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Şomajul în rândul 
tinerilor europeni

De ce să-ți faci 
o grădiniță?

Cunoscuta asistentă a emisiunii „Răi 
da’ buni” a Antenei 2, Natalia Mateuț, fi ica 
fostului dinamovist Dorin Mateuț, a fost 
trimisă în judecată la Oradea, alături de alte 
18 persoane, într-un dosar al procurorilor 
DIICOT care privește un grup profi lat pe 
skimming, fraude fi nanciare realizate cu 
carduri bancare.

La Cluj funcționează 30 de grădinițe 
de stat și vreo alte șapte private. Realitatea 
arată că nu sunt sufi ciente. La o singură 
grădiniță din Mănăștur erau înscriși 75 de 
copii în trei grupe, deși standardele spun 
că nu ar trebui să fi e mai mult de 10 copii la 
o grupă. Bătălia pentru un loc la grădinița 
de stat a ajuns să genereze corupție și pre-
caritate.

Bereczki Barna, alpinist, și Gal 
Laszlo, fotograf, sunt doi vo-

luntari din Covasna, care continuă 
munca începută în urmă cu cinci ani 
în echipă cu englezul Paul White și 
prietenul lor Balint Botond. Acum fac 
echipă bună cu fotograful englez Victo-
ria Hillman de la National Geographic 
și lucrează la un proiect fi nanțat din 
fonduri americane, care își propune să 
facă lumină asupra lumii misterioase 

din pădurile virgine ale Transilvaniei. 
De curând au sărbătorit cel mai frumos 
cadou pentru ei, premierea documen-
tarului „Life of Predators” care a avut 
loc în Washington. Acest documentar 
răsplătește într-un fel munca volun-
tarilor români.  Proiectul lor în care 
au crezut „Transylvania Wildlife” i-a 
convins pe specialiștii de la Nation-
al Geographic să vină în Transilva-
nia și să fi lmeze. Din păcate, românii 

prețuiesc mai puțin bogăția verde a 
Carpaților. În unele zone împădurite, 
aceștia au devenit dușmanii lor, prin 
tăierile abuzive și totala lipsă de 
respect față de natură. Există însă și 
oameni, chiar dacă foarte puțini la 
număr, care își dedică toată energia 
pentru conservarea pădurilor și prote-
jarea viețuitoarelor din aceste teritorii 
amenințate de pieire. Mai multe de-
talii în paginile 6-7.

BBC: Filmul românesc intră într-o nouă eră

BBC elogiază Noul Val al cinematografi ei românești într-o analiză semnată de Alison Frank, notând că fi lmul 
Love Building este ”cel mai de succes fi lm independent lansat vreodată în România”. 

Scanează codul QR alăturat sau intră pe transilvaniareporter.ro şi afl ă ce s-a întâmplat la Festivalul 
de Film de la Varşovia. 
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Când Vestul 
salvează Estul

25% 
suprafaţă împădurită mai are România din 
80% cât avea, acum situându-se sub me-
dia UE. Activiștii clujeni au trimis o petiție 
Primăriei Cluj-Napoca, pentru oprirea 
„mutilării lente și de durată a pădurilor”. 

CIFRA ZILEI   |   ECOLOGIE  

ECONOMIE   |   STATISTICĂ pag. 8

Natalia Mateuț făcea 
shopping cu carduri clonate

În prezent, una dintre problemele 
arzătoare ale Uniunii Europene este cea a 
ratei șomajului în rândul tinerilor sub 25 
de ani. Statisticile Eurostat arată că acesta a 
înregistrat o creștere cu aproximativ 50% în 
ultimii cinci ani. În iulie, şomajul din Europa 
s-a menţinut la nivelul record de 12,1%, în 
timp ce rata șomajului în rândul tinerilor a 
ajuns la 24%.

Pădurile fac din Carpaţii româneşti o comoară naturală nepreţuită într-un continent care 
de mult şi-a pierdut astfel de comori sălbatice. Ceea ce dumneavoastră încă aveţi aici în România, 

a devenit de o raritate extremă. Foarte multe ţări europene au puţine sau nu le-au mai rămas deloc 
astfel de păduri. Pădurile în� oritoare vor �  înlocuite cu peisaje mohorâte, goale, pe care le vedem în 

scenele de încheiere ale celui mai recent � lm cu James Bond”, prințul Charles de Wales.
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SATU MARE

2,5 milioane lei pentru 
reabilitarea termică  
a trei blocuri 

Trei blocuri din Satu Mare având în to-
tal 124 de apartamente vor fi reabilitate ter-
mic cu finanţare europeană obţinută prin 
intermediul Programului Operaţional Re-
gional 2007-2013. Contractul de finanţare, 
în valoare totală de peste 2.5 milioane de 
lei, a fost semnat luni la ADR Cluj.  Este 
vorba despre primul contract semnat din 
cele patru cereri de finanţare depuse de 
Primăria Satu Mare şi acceptate de ADR 
Cluj. „Cele patru cereri de finanţare acceptate 
deja au o valoare totală de peste 10,2 milioane 
de lei. Pentru una dintre aceste cereri, luni, 
la ADR Cluj, a fost semnat deja şi contractul 
de finanţare. Licitaţia de execuţie a lucrărilor 
va fi organizată doar după ce vor fi semnate 
şi celelalte trei contracte de finanţare” – a 
declarat Liliana Măgurean. Cu finanţarea 
obţinută prin intermediul celor patru 
cereri acceptate de ADR, în Satu Mare vor 
fi reabilitate termic în total 15 blocuri. Pe 
lângă cele patru cereri, până la sfârşitul 
anului, Primăria Satu Mare va depune la 
ADR Cluj încă trei cereri de finanţare pen-
tru reabilitarea termică a încă zece blo-
curi. (Stela Tudor)

SCUMPIRI

Pompa absoarbe preţul 

Prețul carburanților se va majora cu 
6% în urma noilor măsuri care vor fi in-
troduse de la 1 ianuarie 2014, însă compa-
niile petroliere vor fi nevoite să absoarbă 
jumătate din această creștere, pentru a 
menține consumul, astfel că scumpirea la 
pompă va fi de doar 3%, a declarat, marți, 
pentru AGERPRES, analistul economic 
Ionel Blănculescu 

„Există voci care vorbesc de o creștere 
explozibilă a prețurilor, însă piața reglează 
cel mai bine lucrurile. Modificările vor duce 
la o creștere de 6% a prețului carburantu-
lui, însă cam jumătate din această majo-
rare va fi absorbită de companiile care vând 
carburantul. Ele își permit acest lucru,  
uitați-vă ce profituri au, iar perspectiva 
scăderii consumului le va obliga pe companii 
să suporte ele jumătate din scumpire. Astfel 
că, la pompă, eu estimez că va fi o creștere de 
3%”, a arătat Blănculescu.

El a explicat că, pe lanțul economic, o 
astfel de scumpire a carburanților va duce 
la o creștere de 0,6% — 0,7% la prețul pro-
duselor finite, având în vedere ponderea 
cheltuielilor cu combustibilul.

Prima condamnare pentru 
fraudă cu fonduri europene
 SATU MARE

Fostul director al Centrului 
Regional de Plăţi pentru 

Dezvoltare Rurală şi Pescuit 6 
Nord-Vest Satu Mare, Ioan 
Marchiș, a fost condamnat la un 
an si șase luni de închisoare de 
Curtea de Apel Oradea pentru 
că a obținut ilegal o finanțare 
nerambursabilă de la Uniunea 
Europeană pentru ferma sa de 
vaci. Instanța a dispus suspen-
darea condiţionată a executării 
pedepsei principale pe durata 
unui termen de încercare de 3 ani 
şi 6 luni. Ioan Marchiș a declarat 
recurs imediat după aflarea deci-
ziei Curții de Apel. Aceasta este 
prima condamnare pronunțată 
pentru o fraudă cu fonduri euro-
pene din județul Satu Mare.

Și director și patron
Ioan Marchiș a fost acuzat de 

DNA de înşelăciune, fals în in-
scrisuri sub semnătură privată şi 
folosire sau prezentare de docu-
mente şi declaraţii false care au 
avut ca rezultat obţinerea pe 
nedrept de fonduri din bugetul 
general al Comunităţii Europene.

