Un om mai presus de un titlu.
Distinc]ie mai presus de putere. Asta
am \ntålnit la Palatul Elisabeta, la
\ntålnirea cu Alte]a Sa Regal`
Principesa Mo[tenitoare. Am purtat

Principes`
pentru

promovare a unei Romånii pe care a
iubit-o \nainte de a o cunoa[te. Un efort
continuu, de 22 de ani, de a duce mai
departe valorile romåne[ti din cultur`,
art`, dar [i economie. Casa Regal`
mizeaz` pe \ntreprinderile mici [i mijlocii
ca motor de pornire a economiei.
DE OANA GRECEA
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România
un dialog despre ac]iunile zilnice de

N

Noble]e [i fine]e. Asta eman` Alte]a
Sa Regal` Principesa Margareta a
României, care, din umbr`, ajut`
discret [i firesc România [i oamenii ei.
Vorbe[te doar despre ceea ce
cunoa[te [i se las` cu \ncredere
ajutat` de oamenii care o \nconjoar`.
Nu este strategie politic`, ci educa]ie.
Anii petrecu]i la studii \n Elve]ia, Anglia
[i SUA, dar mai ales momentele
al`turi de familie au construit un om
altruist [i preg`tit s` ajute, chiar dac`
nu cuno[tea aceast` ]ar` decât din
pove[tile tat`lui s`u, Regele Mihai I.
Tr`ie[te [i construie[te lucruri \n prezent f`r` \ncetare, iar ac]iunile sale fac,
pe zi ce trece, ca tot mai mul]i români
s` admire monarhia [i pe Majestatea
Sa. Pentru Principesa Margareta, a
lucra din greu \n prezent \nseamn` a
asigura continuitatea, a da demnitate
]`rii, a transmite din partea monarhiei
sentimentul de speran]` [i de pace \n
vremuri tulburi.
Nelini[tea politic` [i criza economic` au afectat inclusiv activitatea
Funda]iei Principesa Margareta, patronat` de Majestatea Sa. Chiar dac`, la
nivel de mentalitate, lucrurile stau mai
bine acum \n România \n ce prive[te
caritatea, \n condi]ii de criz` oamenii
s-au gândit la altceva. “Dar noi trebuie
s` \ncuraj`m legal lucrul `sta. Trebuie
o structur` legal` care s` permit`
companiilor s` fac` dona]ii [i s` aib`
reduceri de taxe [i impozite”, spune
Principesa Margareta. {i poveste[te
c` e foarte dificil acum de strâns bani,
dar sunt oameni dispu[i s` ajute “[i
asta este important pentru mine, din
cultura de unde provin eu”.

Strategie regal`
|n strategia pe 30 de ani a Casei
Regale a României, gândit` \n 2007,
Regele Mihai I vorbe[te despre aceste
vremuri ca o [ans` a ]`rii de a se consolida identitar din punct de vedere
economic, militar [i politic. “România
are nevoie de o viziune durabil`, care
s` completeze democra]ia [i libert`]ile
garantate de apartenen]a la NATO [i
la Uniunea European`”, spunea
Majestea Sa. Astfel, pentru primii zece
ani (2007 – 2017), Casa Regal` a
18
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României s-a angajat s` \i sus]in` pe
to]i \ntreprinz`torii priva]i, militând \n
fa]a autorit`]ilor române, dar mai ales
str`ine, pentru condi]ii mai bune de
finan]are, deschiderea pie]elor europene [i mondiale. “|ntreprinderile mici
[i mijlocii sunt modul tradi]ional prin
care românii [i-au manifestat creativitatea, ingeniozitatea [i puterea de
munc`. Cred c` acest tip de structuri
sunt secretul pentru economia mare,
o economie mai prosper`”, spune
Principesa Margareta.
|n deplas`rile oficiale dar [i private,
Principesa Mo[tenitoare [i Principele
Radu au f`cut mereu cunoscute produsele tradi]ionale române[ti ([i implicit afacerile din spatele lor), mai ales
pe cele devenite furnizor al Casei
Regale. Principesa poveste[te c` sunt
foarte apreciate [i cunoscute peste
hotare produsele Ana Aslan, vinurile
Halewood [i cele ale Cramelor
Segarcea. “Am f`cut recent o vizit`
\n Bulgaria, la regele Simeon, [i am
adus vinuri de la Domeniile Coroanei
(Segarcea), care au fost foarte apreciate de cei care erau la cin` cu noi”,
mai spune Principesa Margareta.
Calitatea de furnizor al Casei Regale aduce o contribu]ie important` la
consolidarea, \ncurajarea [i men]inerea standardelor de \nalt` calitate \n
economie. |n România, calitatea de
Furnizor al Casei Regale a fost creat`
la ini]iativa Regelui Carol I. Majoritatea
Furnizorilor Regali sunt companii
na]ionale sau \ntreprinz`tori locali.
Dintre ace[tia, unii au devenit m`rci
globale. Unele dintre cele mai populare branduri ale zilelor noastre, Chivas Regal, Ford, Tuborg, Kodak, IMB,
Schweppes, Daimler, Loewe, Prada,
Unilever, Nestlé [i multe altele sunt
sau au fost furnizori ai diferitelor case
regale.

