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Regard, astazi

Regard îşi propune, printre altele, să aibă o prezenţă cât mai diversificată, prin revista în limba franceză (în format print şi digital),
ziarul în limba română (în format print, distribuit în mod gratuit) şi un site Internet. Avem 60 000 de cititori pe an, un public variat dar
foarte avizat, dornic să afle cât mai multe amănunte despre schimbările culturale, economice, politice şi sociale atât din România cât
şi din ţările vecine. Anul acesta marchează şi un nou debut, odată cu crearea unei platforme audiovizuale produse de redacţia Regard
împreună cu studioul de producţie Kolectiv şi cu agenţia de comunicare şi web-design Q-T-Raz.
În ceea ce priveşte revista, redacţia va pune în continuare accentul pe interviuri şi reportaje de mari dimensiuni. Linia noastră editorială
se va axa, şi pe mai departe, pe descrierea, cu modestie şi cu un maximum de obiectivitate şi de independenţă jurnalistică, a unor
realităţi cât mai diverse. Vom privilegia, de asemenea, calitatea imaginilor precum şi un design modern al copertelor.
Ziarul în română, pe care îl veţi răsfoi, va relua cinci sau şase articole, traduse integral, din fiecare număr al revistei. Tipărit pe hârtie
reciclată, acest supliment apare în 1100 de exemplare, distribuite în 200 de facultăţi, baruri şi restaurante din Bucureşti.
Reacţiile primite de la cititorii noştri, francofoni şi nefrancofoni deopotrivă, sunt pozitive, ei părând să aprecieze abordarea cu un
anumit recul a actualităţilor din regiune, oferindu-le tuturor - jurnalişti, fotografi şi cititori deopotrivă - mai mult timp.

Laurent Couderc
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Text și fotografie: Aline Fontaine

Întoarcere la izvoare

A fost o vreme când se vorbea despre stațiunea balneară Băile
Herculane, edificată în timpul imperiului austro-ungar, ca despre
o „perlă a Europei”. După campania sălbatică de privatizări de la
începutul anilor 2000, orașul a ajuns o ruină - acum șapte ani, Regard
publica deja un reportaj despre acest subiect. Recent, mai mulți tineri
arhitecți au făcut un pariu, cu ei înșiși în primul rând, acela de a-i reda
acestui loc măreția de la început.
În liniștea și încremenirea centrului vechi al stațiunii Băile Herculane, aflată la poale de munte, privirile sunt imediat
atrase de Băile Neptun, construite la sfârșitul secolului al 19-lea. Ansamblul de clădiri impozante, întins pe o lungime
de 193 de metri de-a lungul râului Cerna, este abandonat de mai bine de un deceniu, ca și celelalte edificii din
vecinătate. Expresie emblematică a grandorii imperiale, cupolele băilor sunt pe cale să se prăbușească, iar geamurile
au fost sparte. De pe un placaj agățat de un colț de zid, o inscripție invită trecătorii să ocolească zona pentru că sunt
în „pericol de accident”.
Și înăuntru e la fel de pustiu - oamenii care umblau odinioară agale, înfășurați în prosoape, între diferitele bazine cu
ape sulfuroase și tămăduitoare, sunt doar o amintire. Echipați cu căști de șantier pentru a se proteja de bucățile de
tencuială și de faianță care mai cad de pe ziduri, doar Oana Chirilă, studentă în ultimul an la facultatea de arhitectură
a Universității de Vest din Timișoara, și Cornel Farcaș, inginer arhitect, mai cutreieră azi coridoarele complexului. Cei
doi încearcă să inventarieze stricăciunile provocate de zăpadă și de ploaie, iarna trecută.
Oana scoate din geantă teancul de schițe care o însoțesc peste tot și începe să-și ia notițe. În fața cabinei unde veneau
să se relaxeze împărăteasa Sissi și împăratul Franz-Joseph, un bloc de piatră blochează accesul la unul dintre vechile
bazine. „Probabil că s-a desprins de pe munte, s-a rostogolit și a intrat prin fereastră”, opinează inginerul.
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Deși are doar 23 de ani, Oana s-a decis să
acționeze pe cont propriu, de urgență, pentru a
obloji măcar unele din rănile adânci ale clădirii.
„Totul a început vara trecută, povestește ea.
Voiam să revăd Băile Herculane, să retrăiesc
amintirile pe care le aveam din copilărie
când acest oraș și legendele lui mă fascinau.
Prezentul arăta însă cu totul altfel. Ceea ce am
văzut, m-a enervat atât de tare încât am scris
o postare pe un forum de discuții, la care am
adăugat și fotografii, pentru a-i face pe ceilalți
să conștientizeze starea în care se află această
piesă din patrimoniul cultural românesc.” În
trei zile, nu mai puțin de 18 000 de persoane au
reacționat la mesajul arhitectei. Având în vedere acest succes, împreună cu mai mulți colegi de
facultate, toți voluntari, Oana a pus bazele unei
asociații și a inițiat Proiectul Herculane.
Obiectivul principal: consolidarea și conservarea
sitului pentru a stopa procesul de degradare.
„Vom astupa găurile din acoperiș pentru ca
apa să nu se mai infiltreze peste tot, vom
monta o structură de lemn pentru a împiedica
desprinderea cărămizilor din zidurile cele mai
șubrezite și, mai ales, vom face ferestrele inaccesibile deoarece multă lume intră prin ele și
se aventurează în clădire, ceea ce e foarte periculos”, explică Oana. Cum Băile Neptun sunt
un monument istoric din clasa A, fiecare dintre
aceste intervenții trebuie să respecte niște criterii foarte stricte.