Ioan Marchiș, în prezent avocat 
în cadrul Baroului Sălaj, a fost acu-
zat că în iunie 2005, prin interme-
diul firmei Com Adrianca SRL, a 
încheiat un contract de finanţare din 
fonduri SAPARD pentru proiectul 
„Modernizare fermă de bovine 
în localitatea Doba”, obţinând il-
egal o finanțare nerambursabilă de 
47.287  de lei. Marchiş, pe vremea 
respectivă era atât adminstrator la 
firma respectivă, cât şi director la 
Centrul Regional de Plăţi pentru 
Dezvoltare Rurală şi Pescuit 6 Satu 
Mare.

Potrivit rechizitoriului DNA, 
în derularea proiectului Marchiş 
a implicat mai multe societăţi 
comerciale, unde a fost sau este 
acţionar sau administrator, dar şi 
persoane apropiate din anturajul 
său, cu ajutorul cărora a reuşit să 
creeze un circuit financiar prin 
care a întocmit o serie de facturi 
şi alte documente de plată.

Trebuie  
să ramburseze 
109.000 lei
În timpul procesului, fostul di-

rector regional al SAPARD a negat 
toate acuzaţiile aduse la adresa lui 

� NEMULȚUMIRI�LA�BORȘA

Aproximativ 20 de borşeni, 
reprezentanţi ai Composesoratului 
Borşa, s-au prezentat marţi la Prefectura 
Maramureş pentru a-şi cere drepturile. 
Potrivit actelor pe care aceştia le-au 
adus, Composesoratului îi revin, prin 
hotărâri definitive şi irevocabile, date de 
instanţă, nu mai puţin de 17.000 de hec-
tare de pădure.  Ei au câştigat în instanţă 
această suprafaţă în urmă cu mai bine 
de opt ani, dar nici până azi nu au in-
trat în posesia ei. „Avem sentinţe defini-
tive şi irevocabile din 1 iunie 2005 şi pro-
cese verbale de punere în posesie. Suprafaţa 
trebuia validată de Comisia Judeţeană de 
Fond Funciar şi trebuie emis titlul de pro-
prietate, lucru care nu s-a întâmplat în 
ultimii opt ani”, a precizat Dan Lazăr, 
avocatul Composesoratului. Mai mult, 
oamenii spun că sunt purtaţi de ani de 
zile de autorităţi pe drumuri şi nu li se 
face dreptate, aşa că au decis să vină 
„la judeţ” să-şi ceară dreptatea. „Ne tot 
poartă de ani de zile şi îşi bat joc de noi. Cu 
dreptatea în mână, cu actele şi deciziile de la 
instanţă şi nu ni se dă pădurea la care avem 
dreptul. Nişte hoţi! Patru prefecţi ne-au 
purtat în opt ani pe la uşile lor”, a declarat 
Matei Mihali, preşedintele Composesor-
atului Borşa. 

Reprezentanţii borşenilor au avut 
un dialog cu vicepreşedintele Con-
siliului Judeţean Maramureş, Gabriel 
Valer Zetea, dar şi cu prefectul An-
ton Rohian. Petenţii şi-au prezentat 
solicitările şi au cerut soluţii. „Este 
prima dată când aud de aceste probleme. 
Ne-ar trebui trei ţări să dăm la toată lumea 
suprafeţele solicitate. Din păcate s-a ajuns 
la astfel de situaţii pentru că instanţa nu 
a precizat şi amplasamantele suprafeţelor 
retrocedate”, a subliniat Gabriel Valer 
Zetea, vicepreşedintele Consiliului 
Judeţean Maramureş. La final, prefect-
ul de Maramureş a venit şi cu rezolva-
rea parţială a conflictului, respectiv a 
decis punerea în posesie imediată cu 
suprafaţa de 1.100 de hectare, iar Co-
misia Locală de Fond Funciar Borşa să 
se întrunească de Urgenţă pentru a in-
dentifica diferenţa de pădure.

Pentru că de mai bine de opt ani nu au 
fost ascultaţi de autorităţi şi nu au primit 
ceea ce li se cuvine, borşenii spun că vor 
pleca la Bruxelles pentru a protesta în 
faţa autorităţilor europene. „Facem greva 
foamei şi protestăm în faţa CEDO, Comisia 
Europeană şi Consiliul Europei. Cât timp? 
Până ni se va face dreptate”, a concluzionat 
Matei Mihali.

 Anca Miklos

Păduri retrocedate de două ori

de procurori şi a spus că nu a făcut niciun 
abuz. „Este falsă acuzarea. În primul rând, când 
am accesat acele fonduri europene prin SAPARD, 
eu nu am fost adminstrator la firma respectivă, ci 
asociat unic. În perioada în care am ocupat funcţia 
de director SAPARD, am delegat-o pe fosta mea 
soţie în funcţia de adminstrator. În al doilea rând, 
înainte să depun cerere pentru fondurile respec-

tive, am avut acordul forului superior al SAPARD 
Bucureşti”, a spus Ioan Marchiş.

Curtea de Apel Oradea l-a obligat pe 
Ioan Machiș la plata sumei de 47.287 de lei 
cu titlul de despăgubiri şi a sumei de 61.700 
lei, majorări de întârziere , către Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

 Ciprian Fabian
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Natalia Mateuț făcea shopping  
la Amsterdam cu carduri clonate

Cât despre amorezul vedetei, Valentin 
Petrișor, în cazul lui și a altor două per-
soane, Cătălin Veveriță, zis „Veve” respec-
tiv Iuliu Ciorba, arestat în prezent în Un-
garia, cauza a fost disjunsă, cei trei fiind în 
continuare cercetați pentru falsificare de 

instrumente de plată electronice, de 
procurorii DIICOT Bihor. 

 Laura Gal

 ORADEA

Cunoscuta asistentă a emisiunii 
„Răi da’ buni” a Antenei 2, Natalia 

Mateuț, fiica fostului dinamovist Do
rin Mateuț, a fost trimisă în judecată 
la Oradea, alături de alte 18 persoane, 
întrun dosar al procurorilor DIICOT 
care privește un grup profilat pe skim
ming, fraude financiare realizate cu 
carduri bancare.

Potrivit rechizitoriului întocmit 
de procurorii DIICOT, vedeta a ajuns 
inculpată la Oradea după ce a fost 
„dată în gât” chiar de unul dintre li-
derii grupării, Emil Tudor, zis Ciorbă, 
manager la Bamboo SA București.  Din 
ancheta care s-a întins pe o perioadă 
de mai bine de doi ani, gruparea era 
coordonată de Emil Tudor, respectiv Le-
ontin Niță și Gheorghiță Iancu, cei din 
urmă deținuți în Penitenciarul Rahova 
și a acționat în perioada 2010 – 2011 pe 
teritoriul României, Olandei și Germa-
niei, unde falsificau carduri bancare iar 
apoi efectuau tranzacții frauduloase, re-
spectiv achiziții de bunuri de lux și re-
trageri de numerar. 

Escortă la shopping
Vedeta Antenei 2 e acuzată de aface rile 

derulate de grupare în București și la Am-
sterdam, unde a și fost arestată cinci zile 
în aprilie 2011, fiindu-i imputat faptul că, 
în perioada 25 martie – 1 aprilie 2011, „a 
contribuit la punerea în circulație în diferite 
magazine de lux a mai multor carduri clon-
ate”. Nu singură, ci atât împreună cu Tu-
dor, cât și cu iubitul ei din acea perioadă, 
Valentin Petrișor, zis „Dinte”, un cunoscut 
paparazzo din Capitală și fost fotbalist la 
Pandurii Târgu-Jiu. Petrișor era chiar unul 
dintre cei care falsificau instrumentele 
electronice de plată.  Potrivit procurorilor 
orădeni, rolul starletei era de a-i însoți 
pe Tudor și Petrișor,  girându-le astfel o 
încredere mai mare în magazine „mai 
dulci”, adică unde vânzătorii erau mai 
suspicioși cu privire la modul în care achi-
tau contravaloarea bunurilor cumpărate. 