Rolul extern activ
Apartenen]a la familiile regale ale Europei [i leg`turile bune avute cu celelalte monarhii sunt foarte importante.
“Avem o colaborare apropiat` cu
Trustul Principelui Charles. |n urm` cu
trei ani, Principele de Wales ne-a propus s` ne unim eforturile pentru a face

cunoscut conceptul CSR (corporate
social responsibility) \n România,
având o experien]` bogat`, acumulat` \n peste 25 de ani de activitate.”
Lansarea proiectului “Leaderi \n CSR”
a avut loc \n 2009 [i a inclus o \ntâlnire
cu Principele Charles la re[edin]a sa,
Clarence House, precum [i o serie de
\ntâlniri cu câ]iva dintre cei mai importan]i oameni de afaceri din Marea Britanie. Din România a fost invitat un
grup de oameni de afaceri cu succes.
Oamenii de afaceri britanici au prezentat studii de caz complet func]ionale [i viabile, s-au desf`[urat mese
rotunde pe tema CSR, precum [i o
vizit` la Funda]iile Principelui de Wales
pentru a vedea cum a fost implementat` aceast` viziune \n Marea Britanie.
Dezvoltarea acestui proiect de CSR
are ca scop sprijinirea mediului de
afaceri [i \ncurajarea acestuia de a se
implica \n activit`]i de aceast` natur`
\n România. “|n urma acestui eveniment, anul urm`tor am ini]iat [i implementat proiectul CSR Leaders printr-o
conferin]` dedicat`, \n România, \n
colaborare cu KPMG, Ambasada
Marii Britanii [i Camera de Comer]
Româno-Britanic`, proiect extrem de
apreciat”, poveste[te Principesa
Mo[tenitoare.
Anul acesta, directorul executiv al
Funda]iei Principesa Margareta a
României a vizitat din nou Trustul
Principelui Charles (Prince's Trust), \n
ideea unui transfer de know how de la
o funda]ie de elit` britanic`, cu peste
1.000 de angaja]i, c`tre proiectele
realizate \n România. Schimbul de
experien]` a \nsemnat atât obiecte de
management, cât [i identificarea unor
noi modalit`]i de comunicare [i
strângeri de fonduri.
De-a lungul timpului, au existat
ini]iative sociale [i \ntâlniri [i cu alte
familii regale, dar [i cu ambasadori ai
acestor ]`ri prezente \n România interesa]i s` cunoasc` activitatea [i s`
ofere sprijin Funda]iei. “Principesa
Rym al Ali a Iordaniei [i Principele
Nicolae al Greciei sunt doar dou` dintre personalit`]ile care ne-au vizitat recent [i au apreciat proiectele
intergenera]ionale [i implicarea \ntregii
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Planurile Casei Regale pe urm`torii
20 de ani (2017 - 2037) au obiective
clare de ajutor a României, fie [i prin
lobby-ul pe care-l pot face reprezentan]ii monarhiei. Ace[tia vor \ncuraja
crearea câtorva {coli Normale de
\nv`]`tori de elit`, preg`ti]i pentru
mediul rural, deoarece \nv`]`mântul
este un domeniu foarte respectat de
monarhie. Se dore[te re\nfiin]area
Funda]iilor Regale Române, sub
conducerea Principesei Margareta,
pentru \nflorirea artei, [tiin]ei, spiritului
civic, educa]iei [i cercet`rii. Funda]iile
Regale Române vor \ncerca s` inspire
elaborarea unei Enciclopedii Române.
“A[a cum Regele Carol I a l`sat
României calea ferat`, actualii
reprezentan]i ai monarhiei vor s` lase
României o enciclopedie cuprinz`toare.”
|n strategie se mai men]ioneaz` c`
vor fi sus]inute proiecte pentru surse
alternative de energie [i vor fi
\ncurajate ideile [i modelele noi \n
acest domeniu al cercet`rii.
|nc` din primii ani de la venirea \n
România, atitudinea membrilor regali
a fost una de ajutorare a ]`rii lor.
|n 1992, “The Sunday Telegraph” a
prezentat demersurile Principesei
Margareta, care solicita oamenilor de
afaceri din Vest [i bancherilor s` contribuie la reconstruc]ia României. Ea le
povestea c` “nu avem [coli de afaceri, nu avem adev`ra]i industria[i,
contabili sau manageri de banc`”,
iar \n anii ce au urmat, investi]iile
str`ine \n România au crescut treptat.
|n ]ar` sau \n exil, Majestatea Sa [i
familia lui au continuat s` reprezinte,
istoric, cultural [i tradi]ional, Statul
Român [i Na]iunea. Oriunde ar merge
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Cristina Bazavan,
jurnalist freelancer

Aniversarea Zilei Vârstnicului 2012 la Centrul Genera]ii

Principesa Margareta la Centrul Genera]ii

Fotografii: Daniel Angelescu

Lobby monarhic

Valoarea unui brand
este precum
frumuse]ea: \n ochii
celui care prive[te

Foto: Alex Gâlmeanu

comunit`]i \n activit`]ile pe care le
desf`[ur`m. Suntem foarte apropia]i
de familia regal` din Serbia. Principesa Caterina face mare caritate
acolo. Este o doamn` foarte activ`.
{i \n Spania la fel, cu Principele Felipe –
premiul lui este aproape ca un premiu
Nobel. Creativitatea este foarte important`, de aceea ne ajut`m, ne sf`tuim
\ntre noi”, mai spune Alte]a Sa Regal`
Principesa Margareta.

Casa Regal`

Alte]a Sa
Regal`
la Centrul
Don Orione

Ce \nseamn`
\n prezent monarhia?

