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al ziarului Pavăza Carpaţilor propuneam
primăriei şi consiliului local al comunei
Măgureni să publice hotărârile de consiliu în
ziarul nostru astfel încât cetăţenii să aibă
cunoştinţă de ceea ce se votează în consiliu.
Între timp, primăria Măgureni a decis să publice
pe site aceste hotărâri (deocamdată cele din
2011), noi aşteptându-le cu interes şi pe cele
anterioare, fiind interesaţi şi de modul în care
sunt votate de către consilieri.

O hotărâre de consiliu mi-a atras
atenţia în mod deosebit.
La rubrica “hotărâri ale Consiliului pe anul
2011”, imi este dat să văd o hotărâre care, dacă
a fost votată şi aprobată, pe mine, ca cetăţean,
implicat fiind şi în stoparea “dezastrului de la
Măgureni” mă revoltă. 

Mă revoltă  în special prin prisma a
ceea ce am să vă relatez în continuare, legat de
toate insistenţele mele de-a lungul timpului pe
lângă primarul Iarca Gheorghe de a angaja o
expertiză proprie (plătită de primărie) pentru
întocmirea unui raport de mediu în sprijinul
cauzei noastre, în sprijinul cetăţenilor din
Măgureni, expertiză care să combată eficient şi
pe argumente clare concluziile expertizei firmei
SC Elf Grup Otopeni SRL, care au stat la baza
obţinerii majorităţii avizelor necesare eliberării
autorizaţiei de construire de către Consiliul
Judeţean Prahova (CJP) pentru deschiderea
carierei pe dealul împădurit din Măgureni.
Stăruinţele mele s-au lovit de nepăsarea şi
indiferenţa unui om “ajuns primar”.

Ei bine, grija primarului Iarca
Gheorghe este aceea că Măgureniul nu are un
imn propriu, cum are orice stat civilizat din
lumea asta .

Că omul propune, înteleg, dar că
propunerea este şi votată de consilieri, parcă este
prea mult. Mă face curios să cunosc nominal
persoanele care au votat pro şi contra. Şi sunt
curios şi dacă cineva din primărie sau consiliu
a propus să se aloce o sumă de bani şi pentru
acea amărâtă de expertiză de care depinde,
până la urmă, viaţa tuturor localnicilor. 

Pentru a vă da seama de ce  sunt
indignat, trebuie să vă amintesc că în primul
număr al ziarului Pavăza Carpaţilor arătam cum
primarul comunei Măgureni, deşi avea
cunoştinţă despre eliberarea autorizaţiei de
construire nr.17/09.07.2010 de către CJP, nu a
înştiinţat cetăţenii comunei despre acest fapt
decât întrun târziu, după ce noi, cei de la Pavăza
Carpaţilor, intrasem în posesia unei copii a
autorizaţiei, pe care dealtfel am şi publicat-o în
ziar. 

Nu am înţeles poziţia domniei sale la
acel moment. Ce era de ascuns? Mai devreme
sau mai târziu tot se află, aşa cum toate se vor
afla !

Poate a fost doar teama că oamenii nu il vor mai
percepe ca pe un lider de comună, un lider care
afirma, prin ziarul propriu că “a stopat cariera”.
Nimic mai puţin adevărat. 

Întradevăr cariera ar fi putut fi
stopată dacă primarul, la vremea respectivă, ar
fi întreprins câteva acţiuni care ţin de strategia
luptei, acţiuni care erau impuse de situaţie (vezi
procesul verbal încheiat cu ocazia dezbaterii
publice a Raportului final de mediu  în procedura
de consultare a populaţiei din Măgureni,
prezentat mai jos în extras).

Se ştie că SC Elf Grup Otopeni SRL a
întocmit acel raport de mediu pe care l-a înaintat
Agenţiei Naţionale Pentru Protecţia Mediului
,pentru a-l aproba. 

Cu eforturi foarte mari, la vremea
respectivă, din partea cetăţenilor comunei, a
Grupului de iniţiativă şi a unor reprezentanţi ai
Primăriei , s-au depus documente la Agenţia de
mediu, iar oamenii au participat în câteva rânduri
la Ploieşti şi la Piteşti la discuţii preliminare priv-
itoare la acest raport. Practic, era în joc avizul de
mediu, un act administrativ de o importanţă
covârşitoare de care  ţinea deschiderea acestei
cariere. Interesul nostru era să arătăm că raportul
de mediu întocmit de experţi plătiţi de SC Elf
Grup Otopeni SRL este vădit partinitor. Nu o să

intru în detalii cu privire la ceea ce se stipula în
acel document.

Revenind la importanţa Raportului de
mediu şi implicaţiile lui asupra deciziei CJP de a
acorda autorizaţie de construire pentru proiectul
de carieră, trebuie să ştiţi că acesta a fost decisiv
atât pentru aprobarea Planului urbanistic zonal
(PUZ) prin care s-a eliminat caracterul de pădure
cu funcţii speciale de protectie al zonei unde se

deschide cariera, cât şi pentru eliberarea
autorizaţiei de construire.