Dependentă  
de cumpărături
Mai mult decât atât, zic procurorii,  

vedeta chiar l-a îndemnat pe Petrișor să 
continue cu falsurile și afacerile cu car-
duri. „Era disperată să-și cumpere tot felul 
de bunuri, articole de îmbrăcăminte și de 
valoare, comportându-se în așa fel încât parcă 
nu ar mai fi văzut astfel de bunuri niciodată”, 
se specifică în rechizitoriu. Acuzația este 
întărită cu declarația dată de Emil Tudor, 
unul din liderii grupării, care a susținut 

în fața procurorilor că  „Petrișor mi-a cerut 
să mergem cât mai curând în Amsterdam, 
întrucât prietena lui, Natalia Mateuț, l-a 
disperat ca să meargă să-i cumpere haine și 
încălțăminte. Mateuț a fost persoana care a 
insistat, atât pe lângă mine, cât și pe lângă 
prietenul ei, să mergem la Amsterdam să 
cumpărăm bunuri cu cardurile falsificate”. 

O dulce murdară
Membrii grupării comentau dese-

ori despre Natalia Mateuț și iubitul ei, 
Valentin Petrișor, povestind cum cei 
doi „se drogau pe rupte”.  „Mie când 
mi-o zis că-i paparazzi, n-am crezut. I-am 
zis «Du-te mă în p…a mea de drogat ce 
ești!». Zic «Cum dracu te primesc ăia acolo, 
că te droghezi în ultimul hal». Îl știe toate 
vedetele, toate nebuniile. Dacă-l vezi cât e 
de uscat! Bă, dar ce dulce era ea, (Natalia 
Mateuț, n.r.), să mor eu, când se rupe așa, 
și cu ochii ăia… Are o privire. Mamă, cât 
fumam cu el în Cofee shop. Seară de seară. Și 
Natalia aia fumează de rupe! Nu altceva”, 
spunea Adrian Varadi, unul din mem-
brii grupării, într-o discuție telefonică 
interceptată de procurori. 

Scăpată în Amsterdam
Cardurile erau folosite în maga-

zinele de lux din capitala Olandei, ca 
de pildă Burberry, Chanel, Hugo Boss. 
Aici, vedeta TV a și fost arestată, la în-
ceputul lunii aprilie 2011, împreună cu 
iubitul ei și Emil Tudor, după o partidă 
de shopping în care au spart aproape 
80.000 de euro. La percheziția făcută de 
autoritățile olandeze în camera de hotel 
în care stăteau Natalia Mateuț și Valen-
tin Petrișor, anchetatorii au găsit valize 
întregi cu haine, încălțăminte și acce-
sorii de lux. Și nu numai! 

Potrivit actului de acuzare al DII-
COT, Natalia își cumpărase, și câteva ac-
cesorii erotice, polițiștii olandezi găsind 
în bagajul ei, o cravașă, o pereche de 
cătușe pentru sex și un vibrator Lelo pe 
care dăduse 140 de euro. 

Din fericire pentru ea, în timpul 
audie rilor de la Amsterdam, Emil Tu-
dor și Valentin Petrișor au negat că ar fi 
avut vreo implicare în afacerile lor, mo-
tiv pentru care a și fost exonerată. Cei 
doi, însă, au fost condamnați, Petrișor la 
8 luni de închisoare cu executare, iar Tu-
dor  la 6 luni de închisoare cu executare. 

Bătaie pentru Nati
Între timp, gruparea a ajuns și în 

atenția procurorilor DIICOT Oradea 
unde, patru dintre membri au încercat 
să dea un „tun” de 80.000 de lei. Este 
vorba despre Daniel Pup, 36 ani, din 

Oradea, Pavel Nelu Păntrunţaş, 34 ani, 
din Braşov şi Anca Mihaela Friesenhahn, 
24 ani, absolventă a Academiei de Ştiinţe 
Economice Bucureşti, care s-au folosit de 
două carduri cu care mai apoi au încercat 
să scoată bani din contul unei societăţi 
pentru a-i vira în contul unui membru al 
grupării.

Poliţiştii aflaseră, însă, de afacere şi au 
introdus un investigator sub acoperire în 
afacere, care a pretins că este adminis-
tratorul firmei. Ca atare, în momentul 
în care Anca Friesenhahn a intro-
dus unul din carduri pentru a face 
tranzacţia de bani, a fost prinsă în 
flagrant.

Ca urmare, imediat după ce 
au fost eliberați din Olanda, 
Mateuț, Petrișor și Tudor au 
fost chemați și ei la Oradea, 
pentru declarații. Iar pen-
tru că Tudor nu mai era 
de acord să-i țină vedetei 
„spatele”, acesta a dat-o 
pe mâna procurorilor. 

Gestul a stârnit 
furia lui Petrișor, 
în mai 2013, s-a 
întâlnit cu Tudor 
în clubul Boa din 
București unde 
cei doi s-au și luat 
la bătaie, Petrișor 
r e p r o ș â n d u - i 
că e „sifon” și 
l-a amenințat că 
„dacă declară despre 
implicarea fetei în 
Amsterdam și el va 
face unele declarații 
în dosarul de la Oradea 
despre prietena lui”, 
se spune în rechizito-
riul procurorilor. Cine era 
fata? O maramureșancă, 
Ioana Țurcanu, în prezent 
economistă la societatea 
Lou-Lou Boutique SRL 
București. 

La judecată
Încercările lui 

Petrișor de a-și pro-
teja fosta iubită nu 
au avut, însă, succes, 
căci în final vedeta a 
fost pusă, și ea, sub 
învinuire, iar acum a 
fost trimisă în judecată, 
alături de ceilalți mem-
bri ai grupării, procesul 
urmând să se deruleze la 
Tribunalul Bihor și riscă 
pedepse între 3 și 12 ani.
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Un studiu IRES ne 
arată că peste 90% din 
români cred în Dumn-
ezeu, în existența su-
fletului și  în îngeri. Și 
totuși, doar unul din 

cinci români merge în mod regulat 
la biserică. Ceilalți preferă probabil 
o relație personală cu Dumnezeu. Bi
serica se bucură de încrederea publică 
a doi din trei români. E o instituție 
respectabilă față de multe altele, dar 
cota ei de încredere a scăzut constant 
în ultimii ani de la 85% la 64%. E o 
schimbare semnificativă de percepție, 
ce ne confirmă că nici Biserica 
Ortodoxă Română nu poate fi ocolită de 
impactul mediatizării unor scandaluri 
din interiorul ei sau în legătură cu ea. 

După ’89 am demolat fabricile și uzi
nele construite de generația părinților 
noștri, dar am început să ridicăm bis
erici întrun ritm ce pare o răzbunare în 
fața istoriei recente, când bisericile au 
fost demolate sau mutate pentru a face 
față cartierelor muncitorești. Azi avem 
peste 18.000 de biserici în România. 
La cinci biserici noi, sa construit doar 
o singură școală nouă. Piesa cea mai 
importantă din acest efort frenetic de 
a ridica lăcașuri de cult este Catedrala 
Mântuirii Neamului. Peste ani și ani 
de zile, numele patriarhului Daniel va 
rămâne în istorie legat pentru eterni
tate de monumentala clădire ce o va 
concura pe cea a Parlamentului. Cat
edrala Mântuirii Neamului va fi un soi 
de kilometru zero al ortodoxismului 
românesc, punctul din care credința 
ortodoxă va radia peste întreaga 
națiune.  Sacrificiile construirii ei vor fi 
date uitării, la fel cum sa întâmplat și 
în cazul marilor catedrale catolice, atât 
de mult admirate azi.

Și totuși, ridicăm ziduri, dar dis
trugem biserica din noi. Așa mia spus 
odată un preot de țară din Ardeal. 
„Pentru realizarea acestui vis megaloman, 
distrugem tot. Preoții nu se mai ocupă de 
partea spirituală a bisericii, au devenit 
colectori de biruri sau donații, agenți de 
vânzări pentru lumânări, icoane, cărți și 
calendare bisericești. Bani, bani, bani și 
iarăși bani! Asta ni se cere. Oamenii cu 
vocație, cu har nu mai sunt prețuiți, un 
preot bun e cel care aduce bani. Facem 
trafic cu speranțele oamenilor. Spre ce ne 
îndreptăm? Ridicăm ziduri, dar distru-
gem biserica din noi”.  

