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te din TVA alocate de la bugetul de stat 24,3%, subvenţiile alocate de la bugetul de stat şi alte bugete 5%, sumele primite de la 
UE 0,7%, iar excedentul bugetar aferent anilor precedenti 12,9%.

Ponderea categoriilor de venit din totalul veni-
turilor încasate în primul trimestru al anului 2012

Comparând gradul de încasare a veniturilor pe primul tri
mestru al anului 2012 cu aceeaşi perioadă a anului 2011, se con
stată o creştere a acestora cu 20,2%, din care impozitele şi taxele 
locale au crescut cu 14,1%, încasânduse mai mult cu 1.980,57 
mii lei, cotele defalcate din impozitul pe venit cu 18,9%, înca
sânduse mai mult cu 1.836,74 mii lei, sumele defalcate din TVA 
sunt mai mari cu 8,1% respectiv cu 875,3 mii lei, iar subvenţiile 
sau diminuat cu 57,7%, respectiv cu 2.735,03 mii lei prin elimi
narea subvenţiei pentru diferenţă preț energie termică.

Realizarea veniturilor bugetului local pe trimestrul I 2012 faţă de realizările veniturilor bugetu-
lui local pe trimestrul I 2011

În ceea ce priveşte cheltuielile buge
tului local, acestea au fost repartizate pe 
destinaţii, ţinând cont de fundamentări
le întocmite pe fiecare activitate în parte, 
precum şi de veniturile bugetului local 
estimate a se încasa la nivel de an şi de 
trimestru.

Cheltuielile bugetului local pe primul 
trimestru al anului 2012 au înregistrat 
un procent de realizare de 46,84%, fiind 
orientate pe achitarea cheltuielilor de funcţionare a instituţiilor din subordine, subvenţii diferenţă preţ energie termică livra
tă populaţiei, asigurarea serviciilor socialculturale şi a serviciilor publice de gospodărire a municipiului. Plăţile efectuate pe 
trimestrul I 2012 sunt mai mari decât cele din trimestru I 2011 cu 3.757,82 mii lei, din care:
•	 1.451,93 mii lei pentru proiectele cu finanţare europeană
•	 826,44 mii lei ajutoare acordate de la bugetul local pentru încălzirea locuinţelor în sistem centralizat
•	 355,03 mii lei gratuităţi pe transportul urban de călători
•	 409,40 mii lei transferuri către unităţile din subordine (cultură, sport, asistenţă socială)
•	 360,74 mii lei dobânzi credite
•	 354,28 mii lei constituirea fondului de înlocuire şi întreţinere a mijloacelor fixe aferente proiectelor cu finanţare euro

peană (canalizare şi modernizare sistem energie termică)
Realizarea cheltuielilor bugetare pe categorii de cheltuieli
Analizând execuţia bugetului local 

al municipiului Focşani pe trimestrul 
I 2012 pe cele două secţiuni, se poate 
observa că, la secţiunea de funcţiona
re, bugetul înregistrează un excedent de 
4.497,39 mii lei, iar la secţiunea de dez
voltare 6.010,06 mii lei, urmare a faptu
lui că impozitele şi taxele locale pentru 
prima tranşă au fost achitate până pe 31 
martie, cea dea doua tranşă urmând a 
fi plătită până pe data de 30 septembrie 
inclusiv.

EXEcUŢia bUGETELor inSTiTUŢiiLor FinanŢaTE inTEGraL/ParŢiaL Din 
VEniTUri ProPrii PE PriMUL TriMESTrU aL anULUi 2012

Veniturile proprii încasate pe primul trimestru al anului 2011 de cele 8 instituţii de cultură, sport, poliţia locală, evidenţa 
persoanelor şi căminul de bătrâni, la care se adaugă şi unităţile de învăţământ, care se finanţează din venituri proprii şi alo
caţii de la bugetul local, deţin o pondere de 41,45%. Faţă de prevederile bugetare la trimestru, acestea sau realizat în procent 
de 71,91%, iar faţă de realizările anului precedent, aceeaşi perioadă, cu 96,99%, ceea ce demonstrează că există rezerve de 
realizare a veniturilor proprii.

