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Revista Familia – în care a debutat ca poet Mihai Eminescu (n. 15 ianuarie 1850) – a apărut la 
Pesta, la 5/17 iunie 1865, avându-l ca proprietar, redactor răspunzător şi editor pe Iosif Vulcan. 
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Gânduri la un an de apariţii lunare  
 

 A trecut un an de la apariţia primului număr al revistei noastre Buletin de Istoria Presei (BIP). Am avut 

opt numere lunare şi două duble, pe perioada vacanţei de vară (iulie-august) şi la începutul toamnei 

(septembrie-octombrie). Dacă la început am fost aproape singuri în demersul nostru publicistic, pe parcurs ni   
s-au alăturat mai mulţi prieteni şi colegi cercetători în domeniul istoriei presei. Aceştia au acceptat să ne devină 
colaboratori şi ne-au trimis mai multe articole şi studii, cărora le-am făcut loc cu plăcere în paginile revistei. 
 Demersul nostru online de strângere într-un Grup independent a unor cercetători veniţi cu precădere din 
rândul ex-universitarilor, adică al celor care lucrează în biblioteci, muzee, arhive, redacţii ale unor reviste sau 
ziare, s-a dovedit a fi în trend-ul vieţii ştiinţifice actuale, care s-a mutat în mare proporţie pe net, întrucât spaţiul 
virtual permite o comunicare inter-personală mai rapidă, mai uşoară, mai dinamică, mai democratică. Nu mai 
există bariera distanţelor geografice dintre cercetători, nici cea a transmiterii rezultatelor muncii acestora, iar 
accesul la revista online integratoare a cercetărilor de pretutindeni se face aproape instantaneu. Şi fără costuri 

suplimentare privind taxe poştale, preţ publicaţie etc. 
 Suntem bucuroşi căci colaboratorii noştri, unii dintre ei încă membri ai Asociaţiei Române de Istorie a 
Presei, au înţeles că apartenenţa la un ONG nu înseamnă exclusivitate şi izolare faţă de restul lumii ştiinţifice. 
Dimpotrivă. Munca de cercetare se bazează pe eforturile proprii, dar în aceeaşi măsură şi pe confruntarea şi 
completarea cu rezultatele muncii altora. 

Buletin de Istoria Presei a fost trimis, lună de lună, prin e-mail, la toate bibliotecile judeţene şi la un 
număr de zece biblioteci universitare, altele decât cele beneficiare ale depozitului legal de tipărituri, care au 
primit revista pe suport de hârtie, prin intermediul Bibliotecii Naţionale. El a fost expediat, de asemenea, unor 

foşti colegi din Asociaţia Română de Istorie a Presei (chiar dacă eu mi-am dat demisia din aceasta), ca semn de 

apreciere a participării împreună la congresele naţionale din 2009, 2010, 2011 şi 2013, precum şi câtorva 
prieteni gazetari sau profesori în învăţământul superior de jurnalism şi comunicare. Din păcate, nu am avut 
adresele de e-mail ale tuturor membrilor ARIP şi nici ale celor cu preocupări constante în domeniul Istoriei 

presei. Din ianuarie 2015 vom trimite BIP şi pe adresa tuturor serviciilor judeţene ale Arhivelor Naţionale. 
Ne bucurăm că revista a fost bine primită, de la început, că a fost semnalată în câteva publicaţii 

periodice şi că bibliotecile unor facultăţi de jurnalism au inclus-o pe lista resurselor electronice permanente puse 

la dispoziţia profesorilor şi studenţilor. 
Centrul Român de Istoria Presei lucrează în continuare la alcătuirea Arhivei Naţionale a Publicaţiilor 

Digitizate (ANPD), adunând la un loc toate ziarele şi revistele româneşti scanate şi digitizate de diverse 
instituţii culturale, pentru a pune la dispoziţia cercetătorilor şi a tuturor celor interesaţi o Bază de Documentare 

unitară în domeniul Istoriei presei. Aceasta va constitui nucleul viitorului Muzeu Virtual al Presei, pentru care 

am strâns deja peste 200 de titluri de publicaţii periodice. Am început alcătuirea şi a unei Fototeci digitizate, 

cuprinzând imagini ale unor redacţii, tipografii, ziarişti, evenimente şi alte materiale de presă. 
Vom organiza şi în această vară, tot în luna august şi tot la Şirineasa-Vâlcea, Tabăra de cercetare, ediţia 

a doua, în cadrul căreia vom ţine şi un Seminar Regional de Istoria Presei. 
Sperăm să vă aducem şi în acest an 2015 bucuria lecturii unor materiale interesante şi utile. 
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● Eminescu – 165 de ani de la naştere 

ASTRALE 
 

● Revista Familia - 150 de ani de la înfiinţare 
 

 Aşa cum Stefan Zweig considera că există anumite ore 
astrale , legate de numele unor mari personalităţi ale omenirii, tot 
aşa putem spune şi noi că anul acesta avem cel puţin două 
aniversări astrale  în ţara noastră. E vorba de două evenimente 

miraculos împletite între ele - împlinirea a  de ani de la naşterea 
celui mai mare poet al neamului românesc, Mihai Eminescu, şi a 

 de ani de la apariţia revistei Familia la Pesta, în care directorul 
Iosif Vulcan îi va publica tânărului Eminescu, în 1866, prima sa 
poezie, De-aş avea, care va însemna începutul fulminantei sale 
ascensiuni în literatura naţională şi universală. 

 Revista Familia a fost înfiinţată în 1865 la Pesta (nr.1 din /  iunie) de către 
publicistul şi scriitorul Iosif Vulcan, care o va conduce timp de  de ani, păstrându-i 
intact formatul şi scopurile sale iniţiale. Astfel, programul declarat încă de la început era 
de a răspândi cât mai larg cultura românească în Transilvania. Din  aprilie  
publicaţia îşi schimbă sediul la Oradea. Ea va cunoaşte de-a lungul timpului cinci serii, iar 
printre colaboratori va avea nume prestigioase precum Vasile Alecsandri, Timotei Cipariu, 
Aron şi Nicolae Densuşianu, Andrei Bârseanu, Bogdan Petriceicu Hasdeu, Dimitrie 
Bolintineanu, Barbu Ştefănescu-Delavrancea, Alexandru Vlahuţă, George Coşbuc etc. 
 Un moment astral  în apariţia revistei Familia îl constituie publicarea în nr. 6 din 
25 februarie/9 martie 1866 a poeziei De-aş avea a unui privatist de la Gimnaziul din 
Cernăuţi, trimisă sub numele Mihail Eminovici, dar pe care Iosif Vulcan îl va năşi  literar 
şi îl va convinge să accepte să semneze Mihai Eminescu. 
 Tânărul poet abia împlinise  ani şi nu mai 
publicase până atunci decât nişte versuri ocazionate de 
moartea în /  ianuarie a aceluiaşi an a profesorului 
său de limba română Aron Pumnul, versuri incluse în 
broşura omagială Lăcrămioarele învăţăceilor gimnazişti 
la mormântul prea-iubitului lor profesoriu. 

