.

Narcis ARJOCA

O ALTA FAÞÃ A BUCUREªTIULUI

Cu prilejul  vizitei fãcute de studenþii Universitãþii Tibiscus, conf.
dr. Marian Petcu, de la Facultatea de Jurnalism ºi ªtiinþele
Comunicãrii a Universitãþii din Bucureºti a stabilit un traseu care
a cuprins pe lângã palate ale presei ºi o serie de clãdiri vechi
cu importanþã semnificaþie istoricã.  Ce m-a frapat încã din
primul moment a fost mãrimea clãdirilor ºi starea în care unele
au ajuns azi din cauza nepãsãrii autoritãþilor.
Cea mai impresionantã construcþie civilã din România ºi cea
mai costisitoare pânã la apariþia Casei Poporului, cum a  fost
numit iniþial Palatul Parlamentului a fost Casa Scânteii, actuala
Casã a Presei. Povestea ei începe la 25 iulie 1949, când Biroul
Politic al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român a
decis construirea unei clãdiri care sã poatã adãposti o nouã
rotativã  pentru ziarul „Scânteia“.  De la început întreg proiectul
a întâmpinat numeroase impedimente de ordin financiar ºi
politice, ajungându-se într-un final la terminarea proiectului, cu
bani din buzunar de la ziariºtii din vremea aceea, renunþându-
se  însã la ideea de a ridica un cartier de locuinþe  pentru
ziariºti ºi tipografi, în proximitatea  Casei, precum ºi alte ele-
mente   din proiectul iniþial.
Printre primele palate vizitate a fost cel al Sindicatului Ziariºtilor
care, în cursul anilor, a avut diferite întrebuinþãri: teatru, bãnci,
societãþi comerciale ºi din nou teatru („Foarte Mic“). În prezent
clãdirea se aflã în posesia Ministerului Culturii, cu toate cã
Uniunea Ziariºtilor  Profesioniºti a avut o tentativã de recupe-
rare  în anul 2004, fãrã succes însã.
Palatul Universul se aflã la intersecþia strãzilor Brezoianu ºi
Constantin Mille. Lucrãrile la palat s-au dovedit a fi mai dificile
ºi mai costisitoare decât pãreau la început, îndeosebi din cauza
infiltraþiilor de apã (din lacul Ciºmigiu, aflat în apropiere), care
i-a obligat pe constructori sã izoleze clãdirea cu o placã uriaºã
de beton (40-60 de centimetri grosime), sã dreneze ºi sã con-
solideze  terenul.
Am lãsat pentru sfârºit o clãdire care a avut parte de o istorie
zbuciumatã ºi contradictorie ºi anume Palatul Curentul, constru-
it de Pamfil ªeicaru. El a adãpostit mai multe publicaþii ale
Societãþii Curentul. Despre ªeicaru se susþinea în vremea
respectivã cã era o persoanã controversatã ºi cã el ºi-a con-
struit acest palat prin intermediul ºantajului (circula în perioada
respectivã butada „ºantajul ºi etajul“. Replica lui la aceastã afir-
maþie a fost: „Dacã ar fi aºa, casa ajungea pânã la Dumnezeu“.
În zilele noastre el gãzduieºte Institutul Naþional de Administraþie.

Alexandru BULZ

Conducerea Rompres  ne prez intã act ivi tatea agenþ ie i

Vizita la Bucureºti a unui grup de zece studenþi de la
Facultatea de Jurnalisticã din cadrul Universitãþii
Tibiscus a reprezentat un mare plus pentru viitorii
jurnaliºti.
În comparaþie cu anul trecut, activitatea desfãºuratã
a fost mult mai dinamicã, plinã de interes, ºi datoritã
întâlnirii cu jurnalistul Dan Tapalagã, participarea la
dezbaterea din Camera Deputaþilor, care a avut ca
temã religia în ºcoli, vizita la Rompres etc.
O contribuþie deosebitã la aceastã reuºitã a avut-o ºi
domnul Marian Petcu care, în ciuda temperaturii
scãzute de afarã, a avut bunãvoinþa de a strãbate pe
jos, alãturi de noi, o parte din Bucureºti, pentru a ne
prezenta principalele clãdiri istorice în care îºi
desfãºurau în trecut activitatea gazetarii români.

Dacã pânã acum am pus pe tapet pãrþile pozitive,
din pãcate în cele ce urmeazã voi detalia un eveni-
ment mai puþin plãcut, ºi anume lipsa unitãþii ºi coe-
ziunii grupului participant la aceste activitãþi. În dupã
amiaza zilei de 18 martie, dupã masa de la restau-
rantul Parlamentului, trei „minunaþi ºi conºtiincioºi”
colegi din anul I s-au gândit sã sfideze grupul ºi sã
treacã la o binemeritatã „siestã“ dupã o zi de muncã
epuizantã.
Norocul acestor „pui de zmei“ a fost existenþa tele-
foniei mobile ºi indulgenþa conducãtorilor grupului,
care au reuºit sã-i readucã cu picioarele pe pãmânt.

Marco CRIªAN

O EXPERIENÞÃ DE NEUITAT

La etajul I al clãdirii în care funcþioneazã
Rompres, am fost întâmpinaþi, într-o sala de
protocol, de directorii adjuncþi Argentina Traicu
ºi Paraschiv Marcu ºi de Magda Bunea, direc-
tor de marketing.
Cei trei ne-au fãcut o prezentare amplã a
agenþiei, a istoriei ºi evoluþiei acesteia.
Deºi se aflã în subordinea Parlamentului,
Rompres nu primeºte preferenþial contracte
pentru furnizarea ºtirilor de la instituþiile pu-
blice.
Rompres este ºi o ºcoalã de gazetãrie, dar
mulþi jurnaliºti care au lucrat la aceastã agenþie
au plecat la instituþii concurente, datoritã
salariilor mici. În ultimii ani, datoritã schimbãrii
modului de lucru, a informatizãrii ºi a creºterii
nivelului retribuþiei, se înregistreazã o miºcare
în sens invers: mulþi ziariºti din media private

vin la Rompres.
Dupã prezentare, am vizitat redacþiile de ºtiri
interne, externe ºi de fotoreportaj.
Rompres deþine un fond excepþional de foto-
grafie  de presã, care este în curs de digita-
lizare. Arhiva cuprinde filme ºi fotografii din
perioada interbelicã ºi comunistã, este foarte
bine pusã la punct ºi pãstratã într-o ordine per-
fectã.
Am avut ocazia sã vedem cum se transferã
ºtirile de arhivã în formatul special pentru
arhivare, ce detalii li se ataºeazã ºi cum
ajunge la redactorul-vizor pentru a fi inserate
ca background pentru ºtirile curente ºi apoi
trimise pe canalul dorit.

Claudia PLÃCINTÃ
Mariana TORZ

ROMPRES – AGENÞIE ªI ªCOALÃ DE PRESÃ
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Cornel HARANGUª

C O G I T O

Într-un fel, pentru gândirea
omului de rând, dar ºi pentru
cea a savantului care se
opreºte la o fenomenologie
descriptivã a realului, nu existã
universalitate, pentru cã oricare
stea ºi oricare planetã, ca sã nu
mai vorbim de oricare fiinþã vie,
este deosebitã una de cealaltã.
Cuvintele universal, universali-
tate, au multe sensuri, dar cel
originar este acela care
porneºte de la univers ca refe-
rent al unui enunþ sau al unor
enunþuri presupuse a avea va-
labilitate strictã pentru oricare
din pãrþile universului.
Dacã filosofia clasicã vehicula
cu încredere ideea de univer-
salitate (de exemplu, Hegel)
filosofia mai nouã a denunþat-o
ca pe o iluzie (de exemplu,
Wittgenstein).
Ideea universalitãþii a fost multã
vreme ordonatoare pentru idea-
lul cognitiv al discursului filoso-
fic pentru cã, aºa cum a arãtat
postmodernismul, asociatã cu
ideea raþionalitãþii, a dus la con-
ceptul raþionalitãþii unice sau
verticale, cãreia i s-a subordo-
nat întreaga strãdanie a logicii.
Dar universalitatea, raþionali-
tatea unicã ºi logicitatea unicã
au fost spulberate de relativis-
mul postmodernist. Acesta a
înlocuit vechiul discurs al
filosofiei, lustruit pânã la invul-
nerabilitate, cu discursul tipic
relativist al retoricii, teoriei argu-
mentãrii, gândirii critice ºi altele
asemenea. Aceastã schimbare
nu este o simplã complacere în
particularitatea egoticã, ci o
reacþie la panorama oferitã de
înaintarea gândirii filosofice ºi
ºtiinþifice. Imaginea lumii, cum
ar spune Martin Heidegger, se
schimbã, dar gândirea ºi per-
cepþia nu pot ieºi din aceasta:
de aceea, trebuie sã accepþi ºi
imaginea schimbatã. Iar relativi-
tatea a devenit cheia acestei
schimbãri ºi caracteristica noii
lumi vãzute sau gândite.
Cu toate acestea, ideea univer-
salitãþii nu poate fi ºtearsã
definitiv ºi în totalitate din
mintea noastrã. Aº aminti o
urmã puternicã a ei, antiteza lui
Claude Levy-Strauss, despre
care unii spun azi cuvinte rele,

potrivit cãreia natura este uni-
versalã, iar cultura este istoricã
ºi particularã. Desigur, aºa este,
dar dacã acceptãm acest lucru
este necesar sã facem unele
precizãri. Natura este univer-
salã, dar nu sub aspectul
aparenþei  fenomenale, obiect al
descrierii, ci prin legile acesteia.
O lege a naturii este aceeaºi în
oricare parte a universului ºi se
manifestã ori de câte ori sunt
îndeplinite condiþiile care fac
posibilã manifestarea legicã
respectivã. Schimbarea acelor
condiþii nu suprimã universali-
tatea descrisã a legii. Ideea cã
schimbarea condiþiilor naturale
de manifestare a unei legi duce
la schimbarea modului de mani-
festare a legii este destul de
dubioasã. Pãrerea ar fi cã nu
legea se schimbã în atari situ-
aþii, ci efectele manifestãrii ei,
efecte care þin de condiþiile
însele ºi nu de lege. În fine,
asupra acestor lucruri delicate
se mai poate medita1.
Iar cultura este într-adevãr par-
ticularã ºi istoricã, dar nu în
sensul cã nimic universal nu se
poate manifesta sau descoperi
în substanþa ei, adicã un univer-
sal care se poate contrapune
unui anumit particular. Pentru a
judeca problema pusã ne
putem axa pe un domeniu
determinat al culturii. Dacã vom
considera cultura  ºtiinþificã un
compartiment al culturii în
ansamblu, atunci cultura
moralã, dreptul ºi politica consti-
tuie un alt compartiment mare
al acesteia, pe care l-am putea
numi culturã practicã: o culturã
care îmbinã structurile de
conºtiinþã corespunzãtoare cu
acþiunea practicã. Dacã medi-
tãm asupra acestei culturi prac-
tice, întrebarea pe care ne-o
putem pune, în sensul tematicii
aici abordate, ar fi aceea dacã
în cadrul ei putem numi univer-
salul. Iar rãspunsul la întrebare
este pozitiv. Ce anume este uni-
versal în aceastã culturã ? Fãrã
sã complicãm prea mult
lucrurile, vom spune cã în
aceastã zonã universalã este
norma: norma acþiunii practice.
Aceasta îmbinã universalitatea
enunþului, cu universalitatea

acþiunii practice. Universalitatea
enunþului normativ constã în
acceptarea lui de cãtre comuni-
tatea care îl adoptã, în vreme
ce universalitatea acþiunii prac-
tice rezidã în admisibilitatea fãrã
criticã a acesteia de cãtre
întregul comunitãþii culturale.
Dar trebuie precizat cã admisi-
bilitatea acþiunii practice fãrã
criticã, sau a faptei (cu un alt
cuvânt), constã în corespon-
denþa perfectã a faptei cu cer-
inþele normei. Numai fapta care
corespunde unui enunþ univer-
sal acceptat reprezintã o faptã
universal admisibilã, adicã o
faptã sau acþiune practicã uni-
versalã. Aºa stau lucrurile în
moralã, în drept sau în politicã.
Dacã ne oprim la moralã atunci
cele spuse rãmân valabile atât
pentru morala kantianã a imper-
ativului categoric, cât ºi pentru
utilitarismul moral sau morala
virtuþii. Ceea ce o moralã cere
normativ reprezintã universalul,
care este realizat ca universal
prin fapta sau acþiunea practicã
atunci când nu se poate aduce
vreo obiecþie criticã faptei, dacã
este raportatã la normã.
Unitatea fãrã fisurã a normei ºi
faptei constituie universalul con-
cret ºi complet al moralei, drep-
tului ºi politicii. Abaterea faptei
de la normã în aceastã zonã
reprezintã particularul, ceea ce
nu este acceptat de toþi, nu este
admis de toþi ºi nu este
recunoscut de toþi. Abaterea de
la normã a faptei reprezintã
fapta reprobabilã, fapta inad-
misibilã, fapta ruºinoasã. Ea se
opune ca faptã universalului
practic. Drama sau tragedia cul-
turii practice constã tocmai în
apariþia acestui particular.
Marile culturi morale, religioase
sau laice, s-au strãduit tocmai
sã elimine acest particular. La
fel, dreptul ºi politica. Adicã, ele
s-au strãduit sã aducã totul la
condiþia universalitãþii. În
aceastã zonã, universalul pen-
tru individ se prezintã sub forma
strãlucitoare a faptei universale,
a faptei cu care te poþi prezenta
în ochii tuturor, a faptei cãreia
nimic nu i se poate reproºa, a
faptei cu care te poþi mândri etc.
Când asemenea fapte pierd tot