În ceea ce priveşte secţiunea de funcţionare, aceasta înregistrează un excedent de 234,97 mii lei, iar la plăţi nu se înregis
trează nici o restanţă.

EXEcUŢia bUGETULUi crEDiTELor inTErnE PE PriMUL TriMESTrU aL anULUi 2012
Din tragerile autorizate pentru anul 2012 de 9.000 mii lei, la 30 martie 2012 sa tras suma de 386,82 mii lei, din care 187,02 

mii lei pentru Modernizarea şi reabilitarea reţelelor de distribuţie energie termică şi 199,80 mii pentru Amenajarea intersec
ţiei de sens giratoriu Bdul Independenţei cu str. Mărăşeşti. ■

Ec Nataşa Maria Nemeş
Director Direcţia Economică
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ProMoVarEa EnErGiEi DUrabiLE  
La niVEL LocaL

A sociaţia Municipiilor din Româ-
nia (AMR) a demarat în aprilie 
2012 un nou proiect european, 

prin care va oferi asistenţă și consultan-
ţă municipiilor membre pentru o mai 
bună planificare a investiţiilor locale în 
eficienţă energetică, energii regenerabi-
le și reducerea emisiilor de gaze cu efect 
de seră.

Astfel, la Atena, în pe
rioada 10-12 aprilie 
2012, a avut loc reuniu
nea de debut a proiectu
lui SEAP+, în care AMR 
este partener alături de 
alte 12 organizaţii eu
ropene foarte active în 
domeniul promovării 
energiei durabile la ni-
vel local. Proiectul are în 
vedere principiile Convenţiei Primari-
lor (agreată de Comisia Europeană prin 
acordul semnat între AMR şi Direcţia 
Generală pentru Energie în 2009), un 
angajament privind politica europea

nă în domeniul energiei şi schimbărilor 
climatice. Această iniţiativă europeană 
descentralizată se bucură de un succes 
deosebit, având peste 3000 de aderanţi, 
prin care municipiile semnatare ţintesc 
dincolo de obiectivele energetice ale Eu

ropei pentru anul 2020, respectiv redu-
cerea emisiilor de CO2 în teritoriile lor 
cu cel puţin 20 %, prin implementarea 
planurilor de acţiune pentru energie du
rabilă (SEAP). 

Acest nou proiect are ca obiectiv ame
liorarea calităţii planurilor locale de ac
ţiune în domeniul energiei, facilitând 

transferul de bune practici între par
teneri: instituţii cu experienţă şi institu
ţii care doresc să înveţe din experienţa 
acestora. În plus, prin acţiuni specifice 
de sensibilizare şi parteneriate, se urmă

reşte o implicare mai mare a stakeholde
rilor din domeniul energiei în realizarea 
SEAPurilor.

Prin proiectul demarat, o serie de mu
nicipii interesate vor beneficia de asis-
tenţă directă în elaborarea şi/sau re-

vizuirea planurilor de acţiune locale 
pentru energie durabilă (SEAP). Astfel, 
vor fi organizate vizite de lucru, mese ro
tunde şi ateliere regionale în vederea rea
lizării planurilor locale şi identificării ce
lor mai bune oportunităţi şi mecanisme 
de finanţare a investiţiilor locale. La fi
nalul proiectului, membrii AMR semna

tari ai Convenţiei Prima
rilor vor putea beneficia 
de expertiză şi informaţii 
utile în vederea elaborării 
şi gestionării planurilor 
energetice locale la stan
darde europene. 

Proiectul SEAP+ este 
finanţat prin Programul 
Energie Inteligentă Eu-
ropa al UE cu un buget 
total de 1,9 milioane de 

euro şi se va derula pe parcursul a 30 
de luni, având ca parteneri: Camera 
Tehnică din Grecia (TCG) şi Agenţia 
de Energie, Mediu şi Dezvoltare Du
rabilă (EPTA) tot din Grecia, Guverne 