 Mihai Eminescu s-a născut pe plaiuri botoşenene 
la  ianuarie  şi avea să devină în doar trei decenii 
nu doar cel mai mare poet al românilor, ci şi unul dintre 
cei mai incisivi şi mai competenţi jurnalişti, articolele 
sale regăsindu-se în publicaţii precum Albina şi 
Federaţiunea din Pesta, Familia, ce apărea acum la 
Oradea, Curierul de Iaşi sau Timpul, România liberă ori  
Fântâna Blanduziei din Bucureşti. Paleta largă a 
subiectelor abordate cuprinde aspecte din domeniile 
cultural, social, politic, istoric, literar şi artistic. 
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Gazete străine în bibliotecile 

cărturarilor vâlceni 
din secolele XVII-XIX 

(Partea I) 

*  

Constantin Poenaru 

 

 prejudecată greşită, între inută atât de istoricii de ieri, cât şi de cei de azi, a înfă işat istoria 
culturii române vechi ca una eminamente bisericească, deşi existau şi destule elemente laice 

în ea. Această imagine reduc ionistă a călugărilor cărturari, trudind între două mătănii la copierea de 
texte liturgice, a împiedicat multă vreme orice posibilitate de sincronizare a culturii noastre cu cea din 
Occident. Pu inele încercări de a arăta dimensiunea plurivalentă a acestor schimnici, care nu ştiau doar 
o grămadă de limbi străine, ci chiar se adăpau de la izvoarele culturii apusene, încercând în predoslovii, 
cronografe sau letopise e, în diverse cuvântări omagiale, să-şi prezinte propriile puncte de vedere asupra 
ideilor filozofice, sociale şi politice care animau veacurile prin alte păr i. Aceste idei iluministe, preluate 
din pu inele căr i şi gazete care ajungeau până la noi, nu sunt cu mult mai prejos decât cele vehiculate de 
gânditorii occidentali. 

*** 
 Situa ia geo-politică a celor trei provincii româneşti ( ara Românească, Moldova şi Transilvania) 
de-a lungul istoriei a cântărit enorm în dezvoltarea unei culturi consonante cu cea din Apusul Europei. 
Aşezarea la Por ile Orientului, în calea tuturor năvălirilor barbare şi la întretăierea intereselor a trei mari 
imperii (rus, otoman şi austriac), ca şi existen a unui îndelungat monopol bisericesc asupra tiparului au 
făcut ca, îndeosebi în ara Românească şi Moldova, germenii civiliza iei moderne să pătrundă mai greu. 
De aceea, începuturile presei în România sunt mult întârziate fa ă de ările Europei Occidentale, iar 
primele încercări sunt făcute de cărturari afla i peste hotare (Ioan Molnar-Piuariu şi Paul Iorgovici la 
Viena, Zaharia Carcalechi la Buda, I.M.C. Rosetti şi Dinicu Golescu la Leibzig). “Este vorba, pe de o 
parte, de faptul că în ara noastră destrămarea feudalismului şi procesul naşterii capitalismului s-au produs 
mult mai târziu decât în alte păr i, iar pe de altă parte, de existen a domina iei otomane asupra ării 
Româneşti şi Moldovei şi a celei habsburgice asupra Transilvaniei” 

1
. 

Nici celelalte popoare din Balcani, subjugate secole la rând de Imperiul Otoman, nu au putut să-şi 
tipărească primele ziare pe teritoriul acestora, ci în afara lor. De exemplu, primul ziar bulgăresc, Bălgarski 
orel (L’Aigle bulgare), a apărut în edi ie bilingvă bulgaro-franceză la Leibzig în 1846, tot acolo tipărindu-
se, dar cu douăzeci de ani mai înainte, şi gazeta românească Fama Lipschii pentru Da ia, în martie 1827. 
De altfel, primul ziar din întreg Imperiul Otoman a fost 
Spectateur de l’Orient, devenit mai târziu Courier de 
Smyrne, şi a apărut în anul 1825, în limba franceză2

,
 

considerată limba diploma iei pe atunci, dovadă că era 
adresat doar păturilor conducătoare, mai emancipate şi 
cunoscătoare de limbi străine. Pentru restul popula iei, 
cuvântul scris al gazetelor constituia un pericol, fiind 
considerat “un lucru care contravine legii lui Mahomed”, 
generator de revolu ii şi insubordonări fa ă de autorită i. 

Grecii înşişi au tipărit primul lor ziar pe pământ 
străin, la Viena, care se bucura de regimul liberal instituit 
prin decretul împăratului Iosif al II-lea din 1781, prin care 
presa era scoasă de sub cenzura bisericii. Este vorba de 

O 
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Efemeris, al cărui prim număr a ieşit la 31 decembrie 1790, prin grija fra ilor aromâni Markides Poulios 
(Marcu Puiu), urmat de mult mai longevivul Telegraful grecesc, care a apărut între 1812-1836. Ambele 
publica ii au găsit cititori fideli şi la noi, unde existau mul i cunoscători de limbă greacă, mai ales printre 
boierii şi negustorii veni i odată cu domnitorii fanario i, dar şi printre slujitorii Bisericii ortodoxe.  

S-a dovedit că multe din informa iile din aceste ziare au fost folosite ca izvor istoric de cărturarii 
vâlceni Dionisie Eclesiarhul (1759-1820) şi Naum Râmniceanu (1764-1839) în cronicile lor

3
. Dionisie 

(pe numele de botez Dimitrie) s-a născut pe la 1740 în comuna vâlceană Stoeneşti şi a lăsat 25 de tomuri 
de documente, multe traduse din slavoneşte, şi peste 20 de pomelnice ale unor mănăstiri, schituri şi 
biserici de mir. Ca istoric, a scris Cronograful ării Româneşti de la 1764 până la 1815, lucrare în care se 
regăsesc multe din cele citite în ziarele greceşti amintite. Cât priveşte pe protosinghelul Naum 
Râmniceanu, acesta studiase la Academia grecească de la Sf. Sava, aşa că a putut compila cu şi mai mare 
uşurin ă unele date cu caracter istoric publicate în cele două ziare, pe care le-a utilizat în Hronicul de la 
1768-1810, Adunarea hronologiei domnilor ării noastre. 