ce ele au egotic, subiecþii lor se
ridicã la condiþia de sfinþi, de
modele umane, de personalitãþi
universal recunoscute. În con-
cluzie, s-ar spune cã numai
corespondenþa cu norma a
faptei sale dã individului acces
la universal. Iar întrucât univer-
salul este lumina privirilor tutur-
ora, particularul este întunericul,
fapta reprobabilã sau inaccept-
abilã.
Existã un hiatus între norma
obiectivã ºi universalã, pe de o
parte, gândirea individualã a
normei ºi realizarea faptei, pe
de altã parte. Toate sunt mem-
bre ale aceleiaºi culturi practice,
dar nu pot opera concordant
întotdeauna. Literatura, psiholo-
gia, memorialistica ºi alte texte
au descris infinitele discordanþe
dintre una ºi alta: concordanþele
sunt puþine.
Gândirea subiectului moral indi-
vidual, care este în permanentã
legãturã cu faptele sale, este
atrasã într-o direcþie sau alta:
spre lumina universalitãþii ºi
poziþionarea în cadrul acesteia
sau spre întunericul sau neºtiu-
tul particularitãþii. Atunci când
gândirea ºi fapta subiectului
ating universalul, acesta devine
institutor de norme. Împotriva
impresiei cã în zilele noastre
nimeni nu mai poate atinge ºi
deþine o asemenea poziþie,
lucrul se întâmplã. Toate naþiu-
nile actuale au „învãþãtori”,
dãtãtori de reguli în moralã,
politicã sau religie. Desigur,
presa, aceastã putere comuni-
tarã a modernitãþii, îi absoarbe
ºi le vehiculeazã enunþurile. Dar
gândirea subiectului moral indi-
vidual atinge cu mare greutate
ºi rar, în mod autentic, aceastã
poziþie. De obicei, faptele îl
atrag în particular ºi întuneric,
adicã într-o stare preculturalã,
în care adaptarea este
preumanã.
Aspiraþia spre universal, adicã
spre acceptare ºi recunoaºtere
unanimã este irezistibilã,
datoritã marilor ei avantaje. De
aceea, acolo unde accesul la
universalitate nu existã, fiind
împiedicat de faptele care nu
pot fi prezentate la luminã fãrã
sancþiune, gândirea subiectului

individual cautã enunþuri de
compromis, care sã-i liniºteascã
conºtiinþa. Aº da, în acest sens,
douã exemple de enunþuri care
în societatea româneascã tind
sã devinã învãþãturã moralã de
bazã, vehiculatã de presã ºi de
„cultura” noastrã audiovizualã.
Ele pot fi considerate un fel de
proverbe, care sunt tot mai des
amintite. Primul enunþ este:
„hoþul neprins este negustor
cinstit”. Este clar cã acest enunþ
este marcat de valoarea univer-
salului, aºa cum l-am definit,
dar totodatã este evident cã nu
are acces la el. Cinstea
aparþine universalului moral, dar
subiectul care se comportã
potrivit enunþului de mai înainte
nu are caracteristica cinstei,
pentru cã este hoþ. Aparenta
universalitate de care se bucurã
atunci când nu este prins, nu
face decât sã accentueze
întunericul în care s-a ascuns.
Al doilea enunþ, vehiculat în
ultimul timp de talk-show-urile
de la televiziune, este acela
potrivit cãruia noi „nu trebuie sã
facem ce face popa, ci sã
facem ce zice popa”. Este greu
sã gãsim o învãþãturã mai
cinicã sau mai bicisnicã decât
aceasta. Este suficient sã ne
gândim la ce fapte ale popei se
poate face trimitere, pentru ca
sã ne dãm seama de acest
lucru. Pentru cã, în mod evident
este vorba de fapte care nu pot
fi luate ca model, nu aparþin uni-
versalului moral al comunitãþii ºi
religiei, ci animalitãþii lacome a
popei. Apãrarea pe care ºi-o
face popa prin asemenea enunþ
este dintre cele mai perverse ºi,
deci, inacceptabile. Prin aceas-
ta nici biserica, dacã o susþine,
nici prelaþii nu se situeazã în
universal, fiind în fapt colabora-
tori netrebnici ai întunericului.
În consecinþã, o naþiune cãreia i
se predicã astfel de învãþãturi
este îndemnatã la retragerea în
preistorie ºi preculturã ºi nicide-
cum la respectul universalitãþii
prin normã.

1. Vezi Sorin Florin Suciu,
Conceptul de lege ºtiinþificã,
Timiºoara, Editura Eurobit, 2006
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Apelul de a salva „înlãcrimata
Roºia Montana” a provocat un frison
emoþional de proporþii. Recent, teleor-
mãneanul Dumitru Rãdoi a publicat volu-
mul Martiri ºi eroi din Roºia Montana,
cinstind memoria celor 18 eroi cãzuþi în
luptele moþilor pentru apãrarea localitãþii,
zãdãrnicind ofensiva lui Kossuth.
Propunând ridicarea unui monument,
autorul nu rateazã ocazia de a înfiera
„onerosul proiect” care a iscat la noi, se
ºtie, o teribilã vâlvã mediaticã, odatã cu
iniþiativa lansatã de Gold Corporation.
Pericolul ar fi, zice dl. Rãdoi, „ºtergerea
Istoriei”. Dintotdeauna însã Alburnus
Maior (cum suna vechea denumire a
localitãþii) a întreþinut o „diabolicã fasci-
naþie”. Acum, autoritãþile române,
anunþând prin ANRM (Agenþia Naþionalã
pentru Resurse Minerale) cã „nu îºi vor
asuma luarea unei decizii finale”, amânã
pentru 2009, prelungind blocajul politic,
limpezirea situaþiei. Pe de altã parte,
comuna – printr-o hotãrâre a Consiliului
Local – a fost declaratã „zonã industrialã
rezervatã în exclusivitate proiectului
Gabriel Resources”, decizie consideratã
de Curtea de Apel Alba ca „ilegalã”.
Ceea ce, previzibil, a reanimat ostilitãþile,
reactivând frontul contestatarilor. Încer-
cãm în cele ce urmeazã (un lung serial
consacrat „dosarului” Roºia Montana) sã
prezentãm – cu calm analitic ºi pe baza
unor expertize sociologice – probele,
cântãrind argumentele pro ºi contra.

*

Proiectul Roºia Montanã a provocat (ºi
întreþine!), spuneam, reacþii virulente, de
o mare diversitate, cu erupþii pasionale,
însumând un voluminos „dosar”,
adunând argumente pro ºi contra. În
ceea ce ne priveºte, judecând sociolog-
ic, restrângem aria de interes asupra
Proiectului Comunitar Roºia Montanã
(în continuare: PCRM), prefaþând
comentariile noastre cu o succintã
prezentare generalã a zonei, în vizibil
declin economic ºi chiar condamnatã —
conform prognozelor — la colaps în
absenþa unor salvatoare infuzii
investiþionale. Aceastã veche aºezare
(bimilenarã), atestatã istoric ºi invocând
drept tradiþie  mineritul aurifer (acoperind
90% din venituri), având un climat sub-
alpin ºi soluri de calitate inferioarã nu
poate oferi decât o economie de subzis-
tenþã. În plus, degradarea ecologicã a
mediului ºi sistarea activitãþii miniere
obligã populaþia  zonei la accentuarea
fenomenului migratoriu. Încât, relansarea
ei economicã reprezintã o oportunitate
de dorit a nu fi ratatã! Iar Proiectul Roºia
Montanã poate fi un catalizator, pre-
ocupând autoritãþile locale ºi grupurile
civice ºi angajând cooperarea tuturor
factorilor interesaþi în identificarea obiec-
tivelor comune ºi implementarea iniþia-
tivelor de dezvoltare. Acest parteneriat,
suportând blocajul celor ce recomandã
zgomotos „prezervarea zonei” (uitând cã
respectiva zonã este o „ruinã ecologicã”,
cu o precarã stare de sãnãtate), are ca
suport Proiectul minier Roºia Montanã
(RMGC). Apariþia acestui investitor (Gold

Corporation) va permite nu doar dinami-
zarea economicã ci, se sperã, recon-
strucþia ecologicã. Se ºtie prea bine cã
zona este monoindustrialã, decretatã ca
defavorizatã, cu o moºtenire ecologicã
precarã (ape acide, halde de steril,
mediu infestat, activitãþi sub standarde
de protecþie). Ca partener constructiv,
Gold Corporation S.A. promite cã va
asigura resursele financiare pentru
relansarea economicã a comunitãþii,
integrând, conform angajamentelor, con-
siderentele de mediu în planurile de
decizie corporativã ºi în toate activitãþile
companiei, supraveghind, pentru maxi-
mizarea beneficiilor pentru comunitate,
„performanþele de mediu”. Evident cã
reluarea exploatãrilor miniere va exerci-
ta, în timp, un puternic impact asupra
economiei zonale, a mediului ºi a comu-

nitãþii. Or, zona strict impactatã (1644
ha, 960 de locuinþe) antreneazã o pre-
ocupare a administraþiei (comunale,
judeþene ºi regionale) dincolo de strate-
gia reconstrucþiei ºi dezvoltãrii minei
Roºia Montanã, angajând dezvoltarea
comunitarã ºi protejând viitorul ei.
Dezvoltarea durabilã înseamnã o
politicã integratoare a componentelor
economice, ecologice, sociale, solicitând
conlucrarea factorilor responsabili pentru
a nu compromite nevoile generaþiilor
viitoare, asigurând viabilitatea socio-eco-
nomicã ºi ecologicã a proiectului (cf.
PDDC). Comunitatea din Roºia
Montanã însumeazã aproximativ 18.000
de persoane (incluzând comuna Roºia
Montanã, oraºele Abrud ºi Câmpeni,
comunitatea de strãmutare Alba Iulia,
aflatã la 75 de Km). Indicatorii socio-eco-

nomici evidenþiazã fenomenul de
îmbãtrânire (ca tendinþã regionalã), un
declin demografic ºi o predominanþã
femininã, cu mari riscuri pentru starea de
sãnãtate ºi un agravant fenomen migra-
toriu în contextul pauperizãrii. Implicit, un
grad înalt de descurajare pentru posibilii
investitori. Totuºi, prin implicarea RMGC,
ºomajul e în scãdere. Dar ponderea
populaþiei inactive, deteriorarea ecolog-
icã a zonei, serviciile sociale slab dez-
voltate (sistemul informaþional, de
învãþãmânt, asistenþã medicalã), infra-
structura necorespunzãtoare ºi gama
precarã de utilitãþi accentueazã izolarea.
Este cert cã prioritãþile de dezvoltare ale
guvernului român nu includ pe agendã
Roºia Montanã. În afara proiectului
lansat de RMGC nu existã alte intenþii
de refacere sunt semne cã un alt investi-
tor ar fi doritor sã se implice. Acest
peisaj deprimant ar putea fi corectat sub
un întreit aspect (socio-cultural, econom-
ic ºi ecologic) tocmai prin derularea
proiectului, asigurându-se, în conexiune
cu scopul prioritar, reþeaua de alimentare
cu apã potabilã, sistemul de epurare a
apelor uzate, alimentarea cu energie
electricã ºi gaze naturale, colectarea
(gospodãrirea) deºeurilor, infrastructura
de transport, calitatea serviciilor ºi
locuinþe confortabile etc.
Se impune apoi o observaþie esenþialã.
PDDC, oferind un climat investiþional via-
bil, se vrea un proces. ªi dupã sistarea
activitãþii miniere, dezvoltarea durabilã
poate fi susþinutã. Continuitatea acestor
eforturi priveºte managementul econom-
ic, impactul social, preocupãrile de strã-
mutare ºi relocare (PASR), incluzând
monitorizarea pe termen lung a per-
soanelor strãmutate ºi, finalmente,
bunãstarea locuitorilor ºi prosperitatea
comunitãþii. Ca mijloc de implementare,
Gold Corporation va crea o Fundaþie de
dezvoltare Roºia Montanã, condusã de
un Consiliu de administraþie, asigurându-
i un capital iniþial (grant), urmând a fi tre-
cutã apoi pe auto-finanþare. „Voce” a
comunitãþii, Fundaþia va urmãri
îndeplinirea angajamentelor RMGC,
desfãºurând tipuri de activitãþi industriale
ºi economice în afara mineritului. E
vorba, aºadar, de activitãþi economice
alternative (construcþii, activitãþi
meºteºugãreºti, turism, industria textilã,
sport) asigurând atractivitatea zonei ºi
facilitãþi de micro-finanþare. Prin servicii,
calificãri, activitãþi, produse, prin
antrenarea capacitãþilor ºi compe-
tenþelor, Fundaþia poate asigura
potenþialul de dezvoltare al comunitãþii.
Ea va include un centru de consultanþã,
va oferi sprijin educaþional (burse, cur-
suri de instruire pentru o forþã de muncã
performantã) ºi va asigura un regim pro-
tecþionist patrimoniului (restaurarea
clãdirilor istorice, conservarea biseri-
cilor). Scopul prim rãmâne însã reîn-
vierea simþului comunitar ºi pro-
movarea localitãþii ca destinaþie turisticã
(naþionalã ºi internaþionalã).

