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Cezar Stanciu

 Cotidianul german Der Spiegel publica recent un articol în care 
prezenta faptul că fostul cancelar german Helmuth 
Kohl ar fi nemulţumit de politicile duse astăzi de 
Angela Merkel, pe care o acuza că nu face decât să 
distrugă unitatea europeană pentru care el a militat 
atât de energic. Deşi ulterior s-a dezis de această 
declaraţie, asemenea puncte de vedere sunt din 
ce în ce mai răspândite în presa europeană. 
Criza monedei euro reprezintă probabil cea mai 
mare provocare cu care se confruntă Uniunea 
Europeană de la crearea sa prin Tratatul de la Maastricht. Cele 
două mari puteri din spatele Uniunii, respectiv Franţa şi Germania, 

par neputincioase în a 
adopta măsuri ferme de 
stabilizare şi redresare. 
 Evoluţia crizei 
economice a arătat însă 
că în Europa se resimte 
o oarecare divizare, 
nu între est şi vest, 
cum eram obişnuiţi să 
gândim, ci mai degrabă 

Criza celor două Europe
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în sensul centru-periferie. Este vorba de ţări cu un trecut mai puţin 
dezvoltat, care au intrat în Uniunea Europeană mai târziu, în anii 
70 sau 80, cum este cazul cu Irlanda sau Grecia, chiar şi Spania, 
unde criza economică s-a resimţit mult mai puternic. În special 
cazul Greciei este edificator, ameninţând să tragă moneda euro 
în jos, într-o cădere din care cu greu ar mai putea fi salvată. La 
problemele periferiei deci, ţările centrului sunt chemate să ofere 
soluţii, cercurile financiar-bancare privind către Merkel şi Sarkozy 
pentru salvarea monedei unice europene. Fără a subestima 
problemele structurale ale finanţelor europene, este totuşi limpede 
că punctele cele mai vulnerabile sunt cele de la periferie. 
 În acest caz, se ridică întrebarea: cui aparţine responsabilitatea, 
cine trebuie să ia măsuri? Răspunsul firesc ar fi toate lumea, 
adică toate ţările membre ar trebui să-şi asume măsurile necesare 
stabilizării. S-au auzit însă numeroase voci din Grecia, în contextul 
tulburărilor sociale care au însoţit măsurile de austeritate 
bugetară, voci care acuzau occidentul şi finanţele occidentale 
pentru declanşarea crizei şi care aruncau responsabilitatea asupra 
acestora. De asemenea, în presa vest-europeană se aud voci 
care acuză faptul că ţări precum Grecia pun în pericol stabilitatea 
monedei unice europene. Existenţa unor diferenţe de dezvoltare, 
calitative şi cantitative, între centru şi periferie este evidentă, de 
unde uşurinţa lansării 
de acuze reciproce, prin 
care fiecare încearcă să 
se disculpe. Este limpede 
că dezvoltarea periferiei 
n-ar fi fost posibilă fără 
sprijinul financiar al 
centrului – Grecia este un 
bun exemplu şi în această 
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privinţă, la fel ca şi Spania. Este uşor de concluzionat astfel că 
nucleul franco-german s-ar fi dezvoltat mai bine şi mai uşor fără 
ţările nou venite, care mai mult au absorbit fonduri decât să le 
ofere. Pe de altă parte însă, o întrebare la care economiştii ar 
trebui să răspundă este în ce măsură dezvoltarea centrului ar fi 
fost la fel de rapidă în absenţa pieţelor de desfacere din ţările nou 
admise, în absenţa mâinii de lucru ieftine din aceste ţări. Au existat 
numeroase discuţii de pildă despre contribuţia emigranţilor est-
europeni la dezvoltarea economiilor vest-europene după 1989, cu 
referire desigur şi la români.
 Aşadar, plasarea responsabilităţii pe umerii celuilalt – 
acuzând Grecia că destabilizează zona euro, de exemplu – este 
contraproductivă şi subestimează în acelaşi timp componenta 
politică şi culturală a integrării europene. Mai ales în această 
conjunctură dificilă din punct de vedere economic şi financiar, când 
se manifestă asemenea discrepanţe în interiorul Uniunii, trebuie 
înţeles, atât la nivelul factorilor de decizie, cât şi al opiniei publice, 
faptul că Uniunea Europeană nu este o creaţie financiar-contabilă, 
ci una politică şi istorică, a cărei menire nu este nici să scoată o 
ţară din criza economică, nici să o afunde, ci este menită să pună 
capăt conflictelor care au zbuciumat Europa secole de-a rândul, 
să promoveze valori şi principii comune pentru edificarea unei 
identităţi şi a unei culturi europene şi, nu în ultimul rând, să ofere 
perspective de prosperitate pe termen lung. Construcţia europeană 
implică, desigur, şi o componentă financiară, dar aceasta nu este 
decât una dintre piesele acestui mare puzzle care a fost construit 
în a doua jumătate a secolului al XX-lea. Este necesar deci, mai ales 
într-o asemenea perioadă, să dovedim solidaritate, acesta putând 
fi cu uşurinţă considerat un mare test istoric al integrării europene.
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Drumurile lui Mihai Viteazul către Alba Iulia