Personal,
despre Casa Regal`

Dinu C. Giurescu,
istoric

Todi Pruteanu,
Business Strategy Manager,
Microsoft România

|nseamn`: legitimitate prin apartenen]a la familiile regale ale Europei, legitimitate
dobândit` prin descenden]a de la o genera]ie la alta; aportul dinastiei la istoria
modern` [i contemporan` a României. Sub Carol I s-a dobândit independen]a de
stat, a avut loc modernizarea institu]iilor statului la nivel european al timpului, iar
\ncurajarea [i sus]inerea arti[tilor a contribuit la manifestarea plenar` a poeziei [i
prozei române[ti. Sub Ferdinand I a avut loc unirea provinciilor locuite majoritar de
români \n jurul Coroanei României \n 1918; consolidarea politic` [i economic` a
statului na]ional unitar. Sub Carol II s-a dezvoltat semnificativ cultura, iar pe plan
economic este atins \n 1938 nivelul maxim al dezvolt`rii \n anii interbelici.
Pr`bu[irea hotarelor \n 1940 nu are leg`tur` cu regimul autoritar impus \n februarie
1938 de Carol al II-lea. Pierderile teritoriale se datoresc exclusiv pr`bu[irii sistemului
de la Versailles dup` capitularea Fran]ei \n iunie 1940.
Monarhia ereditar` mai \nseamn` stabilitate politic`. Ea elimin` competi]ia pentru
dob\ndirea conducerii statului. Echilibru: suveranul este dator s` men]in` o balan]`
\ntre for]ele politice aflate \n competi]ie [i s` nu o \ncline de o parte [i alta. Monarhia
ofer` [i un cadru potrivit pentru evolu]ia factorilor economici. S` nu uit`m c`
România s-a ref`cut \n circa 3 ani dup` primul r`zboi mondial etap` urmat` de
progresul \n continuare a economiei pân` la marea criz` interna]ional` declan[at` \n
SUA \n 1929. Vârful cre[terii economice a României se plaseaz` \n 1938. Tot
monarhia \nseamn` ini]iativ` [i fermitate \n momentele hot`râtoare ale na]iunii.
Exemple: proclamarea independen]ei statului \n 9 mai 1877; al`turarea României la
puterile Antantei \n 1916; ie[irea din alian]a cu Reich-ul [i al`turarea la alian]a URSS,
SUA [i Marea Britanie (1944).

|n casa noastr` nu s-a vorbit despre Casa Regal`. Mama a compus o poezie de 17 strofe
la moartea lui Gheorghe Gheorghiu-Dej [i a recitat-o plângând. Tata era cunoscut pentru
glumele lui cu „Ceau[escu [i mândria” dar niciodat` nu a apelat la monarhie ca solu]ie.
Dac` nu gre[esc, primul meu contact cu [tiri despre Regele Mihai I al României s-a
consumat dup` \n timpul dezinform`rilor de dup` ’90. Aveam atunci ceva mai mult de
10 ani. E ciudat c` suntem pu]ini cei care vorbesc deschis despre semnifica]ia \n plan
personal a Casei Regale. Ar trebui s` vibr`m puternic. Indiferen]a s` nu existe. {i, prin
urmare, articole ca acesta s` nu \[i aib` rostul, s` am un uria[ sentiment de
redundan]`. {i totu[i nu se \ntâmpl`. Vorbesc \n numele bunicilor mei. Ce m` leag` de
Casa Regal` este c` \mpreun` am \nf`ptuit pietre de hotar din istoria noastr`. C`, uni]i
fiind, fiecare a f`cut diferen]a. C` rena[terea ]`rii s-a cl`dit pe un a[ez`mânt s`n`tos
de valori, care ne-a permis mai departe s` cre`m valoare. |n nume propriu, am
convingerea c` „a[a se face” [i c` „se poate”. {i mai simt c` \ncrederea \n aceste for]e
\mi este picurat` printr-un amestec de autoritate [i distinc]ie. F`r` \ntrerupere. Atât.
Refuz s` \mi fie pus` eticheta de„regalist” (de[i asta \mi pare c` sus]in). Nu vreau de
aici s` generez discu]ii despre politic`, nici m`car \n familie. Nu m` arunc \n critici
despre cum [i cine promoveaz` valorile ori lipsa lor \n cotidian [i \n afaceri. Cred c`
dac` faci bine, prime[ti bine. Cred \n viitorul meu [i al nostru [i \ncerc s` fiu mai bun \n
ceea ce fac \n fiecare zi.
A[a c` nu \mi pare r`u (decât câteodat`) c` nu am fost contemporan acelor momente
istorice (dar am numit-o pe feti]a noastr` Maria), pentru c` am sentimentul unei misiuni
de \ndeplinit \n zilele noastre. Mult` s`n`tate Majest`]ilor Lor Regele Mihai I al Romaniei
[i Reginei Ana [i s` v` avem modele de urmat \n via]` mul]i ani de acum \nainte!