PRO ªI CONTRA

Adrian Dinu Rachieru, Vasile Gherheº, Dalia Petcu

(continuare în pagina 9)

Roºia  Montanã,  Piaþa  veche,  în  1926

Se  va  renova  cândva?
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Suflet tumultuos,
justiþiar-febricitant, strãin de
voluptatea izolãrii, locuind însã
„pe Valea Plângerii”, Eugenia
Bulat (n. 19 septembrie 1956, la
Sadova, Cãlãraºi) a absolvit
Facultatea de filologie (1982), a
fost profesoarã în satul natal,
acolo unde, în contextul exploziv
al anilor ’90, a fost aleasã
primãriþã. ªtiind prea bine cã
poeþii sunt „copii întârziaþi”, ea –
venind la Chiºinãu – s-a îngrijit,
din 1995, de revista Clipa
Sideralã fiind îndrumãtoarea
atâtor tinere vlãstare, ivite în
aceastã productivã pepinierã,
apãrând – se înþelege – can-
doarea unor suflete neprihãnite,
cutezând spre armoniile divine.
Dincolo de aceastã risipã de
generozitate, poeta acuzã vehe-
ment teroarea realului „apocalip-
tic”. Spirit justiþiar, cum
spuneam, Eugenia Bulat pare o
fiinþã tensionatã, „ruptã” (între
Þarã ºi Est), aºternându-ºi pe
hârtie, cu precipitare, stãrile,
mãrturiile smulse clipei; e vorba
de notaþii sincere, fugare,

revãrsând fluidul sufletesc,
împãrþindu-se – pe un „ring dev-
astat” – între „boabele visului” ºi
„goana instinctelor”. O necur-
matã alergare în cerc sub
apãsarea îndoielilor torturante,
gândind pasional reîntregirea
(dar fãrã dejecþii retorice), mai
puþin interesatã, se vede, de
împlinirile prozodice (strict for-
mal). Iubind ninsorile diafane,
condamnând „drojdia vanitãþilor”
ºi, îndeosebi, letargia,
moleºeala, somnul ca moarte
civicã (v. Stalactite, 2002).
Înainte de orice, poeta este, am
vãzut, o fiinþã revoltatã. Acuzã
prezentul, cunoaºte acumulãri,
angoase, cãderi ºi sfâºieri,
râvneºte „o mare de alb” ca un
ultim acord, scrie în transã ºi,
încredinþându-ne vocea inte-
rioarã, se elibereazã – aºtep-
tând „un tren” într-o „garã bol-
navã” – prin cuvânt. Fiindcã
mâine va fi „toatã / o stalactitã /
albind / spre pãmânt” (v.
Stalactitã).

Dupã câteva volume de
„testare” (La Putna mi-e drumul,

1994; Poeme de pe Valea
Plângerii, 1996; Si-la-bi-sind în
tainele iubirii, 1996), poeta pare
a-ºi fi gãsit refugiul. Ea
redescoperã feminitatea, „taina
rodirii”, tandreþea maternã, divin-
ul ºi „sfânta germinare”. Trece,
sesiza M. Cimpoi, printr-un pro-
ces de vegetalizare, râvnind
dizolvarea în naturã („la sânul de
lapte al ierbii”), lansând – implic-
it – mesaje de-nviere. Denunþã,
totuºi, povara iubirii: „grea” de
iubire, trecând prin vis ºi foc,
ºtiind cã vorbele (iubirii) sunt
„suite-n ºtreang” ºi „dulãul raþiu-
nii” vegheazã, înþelege însingu-
rarea care o adulmecã. Poartã,
chiar, trena resemnãrii câtã
vreme se pronunþã (fireºte, liric)
asupra condiþiei femeii: „înhã-
matã de griji, aplecatã de lipsuri,
/ prãdatã de iubire” (v. Impact 1).
ªi trãgând „carul încãrcat al
genului” (poverile casei, aºadar)
sperã cã, „dezbrãcaþi de lut” (v.
Exod spre liman), putem nãdãj-
dui înspre dragostea astralã.
Este aici, doar schiþat, un posibil
manifest feminist, strãin însã de

radicalismul „naþionalismului”
feminist (cum ar spune, în
Lumea femeilor, sociologul Alain
Touraine) ºi, cu atât mai puþin,
sub influenþa intelectualã, de
neignorat, a ceea ce s-a numit
gender studies. Totuºi, ca
miºcare culturalã, denunþând
dominaþia masculinã (ca superi-
oritate „naturalã”), gândirea fem-
inistã oferã drept soluþie con-
strucþia sinelui, afirmarea
subiectului ca voinþã a sinelui.
Ceea ce propune, de fapt, ºi ple-
doaria liricã a Eugeniei Bulat,
cea care nu a vrut „sã
înmulþeascã rãul în lume” (v.
Impact 2). ªi care ºtie cã,
purtând în sine „sarea neplân-
sã”, coborând „în hume” poate
spera la botezul unei noi
primãveri. Chiar dacã, pe Christ,
semãnând iubirea, „mereu îl
rãstignim   într-un veac netot”.
Încât, gândind ciclic, renaºterea
se anunþã implacabil; ºi, pe
acest temei, ºi icoana Þãrii, pur-
tatã prin calvarul vremurilor,
suportând jalea înstrãinãrii,
apãratã prin Eminescu o con-

duce spre o concluzie fermã:
„are rost risipirea / astei arderi /
pe vânt...” Mai mult, poeta,
cãutând „rostul / acestui dat”,
afirmã categoric: „Îmi place
tranºeea mea!”

Luptãtoare, aºadar, viz-
itatã de exaltãri ºi grele tristeþi,
animatã de mari proiecte, veg-
hind „visul pruncului”, apãrând
scriptural (dar nu numai) o
cauzã sfântã („textul e Þara”,
zice autoarea), Eugenia Bulat
are sub tipar o remarcabilã pla-
chetã bilingvã: Veneþia, ca un
dat care, indiscutabil, îi va con-
feri un alt statut scriitoricesc. ªi o
altã vizibilitate literarã. O carte-
cãlãtorie, în fond, de la Est cãtre
sine (finalmente), sub „cerul
femeii” (cea „întru foame de
pãsãri ziditã”), sperând a aduna
„turma pierdutã”. Fiindcã, pentru
Eugenia Bulat, cea „plinã de fac-
eri”, poezia e respiraþie...

A.D.R.

EUGENIA BULAT

*
*  *

În primãvarã doar
cred cu adevãrat

cã sunt mielul
lui Dumnezeu:

mi-e dor de iarbã!

*
*  *

… Atunci când cobori
în apele ei,

terra-ferma  devine-un  tãrâm
imposibil.

Cobori tot mai jos, tot mai jos,
cãtre ape,

de parcã-ai pluti îndãrãt
cãtre-un uter matern.

Totul devine altfel,
altceva…

… Nu e un burg
ºi nici þarã a dogilor chiar,

!nu-i cuvânt sã exprime-acest loc.

… Apã ºi cer, numai apã ºi cer
ºi puþinã þãrânã,

atât cât sã ºtii cã mai eºti
tot mai eºti
pe Pãmânt.

…!Veneþia-i starea de spirit,
o stare de vrajã…

e darul regesc, de þi-e dat sã-l primeºti,
!îl primeºti.

E ca ºi cum parte ai fi  dintr-un vis,
sau dormi, prãbuºit în real,

!fãrã vise…
!ca ºi cum vãz ai avea ºi-prin-pori,

sau, cu-o-mie-de-ochi,
!ai-fi-orb.

… Atunci când încerci sã te smulgi
dintre ape,

luna-n geam te priveºte
cu-n singur obraz…

ªi tu jumãtate… ºi ea jumãtate…
miratã ºi udã…

O parte din tine-i fantomã
ºi umblã pe ziduri,

ca umbra lingând murii vechi,
sângerânzi…

Iar cealaltã parte goneºte agonic
prin ceruri,

cu ochi de luminã scobiþi
croind drum îndãrãt.

… Norii sus strãlucesc fantomatic ºi mistic
ca munþii…

… Munþii jos clocotesc alb-spumos
parcã-s nori…!

Adevãrul topit în miraj e-aºa greu sã-l distingi…

Iar cântarul defect între-atâtea ºi-atâtea… iluzii,
suspendatã de cer,

tu.

Cãdere în necuvinte

…ªi toate cuvintele s-au spus.
Iar cele care nu s-au spus,
nu s-au nãscut, nu sunt.

Cuvintele sunt ºi ele un viu palpabil,
ca florile, ca pãsãrile…Ele sunt.

Le vezi cum cresc, cum înfloresc ºi cum zboarã…
Sunt ca ºi pruncii: au copilãrie,

adolescenþã, maturitate…
Au anotimpuri,

!furtuni,vreme bunã…
Se nasc,
înfloresc,

!logodesc,iar se nasc…
Ele din ele,

dar, mai ales, din-înfiorãri-dulci-ale-sângelui, devenite
palpabile, clare, -!

pãsãri de basm pe care zburãm în nopþi de nesomn…

Ele sunt,
obiectiv sunt, când…  nimic nu mai e.! Ele sunt.

…Geaba aºtepþi lângã leagãnul gol,femeie, o, tu, întru-
foame-de-pãsãri-ziditã.

Ce-a-fost-sã-se-nascã, a fost,
ce-nu-are-chip, nu existã,! nu e.

… Apusuri de soare-n lagunã…ºi umbre de gratii…

Mãnâncã jãratec,
mãnâncã zãbrele,!mãnâncã-din-propria-þi-carne ºi

zboarã. Sau mori.
Veneþia, 19 septembrie 2007

SUB „CERUL FEMEII”
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Departamentul de patrimoniu va încuraja
iniþierea unor programe arheologice ºi
impulsionarea turismului cultural / con-
servarea centrului istoric, Muzeul miner-
itului, Centrul Cultural, sprijinirea unor
publicaþii locale. Se vor ivi, astfel, oportu-
nitãþi pentru asigurarea unor investiþii
independente de activitãþile miniere, a
unor noi locuri de muncã, implicit, a
creºterii veniturilor. Este însã falsã opinia
cã, actualmente, se poate asigura o
relansare economicã a zonei prin turism
ºi agriculturã. Primul pas rãmâne re-
ecologizarea ei progresivã , iar PDDC
prevede explicit o astfel de intenþie pe
termen lung, redând Roºia Montanã
eco-turismului. Sensibilitatea ecologicã,
protejând biodiversitatea, e de înþeles,
polarizând reacþiile. Opoziþia zgomo-
toasã a unora (Alburnus Maior, de pildã),
invocând ºi strãmutarea forþatã, a creat
o impresionantã presiune mediaticã,
declanºând un rãzboi imagologic ºi
exploatând carenþele de informaþie ale
opiniei publice. Idealizând zona (consid-
eratã un „loc magic”), astfel de voci
pledeazã pentru „prezervarea ” ei,
ignorând evidenþa: regiunea e „pe
moarte”. Turismul nu poate fi relansat
fãrã o investiþie masivã.  ONG-ul
ProRoºia, înfiinþat în 2001, numãrã mulþi
membri ºi simpatizanþi ºi agreeazã
Proiectul, veghind însã ca derularea lui
sã nu se abatã de la promisiunile
lansate de Gold Corporation S.A.
Totuºi, PDDC-ul, în pofida ofertei gen-
eroase, îngãduie, la o lecturã atentã,
numeroase observaþii ºi propuneri corec-
tive. Menþionãm, în continuare, câteva:
· Este limpede cã oferta RMGC
convine intereselor localnicilor, îndeosebi
prin politica de achiziþii. Strategiile de
dezvoltare prin gestionarea resurselor
naturale ºi ameliorarea calitãþii vieþii pre-
supun însã ºi acþiuni comunitare (politica
de relaþii comunitare).

