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buie aflaţi oameni care 
încă pot depune mărturii, 
date, fapte, întâmplări, 
cu imagini, cu documen-
te vechi ale tinereţii lor, 
sau moştenite, cu tot ce 
mai deţine fiecare.  

Sprijin total din 
partea C.J.Ilfov

Iată, succint, ce a 
afirmat Rizia Tudora-
che, vicepreşedinte al 
Consiliului Judeţean Il-
fov (C.J.I.):  “Sunt ono-
rat să particip la o ase-
menea dezbatere. La fel,  
apreciez şi sunt încân-

tat de iniţiativa dnei Ale-
xandrina Niţă. Înţeleg că 
sunteţi un tot, în a rea-
liza acest frumos pro-
iect. Avem un judeţ bine-
cuvântat de Dumnezeu, 
cu o zestre bogată a pa-
trimoniului cultural, prin 
monumentele sale istori-
ce, mănăstiri şi toate ce-
lelalte. (…) Dacă e să ne 
ducem la Piscu, vedem că 
el există şi există printr-
un  miracol.  

Ar fi fost bine ca 
aceste elemente să fie in-
ventariate până acum, să 
fie aşezate în lucrări cu 
distincţie, lucrări renumi-

te, care să ne facă cunos-
cuţi, aşa cum suntem în 
realitate. 

Aveţi tot sprijinul 
Consiliului Judeţean. Şi 
mă refer la întreaga con-
ducere care susţine din 
toate punctele de vedere 
astfel de demersuri. 

(…) Frământările şi 
conflictele din actualita-
tea noastră nu rezonea-
ză la C.J.I. Asta pentru 
că suntem echilibraţi şi 
ne aşezăm în cheia unei 
normalităţi fireşti, pe toa-
te palierele. Avem cu to-
tul alte preocupări, prima 
fiind dezvoltarea judeţu-
lui pe toate planurile, in-
clusiv pe acest segment 
al patrimoniului cultural.

(...) Ilfovul e într-o 
profundă schimbare, in-
clusiv demografic. Am 
ajuns la o populaţie tota-
lă de aprox. 850.000 de 
locuitori. (...) De aseme-
nea, stăteam şi mă între-
bam, câte judeţe din ţară 
au grădiniţe cu orar pre-

lungit, în comune cu 800 
- 1.000 de locuitori, aşa 
cum avem noi ?  

Trebuie să lăsăm lu-
cruri bune în urma noas-
tră, pentru generaţiile ur-
mătoare”.                        

Bucurii artistice şi 
premieri

Programul simpozio-
nului a fost unul tonic şi 
cu surprize. Prima dintre 
ele a fost proiecţia filmu-
lui de scurt metraj „Înger 
pe front – Regina Maria”, 
cu scenariul şi regia sem-
nate de Salex Iatma, de 
la Centrul Cultural Buftea 
şi produs de C.J.C.P.C.T.I.  
Despre acest minunat 
spectacol filmic am mai 
scris, apreciativ, în ziarul 
nostru. Bineînţeles că, la 
final, el a cules încă o da-
tă preţuirea şi aplauzele 
asistenţei. 

A urmat un concert 
susţinut de pianistul Şte-
fan Ciobanu şi voce Ma-

rius Florin Văduva. 
Apoi, s-a petrecut 

festivitatea de premiere, 
pentru cei care s-au impli-
cat în 2018 în susţinerea 
poiectelor de patrimoniu, 
care au primit din par-
tea C.J.C.P.C.T.I. plachete 
onorifice. Cei prezenţi le-
au primit cu bucurie: Ri-
zia Tudorache, Andreea 
Neţoiu, Florentina Ecate-
rina Costea, Cristina Ghi-
ţă Petre, Florin Petrescu, 
Robert Nagy, Marius Cru-
cianu, Ştefania Duminică, 
Diana Stan, Iulian Nico-
lae, Cristina Matei, Cătă-
lin Dragomir.       

O dezbatere, 
pentru succes

Desigur, unii dintre 
reprezentanţii instituţiilor 
de cultură invitaţi au in-
trat imediat în atmosfe-
ra dialogurilor colocviale. 
Şi, în diverse variante de 
abordări ale realităţii din 
localităţile lor, au oferit 

sugestii, idei de colabo-
rare şi repere de acţiune. 