Ziarul Efemeris, apărut până în 1797, “va cunoaşte o mare 
răspândire în sud-estul şi răsăritul Europei, con inând şi multe ştiri 
asupra ărilor Române”4

.
 Pentru că multe din cele scrise în Efemeris 

erau considerate subversive, eminentul cărturar Constantin Rigas din 
Velestino (1757-1798), unul dintre cei mai cunoscu i şi aprecia i greci 
din Principate, care era de origine aromână, va întâmpina greută i în 
primirea gazetei la Bucureşti, fiind nevoit, din cauza activită ii sale 
revolu ionare, să-şi dea mereu alte adrese.  

Telegraful grecesc de la Viena, care are un marcat caracter 
literar-istoric, era căutat mai ales pentru cantitatea şi calitatea 
informa iilor publicate, de la reproducerea unor hatişerife şi firmane 
domneşti până la ştirile cu caracter administrativ, comercial sau 
monden. Tot din paginile acestui ziar se puteau afla, de exemplu, date 
despre călătoriile domnitorului Caragea în străinătate, precum şi despre 
mersul revolu iei de la 1821 în ara Românească şi Moldova. Printre 
cititorii săi se număra şi Galaction, episcop al Râmnicului între 1813-
1824. Aşa cum reiese dintr-un raport din 17/29 decembrie 1821 al 

Casei de comer  Hagi Pop din Sibiu, înaltul demnitar bisericesc cerea – ca un fel de abonament - să i se 
aducă gazete greceşti pe jumătate de an. Alt solicitant este stolnicul Iancu Lahovari, care prin căsătoria 
cu Bica Socoteanca, fiica lui Constantin (Dinu) Socoteanu, ispravnic de Vâlcea şi apoi de Gorj, căpătase 
oarece rost administrativ în jude ul Vâlcea. Pentru el intervine Stan Popovici, noul proprietar al Casei de 
Comer  Hagi Pop, care cere din Sibiu la 4/16 mai 1821: „Te poftesc să beştelueşti gazeta grecească 
„Teligraful” pe adresa arh Stolnicu Ianco Lahovari pănă alt Dezember aici la Sibii”5

.
 
 

Dacă tiparul a fost introdus în ările Române încă de la începutul 
secolului al XVI-lea, prin grija unui domnitor luminat precum Radu cel 
Mare (1496-1508), trebuie spus că, spre deosebire de ările din Apusul 
Europei, tipografiile existente la noi erau folosite doar pentru tipărirea de 
căr i, şi acelea preponderent bisericeşti. Atât monopolul domnesc şi 
bisericesc, cât şi cenzura mai pu in permisivă ca în alte păr i au stopat mul i 
ani orice ini iativă gazetărească. Astfel, după îndelungi încercări eşuate ale 
unor români lumina i şi dornici de emancipare spirituală, printr-o ironie a 
istoriei, primul ziar tipărit în Principatele Române a apărut în 1790 prin 
grija Armatei ariste conduse de mareşalul Grigori Aleksandrovici 
Potemkin. Acesta se afla cu oştile ruse la Iaşi, unde îşi stabilise Cartierul 
General, înainte de a porni ofensiva împotriva oştilor otomane. Era un ziar 
de campanie, scris în limbile franceză şi română, şi se chema, cum altfel, 
Courrier de Moldavie. Abia în 1829 vor ieşi primele gazete româneşti cu 
for e autohtone şi cu o anume periodicitate, e vorba de Curierul românesc, 
care începe să apară în Bucureşti de la 8 aprilie 1829, scos de I.Heliade 
Rădulescu, şi Albina românescă, editată de Gheorghe Asachi în Iaşi la 1 
iunie acelaşi an6 

. 
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 Peste mun i, la Sibiu apărea încă din 1783, în limba germană, ziarul Siebenbürger Zeitung, iar din 
1790 – Erdély Magyar Hirvivö, în limba maghiară. La Braşov se tipărea, din 1836, Siebenbürger 
Wochenblatt, iar din 1838 - Unterhaltungsblatt für Geist, Gemüth und Publizitöt. Nu avem date certe că ar 
fi fost citite în Vâlcea, deşi existau câ iva cunoscători de limbă germană. Tot în 1838 a ieşit şi prima 
publica ie periodică în limba română din Braşov, Gazeta de Transilvania, scoasă de George Bari iu. Pe 
Lista cu prenumeran i (abona i) la „Gazeta de Transilvania” şi „Foaie pentru minte, inimă şi literatură”, 
apărută în acelaşi an 1838, găsim, în ara Românească, şi numele lui Petrache Poenaru, „directorul 
şcoalelor na ionale”, născut în Beneştii Vâlcii, şi cel al părintelui Neofit, „preosf. Episcop a Râmnicului şi 
adm. sf.Mitropolii”7

.
 E interesant că, deşi apare din 18 aprilie 1771, la Timişoara, “Temeswarer 

nachrichten” nu era nici cunoscut, nici solicitat în Oltenia vecină, deci nici în Vâlcea, deşi era prima 
publica ie din istoria presei balcanice8

. 
De multă vreme, în Occident, dezvoltarea comer ului, a meseriilor şi manufacturilor făcea ca nu 

doar comercian ii, dar şi conducerile oraşelor sau cur ile princiare, burghezia în ascensiune să fie 
interesate de „ştirile economico-comerciale (cursul monedelor, evolu ia pre urilor, situa ia pe pie ele de 
aprovizionare şi desfacere, mersul mijloacelor de transport pe apă şi pe uscat etc.), cele despre disputele 
politice, tratative diplomatice, ac iuni militare, comploturi, relatarea faptelor diverse – căsătorii, procese, 
aspecte ale vie ii intime şi situa iei materiale a familiilor domnitoare străine, evenimentele naturale”9

. 
Aşa au apărut primele foi volante scrise de mână, numite Novelle a mano şi Fogli d’avvisi (Italia), 

Relationi (Germania), Nouvelles à la main (Fran a), News-Letters (Anglia) sau Kurantî (Rusia), despre 
care nu avem însă date certe că ar fi fost citite şi în ările române10, ca şi primele birouri de strângere de 
informa ii, înfiin ate încă din secolul al XV-lea pe lângă marile case de comer , şi chiar primii colportori 
de ştiri, adică viitorii gazetari. Se vor organiza servicii specializate de poştă şi se vor căuta mijloace 
tehnice de multiplicare rapidă a acestor gazete manuscrise. 