· În Planul amintit (PDDC) con-
ceptul sociologic de „dezvoltare durabilã”
este manevrat precar, fãrã suport bibli-
ografic. Mai mult, sintagma ca atare nici
nu pare îndreptãþitã. Noi vom pleda pen-
tru dezvoltare comunitarã
· Dacã compania, interesatã de o
minã ultramodernã, va asigura ºi un
corect management de mediu, confor-
mându-se cerinþelor BAT (Best Available

Techniques) , atunci ea nu va lãsa, la
încheierea activitãþilor, o moºtenire eco-
logicã negativã. Refolosinþa post-
închidere, atenuând impactul (sub con-
trol) asupra mediului ºi salvând biodiver-
sitatea zonei prin reabilitare ecologicã va
asigura supravieþuirea ecosistemului.
· Pe aceastã bazã, prin ecolo-
gizare progresivã, Roºia Montanã va
deveni — conform previziunilor — un
centru turistic, promovându-ºi publicitar
(website) intenþiile de relansare: dez-
voltarea infrastructurii, apariþia unor pen-
siuni, magazine de artizanat, „fructifi-
carea” vestigiilor miniere din perioada
romanã, aducând — prin fluxul turistic—
sporuri bugetare.
· În pofida dorinþei de a asigura „o
strategie eficientã ºi transparentã de
comunicare”, semnalãm în acest sector
crase deficienþe. Chiar dacã dezbaterile
publice au fost încurajate ºi au trezit
interes, capitalul de imagine este pre-
ponderent negativ. Nu sunt cunoscute
intenþiile ºi, mai ales, reuºitele (deja
bifate!) ale companiei în tentativa de a
relansa triadic (economic, socio-cultural
ºi ecologic) zona.
· În consecinþã, sugerãm
realizarea unui film documentar TV (30-
40’), aducând „la zi” informaþia ºi oferind
posibilitatea difuzãrii în masã.
· Menþionãm ºi carenþele unor
studii de evaluare, puþin interesate de a
lua „pulsul” localnicilor, a percepþiei ºi
aºteptãrilor lor, dincolo de promisiunile
de relansare economicã, implicit a unor
viitoare câºtiguri consistente (satis-
fãcând „orizontul de aºteptare” ?).
· Amintitele deficienþe de naturã
comunicaþionalã au, se pare, o dublã
cauzã. Într-o primã etapã s-a practicat
mediatizarea în exces, prin canale
„dubioase”, suspectate de necredibili-
tate; ulterior, în pofida reuºitelor, s-a pãs-
trat tãcerea mediaticã, „vizibile” devenind
doar reacþiile negative din presã,
îndeosebi un ºir de „minciuni ecologice”,
alimentând o ostilitate întreþinutã prin
necunoaºtere.
· Or, Proiectul Roºia Montanã, ca
proiect model, promovând mineritul
responsabil oferã o oportunitate ºi în
beneficiul comunitãþii. E vorba,
deopotrivã, de reabilitarea mediului dar
ºi de o necesarã revigorare comunitarã.
· Tot datoritã carenþelor de comu-
nicare, sensibilitatea ecologicã a opiniei
publice a provocat îngrijorãri, întârzieri,
opoziþie (cazul Alburnus Maior), polari-

zând reacþiile ONG-urilor, favorizând o
percepþie emoþionalã, fãrã acces onest
la studiile de fundamentare, creionând
— strategic — perspectivele de dez-
voltare.
· Sectorul vulnerabil rãmâne cel al
vieþii comunitare. Se impune „con-
sultarea” (prin anchetã sociologicã) a
celor care vor locui în noile spaþii comu-
nitare pentru cunoaºterea ºi împlinirea
aspiraþiilor lor. În actualul stadiu, exis-
tenþa Programelor de bunã vecinãtate
poate fi o soluþie paleativ, favorizând re-
crearea reþelelor de sprijin, funcþionând
în Centrul pentru Comunitate.
· Dar amintita anchetã sociologicã
va încerca sã valorifice / sã valorizeze
capitalul uman ºi natural, armonizând
dorinþele ºi aspiraþiile comunitãþii cu
oportunitãþile ºi capacitãþile existente
sau posibile. Oricum, RMGC existã ºi va
fi acceptatã doar în armonie cu interese-
le comunitãþii.
· Ca spaþiu virtual (deocamdatã),
Zonele de strãmutare, fie cã e vorba de
Piatrã Albã sau „satelitul” Alba-Iulia, vor
cunoaºte lucrãri arhitecturale ºi de infra-
structurã care, cu necesitate, trebuie sã
þinã cont de doleanþele viitorilor comuni-
tari. Anchetele de teren vor evidenþia
amãnunþit tocmai aceste aspecte.
· Programele evidenþiate (Un
vecin mai bun, de pildã) probeazã
angajamentele ºi responsabilitatea
socialã a companiei, oferind o asistenþã
specificã, fie persoanelor vulnerabile, fie
pregãtind (cazul Centrului de resurse
umane) cursuri de calificare. Nu
înþelegem de ce este menþionat ca
model „trustul M. Eminescu” (în alt loc,
Enescu), angajând un program de con-
servare a satului românesc sub deviza
„sat intact”. Evident cã Roºia Montanã
nu poate intra în aceastã categorie.
· Sunt fugitiv expuse (expediate,
mai degrabã) preocupãrile pentru sãnã-
tate ºi educaþie. Nu doar expunerea pro-
fesionalã întreþine o situaþie alarmantã.
Baza de date probeazã, din pãcate, pre-
cara situaþie din punct de vedere sanitar
a locuitorilor zonei, cu o scãzutã duratã
medie de viaþã; mãsurile preconizate
(sigilarea masei de steril, ecologizarea
amplasamentelor, reconstrucþia ecolog-
icã progresivã, crearea unei zone tam-
pon / perdea vegetalã) se vor dovedi
investiþii benefice în atenuarea impactu-
lui asupra mediului.

continuare din pagina 7
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· Factorii locali vor beneficia de o
informare continuã. Fiind în necurmatã
prefacere, tabloul socio-economic obligã
ºi la refacerea sondajelor, actualizând ºi
transparentizând banca de date, inclusiv
pe linia angajãrii forþei de muncã
(locale), a planurilor de strãmutare ori a
respectãrii protocolului încheiat.
· Ivitã din iniþiativa RMGC,
Fundaþia — aspirând la independenþã
financiarã — va trebui sã-ºi dovedeascã
viabilitatea. Deocamdatã, strategia e
doar aproximatã, iar riscurile sunt doar
anunþate, nicidecum analizate (buget,
bord etc.).
· Planificarea durabilã la nivel
local presupune o abordare consensu-
alã, o strategie pe termen lung pe baza
unui larg proces de consultare, partici-
parea activã a celor implicaþi. Altfel
spus, obligatoria consultare a comunitãþii
în privinþa viitorului ei. În fond, esenþa
dezvoltãrii comunitare rezidã în a pro-
mova iniþiativele comunitãþii, stimulând
capacitatea ei de autodezvoltare în
evoluþia planificatã spre bunãstare.
· Existã însã serioase rezerve în
privinþa folosirii sintagmei de dezvoltare
durabilã. Ea presupune trei direcþii
majore: bunãstarea economicã (rentabil-
itate), protecþia mediului (fundamentare
ecologicã) ºi stabilitatea socialã
(„licenþã” socialã). Or, proiectul RMGC a
întâmpinat ºi o opoziþie puternicã; e
vorba chiar de o campanie dirijatã,
întreþinând o virulentã presiune mediat-
icã .
· Obiecþia principalã vizeazã ciclul
de viaþã al proiectului. Or, programul
minier „fiinþeazã” în contextul larg al
planului de dezvoltare durabilã al unei
comunitãþi strãmutate fiind o proiecþie pe
termen lung (17 – 20 de ani). Viaþa limi-
tatã a proiectului minier nu reprezintã
însã un aspect durabil al strategiei. E de
presupus cã dupã închiderea minei vom
asista la o creºtere accentuatã a
migraþiei, în pofida masivelor specializãri
preconizate în domeniul minier. În plus,
acest consum total (preconizat pentru
intervalul menþionat) va consfinþi
epuizarea rezervelor aurifere.
· Viziunea de dezvoltare a comu-
nitãþii se bazeazã, indiscutabil, pe spri-
jinul acelei comunitãþi, de dorit fiind ca
proiectul sã-i aparþinã. Or, proiectul
RMGC este un program impus,
provocând tensiuni ºi dispute,
aparþinând unui agent extern.
· Proiectul RMGC, susceptibil de
intervenþii corective, ignorã, deocam-
datã, metoda de jos în sus, fiind în
exclusivitate rezultatul abordãrii con-
venþionale. Ancheta sociologicã va com-
pleta ºi fortifica aceastã fundamentare,
explorând — prin reactualizarea datelor
— starea comunitãþii. ªi, în plus, intro-
ducând, argumentat, în PDDC setul de
propuneri ºi soluþii avansate de comuni-
tate. Astfel, putem anula ºi obiecþia (val-
abilã) cã nu acea comunitate a iniþiat
proiectul (o imposibilitate, de fapt, datã
fiind  incapacitatea financiarã de a
susþine un proiect de o asemenea
anvergurã).
· Considerãm cã PDDC propune,
în sens extensiv, o definire laxã a comu-
nitãþii. Ea, în fapt, acceptând , fireºte, un
registru larg de conexiuni ºi interferenþe,
se restrânge pentru investigaþia noastrã
la zona sever impactatã: cea istoricã,
zona de protecþie ºi cele douã zone de
strãmutare (relocare) pentru a cunoaºte
cu exactitate starea de spirit a locuito-
rilor, doleanþele ºi sugestiile lor pentru a
armoniza oferta PDDC cu aºteptãrile ºi
propunerile  aspiraþionale ale viitorilor
comunitari.
· Totuºi, în pachetul concluziv al
Proiectului PDDC (pe care înþelegem, în
urma cercetãrii sociologice, sã-l
îmbogãþim) întâlnim ºi sugestii improba-
bile, chiar hilare. De pildã, înfiinþarea
unor nuclee ale învãþãmântului universi-
tar în zonã. O astfel de posibilitate ni se
pare puþin probabilã. Chiar implemen-
tatã, ideea are ºanse nule de

supravieþuire în etapa post-închidere
deoarece centrul de greutate al ofertei
universitare privea învãþãmântul minier.
· O atenþie specialã ar trebui
acordatã fenomenului fluctuaþional (ca
latenþã) ºi preocupãrilor de „fixare” în
spaþiul comunitar, interesaþi fiind de
soarta angajaþilor dupã închiderea minei
(viitor barat), desfãºurând un evantai
profesional atractiv.
· Investiþiile ne-miniere n-ar trebui,
credem, sã ignore încurajarea unor
activitãþi manufacturiere (cazul
meºteºugarilor aurari) sau chiar reînfi-
inþarea unor cazinouri (ex. Abrud) în
perioada de exploatare, cu cert potenþial
turistic.
· Spiritul comunitar trebuie reacti-
vat în zonele de strãmutare. Dincolo de
largul proces de consultare, însãºi
comunitatea trebuie redefinitã în
aspectele ei actuale ºi virtuale (tipologie,
competenþa civicã, intenþii de implicare,
comportament inerþial º.a.).
· Întreþinerea liantului comunitar
implicã ºi schimbarea percepþiei comu-
nitãþii în legãturã cu derularea proiectului
(acceptat) ºi prezenþa companiei
(vãzutã, de dorit, ca membru al comu-
nitãþii).
· Dezvoltarea comunitarã înseam-
nã ºi asumarea unor noi situaþii exis-
tenþiale (cazul celor care manifestã
rezistenþã la intenþiile de dislocare ºi
care, finalmente, prin rãscumpãrare
forþatã  vor pãrãsi actualele proprietãþi).
· Observãm cã în politica de
achiziþii a proprietãþilor afectate s-au
comis erori strategice. „Febra aurului”
întreþine, actualmente, o frenezie con-
structivã, („cabanizare”), impulsionatã de
sumele tentante oferite.
· Strategia comunitarã ar fi lipsitã
de realism dacã, dincolo de programele
de „agregare socialã” n-ar fi preocupatã,
spuneam, de soarta viitorilor pensionari
sau a celor care, la închiderea minei,
vor fi constrânºi la reconversie profe-
sionalã.
· Comunitatea ca atare trebuie
bine cunoscutã în structura ei socio-eco-
nomicã ºi culturalã, inclusiv pe dimensi-
unea religioasã (existând ºase culte)
sau sportivã, cu preocupãri pentru ame-
najarea unor terenuri ºi a locurilor de
joacã pentru copii.
· La anumite intervale devine
obligatorie reactualizarea PDDC, în
funcþie de dinamica socio-economicã a
zonei, aflatã în Regiunea „Centru”.
· Evident cã dupã desfãºurarea
anchetei sociologice, prin prelucrarea
datelor, vom fi în mãsurã sã testãm ºi sã
avansãm soluþii convenabile pentru dez-
voltarea comunitarã a Roºiei Montane.
· Pe termen scurt, eforturile
S.C.Roºia Montanã / Gold Corporation
S.A. trebuie, prin departamentul P.R., sã
vizeze — ca urgenþã — o ameliorare a
prezenþei mediatice ºi o îmbunãtãþire a
imaginii, în consens cu realitãþile zonale.