Din păcate, spaţiul ti-
pografic e limitat şi nu le 
putem relata. Dar, vom 
păstra transcrierea punc-
telor lor de vedere, pen-
tru momentul când lucru-
rile vor prinde un contur, 
spre realizare. Totuşi, iată 
numele lor: Robert  Nagy, 
Florin Petrescu, Marcel 
Bărbătei, Adriana şi Virgil 
Scripcariu, George Grigo-
re, Marius Crucianu.

actualitateactualitate

Între capitolele sa-
le, patrimoniul cultural 
este reprezentat de do-
uă categorii componen-
te, fie că e material (clă-
diri, opere de artă plasti-
că, ansambluri arheologi-
ce, peisaje, obiecte), sau 
imaterial (limbă, muzică, 
dansuri, obiceiuri, tradiţii, 
ritualuri, mitologie).    

Iniţiativa însemna-
tă şi cu bătaie lungă în 

timp a organizării întru-
nirii a aparţinut Alexan-
drina Niţă, dir. al Centru-
lui Judeţean pentru Con-
servarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale Ilfov 
(C.J.C.P.C.T.I.). 

Iar tema implicării în 
dezbateri a vizat „Dialo-
gul instituţional pentru 
creşterea calităţii servi-
ciilor publice prestate de 
către Centrele Cultura-

le ale jud. Ilfov, prin pro-
movarea patrimoniului lo-
cal – ca sursă cheie pen-
tru cultură, pentru dez-
voltarea turismului, dar şi 
a spiritului cultural naţio-
nal”.    

 
Invitaţi de onoare, 
parteneri

La eveniment au 
participat ca oaspeţi de 
onoare Rizia Tudorache 
– vicepreşedinte al Con-
siliului Judeţean Ilfov 
(C.J.I.) şi Ecaterina Cos-
tea, insp. gen. la Inspec-
toratul Şcolar Judeţean. 
Ambele instituţii sunt 
partenere în proiectul ca-
re vizează în final alcătui-
rea unei ample monogra-
fii, bine documentată, a 
jud. Ilfov. Aceasta se va 
întâmpla după parcurge-
rea etapei de cunoaştere 
şi inventariere, în detaliu, 
a elementelor semnifica-
tive, importante, ale pa-
trimoniului local. 

Obiective 
concrete, de 
acţiune

Alexandrina Niţă a 
subliniat care sunt ţinte-
le şi strategia urmărite, 
în perioada următoare: 
“Elevii au o menire foar-
te importantă, ca şi până 
acum, în tot ce vom fa-
ce. Fie că e vorba de tea-
tru, artă plastică, muzică 
sau orice altceva. Dar le 
cerem şi ajutorul, veţi ve-
dea. Inspectoratul Şcolar 
ne va fi partener, în con-
tinuare. Alt lucru impor-
tant e colaborarea dintre 
noi şi dvs., reprezentanţi 
ai instituţiilor culturale il-
fovene. 

Proiectul de bază es-
te aflarea şi inventarie-
rea patrimoniului cultu-
ral material, sau imate-
rial, din teritoriul nostru. 
Vom avea parteneriate 
cu: Consiliul Judeţean, 
Institutul Naţional al Pa-

trimoniului, Biserica Orto-
doxă Română, inclusiv cu 
Centrele Culturale - pen-
tru căutarea a tot ce es-
te mai important, ce s-a 
păstrat mai bine şi ce e 
relevant ca elemente de 
patrimoniu, în fiecare lo-
calitate în parte. 

Va fi un efort ma-
re, continuat probabil şi 
anul viitor, pentru că vom 
merge în fiecare sătuc şi 
comună. Vom păstra ar-
tele spectacolului, dar ne 
vom accentua menirea 
scrisă pe frontispiciul in-
stituţiei noastre: „conser-
varea şi promovarea pa-
trimoniului cultural şi a 
culturii tradiţionale”. 

Ecaterina Costea, a 
afirmat, ca partener al 
proiectului că: „Toate ca-
drele didactice din şcoli-
le ilfovene vor demonstra 
şi de aici înainte faptul că 
sunt dispuse ca, în tim-
pul liber, să se preocupe 
de tot ce înseamnă cultu-
ră, tradiţie, artă în pregă-

tirea elevilor.  În tot ce a 
însemnat Anul Centenar, 
dascălii au muncit la  pu-
nerea în valoare a tot ce 
adună  noţiunea de patri-
moniu naţional, răspun-
zând astfel bunului par-
teneriat cu C.J.C.C.P.T.I.”.  