Locale pen
tru Sustenabi
litate (ICLEI 
E u r o p e ) 
din Germa
nia, Provin
cia Barcelona 
(DIBA) din 
Spania, Mu
nicipalitatea 
Jokkmokk din 
Suedia, Agen
ţia Energetică 
(ARE) a Pro
vinciei Ligu
ria şi Agenţia 
Locală pentru 
Conservarea 
Energiei, Sur
se Regenera
bile şi Dezvol
tare Durabilă 
a Provinci
ei Cosenţa 
( A L E S S C O ) 
din Italia, 
Agenţia Regi
onală pentru 
Management 
E n e r g e t i c 
Marea Nea

gră (BSRAEM) din Bulgaria, AMR din 
România, Vides Proiecte Ltd. din Leto
nia, Agenţia Energetică (CEA) din Ci
pru, Alianţa Clima (CAA) din Austria şi 
Agenţia Locală de Energie din Pomurje 
(LEAP), Slovenia. ■
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Marin conSTanTin 
DiriJor, Vizionar şi cUTEzĂTor

cETĂŢEan DE onoarE aL MUniciPiULUi Focşani

M aestrul Marin Constantin a fost 
un anteic. Sa născut la Urleta 
Prahovei şi a trăit numai în ţara 

sa. Şia conturat o personalitate comple
xă, realizând o carieră mondială exem
plară, fructificând resurse intelectuale şi 
psihice remarcabile (notăm, ca amănunt 
pitoresc, faptul că în vara anului 1949 a 
susţinut şi promovat, în câteva zile, 18 
examene la două facultăţi).

A fost lucid, dar şi meditativ, cu pusee 
de afectivitate dezlănţuită. A stat întro 
continuă vibraţie, luând totul în serios. 
A avut un curaj uneori sinucigaş, întot
deauna fiind sigur de reuşită. A împle
tit viaţa cu arta, ştergând graniţele şi lăr
gindule pe cele care delimitau orizontul 
său de ideaţie.

Marin Constantin a fost preocupat de 
o singură idee: să dirijeze, dăruinduşi 
viaţa semenilor („Este un dăruit”, afirma 
mentorul său, profesorul Ion Vicol). Ştia 
să scoată din adâncul fiinţei sale flori 
rare de mină, simţind fiorul emoţiei ge
nuine pe carel revela prin miracolul ar
tei şi fiorul trăirii.

Maestrul a răspuns chemărilor vieţii 
în mod impecabil, sculptând în suflete
le madrigaliştilor şi al ascultătorilor co
mori neasemuite. Ştia şi intuia calea de a 
activa energiile sufleteşti ale fiecăruia, fi
ind un muzician greu de înţeles la prima 

„citire”. Era necruţător cu neîmplinirile, 
deşi trăia (în acelaşi timp) boem şi non
conformist, încălcând legi pentru aşi 
construi propriul cod juridic prin care 
şia susţinut arta inconfundabilă.

Configuraţia mentală şi afectivă a ma
estrului exprima o armonie deplină: se 
informa statornic, visa înalt şi frumos, 
comunica cu semenii (de la care aduna 
energii pe care le investea în arta sa in
terpretativă). A creat neîncetat un climat 
favorabil sieşi şi formaţiei sale, fără cea 
mai mică urmă de inhibiţie sau complex.

A selectat repertoriul Madrigalului cu 
o intuiţie infailibilă, căutând orizonturi 
noi stilistice şi conferind perenitate in
terpretărilor din fiecare şcoală de com
poziţie corală.

Printre împlinirile sale psihotehnice 
se numără codificarea laturii emoţionale 
în toate genurile şi stilurile muzicii cora
le pe care lea dirijat, solicitând ascultă
torilor din sală să participe activ la actul 
naşterii şi înfloririi lucrării în suflet şi în 
conştiinţă – aşa cum sublinia compozi
torul Dumitru Capoianu.

Maestrul Marin Constantin a fost om
niprezent în viaţa muzicală a ţării, om

niscient şi extrem de selectiv în tot ce 
realiza sau îl interesa. Ca manager, sa 
preocupat de toate: organizare de con
certe, repertoriu bogat şi reprezentativ, 
turnee lungi (în 1984, Madrigalul a sus
ţinut 65 de concerte în trei luni, în Ame
rica şi Canada), turnee scurte (în ţară, 
în oraşe şi în sate), înregistrări, filmări, 
costume (de epocă, contemporane, po
pulare), amplasament stereofonic, relaţii 
(pozitive) cu presa etc.