*

Este de ordinul evidenþei cã proiectul
RMGC, cu mizã internaþionalã acum*, a
iscat numeroase controverse, con-
ducând la o radicalizare a opiniilor,
implicit la polarizarea reacþiilor.
Oponenþii sunt totuºi obligaþi sã
recunoascã cã e vorba de o zonã
monoindustrialã, cu grave probleme de
mediu, cunoscând un vizibil declin
demografic (însoþit de un accentuat
fenomen migraþional), cu slabe ºanse de
a asigura o dezvoltare alternativã, prin
succesul agriculturii organice ºi resus-
citarea turismului (prin reecologizarea
zonei) în absenþa unui masiv suport
financiar. Or, proiectul în cauzã propune
tocmai o astfel de injecþie financiarã.
Ceea ce nu înseamnã cã e scutit de o
discuþie criticã, aplicatã, noi încercând
sã evidenþiem câteva aspecte lacunare,
pe lângã alte observaþii, deja cunoscute,
fãrã a conchide însã cã ar fi vorba de un
raport „lipsit de credibilitate ºtiinþificã”,
vehiculând „date false ºi interpretãri ten-
denþioase”, cum, repetat, s-a afirmat.
Trebuie sã reamintim cã dezvoltarea
comunitarã, presupunând o evoluþie
planificatã înspre bunãstare se bazeazã
pe iniþiative in interiorul comunitãþii, stim-
ulând „capacitatea (ei) de autodeter-
minare”. O comunitate durabilã deþine
controlul ºi gestioneazã procesele de
dezvoltare. În cazul Roºia Montanã
avem  de-a face cu un proiect propus /
impus de un agent extern. Iar activismul
civic (uneori stimulat) se cheltuie pentru
blocarea lui prin agitatorismul unor
grupuri, asociaþii, instituþii. Motiv pentru
care, actualmente, asistãm la o
retragere din prim-plan a companiei,
transferând „soarta” proiectului în
mâinile Consiliului local (neputincios, de
fapt). Decizia þine însã de un cu totul alt
nivel, chestiunea fiind, momentan, tem-
porizatã.
O strategie de dezvoltare la nivel comu-
nitar, cu obiective ºi angajamente con-
crete, e de dorit a fi elaboratã pe baza
unei largi consultãri. Reproºul (vehe-
ment rostit) cã planificarea durabilã se
cuvine „prinsã” în procesul bugetar,
corect teoretic, nu poate fi împlinit prac-
tic în acest caz. ªtie oricine cã Primãria
n-ar putea suporta costurile uriaºe ale
PDDC. De fapt, Programul este un
cumul de proiecte, cu obiective gen-
erale, specifice, operaþionale. Iar
responsabilitatea nu poate fi „pasatã”
Fundaþiei de dezvoltare Roºia Montanã
(deocamdatã, inexistentã).
Opozanþii Proiectului invocã, definind
dezvoltarea durabilã, cele trei compo-
nente: protejarea biodiversitãþii, a capi-
talului natural (definiþia „verde”), maxi-
mizarea conservãrii resurselor ºi ben-
eficiile socio-culturale aduse comunitãþii
(eradicarea sãrãciei, creºterea calitãþii
vieþii º.c.l.). Este ignorat, cu bunã ºtiinþã,
un aspect esenþial: rezervele aurifere
vor fi, mereu, un punct de atracþie, un alt

investitor poate veni oricând iar
epuizarea lor – inevitabilã.
Nu credem cã se poate construi un
proiect de dezvoltare durabilã Roºia
Montanã în absenþa proiectului minier.
Iar prezenþa RMGC nu poate fi taxatã
drept „negativã”, deloc de bun augur, pe
considerentul cã „sectorul minier nu este
esenþial” pentru dezvoltarea durabilã a
zonei, stopând – în plus – alte activitãþi.
Se susþine cã alte investiþii sunt imposi-
bile din cauza PUG (modificat, în 2002)
deºi zona afectatã de Proiect reprezintã
doar un sfert din suprafaþa localitãþii iar
comunitatea intrã sub incidenþa regimu-
lui zonelor defavorizate.
„Tapajul” iscat în media în privinþa
potenþialului turistic suportã un drastic
corectiv: infrastructura precarã ºi cos-
turile uriaºe ale reabilitãrii ecologice.
Investiþiile, salvarea patrimoniului arheo-
logic, celelalte iniþiative de reecologizare
ºi „muzeificare” sunt posibile tocmai prin
Proiectul RMGC.

Totu º i ,  Ac adem ia  Rom ân ã  º i  Fu nda þ ia  So ro s,  po tr ivn ice  P ro iec tu lu i  RMG C,  m erg  „m ânã  în  m ân ã “  ( ? ! ? )

*) Ne îndreptãm, din pãcate, spre o politi-
zare a deciziei. Recent, Allan Hill vorbea
despre o „agendã secretã” ºi despre
interesele altei firme care „aºteaptã în
culise”.

continuare din pagina 9



românii de lângã noi 11tibiscus

A devenit deja o tradiþie ca la
sfârºitul lui martie sã asistãm la
Festivalul Zilele Basarabiei
(FZB). Aceastã iniþiativã studen-
þeascã, ajunsã anul acesta la
cea de-a VIII-a ediþie, poartã
marca Organizaþiei Studenþilor
Basarabeni. Conferinþe de
presã, dezbateri, work-shop-uri,
proiecþii de filme, lansãri de
carte, expoziþii de picturã ºi
fotografie, spectacole de teatru,
concerte în aer liber, etc. consti-
tuie resursele culturale ale
Festivalului. Ca ºi în anii prece-
denþi, ºi în anul acesta publicu-
lui timiºorean i s-au oferit crâm-
peie de culturã basarabeanã,
menite sã creeze o punte de
legãturã între cei cu simþire
româneascã de ambele maluri
ale Prutului.
Festivalul se organizeazã an de
an în jurul datei de 27 martie,
ziua la care în 1918 s-a produs
Unirea Basarabiei cu Þara. Pe
lângã activitãþile cultural-artis-
tice pe care le presupune festi-
valul, însãºi alegerea datei de
27 martie constituie un prilej de
comemorare ºi conºtientizare a
Unirii de la 1918. Decizia este
cât se poate de nimeritã,
deoarece în ultimul timp sun-
tem, în mod regretabil, martorii
indiferenþei atât din partea ofi-
cialitãþilor, cât ºi a cetãþenilor de
rând, în ceea ce priveºte Marea
Unire.
Deºi Festivalul s-a derulat în
perioada 28-30 martie, aceastã
acþiune a fost însoþitã de niºte
preevenimente. Aºadar, pe 25
martie, a avut loc conferinþa de
presã de la Palatul
Administrativ, iar la balconul
Teatrului Naþional a fost expusã
pânza care reprezintã actul
Unirii Basarabiei cu România.
Tot în categoria preeveni-
mentelor festivalului se înscrie ºi
emisiunea Basarabeni.ro, prima
ediþie a cãreia a fost difuzatã pe
27 martie, ora14.00.
Vineri, 28 martie, a fost prima zi

a festivalului care a început cu
tradiþionala Deschidere Oficialã
din Sala Mare Consiliului Local,
la care au fost prezenþi primarul
Gheorghe Ciuhandu, oficialitãþi
din partea Chiºinãului, repre-
zentanþi ai organizaþiilor de pro-
fil din þarã, precum ºi persona-
litãþi locale. Discursul actorului
Vladimir Jurãscu, originar din
Basarabia, a fost, probabil,
momentul de forþã al deschi-
derii. A fost unicul care ºi-a þinut
discursul în picioare, fãrã ajuto-
rul microfonului, reuºind, la cei
aproape 80 de ani ai sãi, sã
învioreze atmosfera oficialã. Ca
un adevãrat actor, a pãrãsit sala
Consiliului Local în aplauzele

publicului. Trebuie menþionat cã
a fost regretabilã ºi, chiar, inex-
plicabilã absenþa reprezentan-
þilor mass-media de la ceremo-
nia de deschidere, pãrere care
a fost exprimatã ºi de cãtre cei
prezenþi în salã. Urmãtoarea
acþiune a zilei de vineri a fost
expoziþia artiºtilor plastici
basarabeni: Dumitru Brodetsky,
Alexandrina Hristov, Alexandru
Alavaþchi ºi Simion Arhiri, susþi-
nutã în incinta Casei Armatei.
Ziua de vineri a culminat cu
prestaþia admirabilã a trupelor
Sonatic ºi C3, ele fiind nume
relativ noi pe piaþa muzicalã
timiºoreanã. Deºi la debut,
bãieþii posedã substanþa ºi

ambiþia necesare unei cariere
muzicale de duratã. Membrii
trupei C3 au fost invitaþii primei
ediþii a emisiunii radiofonice
Basarabeni.ro, difuzatã pe
Radio Campus 100 FM, emisi-
une inauguratã cu aceastã
ocazie.
Urmãtoarea zi a Festivalului a
început cu ceva inedit pentru
publicul basarabean din
România: dezbaterea pe tema
„Dimensiunea geopoliticã a
religiei în spaþiul est-european“,
moderatã de sociologul român
Dan Dungaciu.
În continuare, de la ora 15.30,
publicul a fost invitat la lansarea
volumului Descriptio Moldaviae

Reloaded, scrisã de tânãrul
basarabean Vladimir Dunduc,
la. galeria Acces a Universitãþii
„Tibiscus“. Cartea, prezentatã
de criticul lierar Adrian Dinu
Rachieru, reprezintã o antologie
a textelor publicate în revista
Basarabeni.ro ºi care promite a
fi tabloul fidel al realitãþii din
Republica Moldova.
Mai apoi, a fost proiectat scurt-
metrajul ce înfãþiºeazã istoria
sintetizatã a Basarabiei de la
actul Unirii din 1918 pânã în
prezent, avându-l ca protagonist
pe inegalabilul Vladimir
Jurãscu. Spre searã, mai exact
de pe la ora 20.00, au rãsunat
acordurile formaþiilor C3, Snails
ºi Gândul Mâþei, ultima fiind un
nume sonor pe piaþa muzicalã
româneascã, cunoscutã pub-
licului timiºorean de la con-
certele anterioare. Publicul nu
prea numeros nu a constituit un
impediment pentru o atmosferã
însufleþitã. Din pãcate, marele
absent de la acest concert a
fost formaþia Alternosfera, trupã
cu popularitate crescândã prin-
tre publicul românesc.
În sfârºit, respectând tradiþia,
ziua de duminicã, 30 martie, a
început cu Sfânta Liturghie de
la Catedrala Mitropolitanã a
Timiºoarei, urmatã de work-
shop-ul „Viitorul tinerilor romani
de pretutindeni in Romania
Europeana”. Finalul activitãþilor
culturale ale FZB-ului a fost
marcat de piesa de teatru
FLIRT în interpretarea actorilor
Mihai Baranga ºi Andrea
Pãdurar, laitmotivul cãreia a
constituit sloganul: „Flirt, nu
flit!”, „Dacã apar manifestãri
neplãcute, asta e!”.
În concluzie, sã aveþi parte doar
de manifestãri plãcute.

Ciprian COZARU

Festivalul Zilele Basarabiei

C3
Gându l  Mâ þe i

S na i l s
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Lansarea noului volum bilingv de poezii
„Alfabetul tãcerii ” a prilejuit pentru
comunitatea literarã timiºoreanã o
bucurie, de o sensibilitate aparte. Michel
Bénard este pentru a treia oarã în postu-
ra de a-ºi lansa un volum în formulã bil-
ingvã româno-francezã, la Timiºoara.
Volumul, apãrut la Editura Augusta, în
traducerea doamnei Manolita Dragomir-
Filimonescu, reuneºte – ºi reuºeºte –
peste o sutã de poeme.
Evenimentul, desfãºurat în cadrul
galeriei „ Acces ” , în prezenþa doamnei
Anca Augusta  – directorul universitãþii ºi
al editurii, a cunoscutului critic literar
Adrian Dinu Rachieru, a traducãtoarei
Manolita Dragomir-Filimonescu, cât ºi a
numeroºi iubitori de culturã a atras
atenþia celor prezenþi, prin titlul sãu.
Deschiderea manifestãrii culturale a fost
fãcutã de cãtre doamna Anca Augusta,
care prin cuvintele sale a adresat un
omagiu poetului, cât ºi acestui nou

volum de poezie.
„Legãtura cu cultura francezã este foarte
beneficã, iar studenþilor noºtri le-ar
prinde bine. Regretul nostru este cã tot
mai puþini studenþi avem la limba
francezã, toatã lumea se îndreaptã spre
englezã ºi italianã. Aceste întâlniri cu
oameni de culturã francezi le-ar prinde
bine ºi vom pãstra aceste relaþii”, a spus
doamna Augusta Anca.
„Ne lasã sã înþelegem cã nu vorbãria,
care din pãcate se practicã cu hãrnicie
la noi, nu excesul verbal e calea de
acces pentru existenþialitatea fiinþei.
Michel Bénard îmbracã demersul sãu
mirific, într-o aurã luminoasã ºi îmbracã
cuvintele în vremurile sale în hainã de
luminã. Poetul Michel Bénard are dreptul
la mult mai multã vizibilitate ºi în peisajul
liric românesc ”, a spus cunoscutul critic
literar Adrian Dinu Rachieru.
În cuvântul sãu Michel Bénard a spus:
„Pentru mine, poezia ºi arta au o impor-