După dezbaterea publică de la
Măgureni în cadrul căreia mulţi cetăţeni s-au
declarat împotriva proiectului, fapt consemnat în
procesul verbal întocmit de reprezentanţii
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Piteşti,
evoluţia evenimentelor a fost una nedorită. Ştim
cu toţii că, la solicitarea noastră expresă,
consemnată în procesul verbal încheiat atunci
(vezi documentul alaturat - pasaj din procesul
verbal încheiat cu ocazia dezbaterii publice a
Raportului final de mediu) a fost acceptată
realizarea unei expertize neutre ce ar fi trebuit să
fie realizată de Agenţia pentru Protecţia
Mediului Piteşti. Din păcate, în mod
inexplicabil, peste puţin timp, Agenţia, fără un
motiv real, s-a sucit, nemaidispunând nicio
expertiză şi mergând mai departe cu procesul de
emitere a  avizului de mediu, pe care, ulterior,
l-au şi emis în favoarea proiectului de carieră

Aşa cum afirmam la începutul

articolului, în nenumărate rânduri, cu mult timp

înainte de dezbaterea publică asupra Raportului

final de mediu, încă din faza unor discuţii pe

care le-am purtat la sediul ANPM din Bucureşti,

însoţit fiind de domnii Gabriel Trăistaru şi

Iordache Marian, i-am sugerat primarului Iarca

Gheorghe ca Primăria să

angajeze o firmă specializată,

agreată de mediu, care să

întocmească o expertiză proprie a

noastră, pe care să o opunem ca

şi “contraexpertiză” în toate

demersurile pe care firma le făcea

pe la instituţiile statului în vederea

obţinerii avizelor necesare

demarării carierei. 

Ce a făcut primarul Iarca
Gheorghe?  Nimic! Mereu
obiecta că nu sunt bani pentru
această expertiză şi că aceasta
nu are rost ! Insistenţele mele pe
lângă primar sunt bine cunoscute
de o seamă de persoane, consilieri
locali şi alţi cetăţeni ai comunei.

Păi cum să nu aibă rost
domnule primar, când existenţa
unei astfel de expertize ar fi
obligat Agenţia Naţionala pentru
Protecţia Mediului, conform legii,
să purceadă la o expertiză neutră,

proprie, care să exprime adevărul ! Aveam şanse
extrem de mari să blocăm proiectul carierei în
acea fază. 

Cum să nu aibă rost acea expertiză
când în şedinţa tehnică a CJP privitoare la
autorizaţia de carieră, acea expertiză a noastră
i-ar fi putut opri să avizeze favorabil proiectul
,până la întocmirea unei expertize neutre, reale
care ar fi arătat adevărul !

Cum să nu aibă rost acea expertiză
de mediu ţinând cont că atunci când s-a trimis
Primăriei de către CJP solicitarea ca, în consiliul
local, să se dea un aviz favorabil carierei, funda-
mentul votului consilierilor împotriva proiectu-
lui ar fi fost, printre altele, exact acel raport de
expertiză propriu întocmit de o entitate abilitată
în acest sens, care ar fi prezentat situaţia reală
de la Măgureni.

Cum să nu aibă rost acea expertiză
când, în instanţă, acel raport de expertiză poate
constitui un document extrem de important ce
poate cântări extrem de mult în judecarea cauzei.

Noi, cetăţenii comunei şi nu numai,
ştim că adevărul este de partea noastră, însă în
situaţia de faţă era necesară implicarea unor
profesionişti care să  confirme poziţia noastră.
Părerea unui specialist are o cu totul altă greutate,
de aceea era obligatoriu ca Primăria şi Consiliul
local, să aibă în vedere acest fapt. 
Din acest motiv firma SC Elf Grup Otopeni
SRL a apelat la o societate specializată care să le
întocmescă raportul.

Scuza dvs. domnule primar Iarca
Gheorghe legată de lipsa banilor pentru
realizarea expertizei nu este acceptabilă când
miza este atât de importantă pentru cetăţenii
comunei. Şi apoi, la câte lucruri se pare că aţi
făcut în comună (cel puţin din ceea ce afirmaţi în
ziarul dumneavoastră), reiese că nu prea aţi dus
lipsă de bani. Poate o să ne aplecăm şi noi
puţin, să vedem cum s-au cheltuit şi cum se
cheltuie banii cetăţenilor de către Primăria
Măgureni. Poate că mesajul nostru ar trebui să
acceadă şi la alte instituţii ale statului abilitate
în acest sens.

Deci, IMNUL COMUNEI MĂGURENI ! Ca
atare, bani pentru imn se găsesc. Nu este o sumă
mare, dar pe o aşa sărăcie în ţară parcă nu se
cade…şi apoi, ce-i mai grav este că asta arată
priorităţile primarului. La ce ne trebuie acest
imn? S-a rezolvat problema titlurilor de
proprietate ale cetăţenilor? S-au găsit variante
pentru crearea de noi locuri de muncă pentru
cetăţeni? S-a stimulat înfiinţarea de noi între-
prinderi? Sunt proiecte de atragere a banilor
europeni? S-au oprit tăierile ilegale de pădure?
S-au definitivat proiecte mai vechi care ţin de o
corectă distribuţie a apei potabile în comună, de
canalizare, de podul din Satul Banului şi multe
altele? Nu cumva se apropie alegerile şi acest
imn ar trebui să anime toată populaţia spre
cineva sau spre ceva ?