Primele publica ii cu o anume 
periodicitate care se vor tipări în 
Apusul Europei vor fi: Noviny Poradne 
Celeho Mesice Zari Leta (Praga, 1597), 
De Nieuwe Tijdingen (Anvers, 1605), 
Strassburger Relation (Strasbourg, 
1609; cu relatări importante despre 
evenimente memorabile petrecute în 
Germania de Sus şi de Jos, Fran a, 
Italia, Sco ia, Anglia, Spania, Ungaria, 
Polonia, Transilvania, Walahia, 
Moldova, Turcia etc.), The Weekly 
Newes (Londra, 1622), Gazette de 
France (scoasă de Théophraste 
Renaudot, la Paris în 1631), La Gaceta 
(Madrid, 1661), Mercuriusz Polski 
(Cracovia, 1661)

11
. 

Apari ia gazetelor tipărite, alături de cea a căr ilor, va constitui principala cale de modernizare a 
societă ii, de dezvoltare a rela iilor dintre oameni, dintre ări. „Schimbul de ziare şi informa ii devine acum 
o necesitate acut resim ită, nu numai pentru cei ce urmăreau schimbările politice, dar şi pentru 
comercian i, industriaşi, învă a i etc., nego ul cu căr i şi reviste devenind un comer  la fel ca toate celelalte. 

ările Europei răsăritene, lipsite de presă proprie, se vor folosi până târziu de presa occidentală”12
. 

Astfel, observă C.D. Fortunescu, „în Muntenia şi în Moldova, înainte de apari ia vreunei gazete 
româneşti, se citeau multe foi străine de oarecari boieri, cărturari şi chiar negustori târgove i băştinaşi (…), 
la Bucureşti şi la Iaşi mai ales”13, dar şi la Craiova şi Râmnic, am adăuga noi. Ideea aceasta va fi 
împărtăşită şi de D. Popovici, care a arătat că aristocra ia din ările Române a încearcat încă din secolul al 
XVIII-lea să suplinească “lipsa informa iilor curente despre marile evenimente petrecute în Europa, prin 
abonamente la diverse ziare care veneau din Olanda, de la Paris, Leibzig, Viena sau Köln”14

. 
 Trebuie spus că cele mai multe din căr ile şi gazetele din Apusul Europei erau aduse peste mun i, 
în ara Românească, la comandă sau din proprie ini iativă, de către carele cu mărfuri ale Companiei 
negustorilor greci din Sibiu a lui Constantin Hagi Popp. 
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G. Călinescu men ionează şi el15
 interesul 

românilor dinainte de 1800 pentru realită ile 
occidentale prezentate în paginile unor publica ii 
precum La Gazette de Vienne, Le Journal 
Encyclopédique, Journal de Francfort, Notizie del 
Mondo, Spectateur du Nord, Le Journal Littéraire, 
Almanach des Dames, Mercure de France, L’ Abeille 
du Nord sau Il Redattore Italiano. La acestea se mai pot adăuga Gazeta de Altona, Gazeta de Colonia, 
Gazeta de Londra, Gazeta d’Utrecht, Gazette de Deux-ponts, Wiener Zeitung, Gazeta de Aachen, Die 
Fliegende Post, Ofner Zeitung, Le Moniteur Universel etc. 
 
NOTE: 
1 
Constantin Antip, Contribu ii la istoria presei române, Bucureşti, 1964, p.7.  

2 
H.Dona, E.Preda, “Cinci coloane pe-a-ntâia”. Considera iuni asupra mijloacelor de informare din ările 

occidentale, Ed. Politică, Bucureşti, 1968, p.12. 
3 

Cornelia Papacostea-Danielopolu, Lidia Demény, Carte şi tipar în societatea românească şi sud-europeană 
(secolele XVII-XIX), Ed. Eminescu, Bucureşti, 1985, p.223; Nicolae Iorga, Istoria presei româneşti, Editura 
Muzeului Literaturii Române, Bucureşti, 1999, p.25 (prima edi ie, Bucureşti, 1922). 
4 
Olga Cicanici, Presa de limbă greacă din România în veacul al XIX-lea, Ed. Omnia, Bucureşti, 1995, p.12. 

5 
Nicolae Iorga, Scrisori de boieri şi negustori olteni şi munteni către Casa de nego  sibiană Hagi Pop, Bucureşti, 

1906, p.152, respectiv p.140. 
6 
Constantin Antip, Istoria presei române, Bucureşti, 1979, p.63. 

7 
Conform Vasile Netea, George Bari iu. Via a şi activitatea sa, Bucureşti, 1966. 

8
 Vezi studiul lui Nikolaus Berwanger, “Temeswarer nachrichten. Erste deutsche Zeitung des Banats – erste Zeitung 

auf dem Gebiete des heutingen Rumäniens”, în “Die Zeit in der Zeitung. Beiträge zur rumäniendeutschen politischen 
publizistik”, Dacia Verlag, Cluj-Napoca, 1977, p.13-24. 
9 
Constantin Antip, Istoria presei române, Bucureşti, 1979, p.12. 

10 
Conform

 
lui Nicolae Iorga, Istoria literaturii române în secolul al XVIII-lea (1683-1821), Bucureşti, 1969, vol.I, 

notele 255 şi 256, se pare că printre sursele de informare ale lui Axinte Uricariul, cronicarul lui Nicolae Mavrocordat 
în Moldova, s-ar fi aflat şi unele “gazeturi” şi “avvisi”. 
11 

Constantin Antip, Istoria presei române, Bucureşti, 1979, p.17. 
12 Mircea Popa, Valentin Taşcu, Istoria presei româneşti din Transilvania de la începuturi până în 1918, Ed. 
Tritonic, Bucureşti, 2003, p.12. 
13 

C.D.Fortunescu, Contribu ie la un studiu asupra presei din Oltenia, în “Arhivele Olteniei”, an.I, nr.1, ianuarie 
1922, p.55.  
14 

Vezi D.Popovici, La littérature roumaine à l’époque des lumières, Sibiu, 1945, p.77-78. 
15 G.Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până în prezent, Ed.Minerva, Bucureşti, 1982, p.65. 
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In memoriam - Valentin Nicolau 

 (1960-2015) 

 
 La 13 ianuarie 2015 a murit Valentin Nicolau, om cu multiple valenţe culturale, geofizician de 
formaţie, scriitor şi dramaturg, cunoscut mai ales ca manager al mai multor afaceri de media: presă, editură, 
televiziune. Avea doar 54 de ani. 