tanþã capitalã, prin intermediul acestora
este o adevãratã apropiere realã între
oameni ºi între culturi indiferent de sis-
temul politic. Este o posibilitate de a
medita, de a ne apropia de noi înºine
sub formã de meditaþii ºi sã gãsim
poate, undeva, ascuns o semnificaþie
sfântã a românilor, nu neapãrat prin
intermediul sistemului religios. Poetul
trebuie sã-ºi întoarcã privirea cãtre lume,
pentru ca sã se impregneze mai bine de
geneza istoriei, sã pãtrundã mai bine în
ritmurile respiratorii ale Universului ºi
prin cântecul pãmântului sã se
regãseascã în atmosferã. Când lumea
actualã dispune de prea mult obscu-
ratism, de urã, cred cã poezia rãmâne
un frate de speranþã. Poezia este o con-
templare într-o voce a tãcerii”.
Michel Bénard este o voce distinctã în
literatura francezã de azi. Poet ºi pictor,
Michael Bénard este bântuit de cuvinte,
forme ºi culori care îl înconjoarã ºi-l

copleºesc. Este absolvent de literaturã,
filozofie, ºi arte frumoase din Franþa.
Laureat al Academiei Franceze pentru
poezie în 2002. Consilier cultural al
Cenaclului european de arte ºi literaturã,
vicepreºedinte al Societãþii poeþilor ºi
artiºtilor din Franþa, membru în comitetul
director al Societãþii poeþilor francezi,
responsabil de expoziþii pentru spaþiul
Bristol, Sceneo, Lesage-Bose etc. , ani-
mator al unei emisiuni de literaturã ºi
artã la Radio Phare-Reins, corespondent
la alte numeroase reviste. Pe lângã
toate acestea este ºi fondator al unor
premii literare. Are pânã în prezent 24
de cãrþi editate ºi numeroase expoziþii
naþionale ºi internaþionale de picturã. A
obþinut numeroase premii naþionale ºi
internaþionale.

Mihaela HODI

Galeria „Acces” din cadrul
Universitãþii „Tibiscus“ din
Timiºoara a gãzduit, vineri,
14 martie, o nouã lansare de
carte a poetului francez
Michel Bénard, distinsã per-
sonalitate culturalã, laureat
al Academiei Franceze.
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Drepturile de autor reprezintã
ansamblul prerogativelor de
care se bucurã autorii cu
referire la operele create; insti-
tuþia dreptului de autor este
instrumentul de protecþie a cre-
atorilor ºi operelor lor.
Opera este protejatã din
momentul creãrii, pe durata –
viaþa autorului plus 70 de ani
dupã deces.
„ Art1. alin 2 Opera de creaþie
intelectualã este recunoscutã ºi
protejatã, independent de aduc-
erea la cunoºtinþa publicã, prin
simplul fapt al realizãrii ei, chiar
în forma nefinalizatã.“
Opera este protejatã indiferent
de mediul în care a fost prezen-

tatã. Legea dreptului de autor
nu face nici o diferenþã între
textul tipãrit într-o carte, scris la
maºina de scris ori publicat pe
Internet, opera are drept exclu-
siv de exploatare: reproducere,
copiere, vânzare, închiriere,
comunicare publicã. Pentru a
folosi o operã strãinã trebuie sã
obþineþi acordul autorului ºi sã
vã încadraþi în limitele legale.
Creative Commons (prescurtat
CC) este o organizaþie non-
profit dedicatã lãrgirii domeniu-
lui de creaþii disponibile tuturor,
în mod legal, atât pentru a fi uti-
lizate ca atare cât ºi pentru a
constitui o parte a altor creaþii.
Site-ul Creative Commons per-

mite titularilor de drepturi de
autor sã ofere publicului o parte
din drepturile pe care le au ºi
sã-ºi pãstreze cealaltã parte,
printr-o multitudine de mecan-
isme, printre care eliberarea
lucrãrilor în  domeniul public
sau sub licenþe de conþinut
deschis. Intenþia avutã în
vedere este aceea de a evita
barierele pe care le pun legile
drepturilor de autor în calea
liberei circulaþii a informaþiilor.
Licenþele Creative Commons
pot fi folosite de orice creator ºi-
ar dori, sunt gratis pentru toatã
lumea.
Existã însã câteva tipuri impor-
tante de utilizare: când opera

este destinatã pentru distribuire
cât mai largã, în cazul open
access – lucrãri ºtiinþifice, user
generated content, bloggeri,
managementul deschis al
Proprietãþii Intelectuale.
În martie 2007 numãrul de
opere licenþiate pe web sub CC
era de 145 de milioane.
Gãzduitorii de conþinut (52) ce
permit licenþierea CC sunt:
Flickr (poze) 32.5m, Soundclick
(audio) – 324k , Revver (video)
– 214k.
Vã prezentãm câteva proiecte
naþionale care folosesc tipul de
licenþã CC:
- Overmundo – site colaborativ
pentru promovarea culturii

braziliene. Peste 7 000 de cre-
atori în primele 7 luni, peste
400 000 de referinþe pe web
- Olanda - “Images for the
Future” - Proiect guvernamental
susþinut cu 137m euro pentru a
pune pe web peste 85k ore de
film, TV ºi înregistrãri radio +
2.9m fotografii  din arhivele
olandeze.
- „A Story of Healing“ – film do-
cumentar, Oscar 1997, licenþiat
CC.
Creative Commons este un tip
de licenþã care poate fi înþe-
leasã foarte simplu ºi oferã
libertatea necesarã utilizatorilor
din internet.

Adelea GRECU

O nouã abordare a dreptului de autor
„Creative commons“ (CC)

Trandafirul – simbol urban

În cadrul proiectului „Trandafirul,
simbol al oraºelor Timiºoara ºi
Portland“, au avut loc o serie de
manifestãri tematice.  Proiectul
de colaborare între municipiul
de pe Bega ºi oraºul american
Portland cuprinde expoziþii ºi
prezentãri despre cultura
trandafirilor.
Astfel, sâmbãtã, 15 martie, ora
10, în Parcul Rozelor din
Timiºoara, prof. univ.dr. ing.
ªtefan Wagner, specialist în cul-
tura trandafirilor de la Universi-
tatea „Babeº-Bolyai“ din Cluj,
personalitate  de renume inter-
naþional, a prezentat o lecþie

deschisã, la care au participat
cei implicati în acest proiect.
În aceeaºi zi, între orele 12-14,
în sala de consiliu a Primãriei, a
fost organizatã o lecþie teoreticã
ºi o dezbatere tematicã la care
au luat parte membrii asociaþiei
Amicii Rozelor Timiºoara.
În continuare, de la ora 14, a
avut loc premierea elevilor, stu-
denþilor ºi a cadrelor didactice
implicate în proiectul „Educaþia
civicã comunitarã civilizatã
2007-2013“ cu tema „Tranda-
firul – simbol al oraºelor
Timiºoara ºi Portland“.

American Corner Timiºoara din
cadrul bibliotecii Judeþene Timiº
a gãzduit un vernisaj deosebit,
organizat în data de 18 martie,
în colaborare cu Consiliul
Seniorilor din cadrul Primãriei
Municipiului Timiºoara.
Expoziþia a cuprins peste 50 de
lucrãri, picturi, fotografii, graficã
ºi colaje ale tinerilor timiºoreni
pasionaþi de arta frumosului,
motivul fiind regina florilor,
trandafirul, simbol al oraºului de
pe Bega, cât ºi al oraºului
Portland, statul Oregon, SUA.
Prin aceastã expoziþie artisticã

s-a dorit a se crea o simbiozã
între cele douã comunitãþi
iubitoare de trandafiri.
În cadrul vernisajului, au luat
cuvântul domnul Nicu Vlad din
partea Consiliului Seniorilor,
menþionând importanþa istoricã
a trandafirului în Timiºoara,
speciile rare care s-au plantat
de-a lungul anilor în vestitul
Parc al Rozelor din oraºul de
pe Bega.
De asemenea, au mai luat
cuvântul domnul director Paul
Eugen Banciu, din partea
Bibliotecii Judeþene Timiº, ºi

doamna ªtefania Stegãroiu,
membrã a Comisiei pentru cul-
turã ºi Relaþii cu Cultele a
Consiliului Judeþean Timiº.
Expoziþia a putut fi admiratã
pânã la sfârºitul lunii martie, la
American Corner, Biblioteca
Judeþeanã Timiº.
De asemenea, organizatorii
proiectului, domnii Nicu Vlad ºi
Dorel Jurcovan, vor realiza o
emisiune sãptãmânalã de o orã,
dedicatã Timiºoarei, la Radio
Campus.

Florin CHIRA
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– Cum e sã fii student la Facultatea de
Educaþie Fizicã ºi Sport de la „Tibicus“?
– Am cei mai buni profesori ºi cei mai buni colegi
din lume. E o atmosferã fantasticã...
– Ai doborât recent un record la Impossibility
Challenger în Germania: ai lovit 17 ore într-un
sac de box. Cum a fost acolo?
– A fost foarte frumos, chiar dacã mulþi nu-mi
dãdeau ºanse. Am mers bolnav, am avut o virozã
prelungitã. Aºa cã am avut o discuþie cu corpul
meu ºi i-am spus: „Ok, nu vrei sã te vindeci, nu
mã intereseazã. În ziua Z, la ora H, trebuie sã fiu
gata“. ªi înainte cu 30 de ore, incredibil, durerile
de coloanã, picior, rãceala, absolut toate au dis-
pãrut... Cele 17 ore trebuiau sã fie, iniþial, 15 ore.
La fiecare orã aveam cinci minute repaus, în
care eu mã relaxam în piramidã, aplicam propria
metodã de relaxare ºi tehnici de Programare
Neuro-Linvisticã. Apoi a fost muzica pe care mi-
am ales-o, care m-a ajutat enorm ºi faptul cã
eram alimentat din aer, precum avioanele... Fãrã
toate astea nu aº fi fãcut faþã. De asemenea,
vreau sã mulþumesc conducerii Universitãþii
„Tibiscus“ pentru ajutorul acordat.
– Nu a fost prima oarã când ai doborât un
record la Impossibility Challenger: 25 de ore
de baschet pe role...
– Important e cã, pentru 25 de ore, m-am pregãtit
doar douã ore în þarã, dar m-am bazat foarte
mult pe pregãtirea mentalã ºi psihicã. Dacã pre-
gãtirea mentalã ºi psihicã este foarte bunã, cor-
pul te urmeazã. Nu ºtiam ce potenþial am. Noi
avem un potenþial foarte mare, dar folosim doar
30% din el, or, cei care acced la mai multe pro-
cente, ori sunt foarte buni, ori sunt foarte neb-
uni... A te depãºi pe tine înseamnã foarte mult,
pentru cã, altfel, involuezi...
– Hai sã discutãm puþin ºi despre viitor. Am
înþeles cã nu vrei sã te potoleºti, cã vrei sã
stabileºti noi recoduri...
–  A te potoli înseamnã sã involuezi, eu vreau sã
evoluez. Vreau sã aflu la un moment dat exact
câte din cele 100 de procente din capacitatea
mea, care dorm la ora actualã, le-am putut acti-
va.
Azi dimineaþã, când m-am trezit –cam aºa se fac
recordurile– am stabilit clar sã mai bat patru
recorduri. Sunt recorduri foarte tari, unul ºi unul,
recorduri Guiness Book, care aparþin unor

oameni foarte tari din lumea asta. Unul îi aparþine
unui om pe care îl respect foarte mult, Ashrita
Furman, douã aparþin unui elveþian ºi unul unui
indian. Unul vreau sã-l fac anul acesta, cu niºte
sponsori serioºi ºi trei anul viitor, la „Impossibility
Challenger“, dintre care douã vor fi recorduri
Guiness Book ºi unul mondial.
– Ai dezvoltat o metodã proprie de relaxare.
Cât este de eficientã?
– Este foarte bunã, nu bunã. Eu datorez foarte
mult acestei metode, care simplificã metoda
Schultz, de la ºapte paºi la trei paºi. Este o
metodã deosebit de simplã. Sunt niºte elemente
de hipnozã, urmate de auto-masaj, pentru elibe-
rarea energiei stocatã în timpul relaxãrii. În acel
moment se mai elibereazã niºte neuromediatori,
care acþioneazã ca un drog natural. I-am spus
metoda semi-Schultz, pentru cã nu eram titrat, nu
voiam sã supãr pe nimeni. În viitor, se va numi,
probabil, metoda Cojocnean.
– Tu nu fumezi, nu bei cafea ºi alcool. De ce?
– Acestea sunt droguri externe. Prefer drogurile
pe care organismul le elibereazã în mod natural.
ªi acestea dau dependenþã, dar este o depen-
denþã beneficã...
– Eºti ºi instructor de arte marþiale. Cum îþi
alegi învãþãceii?
– Mie îmi plac foarte mult maeºtrii care sunt
retraºi în munþi. Eu nu mã retrag în munþi, sunt
implicat social, dar îmi selectez oamenii pe criterii
severe. Pentru cã vin din trupele speciale ºi
unele metode de luptã nu sunt foarte ortodoxe,
e neapãrat sã-i selectezi. Oricum, prin lecþiile pe
care le fac eu, într-o lunã de zile poþi sã fii un
foarte bun luptãtor pe stradã.
– Care este motto-ul tãu, dacã existã aºa
ceva?
– Da, existã. În primul rând este „Învinge-te pe
tine însuþi“, care este ºi motto-ul Comitetului
Oplimpic Român. În sport sunt trei calitãþi morale
foarte importante: a ierta, a iubi ºi a dãrui. Ai
nevoie, ca sportiv, de trei lucruri: calitãþi native,
calitãþi morale ºi sã gãseºti sportul care þi se
potriveºte. ªi mai am un motto pe care îl aplic în
viaþa de zi cu zi: energie, armonie, credinþã. De
fapt, ele se regãsesc una în alta...