|n copil`rie, când mergeam la bunici la ]ar`,
\n vacan]a de var`, m` \ntâlneam cu doi fra]i care
veneau de la Bucure[ti (eu am crescut \n Alexandria).
Radu [i Sabina erau diferi]i de noi to]i, nu pentru c`
erau mai bine \mbr`ca]i (erau), nu pentru c` aveau mai
mult stil ([i aveau), ci pentru c` gândeau altfel decât noi.
Vorbeau despre Rege [i regalitate, istoria pe care
o povesteau ei era diferit` de ceea ce scria \n
manualele [colare.
Am aflat \ntr-o var` c` tat`l lor, Mihai Creang`,
lucra la un ziar \n Bucure[ti – România liber` –
[i c` avea probleme mari cu “mili]ia” (de fapt,
Securitatea), pentru c` fusese prins cu manifeste
anticomuniste. Bunicii mei n-au vrut s`-mi spun`
niciodat` mai mult, dar – cumva – am \n]eles c` era
\n pu[c`rie. {i-a[a am \n]eles c` regalitatea nu e bun`.
|n 1990, am v`zut la televizor revenirea Regelui Mihai
\n ]ar` [i expulzarea sa de c`tre guvernul din acel
moment. M-am revoltat. {tiam deja ceva istorie
adev`rat` [i sim]eam nedreptatea. Am fost mândr` de
cona]ionalii mei, doi ani mai târziu, când Regele
a revenit din exil [i câteva sute de mii de oameni
au ie[it pe str`zi \n Bucure[ti.
Cred c` mul]i români s-au aflat \n situa]ia mea [i au
\n]eles odat` cu anii c` Regele Mihai n-a plecat niciodat`
capul, [i-a iubit ]ara cu hot`râre [i [i-a \nv`]at fiicele s`
munceasc` cu demnitate [i smerenie pentru tot ceea ce
au. Mai ales pentru ceea ce au de dat poporului s`u: curaj,
speran]`, \ncredere.
|n ultimii doi ani, tot mai mul]i români caut` s` se
sprijine \n demnitatea Regelui ca s` compenseze
lipsa de respect a autorit`]ilor, din ce \n ce mai mul]i
oameni g`sesc \n via]a Regelui o confirmare a
posibilit`]ilor de victorie \n fa]a greut`]ilor cotidiene.
{tiu p`rin]i care povestesc copiilor lor cum Regele –
ca s` aib` din ce s` tr`iasc` \n Anglia – a f`cut o
miniferm` de pui [i un atelier de tâmpl`rie [i a muncit
zilnic, din greu, pentru hrana copiilor s`i, iar asta
\nseamn` mult mai mult decât – ca s` translat`m \n
marketing – orice campanie de brand.
|ntr-o lume care se gânde[te mai degrab` la
supravie]uire, Regele Mihai vorbe[te despre
“o ]ar` pe care am \mprumutat-o de la copiii no[tri”,
despre “cuviin]a de a rezista prezentului [i preg`tirea
pentru viitor”.
|n marketing am defini sec aceste descrieri
“diferen]iere”, “pozi]ionare strategic`”, dar \n via]`
[tim c` sunt putere de caracter, independen]`,
integritate [i c` toate \l reprezint` pe Rege.
Ast`zi, pentru un grup din ce \n ce mai mare
de oameni, Casa Regal` vorbe[te despre loialitate,
curaj, respect, seriozitate [i modestie, despre tradi]ie
[i patriotism.
|n orice evaluare, fie ea [i de brand, toate acestea
sunt inestimabile.
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sau oriunde s-ar afla, Regele este o
parte a simbolului statal românesc, \n
afara actului administr`rii politice a ]`rii
sau, mai bine spus, deasupra lui. Pe
acoperi[ul Palatului, ca [i pe cel al
Castelului, flutur` stindardul personal
al Regelui Mihai ori de câte ori
Majestatea Sa se afl` \n re[edin]`. |n
absen]a Regelui, este pus \n loc stindardul Principesei Mo[tenitoare, iar
atunci când niciunul dintre ei nu se
afl` \n re[edin]`, se abordeaz` steagul tricolor.
Jubileele s`rb`torite \n România \n
ultimii ani, au adus personalit`]i ale
lumii politice, militare, economice, precum Frédéric Mitterrand, Staffan de

de bucate”, “Anul Regelui”, “Muzica
Regelui”, “Pove[tile Reginei Maria” [i
“Jubileul Regelui”, “Ma[inile Regelui”
reprezint` un omagiu adus unei pasiuni regale, automobilul.