 Anul acesta s-au împlinit 410 de la moartea voievodului Mihai 
Viteazul. Numele său are o importanţă deosebită în mentalul 
colectiv al românilor, nu doar prin faptele sale de vitejie împotriva 
otomanilor, dar mai ales prin faptul că a fost primul domn ce a reuşit 
să aducă sub o singură conducere Ţara Românească, Moldova şi 
Ardealul, anticipând în acest fel formarea statului naţional român 
modern. Întreaga mişcare de emancipare naţională a românilor s-a 
aflat în umbra personalităţii marelui voievod. Pentru târgovişteni, 
numele lui Mihai Viteazul are însă un plus de semnificaţie: dincolo 
de faptul că Târgoviştea a fost cetatea de scaun a Ţării Româneşti 
pentru mai multe secole, vechea cetatea are şi privilegiul de a 

adăposti singurele rămăşiţe 
pământeşti cunoscute ale 
răposatului voievod: craniul 
său, depus la Mănăstirea 
Dealu.
 Cu ocazia comemorării 
a 410 ani de la asasinarea 
lui Mihai Voievod Viteazul, 
Biblioteca Judeţeană „I.H. 
Rădulescu” din Târgovişte, la 
iniţiativa directoarei Carmen 
Vădan şi în parteneriat cu 
Fundaţia Culturală „Traian 
Cepoiu”, a organizat în 
perioada 13-15 iunie 2011 
un mare simpozion naţional 
dedicat memoriei lui Mihai 
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Viteazul. Desfăşurat 
sub metaforicul titlu 
„Drumurile lui Mihai 
Viteazul către Alba 
Iulia”, simpozionul a 
avut loc atât la Ceraşu, 
o frumoasă comună 
prahoveană unde îşi are 
sediul Fundaţia Culturală 
„Traian Cepoiu”, cât şi în 
Târgovişte, cuprinzând 
manifestări variate. Acestea au inclus o sesiune de comunicări 
ştiinţifice la care au participat specialişti din mai multe domenii 
de activitate (istorie, filologie, teologie, etc.), evocări ştiinţifice şi 
artistice ale personalităţii marelui voievod, dar şi un pelerinaj la 
Mănăstirea Dealu, unde se află depus capul lui Mihai Vodă.
 Maica stareţă a mănăstirii a adus un elogiu voievodului, 
considerat de biserică drept un mare apărător al creştinismului, 
după care oaspeţii au păstrat un moment de reculegere. Una 
dintre lucrările prezentate în cadrul simpozionului a evocat în mod 
special atmosfera şi entuziasmul popular cu care capul lui Mihai a 
fost adus la mănăstire, la iniţiativa istoricului Nicolae Iorga, după 
primul război mondial, când visul voievodului şi al revoluţionarilor 
paşoptişti care au creat România modernă – acela de a vedea 
Ţara Românească, Moldova şi Ardealul sub o singură conducere 
– se îndeplinise. Fundaţia menţionată are o filială şi în judeţul 
Dâmboviţa, condusă de profesorul Cornel Mărculescu şi care a luat 
parte în mod activ la organizarea evenimentului. Simpozionul a 
atras şi atenţia presei, prezentă în număr mare la lucrări, dar şi a 
publicului larg, elevi şi profesori. 
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Pelerinaj cultural pe Valea Dâmboviţei

 Dezvoltarea durabilă reprezintă unul dintre obiectivele 
fundamentale ale politicilor europene, atât pe plan economico-
social şi politic, cât şi pe planul 
educaţiei, al formării şi conştientizării 
generaţiilor de mâine. Integrarea 
europeană, ca proces istoric 
de perspectivă, trebuie să aibă 
fundamente solide, care să permită 
nu doar prosperitatea zilei de astăzi, ci 
şi cea a zilei de mâine – aceasta este 
concepţia fundamentală a dezvoltării durabile. Pentru o ţară ca 
România, bogată în tradiţii şi cultură populară, cu un mediu rural 
fermecător prin peisaje dar şi prin oameni, dezvoltarea durabilă 
nu poate să nu vizeze în mod deosebit încurajarea turismului şi în 
special a agroturismului. Pensiunile agroturistice reprezintă pentru 
numeroase comunităţi rurale din România şansa unei dezvoltări 
curate, care nici nu poluează, nici nu solicită resurse naturale 
sau energetice, ci dimpotrivă, solicită exact ceea ce românii au 
din belşug: pitorescul peisajelor, un strop de tradiţie şi obiceiuri 
populare, atracţii turistice locale, cu specific ţărănesc. Mai mult, ca 
sector economic, agroturismul solicită investiţii relativ reduse, spre 
deosebire de industrie sau alte sectoare economice, fiind astfel, cu 