Timișoara i-a achitat pe cei doi suspecți, dar
Parchetul a făcut apel. Prin urmare, procesul
continuă. Între timp, Verbițchi a vândut o parte
din terenurile Băilor unei terțe persoane, ceea
ce nu simplifică deloc demersurile tinerilor
arhitecți.
Cum clădirea este, în acest moment, sub sechestru, tot ceea ce întreprind arhitecții trebuie
să fie reversibil. „Suntem conștienți de situație,
dar dacă nu intervenim acum, edificiul riscă să
se prăbușească. Contăm pe buna credință a
părții care va câștiga procesul că va continua să
lucreze cu noi și că va profita de lucrările pe care
le vom efectua.”
Proiectul se bucură, cel puțin, de susținerea
localnicilor. „Atâția investitori au venit cu promisiuni pe care nu și le-au ținut mai apoi, că

oamenii ne-au privit, la început, cu suspiciune.
Au înțeles însă repede că scopul nostru nu e să
facem speculă imobiliară. De altfel, mulți din
cei de aici se întreabă de ce Ministerul Culturii
nu a intervenit niciodată în tot acest timp. Ar
fi fost o situație ideală, dar sunt atâtea clădiri
în dificultate în România că nu le putem cere
autorităților să fie la fel de emoționale ca noi”,
adaugă studenta.
Inițiativa tinerilor animă întrucâtva viața din
centrul vechi al stațiunii, frecventat mai ales
de localnicii care se aprovizionează cu apă de
izvor de la fântâna principală, sau care comandă
câte o pizza în cele două restaurante deschise,
în așteptarea turiștilor estivali. „Când membrii
Proiectului Herculane au organizat evenimentul de lansare, în octombrie anul trecut, a fost ca
și cum participam la o sărbătoare, își amintește

Suntem în discuții cu cei doi proprietari ai terenurilor

și sperăm că vor accepta să-și dea acordul în scris

pentru proiectul nostru de consolidare, spune Oana.

Certificatul de urbanism ne permite să acționăm de

urgență. Dacă spun da, ar face o faptă bună.”

Lucrările ar putea costa între 100 000 și 250 000
de euro. Pentru a le duce la bun sfârșit, echipa
Proiectului Herculane a organizat o campanie
de strângere de fonduri și a obținut și o finanțare
din partea primăriei, care deține clădirea dar nu
și terenul. Or tocmai acest amănunt complică
lucrurile, deoarece Băile Neptun fac obiectul
unei afaceri judiciare foarte încurcate.