Structura fericită a artistului sa con
struit din har muzical, calităţi psihice ex-
cepţionale, putere de muncă inegalabilă, 
voinţă activă şi conştientă. A fost tenace, 
inteligent şi intuitiv. Sa impus în sufle
tul tuturor, ştiind să cultive resorturile 
psihice ale madrigaliştilor, ale ascultăto-
rilor şi ale conducătorilor.

Nu uita nimic! Avea o memorie cu
prinzătoare, engramică, pe care o exer
sa. Era preocupat de investigaţii afective: 
de la selectarea repertoriului la discuţii 
profesionale sau la o agapă, totul era în
scris în parametrii reacţiilor afective ale 
interlocutorilor, maestrul stăpânind arta 
descifrării tainelor umane şi a celor mai 
ascuns porniri.

Ştia că toate sufletele madrigaliştilor 
au nevoie de o singură inimă: a sa! Ştia 

că niciun repertoriu nu este de neabor
dat şi studia până ajungea la cunoaşterea 
lui. Ştia că nicio sală de concert din lume 
nu este nici prea mare pentru Madrigal, 
nici prea mică şi în orice situaţie oficia 
ca un preot la altar!

Omul şi artistul Marin Constantin se 
revărsau în comunicarea psihotehnică 
prin care grupurile sonore se susţineau 
reciproc, coriştii conştientizau globa
litatea sonoră şi cuprindeau spaţiul cu 

emisii vocale de la cele difuze la strigăte, 
obţinând controlul sonor, intercomuni
carea în plan orizontal şi fluenţa circu
laţiei tensionale prin sugestiile dirijorale 
ale maestrului şi puternica sa empatie.

Conducând un ansamblu contempo
ran, cu recunoaştere unanimă, Marin 
Constantin a fost dintru început ovaţio
nat. Ştiţi câte epitete şi metafore, elogii şi 
distincţii sau dedicat maestrului şi ma
drigaliştilor? Se pot scrie volume, se pot 
redacta tratate şi îndreptare de condui
tă dirijorală cu aceste materiale, dar cel 
mai important gest al nostru constă în 
a nul uita, a nui neglija opera şi a nui 
nesocoti atitudinea de cutezător pentru 
că, în final, Marin Constantin şi Madri
galul ne aparţin nouă, tuturor.

A fost o şansă a ascultătorilor şi spec
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tatorilor de pretutindeni să fie în prezen
ţa unui magician al baghetei, un vrăjitor 
al sunetelor, un Paganini în faţa corului, 
un geniu, după părerea multora. În refe
ratul de recomandare a obţinerii titlului 
de doctor în muzică, marele compozitor 
şi profesor Sigismund Toduţă afirma că 
cele 10 CDuri cu Arta construcţiei şi in-
terpretării corale sunt „mărturia cotelor 
atinse de arta interpretativă corală sub 
direcţia unui dirijor dotat cu geniu”.

Cu vreme înainte, Cella Delavran
cea îl omagia pe Marin Constantin, cel 

ce a „găsit formula care-i deschide uni-
versul dimensiunii a patra”, pentru care 

„muzica nu mai are timp, ci este o conti-
nuă emanaţie”. De asemenea, maestrul 
Ştefan Niculescu a fost un statornic ad
mirator al Madrigalului şi al dirijorului 
Marin Constantin: „Madrigalul adu-
ce ascultătorului briza muzicii... Marin 
Constantin mi-a apărut drept unul dintre 
puţinii interpreţi care ştiu să reveleze for-
ma sensibilă a muzicii; nu numai într-o 
versiune cu totul personală, ci şi în perfec-
tă concordanţă cu forma scrisă, raţională 
a operei”.