Custode al Coroanei
României

Activitatea zilnic` a Principesei include multe \ntâlniri de protocol,
c`l`torii oficiale, singurul moment de
relaxare fiind weekendul, când Alte]a
Sa Regal`, \mpreun` cu Principele,
se gospod`resc la Palat singuri [i \[i
petrec timpul \n compania lui Troy,
un labrador de un an. O dat` pe
lun`, perechea regal` c`l`tore[te \n
weekend la
Castelul
BIOGRAFIA PRINCIPESEI MARGARETA
S`vâr[in
(jude]ul Arad).
Alte]a Sa Regal` Principesa Mo[tenitoare a României este fiica cea mare a
Chiar dac` soliMajest`]ilor Lor Regele Mihai [i regina Ana [i succesorul desemnat \n
toate prerogativele Regale. Este licen]iat` \n Sociologie, {tiin]e Politice [i
citante, \ntâlniDrept Interna]ional a Universit`]ii din Edinburgh, Sco]ia.
rile de protocol
sunt luate de
Principesa Margareta a fost implicat`, \nainte de 1989, \n proiecte ale
Organiza]iei pentru Alimenta]ie [i Agricultur` din cadrul Na]iunilor
Principes` ca
Unite [i al Fondului Interna]ional pentru Dezvoltarea Agriculturii (IFAD).
pe ceva firesc,
o datorie de
Primul contact al Alte]ei Sale Regale cu România are loc \n ianuarie 1990.
onoare pe care
|n acela[i an \nfiin]eaz`, \mpreun` cu tat`l s`u, Funda]ia Principesa
Margareta a României, dedicat` sprijinirii b`trânilor [i tinerilor afla]i \n
o duce la cap`t
dificult`]i fizice sau materiale.
cu noble]e.
Despre fiica
Alte]a Sa Regal` l-a \nso]it pe Majestatea Sa Regele Mihai \n turneele
sus]inute \n 1997 [i 2002 pentru sprijinirea ader`rii României la NATO [i
sa, Regele
Uniunea European`.
Mihai al României declar` c`
Alte]ele Lor Regale Principesa Margareta [i Principele Radu s-au c`s`torit
“Principesa
\n 1996. Din 2001 locuiesc la Palatul Elisabeta din Bucure[ti, iar
angajamentele lor publice se desf`[oar` \n capital`, \n ]ar` [i \n
Margareta are
str`in`tate.
un ascu]it sim]
al datoriei, este
cinstit` [i gata
s`-i ajute pe cei nevoia[i. Are sim]ul
Mistura, membrii cluburilor franceze [i
umorului [i nu \[i pierde niciodat`
elve]iene Maxim Business Club etc.,
speran]a. Este dreapt` [i hot`rât` \n
dup` cum arat` Principele Radu \n
tot ceea ce face”.
cartea “Anul Regelui”.
Dintre membrii monarhiei, PrinciPrincipesa Margareta a României
pele Radu este autorul cel mai prolific,
prive[te inteligen]a [i talentul femeiiar activitatea Casei Regale este foarte
lor ca mari câ[tiguri \ntr-o er` a cobine [i \n timp prezentat` de Principe
munic`rii, a internetului [i a
pe contul de Facebook, pe blog dar [i
democra]iei omniprezente. Dup`
pe site-ul personal (www.princeradu.ro).
p`rerea sa, a fi om de stat nu mai
Ultima carte lansat`, albumul
este ast`zi o zon` exclusiv mascu“Ma[inile Regelui”, continu` seria volin`. “Femeile nu numai c` pot face
lumelor dedicate Familiei Regale \ncemult leadership, dar o pot face
put` de Curtea Veche Publishing anul
\ntr-un fel anume, a[a cum b`rba]ii
trecut. Dup` volumele “Carte Regal`
nu pot. Poate c`, \n mod natural,
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femeile pot fi mai potrivite pentru
leadership, pentru c` talentele
tradi]ionale feminine pot \ndeplini
perfect cerin]ele [i provoc`rile acestei lumi moderne, câteodat` mai
bine decât cele tipic masculine.
Tr`ind \n România ultimilor 20 de ani,
am v`zut [i am \n]eles puterea femeii
publice din societatea de azi”, a
declarat Principesa la Conferin]a
Femeilor Lideri din 2011. Ea a
ad`ugat c` nu este vorba neap`rat
de faptul c` ast`zi femeile au specializ`ri, func]ii publice [i realizeaz`
ceea ce \n trecut numai b`rba]ii
obi[nuiau s` fac`, ci puterea femeii
de ast`zi st` \n capacitatea ei unic`
de a r`spunde la nevoile unei societ`]i paradoxale: cu cât suntem mai
bine, cu atât avem nevoie de \ncredere; cu cât comunic`m mai mult, cu
atât suntem mai informa]i, cu atât ne
sim]im mai nesiguri. “Modul mai holistic al femeilor de a observa via]a,
empatia noastr` profund` [i sensibil`, sim]ul puternic al datoriei [i
ata[amentul mai profund c`tre valorile familiei, toate acestea pot juca un
rol esen]ial \n rezolvarea paradoxurilor problematice cu care ne confrunt`m”, a ar`tat Alte]a Sa Regal`.
Alte]a Sa Regal` are [i rol de custode al Coroanei României, este
Pre[edintele “Asocia]iei pentru
Dezvoltare Durabil` S`vâr[in”, care
are ca scop crearea unui model de
dezvoltare rural` [i de atragere a
investi]iilor str`ine, [i al “Funda]iei
Regale de Management al Ospitalit`]ii” [i Pre[edinte de onoare al
“Funda]iei Atletismul Românesc”.
|mpreun` cu Principele Radu,
patroneaz` Concursul Na]ional
“Basmele Reginei Maria” [i Festivalul Interna]ional “EUROPAfest”.
Este Patronul spiritual al “Centrului
de Specializare \n reabilitarea
Patrimoniului Construit”, iar din iunie
2005, {coala nr. 114 din Bucure[ti
\i poart` numele.
Printre toate aceste activit`]i,
Principesa Margareta a publicat anul
trecut o carte despre arta culinar` [i
re]ete vechi de familie (regale), care
s-a bucurat de un mare succes. Biz

Cover story

Interviu

Românii au \n]eles c`
se pot implica \n societate

desenele animate, s` retr`iasc` pove[tile clasice [i s` le
transmit` mai departe \mpreun` cu bucuria lecturii unei
c`r]i. Ne bucur`m an de an de prezen]a a peste o mie de
copii [i p`rin]i.
Pentru funda]ie, acesta este [i un eveniment de
strângere de fonduri pentru sprijinirea Fondului Special
pentru Copii, un program prin care, \n fiecare an, sute de
copii din toat` ]ara primesc din partea funda]iei resursele
financiare necesare pentru a nu abandona [coala.