Nu știu cât de reprezentativ e 
punctul acesta de vedere pentru sluji
torii bisericii ortodoxe, dar e un sem
nal. Am mai stat de vorbă și cu unii 
primari de comune, care au confirmat 
existența unei  presiuni privind colec
tarea de bani pentru Catedrala Mân
tuirii Neamului. De pildă, se spune că 
episcopii vin să sfințească o biserică 
numai dacă primesc câteva mii de 
euro donație pentru megaproiectul 
patriarhal. Se spune, dar nu știm 
dacă e și adevărat. Dar simplul fapt 
că oamenii au suspiciuni de acest gen 
mă face să cred că potențiala viciere 
sub semnul banului a corpului bise
ricesc și a relației dintre biserică și 
credincioși pare să fie plauzibilă. Nu 
știu dacă înalții prelați au uitat sau nu 
lecția intrării în templu a lui Iisus, dar 
știu că Biserica ar trebui să fie o poartă 
spre credință, un spațiu de rugăciune, 
o cale spre comuniunea cu Dumnezeu 
și atât. Obsesia pentru arginți nu e un 
lucru bun. Banul e întotdeauna ochiul 
dracului și strângerea de comori în 
cer, nu pe pământ ar trebui să fie un 
deziderat valabil și pentru oamenii 
bisericii, nu doar pentru credincioși. 

Biserica din noi

Dan Jurcan,
sociolog

Dar preoții sunt și ei oameni, au 
slăbiciunile lor, iar poporul român 
a găsit în înțelepciunea lui soluția la 
această disonanță etică: „să faci ce zice 
popa, nu ce face popa”.  Nu prea sunt de 
acord cu această zicală populară, pen
tru că preotul ar trebui să fie un model 
de comportament în comunitate, iar 
biserica, un izvor de morală. De aceea, 
impostura în sutană e impardonabilă. 

Am cunoscut, dea lungul anilor, 
preoți extraordinari, cu dedicație 
pentru ceea ce fac, oameni  capabili 
să îți insufle iubirea față de Dumn
ezeu cum puțini știu să o facă.  Pentru 
ei, oamenii au fost și sunt dispuși să 
iasă în stradă și nu puține au fost ca
zurile în care comunitățile sau opus 
unor decizii venite de la mitropolie, 
prin care preotul satului era înlocuit 
de un altul agreat de la centru.  Mulți 
dintre preoți sunt iubiți dea dreptul 
pentru că au har, sunt cinstiți, știu să 
adune comunități în jurul lor și sunt 
adevărați lideri locali. Dar există și 
oportuniști cu patrafir care nu au 
nimic dea face cu vocația de preot. 
Pentru ei a fi preot e doar o meserie, o 
sursă de profit și atât. Am auzit unele 
legende despre modul în care se iau 
examenele în facultățile de teologie 
sau despre cât mai costă o parohie prin 
București sau aiurea. Ulterior, sumele 
plătite înalților prelați se recuperează 
tot pe seama credincioșilor. Prefer 
însă să cred că sunt simple legende, 
deși la cât de coruptă e țara asta, mie 
greu să cred că biserica a fost ferită de 
o astfel de ispită. 

În ultimii ani au existat însă mai 
multe scandaluri de corupție pe sea
ma unor reprezentanți ai bisericii. Am 
remarcat o atitudine destul de ostilă 
a reprezentanților patriarhiei față de 
presă. De fiecare dată când jurnaliștii 
scriu despre preoți sau înalți prelați, 
totul e interpretat ca un atac murdar 
la adresa bisericii. Biserica ar trebui să 
fie mai tolerantă și mai transparentă. 
Când arhiepiscopul Tomisului a 
promis unui jurnalist sub acoperi
re că îl va ajuta să fie preot pentru 
câteva mii de euro, mesajul public a 
fost că totul e o înscenare. Înscenare 
sau nu, tentația mitei a existat. Ulte
rior, înaltul prelat a mai fost acuzat 
de corupție, dar nu sa mai întâm
plat nimic. Patriarhia română nu se 
grăbește să își facă curățenie în pro
pria curte, iar personajul în cauză e în 
același scaun de mare prelat. Ne mai 
mirăm apoi că încrederea în Biserică 

începe să scadă. Un alt scandal a fost 
cel al cimitirelor private, când biseri
ca a amenințat inițial că nu va oficia 
ceremonii de înmormântare pentru 
cei care își cumpără locuri de veci în 
cimitirele private. De fapt, problema 
o reprezenta concurența și pierderea 
monopolului asupra concesiunii lo
curilor de veci. Moartea a devenit o 
afacere bună, nu? Ultimul scandal 
e legat de recomandarea patriarhiei 
pentru credincioși de a folosi pentru 
pelerinaje centrele de turism ecume
nice înființate de biserică, agențiile 
de turism obișnuite neavând „binecu-
vântarea patriarhiei” pentru  a organiza 
vizite de pelerinaj.  Și aici e vorba de 
bani, nu de altceva. 

E drept că, sub autoritatea noului 
patriarh, B iserica O rtodoxă Română 
a înflorit financiar.  Biserica are acum 
zeci de mii de hectare de pădure și 
teren arabil, clădiri importante, trus
turi de presă și afaceri cu profit de 
milioane de euro. Presa susține că 
numai la Sfânta Parascheva ar fi fost 
încasate peste 2 milioane de euro pe 
cruciulițe, icoane și alte obiecte de 
cult. Nici bunăstarea preoților nu 
poate fi ignorată. Unii dintre ei stau în 
case noi și au mașini scumpe. Alții nu 
pot fi mai bogați decât comunitățile pe 
care le păstoresc. Dar până unde poate 
merge mercantilismul în sutană? Și 
cât de mult mai vrea biserica ortodoxă 
să acumuleze și să își întindă tenta
culele întrun spațiu ce în alte țări e 
de mult secularizat? Care vor fi pe 
termen lung efectele iubirii fariseice 
pentru arginți asupra credincioșilor? 
Mai e biserica ortodoxă un factor de 
modernizare a acestei națiuni sau nu? 
Iată câteva întrebări al căror răspuns 
va trebui să îl dăm la un moment dat. 

Oamenii de rând vin la biserică 
pentru că ei cred că biserica e o poartă 
spre credință. Însă credința stă în noi, 
nu în zidurile patriarhului. Cei care 
sunt mai puțin practicanți își aduc 
aminte de divinitate și de biserică 
atunci când conștientizează finitudin
ea sau experimentează slăbiciunea. 
Toți vin cu inima deschisă și adesea 
își pun sufletul în palmele preoților 
pen tru că astfel cred că mai pot avea 
o rază de speranță. Speranța de a fi 
mai bun sau de a nu mai fi bolnav.  
Speranța de fi iubit, iertat sau de a 
fi salvat. Cei mai mulți dintre preoți 
știu că speranța nu se vinde pe arginți. 
Dar oare cât mai costă un dram de 
speranță în dealul Mitropoliei?

Se spune că episcopii vin să s�nțească o biserică numai  
dacă primesc câteva mii de euro donație pentru megaproiectul 
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Obsesia pentru arginți nu e un lucru bun. Banul e întotdeauna 
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Începe Festivalul  
Temps D’images

IGNORANŢĂ 

Legea ce obligă  
televiziunile să aibă 
săptămânal emisiuni 
culturale, respinsă

Senatul a respins, marţi, la solicitarea 
preşedintelui Traian Băsescu, o lege care 
obliga radiodifuzorii să rezerve săptămânal 
cel puţin 120 de minute pentru emisiuni 
sau ştiri cu conţinut cultural sau educa-
tiv. Comisia pentru cultură a Senatului a 
recomandat plenului respingerea cererii 
de reexaminare a şefului statului şi adop-
tarea iniţiativei pentru modificarea Legii 
504/2002 a audiovizualului aparţinând 
deputatului PNL Mirel Taloş, în varianta 
transmisă spre promulgare, însă raportul 
acestei comisii a întrunit în plen 91 de vo-
turi „împotrivă”, doar 10 voturi „pentru” şi 
şase abţineri.

Proiectul de act normativ stabilea, de 
asemenea, obligaţia ca radiodifuzorii care 
difuzează programe de televiziune speciali
zate în ştiri să rezerve săptămânal cel puţin 
30 de minute pentru acelaşi tip de emisiuni. 
Prin cererea de reexaminare, formulată în 
ianuarie 2012, preşedintele Traian Băsescu 
solicita respingerea acestei iniţiative legis-
lative, deoarece „impunerea unor condiţii şi 
limite în ceea ce priveşte conţinutul programe-
lor furnizate de radiodifuzori nu este oportună, 
limitând liberatatea presei”. Anterior votului 
dat în Senat în calitate de for decizional, 
Camera Deputaţilor a hotărât să respingă 
cererea de reexaminare a preşedintelui şi să 
menţină legea în forma trimisă spre prom-
ulgare.