În ghearele
samsarilor imobiliari
La începutul anilor 2000, stațiunea avea încă o
viață destul de animată, dar statul - care mai
deținea la acea vreme aproape cincizeci de
clădiri - s-a lansat într-un proces de privatizare
rapidă. Ca și alte monumente și capacități de
cazare din oraș, Băile Neptun ajung în patrimoniul unei societăți conduse de un fost deputat
social-democrat, Iosif Armaș, care devine stăpânul Băilor Herculane contra sumei de 650 000
de euro.
Iosif Armaș nu va face niciun fel de investiție
în localitate, iar firma lui va intra în faliment.
Puterea politică vinde din nou Băile Neptun
unui alt om de afaceri, Valeriu Verbițchi, pentru
suma de 260 000 de euro, dar nici acesta nu le
va păstra mult timp. În 2015, bărbatul cade la
învoială cu fostul primar să cedeze monumentul municipalității în schimbul terenului pe care
se află vechiul Cazinou din stațiune. Primăria
recuperează, așadar, doar zidurile Băilor pentru
82 000 de euro și cedează terenul respectiv,
a cărui valoare estimată e de 200 000 de euro.
Chiar înainte ca primăria să obțină și pământul
pe care se găsesc Băile Neptun, în cea de a doua
etapă a tranzacției, justiția îl acuză pe fostul
primar de abuz de putere, iar pe Verbițchi - de
complicitate. Pe 26 februarie 2018, Tribunalul
3
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Georgiana, elevă în clasa a douăsprezecea.
Au iluminat fațada Băilor Neptun în mai
multe culori, era superb. Generația noastră
nu a prins aceste băi în activitate. Perioada
de glorie, când veneau aici turiști din toată
lumea, o cunoaștem doar din poveștile părin-

ților sau bunicilor noștri. Dacă prin acest
proiect ar putea păstra măcar jocul acesta
de lumini, ar atrage mai multă lume și viața
noastră de zi cu zi s-ar mai schimba.”
Oana și colegii ei sunt însă sceptici că monumentul și-ar putea redobândi vreodată
funcția inițială. „Pentru a redeschide băile,
unii specialiști spun că ar trebui investite

Lucrările de consolidare ar trebui terminate în
toamnă. Până atunci, tinerii arhitecți doresc

nu sunt conștienți, dar tot acest patrimoniu
renovat ar putea aduce foarte mulți bani,
poate nu în primul an, dar cu siguranță în
zece, douăzeci de ani”, susține Oana.
În așteptarea acestei conștientizări, viitorii
arhitecți timișoreni vin și cu alte idei. „Nu

să organizeze aici un festival, chiar vara
aceasta. „Ne gândim să amenajăm o expoziție în câteva săli și să organizăm niște performance-uri în holul de la intrare. Clădirea
aceasta trebuie neapărat să revină la viață.
Cine știe, cu ocazia unui astfel de eveniment,
poate apare un investitor cu intenții bune
sau poate că statul va înțelege că potențialul acestui loc este imens. Oamenii poate

intenționăm să ne oprim aici. Dorim să
ajutăm primăria să elaboreze o strategie
globală, fără de care orașul nu-și poate
regăsi armonia de odinioară. Am propus
deja municipalității să lanseze un concurs
pentru amenajarea promenadelor de pe malurile Cernei, de exemplu”, detaliază Oana.
Noul primar, ales în 2016, pare deschis în
fața entuziasmului tinerilor și se arată gata

vreo 4 sau 5 milioane de euro, ceea ce e foarte
mult. Dar un centru cultural pentru localnici
și turiști s-ar putea face, de ce nu?”

Tendințe Spa
Chiar dacă centrul vechi al stațiunii Băile Herculane și vestigiile sale austro-ungare sunt într-o situație dificilă, o surprinzătoare revigorare a sectorului turistic se face simțită în oraș. În 2016, 120 000 de turiști au achiziționat sejururi în localitatea istorică, de două ori mai
mulți decât în 2011. Lucrul cel mai important este însă că media de vârstă a vizitatorilor a scăzut. Vârstnicii continuă să vină aici pentru
curele balneare, dar noi tipuri de clienți își fac apariția: sportivii și familiștii. Acest public nou pare să prefere hotelurile construite în
timpul comunismului, în orașul nou, aflat la câțiva kilometri de centrul vechi. Aparența exterioară a acestor blocuri turn nu s-a schimbat
prea mult, dar interiorul miroase a nou, în urma lucrărilor de renovare întreprinse de un investitor din Craiova. „Au fost amenajate
centre Spa în subsolurile mai multor hoteluri”, spune Laura Pătru, membră a asociației Pro Turism din Băile Herculane, care reunește
proprietari de hoteluri și pensiuni, dar și localnici voluntari.
În paralel, hotelurile își diversifică oferta, propunând spații de joacă pentru copii sau excursii în familie, în împrejurimi. „În ultimii ani,
am participat la zeci de târguri de turism pentru a schimba imaginea Băilor Herculane, am plecat de la zero”, adaugă Laura Pătru. Iar
tot acest efort nu a rămas fără rezultat. De Revelion, dar și de Sfântul Valentin, mai multe hoteluri au vândut toate locurile disponibile.
Nu e mai puțin adevărat că toate aceste facilități nu sunt accesibile decât turiștilor, iar localnicii se plâng de lipsa infrastructurii termale
publice, de care să poată beneficia și ei. Aceștia așteaptă cu nerăbdare construcția noului parc acvatic cu o capacitate de până la 1500
de persoane, un proiect mai vechi repus pe tapet de către primar, anul trecut.