Activit`]ile legate de Funda]ia Principesa Margareta \i sunt cele
mai dragi Mo[tenitoarei Coroanei Romåniei. Dac` pån` anul
trecut fondurile funda]iei proveneau [i din str`in`tate, din 2012
acestea au fost strånse exclusiv din Romånia. DE OANA GRECEA

A

Alte]a Voastr` Regal`, care este cea mai frumoas`
amintire legat` de activit`]ile din acest an?
Am vizitat recent un centru partener al Funda]iei
Principesa Margareta – se nume[te Centrul Don Orione.
M-a impresionat foarte mult ce se \ntâmpl` acolo cu
b`trânii, cu copiii [i cu oamenii care nu au posibilit`]i
financiare. Ceea ce am v`zut \n acest centru mi-a dat
speran]` [i m` gândesc c` noi putem s` dezvolt`m mai
multe parteneriate cu acest tip de organiza]ie. O amintire
frumoas` este [i lansarea c`r]ii “Ma[inile Regelui”,
publicat` de Editura Curtea Veche. Este o carte drag`
sufletului meu. Sunt foarte mândr` de so]ul meu, care
are tot felul de proiecte – unul dintre ele este [i scrisul.
Principele Radu scrie foarte bine, iar cartea “Ma[inile
Regelui” este cel mai nou titlu ap`rut \n Colec]ia de Carte
Regal`. Garden Party-ul de la Palatul Elisabeta din luna
mai, aflat la cea de a treia edi]ie [i la care am avut 4.000
de invita]i, este un alt eveniment de care \mi amintesc cu
pl`cere. Elegan]a [i eticheta caracteristice acestui tip de
eveniment \i fac pe oameni s` se simt` altfel, s` se simt`
speciali, distin[i, frumo[i. O frumuse]e care nu ]ine doar
de ]inuta exterioar`, ci [i de starea interioar`. O alt`
amintire este aniversarea c`s`toriei, \n ziua de 21
septembrie, pe care am petrecut-o \mpreun` cu
Principele Radu \n compania unor prieteni dragi.

F

Fondurile Funda]iei Principesa Margareta a
României provin exclusiv din România?
Am \nceput acum 22 de ani s` contribuim la re\noirea
spiritual` [i social` a României, pentru a reda
demnitatea românilor dup` anii grei de dictatur`. |n primii
s`i ani de existen]`, funda]ia a strâns fonduri exclusiv din
str`in`tate, \n cele cinci ]`ri unde aveam filiale: Marea
Britanie, Elve]ia, Fran]a, Belgia [i Statele Unite. Prin biroul
din România, funda]ia analiza nevoile la nivel local,
dezvolta [i implementa proiectele [i men]inea leg`tura
cu toate aceste birouri. |n anii ’90, românii erau prea
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pu]in familiariza]i cu ideea de caritate [i aproape deloc
obi[nui]i cu practicarea voluntariatului. |n prezent, cea
mai mare parte din fondurile funda]iei provine din
România sub form` de sponsoriz`ri, dona]ii sau granturi
atrase de proiectele noastre, biroul de la Bucure[ti fiind
singurul activ.

S

S-a schimbat atitudinea românilor \n aceast`
direc]ie?
Da, am remarcat \n ultimii ani o schimbare a atitudinii \n
privin]a implic`rii sociale [i a voluntariatului din partea
românilor. Tot mai multe companii au acum
departamente de responsabilitate social` [i sunt atente
la nevoile comunit`]ii din care fac parte. Tot mai mul]i
oameni [i tot mai multe companii \n]eleg c` se pot
implica \n societate pentru a schimba lucrurile, c` nu
trebuie s` a[tepte \ntotdeauna ca al]ii s` fac` ceva
pentru solu]ionarea problemelor sociale. Au \n]eles c`
atunci când primesc sunt datori s` dea \napoi pentru a
construi \mpreun` comunit`]i puternice, acesta fiind unul
din principalele obiective al Funda]iei. Funda]ia
Principesa Margareta a României s-a n`scut din dorin]a
mea de a contribui la binele ]`rii pe care am \nv`]at s` o
iubesc cu mult \nainte de a o cunoa[te. |n to]i ace[ti ani
nu am fost singur` \n eforturile mele, ci am avut al`turi
oameni care [i-au oferit sprijinul, care mi-au \mp`rt`[it
cauza [i care m-au sus]inut \n eforturile de a asigura un
trai mai bun pentru un num`r cât mai mare mare de
copii, vârstnici [i tineri. Pentru acest sprijin, eu vreau s` le
mul]umesc tuturor prietenilor funda]iei.

D

Dintre evenimentele organizate de Funda]ia
Principesa Margareta a României \n 2012, care
a fost cu cel mai mare impact?
Sunt deosebit de fericit` c` reu[im prin proiectele
noastre s` avem un impact real la nevoile comunit`]ii \n
care ne implic`m, indiferent c` vorbim despre copii,

vârstnici sau tineri arti[ti talenta]i din familii cu venituri modeste.
Concertul caritabil de la Ateneul Român din 25 octombrie are deja
o tradi]ie, fiind organizat chiar de ziua tat`lui meu, Regele Mihai.
Este cel mai de succes proiect de fundraising, prin prisma
fondurilor strânse pentru programul de burse “Tinere Talente”, \ntre
70.000 [i 100.000 de euro, \n fiecare an. Sus]inerea pe care
funda]ia mea a primit-o \n organizarea acestui eveniment de-a
lungul ultimilor patru ani confirm` faptul c` societatea româneasc`
se maturizeaz`. Anul acesta, la cea de a cincea edi]ie a
concertului, a urcat pe scena Ateneului Român violonistul
Alexandru Tomescu, acompaniat de Ansamblul Stradivarius, dirijat
de Gabriel Bebe[elea. Toate fondurile strânse din dona]ii [i
sponsoriz`ri revin programului “Tinere Talente”, edi]ia 2013. La
\nceputul anului viitor, tineri arti[ti talenta]i, elevi [i studen]i la licee [i
universit`]i de arte din \ntreaga ]ar` vor putea aplica pentru o burs`
\n valoare de 2.000 de euro [i vor putea de asemenea participa la
sesiunile intergenera]ionale de mentorat cu arti[ti consacra]i, la
evenimente culturale [i la o tab`r` de art`. |n acest an,
14 muzicieni [i 14 arti[ti plastici au fost selecta]i de juriul de
specialitate pentru a fi bursierii Funda]iei \n programul “Tinere
Talente” [i au avut astfel [ansa de a-[i dezvolta poten]ialul artistic.
Pe 19 noiembrie, v` invit s` \i remarca]i la Gala de Absolvire de la
Biblioteca Na]ional` din Bucure[ti.
Urmeaz` \n luna decembrie “Serile de poveste”, un eveniment
adresat copiilor [i p`rin]ilor pe care Funda]ia \l organizeaz` de
câ]iva ani \n preajma Cr`ciunului la Libr`riile C`rture[ti. Actorii de
teatru pentru copii [i personalit`]i \i invit` pe cei mici, obi[nui]i cu