NEMULŢUMIRE

Scrisoare de protest  
a cineaştilor români  

Peste 40 de cineaşti, printre care Cristi 
Puiu, Corneliu Porumboiu, Nae Caran-
fil, Radu Muntean, Ada Solomon, Tudor 
Giur giu (foto), protestează, întro scrisoare 
deschisă adresată premierului Victor Pon-
ta şi Ministrului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, Liviu Dragnea, 
faţă de două dintre prevederile proiect
ului Legii descentralizării. Potrivit film-
reporter.ro, unul dintre puncte stabileşte 
ca o cotăparte de 50% din veniturile la 
Fondul Cinematografic să treacă în ad-
ministrarea consiliilor şi primăriilor lo-
cale, cu scopul întreţinerii, reabilitării sau 
construirii de noi cinematografe. Cineaştii 
susţin că această măsură va afecta drastic 
finanţarea producţiei de film, în condiţiile 
în care România este singura ţară din Eu-
ropa care nu acordă niciun ban de la buget 
pentru sprijinirea ei. Singura resursă 
rămâne Fondul Cinematografic, consti-
tuit din procente impuse pe bani privaţi, 
prin lege. Dacă, în 2007, la Fond sau 
colectat 40.000.000 de lei, în 2012, suma 
sa diminuat până la 25.000.000 de lei. O 
a doua măsură, care va afecta distribuţia 
şi exploatarea filmelor în România, este de 
a trece toate sălile de cinema din reţeaua 
RADEF în grija administraţiilor locale, în 
ciuda faptului că, după transferul iniţial a 
107 astfel de cinematografe, doar trei din-
tre ele şiau păstrat destinaţia. Cineaştii 
propun ca 26 din cele 37 de săli rămase 
să fie transferate în subordinea Centrului 
Naţional al Cinematografiei sau a Minis-
terului Culturii, să fie renovate, digitali-
zate şi reunite întro reţea de difuzare a 
filmelor de artă.
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 SOLIDARITATE

O nouă ediţie a Festivalului „Temps 
D’images” îi aşteaptă pe clujeni 

în perioada 9 - 17 noiembrie, de data 
aceasta cu o temă care potrivit organi-
zatorilor a venit în mod natural. 

„Solidaritatea”, tema de anul acesta 
a Festivalului „Temps D’images”, este 
relevantă în primul rând în contextul 
actualelor evenimente sociale care se 
desfăşoară la nivel naţional, a declarat 
Miki Branişte, directorul Festivalului 
Temps D’images. „La ediţia de anul trecut 
am văzut că viitorul are un autor colectiv, 
că ţine foarte mult de implicarea fiecăruia 
dintre noi în societate. Lansăm în cadrul 
celei de-a 6-a ediții „Temps D’images” o se-
rie de întrebări despre ceea ce ne face să fim 
împreună, să empatizăm, să fim deschişi faţă 
de cei diferiţi, despre mecanismele interioare 
care declanşează sentimentul solidarităţii. 
Spectacolele, dezbaterile şi celelalte eveni-
mente invitate în programul festivalului 
ne vor prezenta perspective artistice asupra 
unor evenimente marcate de solidaritate sau 
de lipsa acesteia”, a spus Miki Branişte. 
„Prin spectacolele pe care le invităm nu 
dorim să spunem apăsat că realitatea este 
într-un fel sau altul, ci vrem să lansăm 
discuţii care pot duce la dialog şi care lasă 
publicul să ajungă la concluziile şi opi-
niile proprii. De când au început protestele 
privind Roşia Montană, din acel moment 
am auzit foarte des cuvântul solidaritate, 
de ambele părţi. Ne-am dat seama că este 
tot mai dificil să distingi între discursuri. 
Toată lumea pretinde solidaritatea, dar nu 
ştim unde ne plasăm fiecare dintre noi cu 
adevărat”, a atras atenţia Miki Branişte. 

Festival şi în cartiere
Spre deosebire de alte evenimente 

care se desfăşoară în Cluj, Festivalul 
încearcă să ajungă şi la locuitorii din car-

tiere. „Fiindcă avem şi teme sociale şi poli-
tice vrem să deschidem discuţia asupra festi-
valului, precum şi o punte de comunicare cu 
locuitorii din Mărăşti sau din Mănăştur”, a 
precizat Lala Panait, coordonator de co-
municare. În acest an, alături de locaţiile 
deja comune de desfăşurare a eveni-
mentelor, respectiv Fabrica de Pensule, 
Casa Tranzit sau Cinema Mărăşti, or-
ganizatorii le dau întâlnire clujenilor şi 
la Sala Radio, Studioul „Radu Stanca” 
al Facultăţii de Litere sau Facultatea de 
Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afaceri
lor. Un alt loc de întâlnire va fi „L’Atelier 
Café” de pe strada Memorandumului.

Teatru, film, performance
Timp de nouă zile organizatorii 

propun publicului nouă spectacole de 
teatru, cinci spectacole de dans, trei 
performanceuri, două proiecţii de 
filme, patru dezbateri, un workshop, 
două prezentări şi lansări. Artiştii 
internaţionali invitaţi în acest an provin 
din Franţa, Germania, Polonia, Cehia 
şi Republica Moldova.  De asemenea, 
în cadrul acestei ediţii, se lansează cea 
dea treia ediţie a Platformei Indepen
dente de Artele Spectacolului, între 13 
şi 16 noiembrie. Printre spectacole şi  
evenimente se numără: „Tipografic Ma-
juscul” de Gianina Cărbunariu, „Con-
gresul extraordinar al Candidaţilor 
la Preşedinţie” realizat de colectivul 
de artişti sub numele „Candidata la 
Preşedinţie”, „Punct Triplu” de Bogdan 
Georgescu, „Dreaming România” de 
Mihai Pintilei, „Nu neam născut în lo-
cul potrivit” de Alice Monica Marinescu 
şi David Schwartz, „Familia Offline” 
de Radu Apostol şi Mihaela Michailov, 
dezbatere online cu Dan Perjovschi 
despre rolul artistului în societate şi 
multe alte evenimente. Tot în acest an 
a fost creată o secţiune specială şi pen-

tru artiştii tineri şi cu un mare potenţial, 
absolvenţi în 2013. 

Trecut şi viitor
Unul dintre evenimentele „de 

rezistenţă” ale Festivalului în acest 
an este intitulat „Trecut şi viitor. A 
se manevra cu grijă”, care propune 
publicului o întâlnire cu trecutul din 
perspectiva a ceea ce se întâmplă 
astăzi. „Ne interesează şi vrem să aflăm 
mai multe despre trei evenimente care 
au marcat România: Revoluţia din 1989, 
grevele studenţilor din 1995 şi mişcarea 
Roşia Montană de acum. Prima dată vom 
prezenta documentarul «Everyman: State 
of Fear (1989)», apoi filmările făcute de 
Csilla Konczei în data de 22 decembrie 
1989, după care Vlad Petri ne va arăta ima-
gini cu ceea ce se întâmplă acum, în 2013. 
Toate acestea vor fi urmate de dezbateri”, 
explică organizatorii. Propunerea celor 
două centre culturale partenere festi-
valului, respectiv a Institutului Cul-
tural Francez şi a Centrului Cultural 
German este coproducţia „Notebook”. 
„Este un spectacol foarte invoativ şi an-
gajat din punct de vedere al solidarităţii. 
În spectacol se vorbeşte despre schimbare 
şi despre o noţiune care mă interesează 
mult de când am ajuns în Transilvania, 
respectiv despre decalaj. Poate prin inter-
mediul unui astfel de festival putem afla că 
decalajul este capcitatea unei societăţi de 
a se analiza şi de a se vedea în mişcare”, 
a declarat Benoit Bavouset, directorul 
Institutul Cultural Francez din Cluj. 
La rândul său, Fabian Mühlthaler, di-
rectorul Centrului Cultural German 
a ţinut să precizeze că, deşi ia fost 
teamă ca festivalul să nu fie unul „prea 
politic”,  a ajuns la concluzia că modul 
în care sunt gândite evenimentele iau 
dovedit contrariul.