4

să salveze orașul. „Băile Neptun nu sunt un caz
excepțional, afirmă edilul liberal, Cristian Miclău.
Aproape tot patrimoniul imobiliar din centru
a fost folosit în interes personal și este pus sub
sechestru. Ceea ce e deosebit de frustrant.” De
altfel, Consiliul municipal a recurs la o măsură
drastică pentru a evita, pe viitor, astfel de situații.
„Până acum, niciun proprietar de monumente
istorice nu a fost obligat să facă investiții în bunurile imobiliare deținute sau să plătească vreun
impozit special, în ciuda prevederilor Codului
fiscal. Am votat pentru o creștere a acestor taxe
cu până la 500% și am angajat cinci persoane
pentru a recupera banii. Doar anul trecut, unul
dintre proprietari a trebuit să plătească 570 000 de
euro. Dacă nu achită impozitul, le putem confisca
bunurile și nu vom pregeta să o facem”, asigură
primarul, fost contabil.
Aceste măsuri ar putea să creeze premisele unui
viitor care să aducă ceva mai multă notorietate
orașului. „În momentul de față, nu putem rivaliza
cu stațiuni precum Baden-Baden (Germania n.red.), deoarece trebuie să reconstruim, mai întâi,
centrul vechi, cu toată infrastructura adecvată,
dar peste câțiva ani, sper că vom putea onora
invitația de a deveni membri ai rețelei europene a
stațiunilor termale”, adaugă edilul.
Speranțele și visurile sunt cele care îi impulsionează pe toți actorii importanți din Băile Herculane. După ce obstacolele judiciare vor fi fost
depășite, poate că toate aceste idei vor deveni
realitate. „Nu știu dacă generația noastră va mai
revedea vreo-dată Băile Herculane din timpul
copilăriei mele, dar eu nu-mi pierd încrederea”,
conchide Oana.

Cine este
alegătorul
român?
A consemnat Ioana Lazăr

Un sondaj recent realizat de către Centrul Român
de Sociologie Urbană şi Regională arată că 87%
dintre români se declară dezamăgiţi de actuala
clasă politică dominată de social-democraţi.
Cu toate acestea, dacă mâine ar avea loc alegeri
anticipate, victoria i-ar reveni tot Partidului
Social-Democrat, indică aceeaşi sursă. De unde
vine această contradicţie? Cine este alegătorul
român? Psihologul Daniel David, profesor de ştiinţe
cognitive la Universitatea Babeș-Bolyai de la Cluj,
propune următoarele explicaţii.