Să nu cumva, dacă ne culcăm pe o
ureche, să cântăm imnul printre camioane de
nisip şi pietriş, cu dealuri luând-o la vale !

Editorial de Lilian Cătălin Vişoiu

27 februarie 2011 - Se distribuie gratuit!
Fondator: Lilian Cătălin Vişoiu     Anul II, Numărul 7

Publicaţie lunară independentă de informare şi atitudine civică.  Publicaţie lunară independentă de informare şi atitudine civică.  

Sprijină Grupul de Iniţiativă.Sprijină Grupul de Iniţiativă.

P a v a z a  

C a r P a t i l o r
®

Deplângem    

trecerea în

nefiinţă a unui

luptător

E d i t o r i a l
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„Ai talent la muzică...şi mare nevoie de bani? Fă un
imn pentru comuna Măgureni! Considerând,
probabil că imnul “Deşteaptă-te române!” nu mai
este potrivit sau suficient, la propunerea primarului
Gheorghe Iarca, Consiliul Local din Măgureni a
aprobat alocarea a 2.000 lei de la bugetul local pen-
tru realizarea unui imn al comunei. Cu banii
respectivi va fi plătit compozitorul. Şi pentru că pre-
miul nu-i de neglijat, la concursul pentru crearea
imnului s-au înscris şi localnici, dar şi vreo doi
câmpineni. Melodia care va deveni “Imnul comunei
Măgureni” va fi stabilită pe 10 martie, de către o
comisie formată din reprezentanţi ai administraţiei
locale. Să nu credeţi că-i un caz singular. În Prahova
mai există o localitate care are propriul imn. 
Este vorba despre oraşul Vălenii de Munte.” (frag-

ment de pe www.radio ok.ro)
Acum că am aflat din presă despre ce vrăji a

mai făcut administraţia locală, la noi apare întrebarea:
Cine va cânta imnul Măgureniului? Când peste 70%
din populaţia comunei nu ştie să cânte nici imnul de
stat, sunt slabe şanse să-l ţină minte pe acesta „al
comunei”. 

Iniţiativa este interesantă şi, prin faptul că
este atât de absurdă, a adus publicitate comunei în
presa naţională. Un lucru de apreciat. Unu la zero
pentru primar şi Consiliul Local, care au avut
iniţiativa. Numai că, după cum s-a observat, în
România, te bagă lumea în seamă doar dacă poate să
râdă de tine. Fapt care s-a şi întâmplat, comuna noastră
fiind luată „la mişto” prin ziare pe ideea „că nu-i mai

ajunge imnul naţional”. Trist este că aceste momente
de celebritate, în care se vorbeşte despre concursul cu
crearea imnului, nu vor fi atinse, din păcate, de imnul
cu pricina, după ce acesta va fi desemnat. De ce?
Pentru că va fi un cântec „băgat pe gât”, ca să o
spunem direct. O să fie ales de către nişte „juraţi cu
ureche muzicală”, din cîte am înţeles, din articolele din
presa centrală, şi va fi desemnat ca reprezentativ
pentru o comună de cca. 7000 de locuitori, aşa pur şi
simplu, fără să aibă vreo legătură cu rădăcinile noastre
sau cu tradiţiile locului. 
De ce? Că aşa i-a venit primarului! Iar Consiliul, care
există doar să aprobe orice bălărie, a zis că e o idee
bună, la fel ca multe altele. 
Apoi, după cum ne-am obişnuit, o să apară în
înşiruirea de lucruri pe care le-a făcut mult iubitul
nostru primar.

Mai ceva ca în Scânteia vremilor trecute. Iar
imnul nostru, că până aici i-a fost vremea, va muri
uitat de lume pe vreun CD, într-un sertar de la
primărie, pentru că pur şi simplu nu il va cânta nimeni. 

Aşadar, o să avem cîntec!  Sper din tot
sufletul să nu câştige concursul vreun copil minune şi
să ne facă să ne ruşinăm şi mai rău când se vorbeşte
despre „imnul comunei”. 

Adevărul este că noi la Măgureni avem de
toate, imn ne mai lipsea! 

Şi pe bună dreptate se întreabă la Bucureşti
lumea: “Ce dracu le-a trecut, mă, la ăia prin cap, nu le
ajunge imnul României?”.

Ce să mai zicem de turişti? Eu nu aş miza pe
faptul că, fiindcă noi avem imn, o să işi piardă
minţile şi vor da năvală spre comuna noastră. Atâta
timp cât în deal strălucesc escavatoarele care sunt
pregătite să scormone un deal pentru pietriş, când
codrul se fură şi zi şi noapte, de nu mai vezi pădurea
din cauza lipsei copacilor, iar varniţele pufăie
nestingherite pe dealuri şi peste gârlă, te întrebi, pe
drept, dacă nu cumva pe turiştii la care visăm îi cam
doare în cot de imnul nostru.    