� Cristina�Beligăr

Biletele pentru  
Festivalul Temps D’images 

pot � achiziţionate la preţul  
de 15 lei şi la reducere  

pentru elevi, studenţi şi 
pensionari, la preţul de  

10 lei. De asemenea,  
doritorii îşi pot cumpăra  

abonmente la preţul de  
50 de lei. Biletele  

sunt diponibile pe  
biletmaster.ro, precum 
şi direct de la Librăria 

Cărtureşti . 
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� BOGĂŢIE

Lupii și urșii Transilvaniei au fost princi-
palii actori ai filmului „Life  of Predators”, 

documentar lansat recent în Statele Unite ale 
Americii. Premiera documentarului realizat 
de National Geographic a avut loc în capitala 
americană Washington, iar, în Europa, același 
film care vorbește despre frumusețea sălbatică 
și mai puțin cunoscută a Transilvaniei va fi 
lansat în zilele următoare.

Pe parcursul a doi ani, în perioada 2011-
2012, fauna şi flora din Carpați, mai precis 
din judeţele Covasna şi Harghita, au fost fil-
mate de faimosul cameraman de la National 
Geographic, Shane Moore, cunoscut pentru 
proiectele „Planet Earth”, cu David Attenbor-
ough (BBC); „Deadliest Catch” (Discovery) şi 
cele de supravieţuire cu Ray Mears. Echipa 
condusă de Shane Moore de la National Geo-
graphic a ajuns în Transilvania după un lobby 
al unui englez îndrăgostit de acest frumos 
ținut românesc.

„Apostolatul”  
lui Paul White în  
pădurile Transilvaniei
Englezul Paul White a cunoscut Transilva-

nia în urmă cu 20 de ani, când a adus ajutoare 
pentru câteva spitale. Atunci și-a dat seama 
„cât de unic și de special este acest loc”. De 
aceea, în anii următori, englezul a continuat 
vizitele în România prilej cu care a des coperit 
că „bogăția verde” a Carpaților se află în peri-

col. „Mi-am dat seama că presiunile fi nanciare ale 
României, ţară care intrase într-o piaţă competitivă 
financiară europeană dură, vor conduce la o inten-
sificare a exploatării şi jefuirii acestor resurse natu-
rale rare şi unice. Presiunea asupra faunei sălbatice 
din cauza degradării pă durilor este evidentă, şi nici 
braconajul nu ajută la situaţia creată. Am simţit 
că trebuie să ajut, chiar dacă într-o mică măsură”, 
declara cu modestie englezul Paul White pen-
tru Transilvania Reporter.

Așa s-a născut în anul 2008 proiectul 
„Transylvania Wildlife” și asociația cu 
același nume. Într-o perioadă în care în 
pădurile secu lare din România aveau loc 
cele mai mari jafuri, englezul Paul White în 
jurul căruia s-au strâns alți trei protectori ai 
pădurilor din județul Covasna îşi propunea 
un proiect îndrăzneț, conservarea unuia 
dintre cele mai mari habitate sălbatice din 
Europa, situat în Carpaţi. Astfel, timp de 
trei ani, pe cheltuiala proprie și fără să se 
descurajeze Paul White, director de proiect, 
împreună cu Bereczki Barna (Barni) - alpin-
ist și fotograf, Gal Laszlo (Laci) - traker și fo-
tograf şi Balint Botond - secretar și fotograf 
au monitorizat fauna sălbatică, au protejat 
animalele sălbatice şi habitatele lor, au spri-
jinit comunităţile locale prin dezvoltarea 
turismului durabil şi au iniţiat programe de 
educaţie privind protecţia mediului în şcolile 
din zona Covasnei. 

Pe rând, au lucrat cu Peter Thacker, direc-
tor adjunct al unei şcoli pregătitoare din Mar-
ea Britanie şi membru al Royal Geographical 
Society. Acesta i-a învățat pe copiii din școlile 
din Covasna cum să respecte natura și le-a 
explicat acestora de ce trebuie să prețuiască 
pădurea și animalele sălbatice.

Au fost alături de o echipă de studenți 
de la Universitatea din Cumbria din Ma-
rea Britanie prezentându-le zonele în care 
se desfăşoară monitorizarea animalelor 
sălbatice. De asemenea, cei patru voluntari 
au făcut echipă bună și cu fotograful englez 
Victoria Hillman. Aceasta a oferit o mână de 
ajutor echipei românești în pregătirea zone-
lor de acces către locurile de observare a 
animalelor, în obținerea unor autorizaţii și a 
logisticii. În anul 2010 sosise însă timpul unor 
proiecte de și mai mare anvergură. Protecto-
rul englez al pădurilor din Carpați a început 
discuţiile cu National Geographic privind 
o colaborare. „Discuţiile au durat mai mult de 
jumătate de an. Ne-am angajat să-i sprijinim în 
realizarea unui documentar privind animalele 
sălbatice şi biodiversitatea Munţilor Carpaţi. Spre 
bucuria noastră, aceştia au acceptat propunerea”, 
spune Barni, omul care face și muncă de bi-

rou, dar se cațără și pe munte din dragoste 
pentru natură.

Pădurile Carpaților casă  
pentru 5.000 de urși
În urma colaborării cu echipa de la Na-

tional Geographic a rezultat documentarul 
„Life of Predators”, lansat în urmă cu doar 
câteva zile în Statele Unite ale Americii. Lupii 
și alte animale sălbatice la fel de spectaculoa-
se din pădurile Transilvaniei pot fi admirate 
în mai multe episoade de iubitorii naturii 
sălbatice din întreaga lume. De asemenea, di-
rectorul proiectului „Transylvanian Wildlife” 
fotograful englez Victoria Hillman descrie 
bogățiile pădurilor din Transilvania prin re-
portajele sale de pe site-ul www.nationalge-
ographic.com: „Întoarcerea la Transilvania: 
Ultimul mare bastion al animalelor sălbatice 
din Europa”, „Minunata lume a artropode-
lor”, „O vizită la sanctuarul urșilor”. „Munții 
Carpați sunt bastion pentru ursul brun european, 
cu o populație estimată la aproximativ 5.000 de 
urși . România se estimează a fi casa a aproxima-
tiv 35 % din totalul populației de urs brun din 
Europa . Rezultatele noastre sunt încurajatoare, 
dar vor fi alte opt luni și vom avea un set complet 
de rezultate cu privire la numărul populației din 
cadrul site-ului de cercetare”, scrie Victoria Hill-
man în unul dintre cele mai recente reportaje 
ale sale. 

Pentru voluntarii români, munca alături 
de specialiștii străinii a însemnat nu numai 
o experiență în plus, ci și achiziționarea 
unei logistici mai bune. Asociația National 
Geographic a apreciat eforturile românilor 
și a hotărât să sprijine financiar demersurile 
întreprinse de ei prin proiectul „Transylva-
nian Wildlife”. Din primăvara acestui an, 
echipa restrânsă din Covasna care acum este 
formată doar din Laci și Barni, are în dotare 
camere infraroșii, echipamente foto, lentile și 
aparate, și o mașină de teren care pot fi fo-
losite în monitorizarea „prădătorilor”: lupi, 
urși, vulpi, râși etc animale care trăiesc în 
pădurile din Transilvania. Mai precis, cei doi 
români împreună cu fotograful englez Vic-
toria Villman care vine frecvent în România 
supraveghează animalele sălbatice dintr-o 
zonă împădurită cu fag și conifere din regiu-
nea Ciomad - Balvanyos, județul Covasna. 
„În zona respectivă, facem observații, fotografii, 
filmulețe care vor furniza datele necesare pentru 
un studiu  privind animalele sălbatice din toată 
Regiunea Carpatică. Se va stabili felul în care 
arată ecosistemul și în baza acestor studii se va ști 
ce este de făcut pe viitor”, explică Barni. 

Circulație intensă  
pe potecile din pădure.  
Cei mai „plimbăreţi”  
sunt cerbii și urșii
Rezultatele strânse până acum sunt 

îmbucurătoare, lucru recunoscut și de Vic-
toria Hillman care coordonează activitatea 
voluntarilor români: „Rezultatele noastre sunt 
încurajatoare, dar vor fi alte opt luni până când 
vom avea un set complet de rezultate cu privire 
la numărul populației de animale sălbatice din 
cadrul site-ului de cercetare. Am înregistrat pes-
te 15 specii diferite de la soareci la urși  și unele 
comportamente interesante. (...)  În următoarele 
câteva luni, vom împărtăși cu voi imaginile cap-
turate de camere. Aceste imagini sunt o parte 
esențială a cercetării noastre, deoarece ne permit 
să avem o introspecție în lumea viețuitoarelor din 
pădure, într-o manieră non-intruzivă, 24 de ore 
pe zi, să surprindem comportamente diferite”. 