Regard: Care sunt principalele categorii ale electoratului român?
Daniel David: Vreau să amintesc mai întâi faptul că mediul rural reflectă
o Românie tradiţională, adeptă a concentrării puterii, şi care priveşte mai
degrabă cu neîncredere spre viitor. La polul opus, avem o Românie modernă,
urbană, orientată spre valorile occidentale şi pentru care viitorul reprezintă
o oportunitate. În acest context, putem distinge un electorat tânăr, cu vârsta
între 18 şi 35 de ani, din generaţia Y, pro-occidentală, care, spre deosebire
de celelalte categorii de vârstă, dă dovadă de un nivel ridicat de încredere
interpersonală. Sunt alegătorii cel mai puţin contaminaţi de comunism. Avem
apoi generaţia X, între 35 şi 55 de ani, din care aproape jumătate continuă
să îmbrăţişeze valorile regimului trecut, în timp ce restul s-a orientat spre
spaţiul european. S-a produs deci o dihotomie în rândul acestei generaţii
care, să nu uităm, în 1989, era cea a tinerilor comunişti. În sfârşit, alegătorii
de peste 55 de ani rămân, din păcate, tributari comunismului. Născută şi
formată în timpul regimului trecut, această ultimă generaţie nu reuşeşte să
se împace cu prezentul. Există, prin urmare, o scindare reală a ţării în două
Românii: una europeană, formată în special din tânăra generaţie, şi cealaltă,
legată de trecut, a celor de peste 55 de ani. Ambele îşi împart electoratul
celei de-a treia generaţii, cea de mijloc.
Cum alege electoratul român? Care sunt principalele mecanisme ce se
pun în mişcare atunci când îşi introduce buletinul de vot în urnă?
Unii sunt fideli unui anumit partid sau lider politic pe care îi votează orice
s-ar întâmpla. Alţii reacţionează mai degrabă dintr-un impuls, fiind categoria cea mai sensibilă la declaraţii susceptibile de a produce un impact
asupra vieţii de zi cu zi; în general, aceştia votează pentru răul cel mai mic.
Avem apoi categoria indecişilor, cea mai receptivă la elementele neprevăzute care apar într-o campanie electorală, şi în sfârşit procentul destul
de scăzut al alegătorilor informaţi. Spre deosebire de alte ţări, în România,
partidele politice nu ajută electoratul să aleagă. Din nefericire, ne lipseşte
cultura politică şi trăim în plină perioadă de supravieţuire. O recentă analiză
psihoculturală, efectuată în mai multe ţări europene, arăta că în România
supravieţuirea trece înaintea emancipării şi a dezvoltării personale. E un
context favorabil pentru figurile astea providenţiale care, deşi corupte, îşi
5
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permit să-i ofere pomană electorală unui electorat credul si manipulabil.
Trăim într-o ţară în care alegătorii vor prefera avantajele primite de la
cutare sau cutare candidat, şi nu moralitatea lui. În consecinţă, chiar
dacă un candidat are unele calităţi, nu e obligatoriu ca ele să-l ajute să
câştige în alegeri.

Ar trebui să mai aşteptăm încă cel
puţin douăzeci de ani până când tânăra
generaţie să ajungă să joace acel rol
social care să-i permită să schimbe
profilul psihocultural al ţării, şi
să o facă într-adevăr aptă de a se
integra în spaţiul european.”
Nostalgia pentru vechiul regim ar putea să îndepărteze ţara de valorile
occidentale?
În prezent, România este condusă de un grup numeros de persoane
formate în timpul comunismului, care au strâns în mâinile lor întreaga
putere şi care acţionează conform unor valori incompatibile cu valorile
europene. Construcţia Europei moderne se sprijină pe doi piloni fundamentali: autonomia individuală şi descentralizarea puterilor. Profilul cultural al României se află la polul opus şi se bazează pe colectivismul care
predică interdependenţa indivizilor şi pe centralizarea puterilor. Ar trebui
să aşteptăm încă cel puţin douăzeci de ani până când tânăra generaţie,

aflată în contact permanent cu valorile occidentale, să ajungă să joace
acel rol social care să-i permită să schimbe profilul psihocultural al ţării şi
să o facă într-adevăr aptă de a se integra în spaţiul european.
Să nu mai fie, oare, românii pro-europeni?
Urmele lăsate de comunism în mentalul Românilor s-au văzut mai bine
în timpul ultimei crize economice. Toţi cei care nu îndrăzniseră să se
opună instituţiilor de la Bruxelles şi-au făcut din nou auzite glasurile,
amintind de vremurile în care străinii erau percepuţi drept ameninţări
la adresa regimului comunist, Occidentul drept sursa tuturor relelor,
iar poporul român drept cel mai puternic din lume. Asistăm chiar la o
coordonare a discursurilor liderilor din fostele ţări comuniste. Mă gândesc, de exemplu, la Polonia sau la Ungaria. Liderii populişti acţionează
conform unor principii pe care nu le asociază neapărat cu comunismul,
dar care aparţin acestuia. Revenind la România, cum poate fi modernizată
o ţară în care încrederea dintre indivizi este una dintre cele mai scăzute
din Europa? Un grad de încredere deficitar afectează cooperarea socială şi
face imposibilă existenţa unor instituţii performante şi moderne, capabile
să valorifice potenţialul uman.
Alegerile viitoare ar putea schimba această realitate?
Totul depinde de candidaţi. Electoratul a înţeles eroarea reprezentată
de absenteismul din timpul scrutinului din 2016, când doar 29% dintre
tineri s-au prezentat la urne. Dacă mâine ar apărea pe scena politică
românească un candidat de tipul lui Emmanuel Macron, eu unul cred că ar
avea şanse reale de a mobiliza electoratul şi, poate, de a schimba ulterior
chipul României.