Cu motoarele 
pornite

E stabilit: Adriana şi 
Virgil Scripcariu, de la Pis-
cu,  vor structura activita-
tea de bază a proiectului. 
Ei se vor adresa şcolilor, 
bisericii şi reprezentanţi-
lor din instituţiile cultura-
le judeţene. Astfel, imagi-
nea reală a acestui terito-
riu va beneficia de tot ce 
se va descoperi, aduna şi 
selecta, mergând din ca-
să în casă, din om în om.

E obligatorie această 
cercetare, care să condu-
că apoi la realizarea pro-
fesionistă unei monografii 
a judeţului, de mare an-
vergură şi acuitate. Tre-

Colocviu pentru un proiect onorant și de anvergură

Există un cufăr neferecat în care am 
adunat totul, de mii de ani. Fireşte, 
comorile strânse acolo de atâta amar 
de vreme sunt uriaşe. Fiecare generaţie 
le-a tot sporit. În lipsa zăvorului, oricare 
dintre noi putem sălta capacul, să luăm 
din ele cât am pofti. Ba, chiar poveţele din 
bătrâni şi datinile moştenite ne învaţă şi 
îndeamnă să o facem, sârguincioşi. Dar, 
mai ales, cu bunăcuviinţă, cu respect, cu 
inimă şi dragoste curate. Asta e cheia 
fermecată a sporirii tezaurului, pe numele 
său adevărat – patrimoniu. În cazul 
nostru, cel cultural ilfovean. Pentru că el 
a fost ţinta dezbaterilor petrecute vineri, 
15 februarie, la Palatul Mogoşoaia, unde 
s-au întrunit peste 40 de reprezentanţi ai 
instituţiilor cu acest profil, din judeţ.      

Eugen DichisEanu

Cristina Ghiță Petre, insp. șc. gen. adj. I.Ș.J, Ilfov;  
Robert Nagy – dir. C. Cult. Buftea;
Florin Petrescu – dir. CCD Ilfov, Brănești; 
Daniela Mîndroc, Salex Iatma – C. Cult. Buftea;
Marcel Bărbătei – dir. C. Cult. pentru Tineret, Moara 
Vlăsiei; 
Marius Crucianu – dir. C. Cult. Cornetu;
Diana Stan – dir. Casa de Cult. “M. Eminescu”, 
Bragadiru;
Iulian Nicolae – dir./adm., Casa de Cult. Clinceni;
Doina Scripa – insp. Primăria Domnești;
Beatrice Marin și Sandu Flavius – Primăria Afumați; 
Adriana și Virgil Scripcariu – Școala de la Piscu;
Ștefania Duminică – dir. Șc. ,,Prof. Ion Vișoiu”, Chitila;
Mihai Stancu, Adina Gheorghiu – Primărie Mogoșoaia; 
Echipa C.J.C.P.C.T.I.:  George Grigore – șef  bir. cultură, 
Anica Popa;
Marius Florin Văduva, Daniela Leolea, Daniela     
Ivănescu, Ioniță Ion Alexandru, Bogdan Drăghilă
Cristina Matei - dir. gen. “Jurnalul de Ilfov”;
Cătălin Dragomir – dir. “Viitorul Ilfovean”;
Mihnea Badea - pictor, prof. Șc. nr. 1, Buftea;
Ignătescu Olivia - creator popular, prof. Lic. B. Știrbey, 
Buftea;
Alexandru Ionescu - pictor, Ștefan Ciobanu - pianist, C. 
Cult. Cornetu.

Participanţi din partea instituţiilor 
culturale judeţene

Imag. din filmul „Înger pe front – 
Regina Maria” 

Rizia Tudorache (vicepreșed. 
C.J.I) și  Alexandrina Niță 
(C.J.C.P.C.T.I), la festivitatea de 
premiere Adriana și Virgil Scripcariu 

(Școala de la Piscu)

Marcel Bărbătei 
(Moara Vlăsiei)

Marius Crucianu (Cornetu) Ștefan Ciobanu (Cornetu)

Gazda simpozionului, 
Alexandrina Niță, premiază  

laureații anului 2019...

.Ecaterina Costea (IȘJ Ilfov)
Cristina Ghiță Petre 

(IȘJ Ilfov)

Diana Stan (Bragadiru) Robert Nagy (Buftea)

Ștefania 
Duminică 
(Chitila)

Florin Petrescu 
(Brănești)

Mogoşoaia. Oameni de azi şi comori de altădată

În timpul proiecției filmului, 
realizat de Salex Iatma
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