Pentru a putea strânge cât mai multe 
date și imagini din locurile mai puțin um-
blate de oameni cei doi voluntari, Laci și 
Barni, au mai ales în această perioadă de 
toamnă mult de umblat: „Laci a făcut școală 
de ranger. Stă foarte mult în pădure. În această 
toamnă a stat mai mult în pădure decât acasă. 
Îl ajut cu datele culese de pe camere pe care le 
stocăm pe carduri de memorie”, afirmă Barni, 
alpinistul.

Să cutreieri locuri umblate doar de lupi 
sau urși înseamnă să trăiești senzații unice. 
Acum printre brazii și fagii din pădure este 
mare forfotă: „În pădure este mare nebunie. 
Chiar în zonele apropiate de sate te poți întâlni 
oricând cu un urs sau vreun cerb. Urșii și cerbii 
sunt foarte activi, circulă mult. Comparativ cu 
astă-vară urșii sunt grași, au luat câteva kilo-
grame în plus. Dar în iarnă lucrurile se vor mai 
liniști, animalele se vor retrage. Pe timpul iernii 
și porcul mistreț se mișcă foarte puțin. Doar 
vulpile vor umbla foarte mult, pe un teritoriu 
mult mai întins”. 

Se taie ca-n codru. Inclusiv 
în parcurile naționale
Cum o bună parte din timp și-l petrec 

în pădure, cei doi protectori ai animalelor 
sălbatice nu au cum să nu observe activitatea 
forestieră din anumite zone împădurite. „Se 
taie mult. Nu există vale în care să nu auzi dru-
jbele și copaci căzând la pământ”. Nu puține 
sunt cazurile în care oameni care culcă la 
pământ brazii sau fagii atunci când sunt 
văzuți o iau la sănătoasa: „30%-40% din tăieri 

sunt ilegale, după reacția oamenilor. Aceștia fug, 
nu stau de vorbă cu noi și atunci știm că ceva 
este în neregulă”.  Totuși, comparativ cu anii 
trecuți, tăierile s-au diminuat, dar, în zonele 
mai feri te, masacrarea pădurilor continuă. 
„Dacă se exploatează legal este ok, dar dacă se 
taie jumătate de pădure asta înseamnă un dezas-
tru. Nu ar trebui să se întâmple asta, dar, din 
păcate, se întâmplă chiar în parcurile naționale 
protejate de lege. De curând am fost în Piatra 
Craiului. Acolo sunt fețe de munte care au rămas 
fără pădure. S-a scris în presă despre situația 
dezastruasă, însă tot nu se opresc tăierile. Par-
curile naționale ar trebui îngrijite ca un parc din 
oraș, vin turiști, se plimbă, fac drumeții. Dar 
dimpotrivă, aici pădurea dispare cum nici nu-
ți vine să crezi”, trage un semnal de alarmă 
Barni. 

Despre acest fenomen îngrijorător, tăieri 
ilegale în zone care ar trebui protejate, a 
vorbit și prințul Charles al Marii Britanii. În 
mesajul său transmis la lansarea documen-
tarului Wild Carphatia III care a avut loc la 
sfârșitul lunii trecute la București atrăgea și 
el atenția: „În anumite zone deja este prea 
târziu şi situaţia se înrăutăţeşte în fiecare zi. 
Se estimează că România pierde 3 hectare de 
pădure virgină pe oră. Iar jumătate din acest 
fenomen se petrece în zone care ar trebui să 
fie protejate.

Prințul Charles de Wales, în același me-
saj, a apreciat importanța pădurilor virgine 
din Carpați: „Munţii Carpaţi din România 
cuprind cele mai vaste zone de pădure virgină 
din Europa Centrală şi de Est. Aceste păduri 
sunt o adevărată sărbătoare a biodiversităţii, 
excepţional de bogate atât ca faună, cât şi ca 
floră. Pădurile găzduiesc cea mai mare populaţie 
supravieţuitoare de urşi bruni, lupi şi lincşi din 
Europa, dar şi o treime din toate speciile de plan-
te europene. Aceste păduri funcţionează drept 
coridoare pentru migraţia multor specii”. 

Defrișarea pădurilor  
virgine=peisaje mohorâte 
pentru copiii noștri
Indiferența, defrișarea continuă ar putea 

transforma pădurile românești în peisaje 
mohorâte, lipsite de animale a avertizat 
prințul Charles: „Pădurile fac din Carpaţii 
româneşti o comoară naturală nepreţuită, într-
un continent care de mult şi-a pierdut astfel de 
comori sălbatice. Ceea ce dumneavoastră încă 
aveţi aici în România a devenit de o raritate 
extremă. Foarte multe ţări europene au puţine 
sau nu le-au mai rămas deloc astfel de păduri. 
Spre exemplu, în trecutul nu foarte îndepărtat, 
aveam în Marea Britanie păduri magnifice, 
întinse, însă le-am defrişat, astfel încât în prezent 
au rămas doar câteva pâlcuri de copaci răzleţi şi 
cea mai mare parte a faunei a dispărut. Ceea ce 
s-a întâmplat în Munţii Scoţiei constituie un 
avertisment pentru ceea ce s-ar putea petrece cu 
Munţii Carpaţi, dacă nu-i protejaţi. Pădurile 
înfloritoare vor fi înlocuite cu peisaje mohorâte, 
goale, pe care le vedem în scenele de încheiere ale 
celui mai recent film cu James Bond”.

Aceste mesaje au puterea să schimbe vi-
ziunea de până acum a  autorităților, dar și 
pe cea a românilor, oameni de rând, privind 
atitutinea față de conservarea comorii verzi 
a Carpaților. Păstrarea intactă a pădurilor, a 
lumii animalelor sălbatice și faunei diverse 
ar trebui să fie motoul ministrului mediu-
lui, al oamenilor care trăiesc în aceste teri-
torii, al autorităților cu putere de decizie în 
acest sens. Din păcate, exploatările fores-
tiere din ultimi ani au demonstrat că româ-
nii nu conștientizează cât de valoroase sunt 
pădurile din România și de ce străinii, pre-
cum prințul Charles, socotesc că ele fac din 
Carpați o „comoară naturală neprețuită”. 

Vestul, tot mai îndrăgostit  
de „sălbăticia ascunsă”  
a Transilvaniei
În tot acest timp, această „comoară 

neprețuită” atrage din ce în ce mai mulți 
turiști străini uluiți de ce pot descoperi: 
păduri virgine în care trăiesc animale 
sălbatice de multă vreme dispărute în alte 
zone ale Europei. După ce prințul Charles 
al Marii Britanii a restaurat mai multe case 

Ultimul mare bastion al animalelor sălbatice din Europa 
Întoarcerea la Transilvania:

Cu cei de la National Geographic am petrecut o perioadă  
intensă, ore în şir petrecute zilnic în pădure, încercând  

să atingem toate obiectivele din proiect. Am avut �ecare un rol  
bine de�nit, însă cel mai activ a fost Gal Laszlo, el conducând  

practic majoritatea incursiunilor în pădure”, Bereczki Barna

săsești și a susținut realizarea documentarelor 
„Wild Carpathia”, a crescut interesul turiștilor 
pentru Transilvania și pentru Carpații 
românești. Acest fenomen este simțit și de cei 
doi voluntari, protectori ai pădurilor din Cov-
asna: „Din punct de vedere științific, Carpații au 
fost prea puțin studiați atât în timpul comunismu-
lui, cât și în perioada de după cea a ani lor 90. Vestul 
abia cum descoperă cât de sănătos este ecosistemul 
pe care îl avem. În Transilvania a început să vină 
foarte multă lume. Sunt englezi care vin să stea 
pentru câteva zile în casele restaurate de prințul 
Charles. Sunt turiști care vin să meargă pe munte, 
să viziteze castele, iar alții chiar pentru a face docu-
mentare”.  Munca din respect pentru natură a 

voluntarilor din Covasna i-a adus în România 
și pe specialiștii din cadrul Asociației National 
Geographic din Statele Unite, iar implicarea 
acestora într-un proiect de cercetare privind 
populația animalelor sălbatice din Carpați 
este un mare câștig. Cercetările din teren vor 
alcătui un studiu referitor la domeniul amintit 
mai sus, pentru care, la ora actuală, nu există 
date precise, nu se cunoaște  numărul ani-
malelor, starea de sănătate a speciilor etc. În 
final, studiul va îmbunătăți imaginea despre 
viața din „sălbăticie” și pe baza lui se vor 
putea stabili politicile de urmat pe viitor. 