Cele care acţionează
Confruntat cu promisiunile neonorate ale autorităţilor, mediul asociativ se mobilizează pentru
a repune pe picioare un sistem de sănătate ineficient. Exemplu: asociaţia Dăruieşte Viaţă va
construi primul spital de oncologie pediatrică finanţat exclusiv din fonduri private. Lucrările
trebuia să înceapă la sfârşitul lui martie şi să se încheie la mijlocul lui 2019.
Carmen Uscatu şi Oana Gheorghiu, cele
două „suflete” ale asociaţiei Dăruieşte
Viaţă, tot nu şi-au revenit din mirare: la
sfârşitul anului 2017, peste 100 000 de
persoane şi 1400 de societăţi le-au răspuns
la apel şi au donat peste patru milioane de
euro în numai trei săptămâni.
„A fost o campanie fără precedent, nu
contaserăm pe o asemenea reacţie, mărturiseşte Oana. Oamenii au simţit nevoia
să se implice într-un proiect tocmai pentru
că nu se mişcă nimic şi şi-au zis să facă
ceva pentru sistemul de sănătate.”
Într-adevăr, totul este încremenit. „Există
studii de fezabilitate pentru construirea
de spitale care datează de la începutul
anilor 2000 şi care nu au dus la niciun rezultat, intervine Carmen. Proiectul nostru
a trezit interes pentru că numeroase spitale
sunt într-o stare deplorabilă, au rămas la
nivelul anilor 1970, unele nici măcar nu au
toalete în sălile de aşteptare. Ca să nu mai
vorbim şi de infecţiile intraspitaliceşti, e un
dezastru.”
Clădirea cu şase etaje va fi construită în
curtea spitalului Marie Curie din Bucureşti
şi va include un bloc operator, secţii de
radioterapie, de terapie intensivă şi de
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neurochirurgie. Acest prim spital oncologic
destinat în întregime copiilor va fi o clădire
„verde” atât din punct de vedere energetic,
cât şi ca design, saloanele urmând să semene cu nişte grădini sau păduri.
Emoţionate de povestea unui băieţel bolnav de leucemie care nu putea fi tratat în
România, cele două economiste nu sunt la
prima lor iniţiativă cu finanţare din fonduri
private. „Am renovat secţia de oncologie
pediatrică a spitalului din Braşov, clinica de
oncologie pediatrică de la Timișoara, am
construit 18 camere sterile şi două laboratoare de diagnosticare a leucemiilor.”

Lista ar fi putut fi mai lungă, dar Carmen şi
Oana s-au lovit de mai multe ori de refuzul
unor directori de spitale, „mult prea orgolioşi” ca să accepte donaţii.
Departe de a se descuraja, cele două femei
au acţionat cu şi mai multă hotărâre. „Atunci
când mergem cu un proiect la un funcţionar public, primul răspuns pe care-l primim
este «nu se poate». Dar insistând, revenind
şi cerând săptămânal audienţe, reuşim să
facem ca lucrurile să avanseze”, povesteşte
Oana. „Totuşi, aşa ceva nu e normal, autorităţile ar trebui să ne sprijine”, o completează Carmen.

Am renovat secţia de oncologie pediatrică
a spitalului din Braşov, clinica de oncologie
pediatrică de la Timișoara, am construit
18 camere sterile şi două laboratoare de
diagnosticare a leucemiilor.”