Gabriel Trăistaru
w w w. m a g u r e n i p e n e t . b l o g s p o t . c o m

De ce avem nevoie de un alt imn? Cine îl va cânta?

imn

imn
imn

Pe data de 26 ianuarie 2011, Măgureniul a pierdut
unul dintre oamenii de onoare, cunoscut şi apreciat de către
locuitorii comunei. Domnul Traian Iordache a încetat din
viaţă în urma unei boli grave. 

Grupul de Iniţiativă, din rândurile căruia prietenul
nostru făcea parte, dar şi locuitorii comunei Măgureni
deplâng moartea lui. 

Suntem alături de familie în aceste momente de grea
cumpănă.

Domnul Traian Iordache a demonstrat că atunci
când doreşti să schimbi ceva şi când eşti de partea dreptăţii,
este nevoie să şi lupţi pentru asta, lucru pe care domnia sa l-
a făcut tot timpul, implicându-se activ  în toate acţiunile şi
mitingurile de protest organizate de Grupul de Iniţiativă şi de
cetăţenii comunei prahovene Magureni, în încercarea de a
stopa distrugerea acestei zone.

Membrii Grupului de Iniţiativă, Redacţia “Pavăza
Carpaţilor”, locuitorii comunei Măgureni cât şi alţi
susţinători deplâng moartea sa.

Domnul Traian Iordache a fost un om pentru care
credinţa şi onoarea, dragostea de ţară şi de locul unde s-a
născut şi a trăit au avut o mare însemnătate. 

Mulţi dintre noi am avut ce învăţa de la acest om.

A fost un luptător şi a murit ca un luptător. Pentru un astfel
de om, respectul şi recunoştinţa noastră!

Dumnezeu să îl odihnească în pace! 

Luptătorii noştrii

Primele 50 de taxi-
uri electrice, din cele 5.000
prevăzute să îşi desfăşoare
activitatea până în anul
2012 în capitala chineză,
circulă deja pe străzile din
Beijing, în cadrul unui plan
care prevede introducerea a
cinci milioane de vehicule
de acest tip în China până în
2015. Primul grup de
vehicule circulă pe raza dis-
trictului Yanqing, de la per-
iferia Beijingului. În cazul
fiecărei maşini, economia
realizată prin această metodă
este de 30.000 de yuani
(3.300 de euro) la alimenta-
rea cu combustibil, în timp ce
economia energetică făcută
este echivalentă cu plantarea

a 1.100 de arbori. Pe lângă
taxiurile amintite, guvernul
local va sprijini persoanele
fizice care vor achiziţiona
maşini electrice sau dotate cu
tehnologii mai curate, cum ar
fi cazul vehiculelor-hibrid,
pentru a încerca astfel reduc-
erea emisiilor de gaze
rezultate în urma exploatării
celor aproximativ cinci
milioane de maşini care
circulă în capitala chineză. 

Potrivit planului
prezentat în septembrie
2010, până în anul 2020 vor
exista în jur de 10.000 de
staţii de realimentare cu
curent electric în toată ţara.

sursa: http://www.curentul.ro

Primele 50 de taxiuri electrice     
circulă deja pe străzile Chinei

Compania RMGC (compania minieră care
intenționează să exploateze aurul de la Roșia
Montană) a primit o nouă lovitură năucitoare. De
data aceasta nu de imagine, ci de legalitate: faptul că
legea le interzice să exploateze Masivul Cârnic,
muntele cel mai bogat în zăcământ aurifer din cei
patru munți pe care intenționează să-i radă.
Premise – un ordin al Ministerului care a trecut neob-
servat

De fapt, lovitura este mai veche, ordinul
Ministerului Culturii și Patrimoniului, care încadrează
Masivul Cârnic în categoria ”monumentelor istorice
de categorie A” a fost publicată în Monitorul Oficial pe
1 octombrie 2010.
Acest lucru a scăpat însă ”neobservat” pentru că
ordinul nu a fost publicat nici pe site-ul Ministerului
Culturii, nici pe cel al Institutului Național de
Arheologie. Printr-o scrisoare publică adresată astăzi
Ministerului Mediului, Asociația ”Arhitectură.
Restaurare. Arheologie” (ARA) face publică această
modificare legislativă, esențială pentru proiectul cana-
dienilor de la RMGC.

Scrisoarea ARA:

Masivul Cârnic de la Roşia Montană este monument
istoric.

Orice avizare de exploatare minieră contemporană pe
masivul Cârnic este ilegală!

Conform Listei Monumentelor Istorice (LMI 2010),
republicată în Monitorul Oficial din data de
01.10.2010 (M.O., Anexa 1, partea I, nr.
670/bis/01.10.2010, p. 15, nr. 146), întregul Masiv

Cârnic de la Roşia Montană deţine statutul de monu-
ment istoric (cod AB-I-s-A-20329). Astfel, toate com-
ponentele de patrimoniu ale acestui monument sunt
protejate: întregul sistem de exploatări miniere de
epocă romană, precum şi exploatările miniere istorice
– medievale şi de epocă modernă.