S-a născut pe 22 iunie 1960, în Capitală. A absolvit Facultatea de Geologie şi Geofizică a 
Universităţii Bucureşti, iar după cinci ani de inginerie la o întreprindere de profil, în aprilie 1990 fondează 
Ziarul Ştiinţelor şi Călătoriilor, o reluare modernă a binecunoscutei reviste interbelice. Un an mai târziu, pe 
22 iulie 1991, înfiinţează editura Nemira, care va deveni, în scurt timp, una dintre cele mai importante edituri 
din România şi nu numai, în 2001 fiind desemnată, la Convenţia Europeană de Science-Fiction, cea mai 
bună editură europeană de gen.  
 Valentin Nicolau publică mai multe cărţi de literatură pentru copii, apreciate elogios atât de cei mici, 
cât şi de criticii literari. Ca dramaturg este nominalizat de două ori la la Premiul UNITER pentru cea mai 
bună piesă a anului, apoi va câştiga, în anul 2000, Marele Premiu „Camil Petrescu” pentru Dramaturgie al 
Ministerului Culturii. Multe din piesele sale au fost traduse şi publicate în mai multe ţări, au fost jucate pe 
scenele româneşti, fiind apreciate călduros de publicul spectator. 
 Activitatea sa cea mai intensă şi mai 
vizibilă se petrece însă în domeniul media, 
unde va ocupa mai multe funcţii importante. 
Astfel, din 2001 până în 2002 a devenit 
consilier al prim- ministrului pe probleme 
de cultură, educaţie, cercetare şi turism, între 
2002 şi 2005 a fost preşedinte-director gene-
ral al Societăţii Române de Televiziune şi 
membru în Consiliul de administraţie al EBU 
(European Broad- casting Union – Asociaţia 
Televiziunilor Europene), în 2006 este 
consultant Lagardère Media pentru România, 
iar în iunie 2007 e numit membru al 
Consiliului Naţional al Audiovizualului, din care 
demisionează după numai trei zile, pe motiv 
că instituţia este subordonată politic. În 
iunie 2012, revine la Televiziunea Română, 
fiind ales de către angajaţii TVR reprezen-
tant în Consiliul de Administraţie. 
 Îşi consolidează reputaţia de fondator al unor instituţii culturale de prestigiu, astfel că în 2007 
lansează Editura Nemi, specializată în carte pentru copii, iar în vara lui  2007 începe să emită postul de 
radio Smart FM, considerat „primul post cultural privat din România”. 

Având în spate o experienţă consolidată în domeniul activităţilor jurnalistice şi editoriale, în 2009 
susţine un doctorat în Ştiinţele Comunicării la Universitatea din Bucureşti, după care se dedică muncii 
didactice în învăţământul superior, fiind profesor asociat la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, 
Universitatea Bucureşti - Facultatea de Jurnalism şi Ştiintele Comunicării, Universitatea „Transilvania” din 
Brașov şi Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică “I.L. Caragiale” din Bucureşti. 

Cu toate multele preocupări, desfăşoară o intensă activitate publicistică în anii din urmă, editorialele 
sale apărute în ziarele Cotidianul şi Jurnalul Naţional, apoi pe blogul personal Norii mei, fiind adunate în 
volumele Dumnezeu e în sens invers şi România feudelor târzii, publicate la propria editură Nemira. 
 L-am cunoscut personal prin anii 1996, când prof.univ.dr. Antonie Iorgovan a publicat la Editura 
Nemira vestitul său Tratat de Drept Administrativ. Pentru că lucrasem împreună la Curtea Constituţională, 
unde fusese judecător între 1992-1996, A. Iorgovan l-a rugat să mă lase să fiu eu redactorul şi corectorul 
lucrării, pentru că îmi cunoştea calităţile în domeniu. Politicos şi amabil, directorul Valentin Nicolau a 
acceptat, am stabilit câteva condiţii de colaborare, apoi mi-a lăsat mână liberă de acţiune.  



 9 

ECOURI STRĂINE LA CĂRŢILE ISTORICILOR ROMÂNI DE PRESĂ 
 

Marian Petcu, O istorie illustrată a publicităţii româneşti (Tritonic, 2002) 
Recension par Michael Palmer publiée dans Le Temps des medias, n0 2, printemps, 2004, p.261-262. 

 

   Auteur par ailleurs d’un recueil d’articles portant sur l’histoire de la presse 
roumaine (Istoria presei române, paru chez le même éditeur), Marian Petcu 
présente ici une histoire illustrée de la publicité roumaine que le chercheur 
francophone peut compulser à diverses fins — même s’il ne maîtrise pas bien le 
roumain… La cinquantaine d’illustrations, de 1832 à 1944, la réception des titres 
de la presse professionnelle — de 1837 à 1914 — et la recension des agences de 
publicité — de 1878 à 1962 — complètent fort utilement les ouvrages de Marc 
Martin et de T.R. Nevitt qui portent respectivement sur l’histoire de la publicité et 
des acteurs des industries publicitaires, en France et au Royaume-Uni (Trois 
siècles de publicité en France, Odile Jacob, 1992; Advertising in Britain, 
Heinemann, London, 1982). Plus: on relève que l’année même où en France, 
Émile Mermet lança son Annuaire de la publicité (1878), qui devint en 1880 
l’Annuaire de la presse (et de la publicité), apparaît à Bucarest la première agence 

de publicité relevée par Marian Petcu. De même, c’est au cours des années 1830, lorsque le bureau-
correspondance Havas devint Agence (1835), que parurent en Roumanie les premiers journaux de 
publicité identifiés par l’auteur. La publicité, en France, est tantôt présentée comme un agent de 
modernité captant «l’esprit du temps», et tantôt vilipendée pour son esprit de lucre. L’ouvrage de Petcu, lu 
par un francophone, suggère un autre «angle d’attaque»; si les élites de Bucarest ou en province 
regardaient vers Paris et maniaient la langue française au XIXe siècle, les réclames et annonces rédigées 
en français dans la presse roumaine seraient-ils l’indice même de cette francophilie? On relève, pêle-
mêle, «Les tissus de Rose France embelissent (sic) la femme»…, «La marque mondiale. Cointreau 
liqueur»…, mais aussi, les publicités autrement plus connues, «Chocolat Menier» (1874), «l’Eau des 
Fées» (1874), et «les Véritables eaux minérales de Vichy: Agent général pour la Roumanie, la Bulgarie, la 
Serbie – A.G. Cariest, Bucarest». La publicité pour les journaux concerne «L’Orient». Journal quotidien. 2 
éditions par jour. Rédaction et administration, rue de la Victoir (sic), 69 (Bucarest) ou alors le «Jurnal de 
Mode» (sic). Un journal spécialisé, avec le titre rédigé en trois langues — Anunciatorul-Feuille 
d’Annonces-Annoncen-Blatt, daté du 19 octobre 1878 comporte cet avis: «Une dame ayant les meilleures 
références étant depuis vingt ans auprès des enfants désire se placer dans les mêmes conditions auprès 
d’une dame agée, elle conner trois langs différents. Adresse au boureau» (sic). 