CRONICA
lui Matei Martin

jurnalist la Radio România Cultural și
Dilema veche
În 2019, România se va afla pentru prima dată
în fruntea Consiliului Uniunii Europene. Dar
care sunt obiectivele președinției române?
La mai puțin de un an înainte de acest moment,
Bucureștiul nu și-a anunțat încă agenda. Or,
cultura ar merita să ocupe un loc important
între subiectele de dezbatere, deoarece aceasta rămâne un sector reglementat și finanțat
de către autoritățile naționale. Cu excepția
câtorva programe subvenționate cu fonduri
europene - între care „Europa creativă” - nu
există cu adevărat norme sau priorități generale în ceea ce privește cultura, convenite
la nivel continental. Contribuțiile statelor
membre pentru conservarea patrimoniului
și pentru încurajarea culturii sunt inegale,
atât ca valoare nominală cât și ca procent
din produsul intern brut (PIB). Există decalaje
între țările „mari” și „mici”, după cum există
diferențe ce țin de arhitectura puterii statale,
cultura fiind finanțată în proporții diferite
fie de către guvernul central, fie de autoritățile regionale, de colectivitățile locale etc.
În 2015, țările care alocau culturii cele mai
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Atunci, de ce statul nu face ceva ca să îmbunătăţească situaţia? „Din cauza incompetenţei şi refuzului de a-şi asuma responsabilităţile”, răspund ele într-un glas, adăugând că
o mare parte din fondurile destinate sănătăţii a
fost deseori deturnată.
Asociaţia de Medicină pentru Sănătate Publică
este un alt ONG care doreşte să-i ajute pe copiii
bolnavi de cancer şi formează voluntari care
să-i însoţească pe cei care merg regulat la
control la spitalul Marie Curie. Raluca Tănase,
preşedinta asociaţiei, măsoară succesul „în
numărul de ore petrecute de voluntari împreună cu pacienţii, precum şi în numărul de zâmbete” pe care le-au oferit sau au reuşit să le aducă
pe chipurile acestora. Cei aproximativ o sută de
voluntari, dintre care 80% sunt elevi şi studenţi,
se joacă, desenează, crează diferite obiecte
împreună cu copiii, petrec timp împreună cu ei,
fac curăţenie, îi consiliază pe părinţi.
„În felul ăsta, copiii sunt mai liniştiţi, părinţii
sunt mai puţin stresaţi şi când vor reveni
data viitoare vor fi mai destinşi, mărturiseşte
Raluca. Ideea este să transformăm spitalul
într-un mediu familiar.”
Experienţa acestui ONG, care şi-a început activitatea modest, cu doar câteva creioane şi foi
de hârtie, „arată că se pot face multe lucruri cu
bani puţini, afirmă Raluca. Voluntarii sunt conştienţi că au şansa de a schimba destine”.
Tânăra, care a fost ea însăşi tratată de cancer
la spitalul Marie Curie, a deschis şi un magazin
de caritate numit La Taica Lazăr, al cărui profit
îl foloseşte pentru finanţarea proiectelor. „Este
impresionant să vezi oameni care nu sunt bogaţi că vin la magazin şi oferă diferite obiecte.
Putem spune că am creat o comunitate şi un
cerc virtuos de opere de binefacere.”

NOUA ANVELOPă MICHELIN PRIMACY 4.
ÎN SIGURANţă CU ANVELOPE NOI,
ÎN SIGURANţă CU ANVELOPE RULATE.

Pentru un
„Pact cultural european”
mari procente din PIB erau Ungaria (2,1%) și
Estonia (2%). Cheltuielile cele mai mici pentru
acest sector se înregistrau în Irlanda (0,6%
din PIB), în Grecia, în Italia și în Regatul Unit
(0,7% din PIB). Media UE este de aproximativ 1% (sursa: Eurostat).
La acest capitol, România se situează la ora
actuală peste media europeană, fondurile
alocate culturii ridicându-se la 1,2% din
PIB. Dar nu a fost așa dintotdeauna. Timp
de mai mulți ani, Ministerul Culturii s-a aflat
într-o situație dificilă, cu un buget mult sub
acest procent. E adevărat că în următoarea
perioadă va avea de gestionat cheltuieli
„excepționale”: sărbătorirea Centenarului,
Europalia (festivalul internațional de artă),
Sezonul Franța-România, Timișoara, Capitală Culturală Europeană 2021, ca să amintim
doar câteva evenimente. Deși binevenite,
acestea pun sub semnul întrebării finanțarea
întregului domeniu cultural; ne putem aștepta
la scăderea anumitor contribuții. Pe de altă
parte, dacă e să comparăm sumele destinate
culturii în funcție de numărul de locuitori,