În consecinţă şi avizarea proiectului minier
promovat de RMGC, în forma depusă la Ministerul
Mediului şi Pădurilor, este ilegală. 

Pe lângă faptul că o asemenea avizare ar fi
flagrant ilegală, subliniem că proiectul minier RMGC
ar urma în mod obiectiv să distrugă acest monument
istoric prin amplasarea chiar pe masivul Cârnic – mon-
ument istoric – a unei cariere de exploatare minieră.

În cazul unui aviz pozitiv al Ministerului
Mediului şi Pădurilor, autorizând această exploatare pe
masivul Carnic – monument istoric – de către
compania RMGC, se va încălca atât Legea
Monumentelor Istorice (L.422/2001, art. 10, alin. 4,
art. 11, alin. 2) cât şi Legea Minelor (L. 85/2003, art.
11, alin. 1).

În consecinţă, Asociaţia ARA solicită
Ministerului Mediului şi Pădurilor respectarea legilor
citate mai sus prin:

Respingerea imediată ş i  fără rez-
erve a  cereri i  de  emitere  a  avizului  de
med iu  pen t ru  pro iec tu l  de  exp loa tare
minieră promovat  de RMGC şi  returnarea
Studiului  de Impact  asupra Mediului  depus
în acest  scop la  Minis terul  Mediului  ş i
Păduri lor.

http://www.ecomagazin.ro

Lovitură năucitoare pentru afacerea Roşia Montană
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MOARTEA PĂSĂRILOR - O ENIGMĂ      

Mediul de viață determină
un anumit comportament din partea
viețuitoarelor,comportament ce
vizează adaptarea continuă a
eventualelor schimbări.

Prin ruperea echilibrului nat-
ural din cauza unor fenomeneantropice
(defrisări, poluare) sau fenomene natu-
rale (eroziuni, seisme,eruptii vulcanice
) apar modificări comportamentale ,o
luptă pentru supraviețuire care va
detrmina o adaptare  la condițiile date.

Prin lupta pentru existență
,prin selecție naturală se regleaza
numărul de specii,de indivizi dintr-un
spațiu dat .Cei doi factori darwinisti,ai
evoluției au ca scop supraviețuirea
prin urmași si nu se rezumă la
supraviețuirea individuală însă în
cazul unor acțiuni care perturbă viața
unui număr redus de
indivizi,introspecție, fie că se afla pe o
treaptă inferioară a vertebratelor
(peștii)sau undeva aproape de varful

piramidei(păsările),supravițuirea celui
mai apt este o garanție a perpetuării
speciilor.

Progresul biologic este
determinat de adaptarea continuă a
speciilor la condițiile de viață sub
acțiunea selecției naturale.Un
comportament normal se manifestă
într-un mediu de viață care să asigure
hrana,protecție,spațiu,posibilitatea de
a comunica ceilalți indivizi ai speciei.

Așa de exemplu cu câțiva ani
în urmă în lunca pârâului Provița în
plină vară am observat câteva
exemplare de stârci care iși căutau
hrana în apa curgătoare. Datorită
ploilor abundente s-a intamplat ca apa
să persiste mai mult timp fapt ce a
detreminat ca aceste păsări cu picioare
înalte,gât si cioc lung să-și găsească
hrana necesară existenței. De obicei
stârcii care se găsesc frecvent în Delta
Dunării în timpul verii au găsit
temporar un loc propice lor până a-și

lua zborul mai departe.
La noi în țară trăiesc doua

specii de grauri,una din ele se
întâlnește și iarna în sudul țării în
Dobrogea în special. Se spune că
graurii găsesc soluții originale la
anumite situații ducând la considerarea
că ar fi cele mai evoluate grupuri din
clasa pasări.

Moartea unui grup de grauri
din municipiul Constanta și a
celorlalte păsări chiar și pești în
SUA,ANGLIA,ITALIA rămâne un
mister. Explicațiile date de către
specialiștii noștri sunt destul de
controversate și greu de crezut:lipsa
hranei explicație dată inițial s-au
ingerarea unor struguri aflați în
fermentație,explicație dată în ulterior.

Indivizii unui grup
reacționează diferit la condiții de stress
(fie el natural sau impus)astfel lipsa
hranei poate duce la dispariția unui
numar redus de indivizi însă într-un
spațiu deschis fiecare individ caută sa-
și procure minimul de hrană pentru
supravițuire.

Plauzibilă ar fi ideea
vehiculată de unii cercetători, idee
conform căreia atât peștii cât și
păsările au murit din cauza unor
modificări ale magnetismului
Pamântului (poli magnetici nefiind
similari cu polii geografici).

Adevarul despre tot ceea ce
se intâmplă, sau ni se întâmplă, nu
trebuie omis ci exprimat fără rezerve
și fundamentat totodată.