Al. Paşcanu dedica Festum hibernum 
şi Bocete străbune lui Marin Constan
tin, „acest vrăjitor care cunoaşte secretul 
transformării hârtiei în muzică, în artă 
incandescentă cu care aprinde sufletele 
ascultătorilor pe toate meridianele lumii”. 
Compozitoarea I. Odăgescu mărturi
seşte că opera interpretativă a lui Ma
rin Constantin este „o realizare unică în 

istoria artei interpretative corale româ-
neşti şi universale”. M. Moldovan ne in
vită la reflecţii: „Poate ne mai reamintim 
că avem în grădina românească o floare 
cum nu are nimeni, chiar nici cei cu casa 
mai mare şi curtea mai plină”, iar Hansa 
de Roo clama: „Corul Madrigal este de-a 
dreptul excepţional! Denotă o minuţioa-
să pregătire, în care nu ştii ce să apreciezi 
mai mult: studiul aprofundat al partitu-
rii, cu descifrarea tuturor sensurilor, sau 
fineţea nuanţelor celor mai subtile ale 
muzicii”.

Toate aceste gânduri ne conduc la ide
ea că, în continuare, avem nevoie de lu
mina şi nobleţea corului Madrigal, în 
care se oglindeşte, cu rară claritate şi in
tensitate, sufletul nepereche al lui Marin 
Constantin.

Maestrul a înfăptuit întro viaţă un 
imens act de cultură. A concertat cu săli 
pline, inclusiv la programele cu muzi
că contemporană. A lăsat o moştenire 
imensă, dar şi foarte grea: ştacheta inter
pretării corale acum este sus, iar Şcoala 
muzicală corală românească trebuie săi 
facă faţă fără complexe.

Autor al unor meditaţii sonore aduse 
de dincolo de audibilul exterior, dăru
indune muzica reînnoită, Marin Con
stantin nu doar că a înţeles primenirea 
muzicii corale româneşti, dar a pornit 
odată cu această primenire şi a rămas în 
ea. Muzica la exprimat pe măsură ce te
merarul dirijor sa pătruns de adevărul 
că „opera de artă cere tot timpul viaţă”.

Ne întrebăm dacă drumul Madrigalu-
lui şi al maestrului a fost rectiliniu. Ni-
cidecum, pentru că, după cum mărturi
sea el însuşi, „vicisitudinile biruite rămân 
doar mărturia că a trecut adânc în viaţă 
şi – ca un artist adevărat – nu a putut ră-
mâne fără însemnele acestora” (Iosif Sava, 
Constelaţia Madrigal).

Prin versiunile sale interpretative, Ma
rin Constantin ne îndeamnă să perce
pem propria noastră idealitate şi fru
museţe. Viziunile sale ne sunt repere şi 
impulsuri pentru înstăpânirea imensei 

bogăţii lăun
trice de care 
d i s p u n e m . 
Când lumea 
aceasta se va 
linişti şi su
fletele uma
nităţii vor că
uta din nou 
audiţia mu-
zicii sferelor, 
viziunile lui 
Marin Con
stantin vor 
prinde con
tur şi se vor 
actualiza de 
dincolo de 
timp.

C on s i d e r 
că trebuie să 
trăim certi
tudinea că 
spiritul nea
mului ro
mânesc nea 
hărăzit un 
visător, un 
zburător din 
zările muzicii 
şi ale perfec

ţiunii interpretative, care a purtat nume
le de Marin Constantin. Acest mare in
terpret român este un nod al artei corale, 
precedat de un lung ventru, după care 
urmează o nouă dilatare. Eu zic: maes
trul Marin Constantin are dreptul la ne
uitarea noastră şi abia de acum înainte 
va fi descoperit în strălucirea irizată a 
personalităţii sale. Nea lăsat opera prin 
care trebuie săl înţelegem şi săl vene
răm pentru darul făcut prin propriul 
autodafè, înţeles ca jertfă dar şi ca act de 
credinţă.

Marin Constantin ar fi putut fi un om 
politic influent sau un director cu velei
tăţi reale în domeniul artistic, dar nu sa 
pierdut întrun destin complicat şi nici 
nu sa împăcat cu o glorie falsă faţă de 
predestinarea sa. A rămas statornic vo
caţiei de a fi cel dintâi în interpretarea 
muzicii corale din epoca modernă. ■

Conf. univ. dr. Ioan Golcea
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