sprijin european sau guvernamental, 
la îndemâna oricărei familii cu puţin 
spirit antreprenorial şi gospodăresc. 
 Aceasta a fost premisa de la care 
a plecat echipa EUROPE DIRECT din 
Târgovişte în primăvara anului 2010, 
atunci când a luat iniţiativa popularizării 
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satelor de pe Valea Ialomiţei, cu istoria şi 
tradiţiile lor, într-un film documentar şi o 
broşură, cu speranţa că în felul acesta îşi 
aduce o modestă contribuţie la dezvoltarea 
durabilă a acestei zone. Impactul deosebit al 
acestei iniţiative, recepţia favorabilă pe care 
a avut-o ne-au încurajat să reluăm iniţiativa, 
orientându-ne de această dată către o altă 
zonă puţin explorată a judeţului nostru, 
respectiv Valea Dâmboviţei. Sub egida 
Anului European al Voluntariatului, am 
decis, ca şi anul trecut, ca documentarea şi realizarea materialelor 
să aparţină voluntarilor noştri – cei mai mulţi aflaţi la vârsta 
adolescenţei – pe care i-am provocat în acest fel să descopere o 
parte a judeţului nostru pe care o cunoşteau prea puţin şi, implicit, 
i-am provocat să contribuie prin munca lor la redescoperirea şi 
valorizarea trecutului şi culturii satelor de pe Valea Dâmboviţei, 
prin munca şi implicarea lor voluntară. Într-o însorită zi de sâmbătă 
din luna iunie, echipa a pornit să viziteze şi să descopere satele de 
pe Valea Dâmboviţei, cu locuitorii, cultura, tradiţiile, peisajele şi, 
evident, aerul lor curat.
 Documentarea şi studiul care vor rezulta din această scurtă 
călătorie au fost incluse într-o broşură tipărită ce va fi distribuită 
de EUROPE DIRECT Târgovişte, dar au stat şi la baza unui film 
documentar realizat de voluntarii noştri. Considerăm că premisa 

fundamentală de la care pleacă 
iniţiativa noastră este una constructivă, 
ilustrând bogăţia de istorie şi tradiţie a 
regiunilor europene. Europa de acasă, 
pe care am explorat-o anul trecut pe 
Valea Ialomiţei şi anul acesta pe Valea 
Dâmboviţei, ne-a arătat multe surprize, 
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ne-a relevat o faţă a lumii în care trăim şi pe care o cunoşteam 
prea puţin. Aceasta este, în fond, contribuţia noastră la crearea 
unei Europe multiculturale, unită în diversitate.