Profesor Elena Pârtoacă 

Cea mai mare parte a operelor marelui
scluptor au fost create în atelierele sale din Paris,
unde acesta a trăit din 1904 pană în 1957.

Cu un an înainte de moartea sa, în 1956,
artistul a donat statului francez toată creaţia sa de
pe teritoriul Franţei, cuprinzând ateliere, schiţe,
unelte, mobilier, biblioteca, etc. cu agajamentul

ferm al Muzeului
Naţional de Artă
Modernă din Paris de a
reconstitui toata opera
sa, aşa cum va apărea în
ziua morţii sale - în
aceea perioadă,
Brancuşi fiind contestat
în România, de către
guvernului comunist.

Astfel că astăzi,
chiar în faţa centrului
Pompidou de la Paris,
putem admira 4 ateliere
de creaţie ale marelui
artist, cuprinzând
sclupturile sale în

marmură, bronz, lemn sau piatră, obiecte de
mobilier şi unelte, graţie arhitectului Renzo Piano
care a arătat o preocupare deosebită în a menţine în
cele mai mici detalii configuraţia spaţiului iniţial,
unitatea, atmosfera intimă şi interiorizată a
acestuia. Până şi iluminatul este astfel conceput
încat să imite cat mai fidel lumina atelierului

original.  
Se remarcă ansambluri de opere,

denumite de marele artist „grupuri
mobile”, aşezate cu mare grijă şi în
spiritului unităţii şi integrităţi
anamblului, Brancuşi fiind deosebit de
preocupat de relaţia dintre operele sale
şi de dispunerea acestora în spaţiu.
Operele sale tind spre vazduh, spre
cosmos, spre cunoaşterea de dincolo,
spre perfecţiune (Coloana fără sfârşit,
Păsări măiestre) sau capată rotunjimi
de o fineţe care diluează contururile şi
reflectă lumina într-o mişcare
perpetuă. Astfel, Leda, transformandu-
se în lebadă, pivotează în jurul unui
disc reflectorizant şi conduce  la o
succesiune de reflecţii luminoase, care
schimbă permanent forma şi aspectul

sculpturii, amplificând metamorfoza sa.

Pentru a obţine astfel de forme, Brancuşi
şi-a modificat uneltele astfel încât să urmeze cele
mai fine inflexiuni ale gesturilor sale, atunci când
taie materialul în forma sa brută; un sistem de
scripeţi şi frânghii menţinea echipamentele
electrice deasupra lucrărilor în curs, fără să apese
prea mult pe acestea. Unelte care nu sunt neaparat
uneltele specifice unui scluptor au fost modificate
după uzul artistului.

Atelierul fost inaugurat la 28 ianuarie
1997, aparţine de Centrul Naţional de Artă şi
Cultură- Georges Pompidou, Paris şi este deschis
publicului în fiecare zi, în afară de marţi şi 1 mai,
de la 14.00 - 18.00, intrare liberă.

Sursa:  http:/ /www.centrepompidou.fr

Foto:  Amalia Ştefaniu

Potrivit ordonanței
adoptate de către
Guvern , începând cu
luna noiembrie a
acestui an, șoferii care
nu-și echipează
mașinile cu anvelope de
iarnă sunt pasibili cu
sancțiuni ce variază
între 2500 și 4000 lei,
inclusiv  suportarea
cheltuielilor pentru
degajarea carosabilului
sau alte degradări. 

Pe drumurile
publice acoperite cu
zăpadă,gheață sau polei,
autoturismele trebuie
echipate pentru cele
patru roți cu anvelope de
iarnă iar autovehicolele
de marfă numai pe axele
motrice, în situația în
care avem lanțuri anti-
derapante putem circula
folosind  anvelope nor-
male numai pe 

drumurile acoperite cu
zăpadă iar în cazul ieșirii
din porțiunea de zăpadă
și  carosabilul este
acoperit de gheață sau
polei trebuie să ai
cauciucuri  de iarnă. În
plus, dacă circuli cu
lanțuri pe porțiunile de
asfalt fără zăpadă riști și
alte sancțiuni pentru
deteriorarea drumurilor. 

În consecință,
șoferi, să ne planificăm
de pe acum bugetul
pentru achiziționarea
acestor anvelope de
iarnă. 

S i g u r a n ț a
circulației depinde de
modul cum înțelegem
să punem în aplicare
prevederile acestei
ordonanțe.

Vasile Cojocaru

Iarna, car  și vara, sanie!!!

Brâncuşi la Paris
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Un pas înainte pentru tineri
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Tinerii absolvenți  din  ziua de astăzi
se confruntă cu mari probeleme
când vine vorba de angajare.Fie că
au  absolvit o facultate de stat sau
una privată, datorită situației
economice  instabile în care țara
noastră se află, găsirea unui slujbe
este  cu adevărat dificilă.  
Ce-i drept, piața muncii se pare că este
blocată, firmele nemaiavând curajul să
angajeze persoane noi, dar și dacă ar
angaja  s-ar căuta persoane cu
experiență în domeniu și nu neapărat
cu studii superioare. 