D.C.

„A te potoli înseamnã sã involuezi...“
FIªA PERSONALÃ

ªtefan Cojocnean face
sport de la patru ani. A
început cu gimnastica,
apoi a continuat cu
atletismul. De la 16 ani
s-a apucat de arte
marþiale, respectiv kick-
box ºi box tailandez.
Dupã terminarea liceu-
lui, s-a angajat în cadrul
Ministerului de Interne,
în decembrie 1993, ca
pistolar. A activat apoi
în calitate de coman-
dant de grupã ºi de
instructor sportiv. Cu
prilejul unor eveni-
mente, a pregãtit ºi
condus demonstraþii de
arte marþiale. A câºtigat
titlul de campion în rân-
dul instructorilor ºi cam-
pionilor din Ministerul
de Interne în Qindishu-
Sanda, un stil de luptã
chinezesc apropiat kick-
boxului. S-a preocupat
de formarea militarilor
în termen din punct de
vedere psihic, fizic ºi
tehnic pentru plutonul de intervenþie. A participat la misiuni de
cercetare în timpul vizitei la Timiºoara a fostului preºedinte al
României, Emil Constantinescu. În 2001 a fost transferat în
cadrul Inspectoratului Judeþean de Poliþie de Frontierã Timiº. A
activat ca militar profesionist pe frontiera de stat, în zona
Stamora-Moraviþa. A fost responsabilul Bazei Sportive a I.J.P.F.
Timiº. A fãcut parte din garda unitãþii la Inspectoratul Judeþean
al Poliþiei de Frontierã Timiº cu ocazia începerii rãzboiului din
Irak, pentru întãrirea pazei ºi securitãþii unitãþii, depozitelor de
armament ºi carburanþi. A urmat o perioadã în care a lucrat ca
militar profesionist în zona de frontierã Sânnicolau-Mare-Cenad.
În august 2003, contractul cu M.A.I. se reziliazã. A fãcut parte
din grupul timiºorean de dans „Optim“. Iubeºte enorm dansurile
latino. Revista independentã de artã „Clipa“ ºi Agenþia de
manechine „Diego Arzani“, organizatorii, în 1996, ai concursului
„Miss & Mister Clipa“ i-au decernat titlul de „Mister Clipa“. Este
campion ºi vicecampion al României la kick-box full contact
(1995 ºi 1996), vicecampion al României la box tailandez ºi
campion internaþional la box tailandez.
A luat parte, la Dachau, în Germania, la a XIII-a ediþie a
„Impossibility Challanger 2006“, o întrecere internaþionalã care
pune la grea încercare calitãþile fizice ºi psihice ale participan-
þilor. ªtefan a jucat atunci, non-stop, timp de 25 de ore, indivi-
dual, baschet pe role, reuºind un record mondial, dupã ce, în
2004, jucase baschet pe role rimp de 10 ore ºi jumãtate, sta-
bilind un prim record mondial. În istoria de zece ani a com-
petiþiei, ªtefan
a fost primul
român care a
participat.
Anul acesta, la
„Impossibility
Challenger
2008“, care a
avut loc tot în
Germania, în
30 martie,
ªtefan a lovit
neîntrerupt
pentru 17 ore
într-un sac de
box ºi a
doborât recor-
dul mondial la
kick-box.
ªtefan
Cojocnean este
student în anul I la Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport a
Universitãþii „Tibiscus“ ºi membru al Clubului Sportiv Tibiscus,
dar ºi instructor de arte marþiale.

Profil de campion
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Studenþii Universitãþii „Tibiscus”
din Timiºoara pot opta, din
plãcere sau pentru a participa la
activitãþile sportive prevãzute în
Planul de învãþãmânt, la acþiu-
nile organizate de Clubul
Sportiv Tibiscus, printre aces-
tea, pentru anul 2007, numãrân-
du-se:
* Antrenamente de streetball, de
1-2 ori pe sãptãmânã, iarna în
Sala de baschet a Liceului cu
Program Sportiv „Banatul” sau a
Colegiului Naþional „C.D.Loga”,
iar peste varã la terenul amena-
jat de membrii secþiei de street-
ball lângã Turbinã.
* Antrenamente de dansuri, de
douã ori pe sãptãmânã la o salã
de specialitate a Grupului
ªcolar MIU.
* Concurs de streetball, 13
aprilie, în sala C.S.ª. Bega. Au
participat 14 echipe (5 sportivi
+2 rezerve), concursul a fost
destinat tuturor tinerilor sub 26
de ani. S-au oferit premii în
echipamente sportive, echipa
noastrã nu s-a calificat între
primele trei, dar a realizat o
acþiune extraordinar de bine
apreciatã, organizarea a fost
foarte bunã, pentru care nu
trebuie sã uitãm a mulþumi
gazdelor care au oferit tot spri-
jinul în organizare ºi desfãºu-
rare.
* Cupa liceelor timiºene, 15
aprilie 2007, la ciclism ºi role,
eveniment organizat pentru a
doua oarã (la ciclism), la care s-
au putut încrie atât echipe cât ºi
sportivi individuali, au participat
doar 8 sportivi (6 la ciclism ºi 2
la role). S-au asigurat premii în
materiale sportive ºi abona-
mente la salã de sport. O parte
a fondului de premiere a fost
asiguratã de Consiliul Judeþean
Timiº într-un proiect co-finanþat.
* Ziua Europei, 9 mai. S-a dorit
o acþiune de promovare a ima-
ginii U.E. ºi a României ca stat
membru, acþiunea a cuprins dis-
tribuirea de pliante, o defilare a
sportivilor prin oraº ºi un joc de
flãcãri în Parcul Copiilor. O
parte a premiilor s-a asigurat
printr-un proiect co-finanþat de
cãtre Consiliul Judeþean Timiº.
* Jimbocicleta, 9-10 iunie, acþi-
une cultural-sportivã organizatã
de cãtre asociaþiile Rotary din
zonã, cu sprijinul Clubului
Tibiscus, au fost circa 100 de
sportivi care au participat la un
concurs de ºosea, unul de
îndemânare ºi o paradã a bici-
cletelor. S-au asigurat premii în
echipamente sportive.
8. Cupa cetãþilor - ªiria, 15-17
iunie, acþiune din ciclul „Cupa
cetãþilor“, concurs de downhill,
au participat bikeri din mai multe
zone ale þãrii, s-au asigurat pre-
mii în materiale sportive.
9. Turul României, ediþia a 5-a,
luna iulie, colegul nostru
Pocovnicu Gheorghe a fãcut un
nou tur de forþã pe un traseu
mai dificil decât în ediþiile ante-
rioare.
* Cupa cetãþilor – Muntele Mic,
27-28 iulie, acþiune din ciclul
„Cupa cetãþilor“ organizat de
vicepreºedintele CST, concurs

de downhill, au participat bikeri
din întreaga þarã, s-au asigurat
premii în materiale sportive.
* Sãptãmâna Mobilitãþii
Europene 16-22 septembrie ºi
Ziua Europeanã fãrã Maºini 22
septembrie, am colaborat cu
Agenþia pentru Protecþia
Mediului Timiº la mai multe acþi-
uni (concurs de biciclete, con-
curs de role, concurs de
desene). Au fost premii con-
stând în diplome, echipamente
sportive, fonduri alocate printr-
un proiect finanþat de Consiliul
Judeþean Timiº.
* Cupa cetãþilor – Muntele Mic,
5-7 octombrie, acþiune din ciclul
„Cupa cetãþilor“ organizat de
vicepreºedintele CST, concurs
de downhill, au participat bikeri
din întreaga þarã, s-au asigurat
premii în materiale sportive.
* Cupa cetãþilor – Timiºoara, 20-
21 octombrie, acþiune din ciclul
„Cupa cetãþilor“, a cuprins un
concurs de cross-country ºi unul
de îndemânare, s-au asigurat
premii în materiale sportive.
* Spectacol de dans la Cluj, 26
octombrie, o delegaþie de 4
dansatori ai CST au vizitat
Liceul pentru Deficienþi de Auz,
ocazie cu care au susþinut un
spectacol de dansuri, foarte
bine primit de copiii din ºcoalã.
* Tabãrã la Jupâneºti, 2-4
noiembrie. A fost reluat obiceiul
Clubului de ieºi, în fiecare toam-
nã, la o întâlnire a tuturor mem-
brilor Clubului la Casa de
vacanþã de la Jupâneºti. Au fost
trei zile de distracþie, discuþii pe
teme de Club ºi viaþã, depãnãri
de amintiri ºi planuri de viitor.
* Spectacol umanitar. S-a
desfãºurat înaintea Crãciunului,
în 9 decembrie, a fost organizat
de Club prin sportivii secþiei de
dansuri. Scopul acþiunii a fost
strângerea de fonduri pentru
copiii defavorizaþi, banii adunaþi
fiind donaþi unei asociaþii de pro-
fil. La buna desfãºurare a acþiu-
nii au contribuit o studentã a
Facultãþii de Muzicã din
Universitatea „Tibiscus“, trupa

TACT ºi mai mulþi dansatori.
De asemenea, studenþii ºi
ceilalþi membri ai Clubului au
participat la alte activitãþi cum
au fost:
* Masa Criticã. Acþiunea este o
bunã ocazie de a face cunoscu-
tã bicicleta între pietoni ºi mai
ales ºoferi, dar ºi autoritãþi.
* Nopþi Albe la Piteºti, 4-5 mai.
La invitaþia unei asociaþii
partenere din Piteºti, o dele-
gaþie de 7 membri ai Secþiei de
Dansuri s-a deplasat la Piteºti
pentru a participa la acþiunile
organizate de Agenþia Naþionalã
pentru Tineret.
* Cupa Wittman la ciclism,
organizatã de Direcþia
Judeþeanã pentru Sport Timiº,
unul din sportivii noºtri a
reprezentat Clubului la acþiune
ºi a obþinut locul II.
* Conferinþa Naþionalã PRO-
VELO ºi Constituirea Federaþiei
Bicicliºtilor din România, 19-20
octombrie, s-a desfãºurat la
Bucureºti cu sprijinul deosebit
al Ambasadei Regatului Þãrilor
de Jos, a fost o activitate orga-
nizatã de Clubul de Cicloturism
Napoca ºi Asociaþia Bate ªaua
sã Priceapã Iapa, scopul princi-
pal a fost constituirea Federaþiei
Bicicliºtilor din România prin
asocierea mai multor cluburi
care au între membri bicicliºti.

La toate aceste acþiuni, Clubul
nostru a avut la dispoziþie, din
sponsorizãri, cotizaþii ºi servicii
executate terþilor, un buget care
a depãºit 100 000 lei (peste 1
miliard lei vechi).