Il ressort des résumés de l’ouvrage (en anglais et en allemand) que le premier journal quotidien à 
paraître à Bucarest date de 1897 ; la première mention du mot «nouvelle» est relevée le 29 novembre 
1846 dans la phrase «nouvelles officielles» —ştiri ofiţiale. 

Marian Petcu insiste sur la difficulté à définir les acceptions des genres rédactionnels et 
publicitaires les plus usités. Il trouve trace en Moldavie, en 1642, des publicités volantes, collées au mur 
(Publicité dont on voit toujours l’importance, que l’on se trouve à Bucarest ou à Saint-Pétersbourg ou 
encore, à Paris…). Et il signale la pluralité linguistique des «mots de pub»: à Bucarest, en 1818, c’est en 
grec que «l’officiel des spectacles» annonce les prochaines productions théâtrales; on emploie un mot 
turc — havadis — pour désigner «une nouvelle». 

Relevons, par ailleurs, que les tirages des journaux furent des plus modestes: un à deux mille, 
semble-t-il, au milieu du xixe siècle. À Bucarest, un kiosque à journaux fut signalé en 1877, la première 
agence de publicité, en 1878. Un demi-siècle plus tard, des agences internationales y avaient pignon sur 
rue. Que de chemins parcourus. Vers 1924, l’agence new-yorkaise J.W. Thompson — que l’on célèbre 
souvent comme la première grande agence des États-Unis à s’implanter en Europe (à Londres, en 1899), 
se faisait triplement remarquer: elle s’interdisait de s’occuper des budgets de deux enseignes rivales; elle 
faisait tout elle-même, sans assistance rédactionnelle du client; elle obtint même que la reine Marie de 
Roumanie participe à la promotion du produit américain de beauté, Pond’s Cold Face Cream. Les 
techniques promotionnelles venues de Hollywood, de Chicago et de New York faisaient alors florès. Par la 
suite — après ce long «hiatus» de la Deuxième guerre mondiale, suivi d’un régime communiste au 
pouvoir, et dix ans après la chute du régime de N. Ceausescu — les revues publicitaires spécialisées 
avoisinent vers l’an 2000 les deux cents et la publicité figure dans le cursus universitaire d’une vingtaine 
d’établissements de l’enseignement supérieur. Les publicités pour le Chocolat Menier et l’Eau des Fées 
cèdent la place à celles pour Paramount, Nivea et Aspirin. Ou, alors, aujourd’hui, pour Carrefour, implanté 
sur au moins deux sites dans le Bucarest d’aujourd’hui. 
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STUDII ● CERCETĂRI ● EVENIMENTE 
 
■■■ „Je suis [ou NON] Charlie”? Aceasta este 
întrebarea pe care şi-o pune lumea întreagă, nu 
doar cei din presă, la trei săptămâni de la carnagiul 
sângeros, fără precedent, produs de cei doi fra i 
jihadişti în redac ia revistei satirice Charlie Hebdo. În 
7 ianuarie a.c. ei au intrat peste ziariştii întruni i într-
o şedin ă de redac ie şi i-au împuşcat mortal pe 12 
dintre ei, drept represalii pentru caricaturile cu profe-
tul Mahomed publicate în mai multe numere ale 
revistei respective şi considerate defăimătoare. 

Imediat după masacrul 
îngrozitor, colegii din 
presă au reac ionat pe 
re elele de socializare, 
mai întâi pe Twitter, afi-
şând sloganul „Je suis 
Charlie” – ca semn de 
solidaritate cu cei ucişi, 
dar şi ca strigăt disperat 
în apărarea libertă ii de 
exprimare şi a presei. 
Sloganul a fost preluat 
inclusiv de oamenii 
politici, care au venit în 
număr mare (şefi de 

stat, premieri, miniştri) şi au mărşăluit prin centrul 
Parisului, bra  la bra , pentru a-şi arăta hotărârea de 
a nu ceda în fa a barbariei sălbatice care amenin ă 
un drept democratic deosebit de pre ios, libertatea 
de exprimare, indiferent de subiectele abordate. 
   Într-o ară laicizată puternic, precum Fran a, ca şi 
în majoritatea statelor UE, religia nu mai constituie 
demult un subiect tabu, spre deosebire de ările 
musulmane şi mai ales pentru fundamentaliştii 
islamici – unde orice atingere satirică ori caricaturală 
adusă principalilor reprezentan i ai religiei lor este 
considerată o blasfemie care nu se spală decât prin 
sânge, sângele celor vinova i de ofensă. 
   La doar câteva zile după tragedia de la Paris, au 
început să apară şi alte păreri,venite chiar din partea 
unor occidentali modera i, care cred că libertatea de 
exprimare a ziariştilor nu poate fi absolută. Ar 
însemna să nu mai existe nici un fel de reticen ă, de 
minimă „auto-cenzură”, în a lua în derâdere orice 
religie, orice credin ă, orice divinitate. Apoi, există şi 
alte atrocită i, comise de al i actori, precum trupe ale 
unor armate occidentale, în urma cărora mor sute şi 
mii de oameni în lupte de gherilă urbană, în 
bombardamente etc. De ce nu ne solidarizăm şi cu 
aceştia – civili, bătrâni, femei, copii ?  
   Cum să fie libertatea presei? Absolută, dar cu 
riscurile de rigoare asumate, sau mai nuan ată şi să 
se ină cont şi de dreptul altora la propria imagine?  