Lipsa  de experiență este
problema cea mai mare pe care  o au
tinerii  absolvenți, deși ei nu au nicio
vină.  În mare parte responsabile
pentru situația creată sunt unitățile de 

învătământ  superior care nu au avut
grijă să implementeze un program de
pregătire  practică mai aprofundat a
studenților încă din primii ani de facul-
tate. Iar acest lucru aduce majore
prejudicii tinerilor care deși au un CV
bine realizat nu au ce să răspundă la
întrebarea: ce experiență aveți în
domeniu ?

Abordarea greșită a
angajatorilor față de tinerii absolvenți
a  determinat  Agenția Națională
pentru Ocuparea Forței de Muncă  să
lanseze o campanie de comunicare
menită să vină în ajutorul  tinerilor
aflaţi în căutarea unui loc de muncă.
Campania  a fost lansată pe 19
octombrie 2010  , are o durată de 18
luni și face parte dintr-un proiect
finanţat prin Fondul Social European

prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane.

Obiectivul proiectului este
de a   asigura creşterea gradului de
vizibilitate și reorganizarea structurii
Serviciului Public de Ocupare atât
pentru tineri cât și pentru angajatori,
prin  facilitarea accesului la informații
,cu precădere în rândul angajaților. 

Materialele  audio și video
lansate de către ANOFM  au scopul de
a sprijini persoanele să-și găsească un
loc de muncă pe cont propriu prin
aplicarea concretă a informațiilor priv-
itoare la realizarea unui CV bun, a unei
scrisori de intenție sau pregătirea unui
interviu de angajare.  
Este de lăudat faptul că se încearcă  o
schimbare în bine  pe piața muncii în
Romania, iar campania lansată de
ANOFM reprezintă în acest sens un
pas  înainte.

Tinerii ar trebui întotdeauna
încurajați și susținuți , ba mai mult , ar
trebui să fie prezenți în fiecare
instituție importantă atât la nivel
național cât  și la nivel local. 

Nu vom putea  evolua ca
societate  decât investind în tineri și
lăsându-i pe de acum să aibă acces în
toate domeniile sociale. 

Viitorul nostru stă în
mâinile tinerilor.

Justiana Oprea

Parte dintre noi , în afara
preocupărilor  zilnice necesare  traiului
, avem diferite hobby-uri. Muzica este
unul dintre acestea. Ceeea ce încă  nu
cunoaștem  este faptul că în mijlocul
nostru se află persoane tinere cu
asemenea preocupări  ce fac mândrie
comunei Măgureni.

Cu toate că  au absolvit
facultăți de un anumit profil și activează
în domeniu, au și altă pasiune-muzica.
Concret este vorba  despre Adrian Ciucă
care își are obârșia în comuna Măgureni,
absolvent pe lângă altele  și a Școlii
Populare de Artă. Și ca el, probabil  sunt
multe talente încă necunoscute. În
ultima perioadă iubitorii muzicii
populare , de petrecere  și a altor genuri
au avut plăcerea  de a-l asculta  pe
diferite  canale de televiziune (Valea
Prahovei, Favorit, Etno, etc). 

Noi măgurenarii am luat
cunoștiință  cu acest tânăr
talentat la finele  anului 2010
,cu ocazia spectacolului
organizat în centrul comunei.
Cei care vor să afle  și alte
amănunte pot accesa site-ul
acestuia www.adrianciuca.ro
Este un început.  

Să nu uităm  că în
Monografia comunei
Măgureni doamna prof.
Magdalena Enăchescu
prezenta câteva
personalități de vază care
fac   mândrie comunei
precum domnii: ing.  Justin

Capră-renumitul inventator; doctorul
Dan Cezar Ciornei- medic primar legist
șef, doctor în medicină; prof. universi-
tar doctor Ion Corneliu Ciuciu-
membru al Academiei de știinte din
New York; prof. universitar doctor în
economie Coriolan Mareș; doctor
inginer cercetator  în calculatoare
Florin  Rădulescu.

Exemplele pot continua. Peste
timp vom vorbi cu drag de aceștia și cei
care le vor urma și probabil chiar
depăși.

Vasile Cojocaru

Biblioteca Naţională a României
ISSN 2068 - 9748

contact: pavaza_carpatilor@yahoo.com

“Poliţia e cu noi”
Cetăţenii din comuna

Măgureni, judeţul Prahova care
au participat la un miting spon-
tan, în anul 2008, împotriva
deschiderii carierei  de la
Măgureni- Cocorăştii Caplii se
pare că au fost chemaţi din nou
la poliţie să dea declaraţii cu
privire la modul de desfăşurare
a mitingului. 
La acel miting işi anunţase
prezenţa preşedintele
Consiliului Judeţean Prahova
care, în bunu-i obicei, nu a
venit. 

Cercetările organelor
de poliţie se datorează unei
plângeri penale mai vechi
depuse de reprezentanţii firmei
ilfovene Elf Grup Otopeni. 

Interesant este faptul
că, la vremea respectivă, au
fost citaţi câteva zeci de
cetăţeni, participanţi la miting,
cărora li s-au luat declaraţii. 