Sunte]i foarte apropiat` de vârstnici [i face]i
multe pentru ei.
Un impact real, din punctul de vedere al num`rului de
persoane implicate, a avut campania funda]iei cu ocazia
Zilei Interna]ionale a Vârstnicului – 1 octombrie,
organizat` sub numele “Flori pentru suflet”, \mpreun` cu
Asocia]ia “Les petits freres des pauvres”. Beneficiarii
ini]iativei sunt o categorie neglijat` \n România, o cauz`
mai pu]in vizibil` pentru majoritatea românilor: vârstnicii.
|n mod tradi]ional, ei sunt v`zu]i ca fiind nefolositori, inutili
[i sunt victimele multor prejudec`]i. Prin campania
“Flori pentru suflet”, am reu[it s` oferim 2.600 de flori
vârstnicilor afla]i \n centrele de b`trâni [i celor din spa]iul
public, pentru a marca ziua de 1 Octombrie.
Programele funda]iei dedicate vârstnicilor au un impact
social important. Aproape 500 de b`trâni afecta]i de
singur`tate, greu deplasabili sau cu dificult`]i materiale, la
domiciliu sau \n centre sunt beneficiarii no[tri [i 70 de
voluntari tineri sunt activi s`pt`mânal \n programele noastre
intergenera]ionale. Impactul emo]ional este \ns` cel cu adev`rat
remarcabil, \ntrucât la nivel individual vedem cum via]a fiec`rui
vârstnic se schimb` \n bine [i cap`t` sens atunci când se simte
valorizat, util, respectat.
Prin programul “Niciodat` singur” [i la Centrul Comunitar
Genera]ii, vârstnicii \[i g`sesc noi prieteni \n rândul voluntarilor.
Practic, aducem \mpreun` diversele genera]ii, fiecare dintre
acestea beneficiind de resursele specifice fiec`rei vârste:
energia [i entuziasmul tinerilor voluntari se reunesc cu
experien]a [i \n]elepciunea celor mai \n vârst`. Mul]i oameni
cred c` problemele vârstnicilor \ncep cu lipsurile materiale sau
boala, dar problemele lor dep`[esc cu mult aspectele
financiare. Cei mai mul]i dintre vârstnici se simt marginaliza]i,
singuri, inutili. Gesturi simple, precum cele f`cute de voluntarii
no[tri, o floare oferit`, un gând bun, ar fi câteodat` suficiente
pentru a alina singur`tatea vârstnicilor care ne \nconjoar`,
indiferent c` sunt rude, vecini sau necunoscu]i.

C

Cât de mult afecteaz` activitatea politic` din
România strângerea de fonduri ori organizarea diverselor
activit`]i de ajutorare?
Este o perioad` dificil` pentru toat` lumea [i este mai greu s`
g`sim banii necesari pentru derularea proiectelor. Donatorii,
persoane sau companii, sunt mai precau]i atunci când vine vorba
de sprijin financiar. Exist` \ns` oameni genero[i care sunt dispu[i
s` ne ajute \n continuare \n ciuda tuturor dificult`]ilor. Biz
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Casa Regal`

Fotografii : Cristian Coposesc

Satul regal
de la S`vâr[in
Principesa Margareta face toate demersurile ca
Domeniul Regal de la S`vår[in s` devin`,
\mpreun` cu \ntreaga comunitate local`, un model
de dezvoltare rural` româneasc`. Pe lång`
renovarea castelului vor exista locuin]e sociale, dar
va fi reamenajat [i Parcul Regal. DE OANA GRECEA

A

Aici se simte acas`. La S`vâr[in

locuie[te dou` luni vara [i dou` luni
iarna. Construit \n secolul XVII, distrus \n timpul Revolu]iei de la 1848 [i
ref`cut ulterior, castelul a fost
cump`rat \n 1943, \mpreun` cu Domeniul S`vâr[in, de c`tre Regele
Mihai. Confiscat \n 1948, odat` cu
celelalte propriet`]i regale, a fost retrocedat acestuia abia \n anul 2001.
De atunci, eforturile Familiei Regale
s-au concentrat pe restaurarea castelului, pe amenajarea parcului conform principiilor agriculturii ecologice
(modelul fiind Highgrove, una dintre
propriet`]ile Principelui de Wales)
[i pe dezvoltarea poten]ialului comunit`]ii din S`vâr[in, prin \nfiin]area
Asocia]iei de Dezvoltare Durabil`
S`vâr[in.
|n primii ani dup` \ntoarcerea la
S`vâr[in, via]a la castel a fost o
lupt` pentru p`strarea propriet`]ii.
Nu existau \nc` fonduri pentru
restaurare, dar \n 2006 domeniul
s-a \ntregit cu patrimoniul forestier
pe care \l avea \n proprietate
Regele \n 1943.
|n prezent, la castel se desf`[oar`,
sub coordonarea arhitectului David
Baxter, ample lucr`ri de recondi]ionare,
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consolidare a structurii [i revalorificare a spa]iilor, \n spiritul arhitecturii
originale. Exist` pozele \nc` de pe
vremea Reginei Maria [i renov`rile
vor respecta acea structur`.
Cl`direa istoric` [i-a \ncheiat prima
treime din procesul de renovare,
Satul Regal (acea parte public` de
la intrarea \n domeniu) a inaugurat
prima cl`dire renovat` [i pavajul cu
piatr` de epoc` a cur]ii, precum [i
por]ile de fier de la intrarea \n Satul
Regal [i \n parcul castelului. |n planurile de viitor ale Principesei Mo[tenitoare intr` partea a doua [i a treia
a renov`rii castelului [i renovarea
complet` a Satului Regal (care va
cuprinde case pentru musafiri, un
magazin de suveniruri cu obiecte lucrate de mân` \n zon`, o cafenearestaurant, Garajul Regal [i celebrul
atelier auto al Regelui, unde a construit toate jeep-urile sale).
Principesa Margareta
a \ncurajat dezvoltarea micilor
me[te[ugari din zon`, astfel \ncât
acum exist` la S`vâr[in un atelier de
tâmpl`rie, \n viitor [i unul pentru
co[uri de nuiele. “Vor fi mai multe
lucruri, dar deocamdat` avem nevoie de spa]iu, s` vedem unde vor