■■■ CORECTURA:ă Primulă ziară românescă ap rută
în SUA este Curierul româno-american, în 1900. 
Claudiu Pădurean publică în România liberă din 7 
ianuarie 2015 un articol intitulat „Ardeleanul care a 
înfiinţat primul ziar românesc peste Atlantic”. Este 
vorba despre preotul greco-catolic Epaminonda 
Lucaciu, fiul marelui luptător pentru drepturile româ-
nilor din Transilvania Vasile Lucaciu, care a emigrat 
în 1905 în Statele Unite ale Americii, unde ar fi 
deschis „prima biserică românească din federa ia 
nord-americană, Biserica Sfânta Elena din 
Cleveland”, şi a început „să editeze şi primul ziar 
românesc de pe continentul nord-american, care 
purta numele Românul”. Informa ia, preluată şi de 
alte publica ii şi site-uri, este din păcate greşit . Aşa 
cum ne arată istoricii presei Ilie Rad (Aspecte ale 
presei româneşti din exil) şi Aurel Sasu (Cultura 
română în Statele Unite şi Canada. I. Presa), prima 
publica ie românească cunoscută până în prezent 
este Curierul româno-american (The Romanian-
American Messenger), apărută la New York în 1900, 
scrisă în română şi idiş, din care un exemplar se 
păstrează şi la Biblioteca Academiei Române din 
Bucureşti, apoi săptămânalul literar-politic şi 
economic Tribuna, editat la Cleveland, în 1903. 
Ziarul Românul, evocat în articolul amintit, a apărut 
abia în…1906, tot la Cleveland, în acelaşi an cu 
America, poate „cel mai important ziar românesc din 
America” (cf. A.Sasu), care apare şi astăzi. 
 
■■■ Radioă Europaă Liber ă – remember. Sâmbătă 
27 decembrie 2014 postul TV Digi 24 a transmis o 
emisiune documentară realizată de Emil Hurezeanu 
pe marginea filmului Război pe calea undelor al regi-
zorului Alexandru Solomon dedicat vestitului post de 
radio de la Munchen. Fost redactor al postului Radio 
Europa Liberă, dl.Hurezeanu a focalizat emisiunea 
pe evocarea transmisilor efectuate în zilele Revolu-
iei din decembrie 1989, aducând în sprijin mărturiile 

audio şi video, multe chiar de atunci, ale unor 
redactori şi directori cu care a lucrat. Aceştia au 
arătat cu câtă re inere dădeau pe post veştile 
ob inute cu mare greutate despre situa ia de la 
Timişoara, căci le era aproape imposibil să le 
verifice din două-sau trei surse independente, cum 
cere adevărata deontologie jurnalistică. Liviu Tofan, 
fost director al Departamentului de Ştiri, spunea că 
s-a reuşit digitizarea a circa 300 de emisiuni, unele 
din anii '50. Benzile de magnetofon originale, ca şi 
transcriptul multora se află depozitate la Institutul 
Hoover de la Universitatea Stanford, iar majoritatea 
emisiunilor „De vorbă cu ascultătorii” se află la 
Budapesta. Aviz cercetătorilor în domeniu. 
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C R ILEăPRIETENILORăNOŞTRIăGAZETARI 
Nicholas Buda, Ziarist la New York, 2014 

 
■ Nicholas Buda 
este un jurnalist şi 
scriitor român năs-
cut în Apuseni, la 
Câmpeni, şi emigrat 
din 1999 în SUA. 
Absolvent al Facul-
tă ii de Teologie 
Ortodoxă din Cluj-
Napoca, participă la 
mai multe confe-
rin e ecumenice 
interna ionale şi mi-
siuni umanitare în 
Europa,SUA,Mexic, 
Asia şi Africa.  

     Rodul călătoriei sale la câteva temple budiste 
din Tibet se materializează în cartea Între Hristos 
şi Buddha, pe munţii de care se sprijină cerul 
(New York, 2010). Recent i-a apărut volumul 
Ziarist la New York, în care adună eclectic articole 
cu teme diverse de cultură, religie, istorie, artă și 
politică internațională, inclusiv interviuri luate unor 
membri ai comunită ii româno-americane, cele mai 
multe apărute în ziarele Gândacul de Colorado, 
România Culturală, New York Magazin și The 
Romanian Echo, la care a colaborat. Şi-a început 
activitatea ca gazetar la ziarul Curierul Primăriei 
din Cluj-Napoca, în 1994. Astăzi este membru al 
Independent Press Association și New America 
Media, dar şi membru fondator al Asocia iei de 
Presă Română Nord Americană (North American 
Romanian Press Association – NARPA). A partici-
pat la cele două reuniuni ale Forumului Presei 
Româneşti din SUA şi Canada, desfăşurate în 
2010 şi 2011 la Chicago. 
 
■■■ Adrian-Silvian Ionescu, Penel şi sabie. 
Artişti documentarişti şi corespondenţi de 
front în Războiul de Independenţă (1877-
1878). Tema acestei lucrări (apărută în anul 
2000 la Editura Biblioteca Bucureştilor) dezvoltă 
o teză de doctorat a autorului, fiind sus inută de 
o documentare minu ioasă şi ilustrată cu 
numeroase gravuri şi fotografii apărute în ziarele 
şi revistele vremii. Semnalăm aici şi acum 
această carte, întrucât re-lectura ei atentă poate 
stârni în istoricul literar şi alte tenta ii de 
abordare a subiectului. Astfel, o nouă cercetare 
a materialelor trimise revistelor britanice, 
germane, spaniole etc. de către cei 80 de 
coresponden i de război înregista i de autor 
poate aduce perspective inedite asupra 
desfăşurării războiului care a dus Independen a 
României. 