Fiind printre
participanţii la acel miting,
printre care s-au numărat şi
femei şi copii, sunt uimit de
modul în care reprezentanţii
firmei ilfovene încearcă să
intimideze  militanţii . 

Ca participant la acel
miting consider că plângerea
celor de la Elf Grup nu exprimă
realitatea şi are mai degrabă un
caracter de descurajare, de 
timorare a oamenilor.
Chemarea în grup a oamenilor
la poliţie a avut darul să
întărească şi mai mult opoziţia
lor faţă de proiectul carierei.

Am credinţa că şi acum este la
fel. 

Sperăm că în acţiunile
actuale ale poliţiei se respectă
legalitatea procedurilor şi
drepturile cetăţenilor, astfel
încât această acţiune, legală
dealtfel, să nu fie percepută de
oameni ca o metodă de
intimidare, de timorare sau
îngrădire în vreun fel a
drepturilor lor constituţionale.

Pavăza Carpaţilor este
aproape de cetăţenii comunei
Măgureni şi sprijină orice
acţiune legală întreprinsă
pentru apărarea drepturilor
constituţionale. 

În măsura în care
consideraţi că în demersurile
legale ale poliţiei sau ale altor
instituţii ale statului s-au
săvârşit abuzuri împotriva unor
drepturi fundamentale ale
dumneavostră vă rugăm să ne
scrieţi pe adresa pavaza_inves-
tigatii@yahoo.com astfel încat
să vă putem contacta şi să
ducem mai departe mesajul
dumneavoastră.

Aşteptăm ca poliţia şi
parchetul să dea dovadă de
aceeaşi promptitudine şi cu
privire la sesizările cetăţenilor
făcute pe parcursul întregii
perioade cu privire la problema
carierei de la Măgureni, unele
aspecte fiind relatate cu lux de
amănunte în presă.

Lil ian Cătăl in Vişoiu 

Pavăza Carpaţilor lanzează trei rubrici noi în speranţa găsirii unor modalitaţi de colaborare şi sprijinire a

cetăţenilor. 

1. “Nimeni nu este mai  presus  de lege” - rubrică ce va conţine sesizări ale cetăţenilor cu privire la orice ilegalitate
de care au luat cunoştinţă, orice  nedreptate care li s-ar fi făcut, orice  încălcare a  unui drept legitim de către autorităţi.
În funcţie de dovezile prezentate, veridicitatea faptelor şi aprecierea redactorilor noştri, vom scrie despre problema
sesizată. Prin aceasta nu ne substituim organelor abilitate ale statului îndrituite cu soluţionarea acestor sesizări,
menirea noastră fiind să atragem atenţia asupra anumitor acte şi fapte.                                                                                      
Sesizările pot  fi trimise la adresa de contact : pavaza_investigatii@yahoo.com
La solicitarea  expresă a autorului,  sesizările vor avea caracter confidenţial.

2. “Părerea ta contează” - rubrică ce va conţine articole provenite de la cititori. Articolele se pot referi la probleme
actuale cu care se confruntă comunitatea locală sau ţara noastră. Cele mai bune articole vor fi publicate în Pavăza
Carpaţilor sub numele autorului. La aprecierea noastră, autorul articolului/articolelor trimise poate fi invitat să se
alăture colectivului redacţional.
Articolele pot fi trimise la adresa de contact : pavaza_articol@yahoo.com

3. “Proiect  pentru România” - rubrică ce va conţine articole cu propuneri de proiecte provenite de la cititori.
Articolele dumneavoastră trebuie să conţină propuneri de proiecte pe care le consideraţi utile şi oportune pentru
localitatea dumneavoastră sau pentru România. Cele mai bune articole vor fi publicate în Pavăza Carpaţilor sub
numele autorului. La aprecierea noastră autorul articolului/articolelor trimise poate fi invitat să se alăture colectivului
redacţional.
Propunerile de proiecte pot fi trimise la adresa de contact : pavaza_project@yahoo.com
Termeni  si  condiţii : Înainte de a trimite un articol sau o propunere de proiect, autorul/autorii a citit şi a acceptat
condiţiile de mai jos :
Persoana care trimite articolul sau propunerea de proiect către redacţia Pavăza Carpaţilor îsi asumă întreaga

responsabilitate juridică pentru conţinutul acestora, inclusiv cea privind încălcarea unor eventuale drepturi de

autor ale terţilor. Asupra articolelor sau propunerilor de proiect trimise, publicate sau nepublicate, autorul nu va

invoca niciun drept de ordin material prezent sau viitor.

Publicarea articolului respectiv a propunerii de proiect rămâne la latitudinea redacţiei Pavăza Carpaţilor. Pavăza

Carpaţilor nu va da nicio explicaţie asupra  motivelor  publicării sau nepublicării unui articol primit. Pavăza

Carpaţilor respectă drepturile de proprietate intelectuală ale autorilor articolelor sau propunerilor de proiecte .

Articolele trimise trebuie să aibă un conţinut şi un limbaj decent.

Important ! - în atenţia cititorilor Muzica este viața mea
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