“Brad”, prima tr`sur` de pe domeniul regal dup` 1948

Agricultur` ecologic`

Familia Regal` primind colind`torii de s`rb`tori

Regele Mihai I [i Principele Radu
dezvolta oamenii aceste
me[te[uguri: \ntr-un atelier sau
acas` la ei. Asta este o decizie pe
termen lung”, spune Principesa.
Din informa]iile puse la dispozi]ie
de Principele Radu pe blogul s`u
am aflat c`, prin intermediul
Asocia]iei de Dezvoltare Durabil`,
pe care a fondat-o \n ace[ti zece
ani, Principesa Mo[tenitoare
dore[te s` vad` realizate trei mari
proiecte: Satul Regal al Me[te[ugurilor (cu ateliere de tâmpl`rie,
faian]`, fier forjat, broderie, sculptur`

[i pictur`, mobil`, alam` [i
argint`rie, croitorie), Proiectul Caselor Sociale, un spa]iu \n comun`
unde s` se ofere locuin]e modeste
dar confortabile celor cu probleme
serioase de s`n`tate sau de familie,
respectiv Refacerea Parcului Regal,
vechi de 150 de ani, proiectat de
unul dintre cei mai mari arhitec]i de
gr`dini ai Europei mijlocului de secol
XVIII. Parcul Castelului este o atrac]ie,
fiind una dintre cele mai vechi gr`dini
din ]ar`. |ncepând din 2013, parcul
va putea fi vizitat \n anumite momente din an. Deocamdat` are, ca [i
castelul, doar destina]ie privat`.
Principesa Mo[tenitoare [i Principele Radu [i-au dorit ca Majestatea
Sa Regele s`-[i str`mute garajul [i
atelierul auto din Elve]ia la S`vâr[in,
chiar \n cl`direa unde \[i ]inea

ma[inile \n anii '40. Acest vis s-a
\mplinit par]ial din septembrie 2011,
când Garajul Regal [i atelierul auto
au \nceput s` fie renovate [i
preg`tite pentru o astfel de
destina]ie. Grajdul Regal [i atelierul
auto sunt situate \n Satul Regal, la
intrarea pe domeniu. Curtea interioar` va fi pavat` cu granit vechi de
o sut` de ani.
La S`vâr[in a fost \ncheiat` etapa
de renovare a tr`surii “Brad”, prima
tr`sur` de pe domeniu dup` 1948.
Familia Regal` sper` s`-[i
g`seasc` ad`postul \n grajdul domeniului primii doi cai, pentru c`l`rie
[i tractarea tr`surii. De asemenea,
va fi ref`cut complet, cu materiale
din epoc` (fier, lemn [i zgur`), terenul de tenis inaugurat de Rege \n
parcul Castelului, \n 1943.

|n serele de pe domeniu sunt aplicate metode ecologice moderne
de cultur`, iar parcul este
\ntre]inut cu grij` fa]` de arborii
valoro[i [i fa]` de estetica peisagistic`. “La S`vâr[in agricultura
ecologic` are un loc privilegiat.
Avem o ser`, o gr`din` de legume [i zarzavaturi. |n sere, avem
numai produse ecologice. Ce
vrem s` facem este s` cre`m
poate un spa]iu de educa]ie, s`
ar`t`m ce facem, cum facem cu
oamenii locului, care sunt oameni
foarte pricepu]i la S`vâr[in. Vrem
s` \ncuraj`m \n primul rând talentul local, nu trebuie s` aducem din
alt` parte. Anul acesta au \nceput
lucr`rile la livad` [i la zona cu vi]`
de vie. Acesta este un \nceput,
mai avem mult de lucru, dar este
un proiect care cu r`bdare [i pricepere se va dezvolta frumos”,
ne-a mai declarat Principea
Mo[tenitoare. Multe dintre aceste
idei au fost gândite [i demarate
acum zece ani. “|mi doresc ca
Domeniul Regal de la S`vâr[in s`
devin`, \mpreun` cu \ntreaga comunitate local`, un model de dezvoltare rural` româneasc`”, mai
spune Principesa Margareta. Familia Regal` petrece la S`vâr[in
fiecare Cr`ciun, \mparte daruri oamenilor nevoia[i din sat [i
prime[te grupurile tradi]ionale de
colind`tori. Biz
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