Pentru anul 2008, principalele
acþiuni pe care Clubul le va
organiza, conform Planului de
activitate aprobat în ºedinþa
Adunãrii Generale din martie
2008, sunt:
a) Spectacol umanitar: aprilie
2008. Clubul Sportiv Tibiscus
împreunã cu Universitatea
„Tibiscus“ organizeazã la Casa
de Culturã a Studenþilor din
Timiºoara, un spectacol de

muzicã ºi dansuri dedicat
Sãrbãtorilor de Paºti, fondurile
strânse cu aceastã ocazie
urmând a fi donate copiilor cu
probleme din Timiºoara, direct
sau prin intermediul unei asoci-
aþii de profil.
b) Concurs de ciclism, role ºi
streetball „Cupa Tinerelor
Speranþe“ 2007: aprilie 2008.
Concurs de ºosea, de role ºi de
streetball pentru sportivii de
vârsta tânãrã, la care participã
echipe de baieti, fete sau mixte.
Obiectivele vizate de un astfel
de concurs sunt promovarea
sportului în rândul tineretului si
selectarea celor mai buni
sportivi.
c) Turã cu bicicleta: aprilie-mai
2008. Clubul Sportiv Tibiscus
organizeazã o turã cu bicicleta
pe traseul Timiºoara – Stamora
– Oraviþa – Orºova – Bãile
Herculane – Reºiþa – Lugoj –
Buziaº – Timiºoara (5 zile).
Obiectivele vizate de o astfel de
acþiune sunt promovarea
sportului în aer liber în rândul
tineretului.
d) Împreunã într-o Europã mai
bunã: 9 mai 2008. Se
marcheazã Ziua Europei, acþi-
unea va cuprinde o defilare a
cicliºtilor în oraº, distribuirea de
pliante, tricouri inscripþionate
specific.
e) Concurs de ciclism – ºosea:
1 iunie 2008
f) Concurs de streetball: iunie
2008. Clubul Sportiv Tibiscus
împreunã cu Universitatea
„Politehnica“ din Timiºoara,
organizeazã un concurs de
stretball de tip OPEN, la care
participã echipe de tineri practi-
canþi ai streetball-ului.
g) Turul României ed. a VI-a:
iulie 2008. În luna iulie 2008,
cel mai vârstnic membru al
Clubului nostru, Gheorghe
Pocovnicu, va desfãºura a
ºasea ediþie a „Turului
României“, acþiune în care se
deplaseazã de unul singur prin
þarã pe un traseu care cuprinde,
în fiecare an, alt topic: Turul

Munþilor, Turul Râurilor, Turul
Mânãstirilor etc.
h) Sãptãmâna Europeanã a
Mobilitãþii ºi Ziua Europeanã
fãrã Maºini: septembrie 2008.
În perioada 16 – 22 septembrie
2008, cetãþenii europeni au
oportunitatea de a se bucura,
în cadrul acþiunii SÃPTÃMÂNA
MOBILITÃÞII EUROPENE, de
evenimente dedicate ‘mobilitãþii
sustenabile’. Obiectivul este
facilitarea dezbaterilor pe tema
necesitãþii schimbãrii comporta-
mentului în ceea ce priveºte
mobilitatea, transportul ºi, mai
ales, utilizarea maºinii perso-
nale. Ca de obicei, ZIUA FÃRÃ
MAªINI este punctul culminant
al întregii sãptãmâni, vineri 22
septembrie. Clubul Sportiv
Tibiscus, împreunã cu Agenþia
pentru Protecþia Mediului ºi
Agenþia Regionalã pentru
Protecþia Mediului va distribui
pliante, va participa la acþiuni
de popularizare în instituþii de
învãþãmânt, va organiza o între-
cere pentru biciclete ºi role în
centrul oraºului.
i) Tabãrã Jupâneºti:
octombrie/noiembrie 2008.
Aceastã acþiune se doreºte o
continuare a bunei tradiþii a
Clubului de a organiza în
fiecare toamnã o acþiune care
sã-i reuneascã pe toþi membrii
Clubului (ºi pe sportivii care au
fost premiaþi la acþiunile organi-
zate de Club) la un weekend
împreunã, la Casa de Vacanþã
de la Jupâneºti.
j) Spectacol umanitar: decem-
brie 2008. Spectacol de muzicã
ºi dansuri dedicat Sãrbãtorilor
de Crãciun, fondurile strânse cu
aceastã ocazie urmând a fi
donate copiilor cu probleme din
Timiºoara, direct sau prin inter-
mediul unei asociaþii de profil.

Pentru a lua parte la aceste
activitãþi vã invitãm sã vã alãtu-
raþi Clubului Sportiv Tibiscus,
cu sediul în clãdirea
Universitãþii „Tibiscus“ de pe str.
Lascãr Catargiu, la parter, sau
sã vizitaþi pagina noastrã de
Internet: www.cs.tibiscus.ro.

Preºedintele Clubului Sportiv
Tibiscus

Dr. ing.   M a r i u s   K a r n y a n s z k y

CLUBUL SPORTIV TIBISCUS
România, 300559 Timiºoara
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Tel/Fax: +4 0256 220687
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+4 0744 599190;
+4 0766 932275
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Clubul PT Europa, prin care au
fost organizate traininguri,
audio-conferinþe ºi patru dezba-
teri locale, cu scopul conºtien-
tizãrii tinerilor cu privire la opor-
tunitãþile oferite de Uniunea
Europeanã, îºi reia activitatea.
Participanþii la dezbateri, care
sunt interesaþi, se pot înscrie ºi
ei ca voluntari în proiect.
Aceºtia vor fi þinuþi la curent pe
grupuri de discuþie yahoo, în
legãturã cu ºedinþele ºi mani-
festãrile viitoare. Sediul este
amplasat în sediul Universitãþii
Tibiscus, str. Daliei 1A, etajul III.
Iniþierea membrilor proiectului
se face prin participarea la
traininguri, cursuri de formare
de echipã, pe ceea ce însea-
mnã sã scrii un proiect ºi multe
alte acþiuni însoþite de nume
cunoscute din domeniu.
Pe lângã acestea, membrii
proiectului vor lucra în echipã
la scrierea ºi depunerea unor
proiecte noi.
Anul trecut le-a fost aprobat un
schimb de tineret, finanþat de
Comisia Europeanã, prin care
ºase tineri din România au ple-
cat pentru opt zile în Austria,
transportul fiind sponsorizat
70%, iar cazarea ºi masa inte-
gral.
Publicitatea se realizeazã prin

informarea tinerilor pe bazã de
mesaje trimise pe grupuri de
discuþie yahoo, pliante ºi afiºe.
Prima ºedinþã de anul acesta a
avut loc luni, 31 martie, dupã o
perioadã de pauzã care a
început în aprilie 2007. Cauza
acestei întreruperi a derulãrii
proiectului a fost încheierea
contractului cu Comisia
Europeanã, ºi astfel lipsa
finanþelor.
Proiectul PT Europa a luat
naºtere în cadrul proiectului
mamã „Cetãþenie Europeanã“,
în octombrie 2006, si a fost
finanþat de Comisia Europeanã.
În aceastã perioadã, s-au înfiin-
þat 10 cluburi în toatã þara, din
care douã în Timiºoara.
Unul dintre ele este realizat de
studenþi ai Universitãþii de Vest,
ºi un altul format prin partene-
riatul dintre Universitatea
Politehnica împreunã cu
Universitatea „Tibiscus“, actu-
alul PT Europa.
În perioada octombrie 2006-
aprilie 2008, au avut loc primele
evenimente, finanþate de
Comisia Europeanã cu suma
de 200 de euro si sprijinite de
Universitatea „Tibiscus“ ºi
Institutul Intercultural Timiºoara.
Proiectul s-a încheiat printr-o
ºedinþã comunã la Timiºoara, a

tuturor membrilor din þarã, care
a durat trei zile.
Una dintre iniþiatoarele proiectu-
lui, Romina Matei, spune:
„Suntem un grup ce reprezintã
toate universitãþile, nu doar
Tibiscus; suntem Tibiscus, Vest

ºi Politehnica implicaþi in acest
proiect, care lucrãm pentru
informare, nu doar prin faptul cã
realizãm interviuri radio, presã
ºi televiziune, ci scopul nostru
este sã învãþãm unii de la alþii,
iar ceea ce este concret, este

ceea ce a obþinut fiecare din
implicare; n-ai cum sã vezi,
decât dacã participi, n-ai cum
sã zici ceva concret, decât dacã
eºti parte din ceea ce faci.“’

Alina CHIOREAN

O studentã a fost accidentatã mortal pe trecerea
de pietoni, sub privirile poliþiºtilor care aºteptau
sosirea premierului pe bulevardul Kiseleff, joi, 27
martie.
Fata de 20 de ani, studentã în anul II, la
Facultatea de Istorie, a fost accidentatã mortal în
timp ce traversa strada pe trecerea de pietoni de
pe ªoseaua Kisefeff,  locul unde s-a instituit
culoarul unic pentru summit-ul NATO. În 20 de
minute a sosit salvarea, dar Tatiana Duplei s-a
stins din viaþã în drum spre spital.
Niciunul dintre poliþiºtii care se aflau în apropiere
nu s-a obosit sã-i acorde primul ajutor fetei care
se zbãtea între viaþã ºi moarte, timp de mai multe
minute  pe marginea carosabilului. „Moare mãi...
chemaþi pe cineva. Faceþi ceva“, le spuneau
trecãtorii poliþiºtilor care erau ocupaþi cu dirijarea
circulaþiei în zona pe unde la câteva minute de la
accident a trecut ºi coloana oficialã a premierului
Tãriceanu. Dar, poliþiºtii rãspundeau: „Am dat
telefon la Salvare. Nu te mai certa cu mine. Ce,
eu sunt Salvarea? Eu sunt Poliþia, ce sã fac...“
Autoarea accidentului, Anamaria Straus, de 39
de ani, care în loc sã sarã ºi sã dea accidentatei
primul ajutor, sã încerce sã o salveze, s-a retras
spre copaci ºi a început sã vorbeascã la telefon,
la afirmaþiile trecãtorilor cã fata moare femeia
rãspundea cu sânge rece „De unde ºtiþi cã o sã
moarã?“ când nici mãcar nu s-a apropiat de vic-
timã.
ªoferiþa a declarat cã nu avea mai mult de 60-70
de km/h în momentul impactului în urmã cãruia
victima a fost proiectatã câþiva metri prin aer.
„S. Anamaria de 39 de ani a condus un autotur-
ism marca Audi A6, pe ªoseaua Kiseleff dinspre
Arcul de Triumf cãtre Piaþa Presei Libere. Când a
ajuns la trecerea pentru pietoni, situatã la

interesecþia cu aleea de acces la Muzeul Satului,
a surprins-o ºi accidentat-o grav pe Tatiana D. de
20 de ani din sectorul 4, care s-a angajat în tra-
versarea strãzii pe trecerea pentru pietoni, prin
loc marcat ºi semnalizat cu indicator“, se aratã
într-un comunicat al Poliþiei. Chestorul Marian
Tutilescu a cerut deschiderea unei anchete în
acest caz.
Luni, 31 martie, în faþa Muzeului Antipa, s-a
organizat un marº de protest în memoria Tatianei
Duplei, la care au participat peste 150 de tineri
însoþiþi de circa 15 poliþiºti ºi jandarmi Ajunºi la
locul accidentului, studenþii au aprins lumânãri,
au depus flori ºi ºerveþele albe.

Adelea GRECU

STUDENTÃ OMORÂTÃ SUB PRIVIRILE POLIÞIªTILOR Concursul „Peregrin prin peisajul cultural al Roºiei Montana“
este organizat de Roºia Montana Gold Corporation, fiind organi-
zat în perioada 28.03.2008-30.06.2008 ºi se va desfaºura pe
întreg teritoriul României.
Concursul este deschis tuturor studenþilor rezidenþi în România,
care elaboreazã ºi trimit un articol, sau o relatare despre Roºia
Montana la adresa de e-mail razvan.durlan@gmail.com, în
perioada 28.03.2008-30.06.200

Ce trebuie sã faci:

1. Redacteazã, în maxim 2 pagini A4, un articol sau o relatare
despre Roºia Montana ºi trimite-o în perioada 28.03.2008-
30.06.2008, la adresa de e-mail razvan.durlan@gmail.com.
Subiectul e-mail-ului va trebui sã conþinã numele tãu complet ºi
menþiunea „Concurs jurnalism Roºia Montana“. În momentul
trimiterii lucrãrii prin e-mail, completeazã datele tale personale
în corpul mailului, pentru a putea fi anunþat, în cazul în care vei
fi ales câºtigãtor al unuia dintre premiile concursului.
2. Lucrarea ta va fi cititã ºi analizatã de un juriu de specialiºti în
domeniul comunicãrii ºi media, care vor selecta cele mai bune
3 lucrãri pentru a fi premiate.
3. Câºtigãtorii vor fi anunþaþi de cãtre reprezentanþii juriului ºi
vor fi invitaþi la evenimentul de premiere care va avea loc în
data de 31.07.2008, în locaþia Green Hours, Bucureºti.
4. Criteriile de jurizare constau în: gradul de creativitate reflectat
de participant, fluenþa comunicaþionalã, coerenþa discursivã,
originalitatea exprimãrii

Juriul este format din urmãtorii membri: Robert Turcescu, Vintilã
Mihãilescu, Dan Boerescu, Dumitru Borþun, Alex ªtefãnescu.
În urma deliberãrii juriului, vor fi alese cele mai bune trei lucrãri,
acordându-se titularilor articolelor câºtigãtoare premiile prezen-
tate la Secþiunea 6 a prezentului Regulament Oficial, în funcþie
de evaluarea lucrãrii. Articolul cel mai bine cotat de juriu va fi
premiat cu o bursã de studii de specialitate la o ºcoalã din
Amsterdam, premiul al doilea va consta în publicarea lucrãrii
câºtigãtoare într-o revistã renumitã de profil, iar premiul al
treilea este reprezentat de un pachet de cãrþi oferit de editurile
RAO ºi Polirom.

C lub ul  PT  Eu rop a  a  a ju ns  la  ve r s iu ne a  2 .0

Rãmas bun, Tatiana...
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