România se situează pe ultimul loc în rândul
statelor UE, cu mai puțin de 100 de euro pe
cap de locuitor, alocați anual pentru cultură.
Unele organizații internaționale obligă țările membre să aloce un buget fix pentru
domeniile strategice. O propunere în acest
sens ar putea fi aceea ca Uniunea Europeană
să recomande o unitate de măsură comu-nă
pentru resursele culturale (1,5% din PIB, de
exemplu). Un astfel de acord european pentru
cultură ar reprezenta o garanție de stabilitate
pentru politicile culturale. Și o garanție a
punerii în practică a angajamentului declarat
al Uniunii în favoarea culturii.
În timpul mandatului său de președinte al
comunității europene, România ar trebui să
propună, în cadrul Consiliului de miniștri ai
Culturii, o dezbatere despre elaborarea unui
asemenea „Pact cultural european”. Dincolo
de implicarea în celelalte domenii prioritare,
care rămân esențiale, o asemenea acțiune
angajată i-ar face cinste țării.
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ANTOINE DOUCERAIN
este numit DIRECTOR GENERAL
al Automobile DACIA si al
GROUPE RENAULT ROMÂNIA
Groupe Renault anunță nominalizarea
lui Antoine Doucerain în funcția de
Director General al Automobile Dacia și
Director General al Groupe Renault România,
de la 1 mai 2018.
Acesta îi va fi subordonat lui Nicolas Maure,
director de operațiuni Groupe Renault
pentru Regiunea Eurasia, din care face parte
şi România. Antoine Doucerain îi succede lui
Yves Caracatzanis, care va prelua o altă funcție
în cadrul Groupe Renault.

GROUPE RENAULT ROMÂNIA
SUSȚINE O NOUĂ GENERAȚIE DE BURSIERI
TINERE TALENTE
În cadrul expoziției și recitalului Identități”, găzduit la Elite Art Gallery București la finalul
”
lunii aprilie 2018, am făcut cunoștință cu noii bursieri ai programului Tinere Talente - Fundația
Principesa Margareta a României. Și în acest an, Groupe Renault România continuă să îi
sprijine pe tinerii artiști, acest vernisaj fiind doar un punct de plecare pentru proiectele care
urmează să fie desfășurate împreună. Va continua dezvoltarea campaniei Uzina inspiră
pasiune, prin care se dorește implicarea tinerilor talentați din diverse domenii ale artei –
tehnologie transpusă emoțional prin diferite expresii artistice. Astfel, bursierii Tinere Talente
2018 vor fi invitați să se lase inspirați de mediul industrial și vor avea mână liberă să traducă
artistic ceea ce gândesc și creează cei 17.700 de angajați ai Groupe Renault România.

NICOLAS MAURE, DIRECTOR DE OPERAȚIUNI
GROUPE RENAULT PENTRU REGIUNEA EURASIA:

«Groupe Renault este o companie importantă în
România, o companie care reușește. Aș dori să îi
mulțumesc și să-l felicit pe Yves Caracatzanis pentru
implicarea sa, conducând echipele talentate din
România: lansarea industrială și comercială a Noului
Duster - marca Dacia depășește propriile recorduri
istorice de vânzări în Europa, iar modelul nostru de
business, Global Access, din faza de design și până la
post-vânzare, reprezintă un atu incontestabil pentru
Groupe Renault. Contez pe Antoine Doucerain pentru
menținerea acestei dinamici, pentru că România, mai
mult ca niciodată, are un rol cheie în planul strategic
de dezvoltare al Groupe Renault, Drive the Future».

Expoziția Identități”, deschisă publicului larg, a fost evenimentul de debut al tinerilor
”
talentați în arte vizuale și muzică prin care și-au expus lucrările din domeniile pictură,
grafică, sculptură sau design vestimentar, pentru a transmite mesajul lor artistic.
În luna ianuarie a acestui an, Fundația Principesa Margareta a României a organizat o selecție
națională adresată tinerilor cu vârste cuprinse între 14 și 24 de ani, care studiază la liceele
și universitățile de muzică și arte din toată țara. În urma evaluării realizate de către juriul de
specialitate, 30 de tineri artiști au devenit bursieri ai programului Tinere Talente, ediția 2018.
Programul Tinere Talente susține și promovează artiști din familii modeste, care nu își
pot dezvolta potențialul din cauza lipsurilor materiale. Aceștia vor primi burse individuale
de până la 2.000 de euro pentru dezvoltare artistică, pe perioada unui an calendaristic.
În plus, vor avea posibilitatea de a participa la concursuri naționale și internaționale,
masterclass-uri și ateliere, de a achiziționa instrumente și materiale de lucru. Totodată,
tinerii vor avea ocazia ca pe tot parcursul anului să se întâlnească cu mentori - artiști de
renume și personalități recunoscute în domeniul artistic.
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