Tabără de ecologizare în Bucegi

 În perioada 14 – 18 iulie Centrul EUROPE DIRECT Târgovişte a 
desfăşurat tabăra de sensibilizare a opiniei publice şi de ecologizare 
a unor zone intens frecventate din Platoul Bucegi Moroieni. Cei 33 de 
voluntari participanţi la acest eveniment, coordonaţi de managerul 
centrului, Vlăduţ Andreescu, găzduiţi la tabăra “Cerbul”, au avut 
astfel ocazia să vadă mai multe din minunăţiile naturii oferite de 
Parcul Natural Bucegi. 
 Astfel, voluntarii Europe Direct s-au strâns în data de 14 iulie 
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la gara din Târgovişte 
pentru a aştepta trenul 
ce-i va duce către noi 
aventuri. Pentru unii 
dintre aceştia, în ciuda 
distanţei mici dintre 
cele două localităţi, 
Târgovişte şi Moroieni, 
chiar şi drumul a fost 
o adevărată plăcere 
pentru că au mărturisit 
că este prima lor plecare cu trenul. Odată ajunşi, tinerii au avut 
program de voie până la ora prânzului, timp în care au avut ocazia 
să se cunoască mai bine şi să se relaxeze. Voluntarii s-au strâns 
aşadar cu toţii în camera cea mai mare, unde au spus bancuri şi s-au 
jucat jocuri de intercunoaştere, aşteptând masa de prânz. Pe lângă 
asta, au avut şansa să fie spectatori ai activităţilor desfăşurate de 
grupul Asociaţia Ecologică Floare de Colţ, însoţiţi de cooronatorul 
lor, Marius Prundaru în Parcul de Aventură. Astfel, cei mai curajoşi 
dintre ei, iubitorii de munte şi de senzaţii tari, au avut parte de 
diferite trasee cu obstacole, tiroliană şi chiar şi de escaladă. Acest 
grup, prin activităţile lor, ne-au oferit un spectacol impresionant şi 
ne-au invitat chiar şi pe noi să luăm parte la jocurile lor.
 După masa de prânz, dornici să cunoască împrejurimile taberei, 
voluntarii au pornit la drum către cabana Scropoasa, aflată la trei 
ore distanţă de locul taberei. În ciuda drumului anevoios, rezultatul 
a meritat în totalitate efortul depus. A doua zi tinerii şi-au început 
următoarea activitate, cea de ecologizare şi igienizare. Voluntarii 
au fost puşi la grea încercare, când au trebuit să adune tonele 
de gunoaie aruncate de turişti. Cu toate acestea, au dovedit că 
sunt conştienţi de importanţa ocrotirii frumuseţilor naturii şi de 
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protejarea mediului 
înconjurător şi a 
vieţii totodată. 
Mulţumiţi că au 
ajutat la curăţarea 
traseului Cota 1000, 
tinerii s-au întors în 
tabără cu o urmă de 
dezamăgire faţă de 
cei care preferă să 
arunce gunoaiele în 
vârful muntelui decât 
să se gândească la efectele dăunătoare ale poluării.
 În următoarea zi am pornit într-o drumeţie coordonată de 
doamna bibliotecară a localităţii Moroieni, Daniela Dicu. Am mers 
dincolo de tabără, înspre cariera Lespezi. Încă o dată am avut parte 
de un spectacol extraordinar oferit în special de versanţii munţilor 
Bucegiului, care se întindeau de-a lungul drumului. Întoarcerea 
a fost mai uşoară şi chiar relaxantă, deoarece era doar drum de 
coborât, astfel încât într-o oră au ajuns înapoi la tabără.
 Oricum, nu pentru mult timp, deoarece s-a dat startul 
căutării unor “materiale eco” şi confecţionării costumelor pentru 
următoarea activitate din program, concursul “Miss şi Mister 
Ecologia”. Evenimentul la care tinerii s-au întrecut în realizarea 
unor obiecte vestimentare din materiale eco s-a dovedit a fi mai 
distractiv decât se anticipase. Tineri care la început nu doreau să 
participe, fiind convinşi că e mai frumos să priveşti show-ul decât 
să iei parte la el,  şi-au schimbat părerea pe parcursul concursului. 
Juriul din care făcea parte şi Miss Ecologia de anul trecut, Adina 
Manolescu, a fost foarte obiectiv, lăsând să se înţeleagă de la sine 
alegerile luate. Au fost mai multe probe, pe lângă prezentare, cum 
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ar fi cea de a spune bancuri, cea de dicţie, sau de a-şi exprima 
părerea despre anumite cuvinte şi multe altele, încheindu-se în 
final cu proba de karaoke care nu a fost luată în considerare în 
privinţa punctajului, deoarece, de această dată, au cântat fetele 
împotriva băieţilor. După o perioadă de suspans, juriul a anunţat 
că cei doi câştigători ai concursului “Miss şi Mister Ecologia” de 
anul acesta sunt Sînziana Oproiu şi Vlad Pistriţu. Seara s-a încheiat 
printr-un joc numit “Casa de nebuni” care a stimulat mai mulţi 
voluntari să participe, dovedindu-se a fi mai distractiv decât părea.
 Ultima seară a fost cea mai frumoasă. Au făcut de data aceasta 
propriul lor foc de tabără, în jurul căruia s-au strâns toţi voluntarii. 
Tinerii s-au distrat, mai ales datorită jocului abordând tema 
sexualităţii, un subiect destul de întâlnit în ziua de astăzi. Astfel, 
fiecare voluntar trebuia să extragă câte un bileţel cu numele altuia, 
căruia să îi pună o întrebare referitoare la această temă. Finalul a 
fost însă alungat de ploaie, care a reuşit să adune iar tinerii într-o 
cameră. Acolo, şi-au împărtăşit impresii despre experienţa acestor 
zile de tabără şi şi-au dat seama că acestea au fost benefice în 
special în legarea de noi prietenii. 
 În ziua de 18 iulie, toată lumea a luat micul dejun mai devreme 
ca de obicei, pentru a prinde trenul de 9 fără un sfert, tren ce îi va 
călăuzi încă o dată, dar 
de data aceasta având o 
altă destinaţie: acasă. Cu 
toate acestea, voluntarii 
de la Centrul EUROPE 
DIRECT nu regretă 
această experienţă, 
convinşi că o vor trăi din 
nou, dar mai frumos.
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