Am citit, vă semnalăm 

 
Magazin istoric, an.XXIII, nr.8 (269), august 1989 
publica două articole de istorie a presei extrem de 
interesante şi acum sub raportul informaţiilor, în 
ciuda viziunilor ideologice speciale ale vremii. În 
BIP nr.5 din mai 2014 am comentat pe primul dintre 
acestea - „Radio Bucureşti transmite un comunicat 
important pentru ţară”, scris de binecunoscutul 
gazetar Eugen Preda.. Astăzi vă vom prezenta pe cel 
de-al doilea: „Presa în liniile de foc ale revoluţiei”,  
avându-l ca autor pe generalul Constantin Antip, fost 
profesor de Istoria presei la Facultatea de Ziaristică 
până în 1984 şi autor al singurei Istorii a presei 
române apărute în acei ani (1964 şi 1979, ultima 
ediţie revăzută sub forma unui manual universitar). 
● „Presa în liniile de foc ale revoluţiei” prezintă, cu 
limitele inerente ideologiei vremii, mutaţiile de 
importanţă majoră petrecute şi în domeniul presei 
după cotitura radicală de la 23 August 1944. Sunt 
enumerate ziarele judeţene şi regionale editate de 
Partidul Comunist Român: Luptătorul – Ilfov, 
Moldova liberă – Iaşi, Drum nou – Braşov, Înainte – 
Craiova, Luptătorul bănăţean – Timişoara, Cuget 
liber – Constanţa, Prahova nouă – Ploieşti, Clopotul 
– Botoşani, Dezrobirea – Galaţi, Zori noi – Valea 
Jiului, Igazság – Cluj, Er Zeitung – Timişoara, 
Chemarea – Târgovişte, Cîmpul – Teleorman, 
România muncitoare – Brăila, Vreme nouă – Vaslui. 
   Al doilea partid muncitoresc, Partidul Social-
Democrat edita şi el: Libertatea, Ultima oră, Ardealul 
luptător  - Alba Iulia, Oltenia muncitoare – Craiova, 
Presa – Piteşti, Dobrogea muncitoare – Constan a, 
Lumina –Bârlad, Ancheta – Târgovişte, Erdély –Cluj,  
Făclia Banatului şi Freiheit – Timişoara, Piatra socia-
listă – Piatra Neam .  
   Partidul Na ional– ărănesc a reluat apari ia ziaru-
lui Dreptatea, iar PNL – Viitorul (26 şi 27 august). 
   Organiza iile politice de pe eşichierul stâng al Blo-
cului Na ional Democrat (format la 20 iunie 1944) au 
scos şi ele o serie de gazete: Frontul Plugarilor –
Horia (Deva), Poporul (Sibiu), Plugarii (Cluj), ca şi 
Frontul Plugarilor (Bucureşti); Uniunea Patrio ilor – 
Tribuna poporului; iar 
Partidul Socialist ărănesc,  
Dezrobirea. Apar, pe rând,  
Viaţa sindicală, Scînteia 
tineretului (UTC),Libertatea 
tineretului (Uniunea Tinere-
tului Socialist).  
   Îşi continuă activitatea 
marile cotidiane indepen-
dente Timpul, Ecoul, apar 
altele noi: Victoria, Jurnalul 
de dimineaţă, Democraţia, 
Orizont, Gîndul nostru. 
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Asocia iaădeăPres ăRomân ăNordăAmerican  

 
 
 Asocia ia de Presă Română Nord Americană 
(North American Romanian Press Association - NARPA) a 
luat fiin ă în 24 aprilie 2010, la sfârşitul lucrărilor primului 
Forum al Presei Româneşti din SUA şi Canada, desfăşurat 
la Chicago.  

Aşa cum se arată în programul de funcționare al Asocia iei – apărută ca urmare a ini iativei unui 
grup de ziarişti americani de origine română -, aceasta “are ca obiectiv fundamental îmbunătățirea 

comunicării între diferitele instituții media românești din SUA și Canada, dintre acestea şi instituţiile din 
România şi societatea civilă, cât şi găsirea de soluţii comune pentru strategii de comunicare a diferitelor 
puncte comune de vedere, planuri şi proiecte de promovare a culturii române, a identității românilor de pe 

continentul nord american, a promovării valorilor naționale şi spirituale românești.” 
 Membrii fondatori ai NARPA, conform semnăturilor de pe actul de naştere al acestei asocia ii, 
sunt următorii reprezenta i ai presei româneşti din SUA şi Canada: Octavian Cojan – decanul de vârstă al 
jurnaliştilor – colaborator al emisiunii Radio Mândră Românie din Chicago şi preşedinte al organiza iei 
„Illinois Romanian American Community Inc.”, Grigore L. Culian – editor şef al ziarului New York 
Magazin, Petru Amarei – preşedinte şi fondator al Televiziunii Romanian TV Network din Chicago şi Paul 
Antelute – reprezentând aceeaşi televiziune, Steven Bonica – redactor şef al ziarului Romanian Tribune 
şi fondator al organiza iei „Romanian-American Network Inc.” din Chicago, MarianăPetru a – editor de 
Chicago al ziarului Gândacul de Colorado, Vasile Bouleanu – reprezentând grupul de discu ii pe internet 
Free Press Romania din Chicago, Sorin Pintiliuc – director şi redactor al Romanian-Portal.Com din 
Chicago, Ştefană Str jeri – redactor şef al ziarului Curentul Internaţional din Detroit şi Gheorghe 
Chindriş, colaborator la acelaşi ziar, Tudoră Petru  – editor de Los Angeles al ziarului Gândacul de 
Colorado şi corespondent al revistei RomanianVIP din Dallas-Texas, Sebastian Rus şi VasileăMureşan – 
fondatori şi redactori ai Radio Diaspora Online din Boston, Nicholas Buda – editor de New York al 
ziarului Gândacul de Colorado şi colaborator al ziarelor New York Magazin şi The Romanian Echo. 

Au mai participat, din Canada, Magdalena Manea – redactor şef al ziarului Acasă din Toronto, iar 
în primele două zile ale Forumului şi Pr. prof. dr. Theodor Damian – reprezentând publica ia Lumină Lină 
(New York). Au mai fost prezen i Corina Alexandra Stoicescu – de la revista Libertatea pentru femei 
(Ringier Media Group) din Bucureşti, precum şi Luciană Leuştean, consulul general al României la 
Chicago. Prin videoconferin ă pe internet au participat DanielaăSoroş – redactor şef al Agen iei de presă 
Romanian Global News din Bucureşti, iar prin teleconferin ă - Eugen Tomac, secretar de stat, şef al 
Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, şi Mircea Lubanovici, deputat în Parlamentul României 
reprezentând Colegiul 3 Diaspora. 

Conducerea NARPA este următoarea: 
MarianăPetru a – preşedinte 

 VasileăMureşană– vicepreşedinte (SUA), Florin Pârjol – vicepreşedinte (Canada),  
Petru Amarei – secretar, Octavian Cojan – trezorier. 

Iată şi adresa de contact: North American Romanian Press Association (NARPA) 
       3707 W. Montrose Ave.Chicago, IL 60618 773-267-0007 

Ph. (312) 618-2000 
General: contact@narpa.info 

Membership: members@narpa.info 
 

Director: CONSTANTIN POENARU 

Redacţia: C. P. 5-50, 053020 Bucureşti, 5 ● tel. 0745/95.29.81 

Adresa de contact online: ccpoenaru@gmail.com 
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