 Tia SÎRCA
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Şomajul în rândul 
tinerilor europeni
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 CONTEXT

În prezent, una dintre problemele 
arzătoare ale Uniunii Europene este cea a 
ratei șomajului în rândul tinerilor sub 25 
de ani. Statisticile Eurostat arată că acesta 
a înregistrat o creștere cu aproximativ 
50% în ultimii cinci ani. În iulie, şomajul 
din Europa s-a menţinut la nivelul re-
cord de 12,1%, în timp ce rata șomajului 
în rândul tinerilor a ajuns la 24%. Chiar 
și în Germania și Austria, țările care stau 
cel mai bine la această categorie, rata 
șomajului în rândul tinerilor sub 25 de 
ani este de 7,6%,  respectiv 8,7%. Pe par-
tea cealaltă a balanței, cu cel mai ridicat  
nivel se afl ă Grecia, cu un procentaj de 
62%, urmată de Spania, unde procentul a 
ajuns la 56,5%. Conform INS, în România, 
la începutul anului, acest procentaj a atins 
22,2%.

Unul dintre răspunsurile Uniunii 
Europeane la această problemă a fost 
adăugarea pe lista priorităților din acest 
an a programelor „Tineret în Acțiune”, 
tema șomajului în rândul tinerilor. „Ti-
neret în Acțiune” este un program al 
Uniunii Europeane ,,ce urmărește să inspire 
un sentiment de cetățenie europeană activă, 
solidaritatea și toleranța în rândul tinerilor 
europeni și să îi implice în conturarea viito-
rului Uniunii.”

Problemele, prin ochii 
celor afectați
În contextul ,,actualei crize de lo-

curi de muncă în rândul tinerilor sub 25 
de ani”, provocările găsirii unui loc de 
muncă odată cu terminarea studiilor, 
discrepanța dintre salariul minim pe 
economie și banii necesari unui trai 
,,minim decent”, au fost  subiectele pe 
care 28 de tineri din România, Bulgaria, 
Italia și Portugalia le-au dezbătut timp 
de 10 zile în cadrul proiectului „Tineret 
în acțiune” - ,,Ideas and Work for a bet-
ter future”, organizat de doi tineri bul-
gari. 

Asen, unul dintre organizatorii 
proiectului, este student la Drept în ul-
timul an. Atunci când vorbește, pare că 
își apără cazul în fața unui judecător. El 
spune că motivația sa pentru organizarea 
acestui schimb de experiență între tineri 
este faptul că ,,la o privire de ansamblu a 
legăturii dintre locurile de muncă oferite și 
absolvenții pe diferite domenii, găsirea unui 
job în domeniul de studii este un fel de mi-
siune imposibilă.” Realitatea confi rmă 
poziția acestuia. Un studiu publicat de zi-
arul bulgăresc Saga arată că, în anul 2012, 
au fost oferite 23.000 de locuri de muncă 
unui număr de 46.000 de absolvenți ai 
facultăților cu profi l economic, iar în do-
meniul științelor umane, 2.000 de locuri 
de muncă au fost dispoibile pentru cei 
24.000 de absolvenți.

 În România, studiul ,,Absolvenții 
recenți de învățământ superior și integrarea 
lor pe piața muncii”, cofi nanţat din Fon-
dul Social European prin Programul 
Operaţional Sectorial pentru Dezvol-
tarea Resurselor Umane 2007-2013- 
,,Investeşte în oameni!”, arată că proble-
ma nu se rezumă doar la disonanța dintre 
numărul locurilor de muncă și cel al 
absolvenților, dar și a calității și cantității 
cunoștințelor însușite pe parcursul anilor 
de studii: ,,absolvenţii consideră că mai mult 
de jumătate (55%) dintre cunoştinţele şi 
abilităţile de care au nevoie la locul de muncă 
au fost dobândite sau deprinse chiar la locul 
de muncă, aproximativ o treime (32%) au 

fost dobândite în facultate, iar 14% au fost 
dobândite în alte împrejurări.” 

Găsirea unui loc 
de muncă în domeniu - 
misiune(a) imposibilă 
Julia este colega lui Asen de proiect 

și membră a organizației non-guverna-
mentale „Professional Forum for Edu-
cation”. Julia a absolvit, în această vară 
Facultatea de Relații Internaționale și 
dorește să își continue studiile cu un 
program masteral în domeniu. Pentru 
ea, găsirea unui loc de muncă este, de 
asemenea, o misiune imposibilă: ,,Acum, 
după ce am absolvit, am văzut cât este de 
greu să îmi găsesc un serviciu în domeniu, 
de aceea, până când acest lucru se va întâm-
pla, prefer să fac ceva semnifi cativ în viața 
mea, cum sunt aceste proiecte, chiar și fără 
profi t (...) decât să lucrez la un call-cent-
er.” Julia spune că una dintre cele mai 
atrăgătoare și bine plătite slujbe alese 
de tinerii absolvenți din Bulgaria este 
cea de la un call center, un loc în care 
,,programul este lejer și salariul decent”. 
Statisticile Eurostat prezintă  o realitate 
ce confi rmă spusele Juliei, joburile de 

la call center fi ind în top cinci cele mai 
căutate slujbe în Bulgaria. În anunțurile 
de angajare, salariul minim pentru un 
angajat la un call center începe de la 500 
de euro pe lună, o sumă de trei ori mai 
mare decât salariul minim pe economie 
în Bulgaria.

Între șomaj 
și un salariu ,,indecent”
O altă problemă dezbătută în cadrul 

proiectului a fost cea a salariilor. Chi-
ar și atunci când își găsesc un loc de 
muncă, fi e el în domeniul de studii sau 
nu, este acesta sufi cient pentru a trăi? 
De la ianuarie 2013, salariul minim pe 
economie în Bulgaria este de 158.50 
de euro. În  România,  salariul minim 
ajunge la 196.80 euro, iar în Portugalia, 
suma se ridică la 565 de euro. În Italia, 
situația diferă. Constituția prevede că 
,,Lucrătorii au dreptul la o remunerație di-
rect proporțională cu cantitatea și calitatea 
muncii lor și, în orice caz, una sufi cientă 
pentru a le asigura lor și membrilor famili-
ilor acestora o existență liberă și decentă.”  
Pe scurt, ,,sună bine, dar nimeni nu știe 
nici cât înseamnă asta, nici ce înseamnă un 
trai decent”, spun participanții italieni. 

În timp ce procentajul salariilor este 
unul mic, rata șomajului în rândul tiner-
ilor crește în fi ecare dintre aceste țări; în 
privința vecinilor din Bulgaria, rata de 
șomaj a ajuns la 32.8%. În Italia s-a în-
registrat cel mai mare procentaj din anul 
1977, depășind 40%. Aceeași situație 
este prezentă și în Portugalia, unde 42% 
dintre tinerii cu vârste sub 25 de ani 
sunt fără un loc de muncă.

La fi nalul proiectului, participanții au 
propuse câteva soluții: investirea în dez-
voltarea personală și profesională, acu-
mularea de experiențe internaționale, în 
termeni de voluntariate și internshipuri, 
începerea practicii din timpul studiilor, 
încercarea de a stabili o piață de schimb 
de experințe la nivel internațional, atât 
în timpul studiilor, dar și după obținerea 
unui loc de muncă. 

 Andrada Lăutaru

BĂTĂLIA PE PIB CONTINUĂ

10.000 de profesori 
vor protesta la Guvern

Peste 10.000 de membri ai Federaţiei Sin-
dicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) care 
cer alocarea a 6% din PIB pentru educaţie, 
au anunțat că vor protesta, miercuri, la 
București, printr-un miting la Guvern și un 
marş până la Palatul Parlamentului, con-
form Mediafax.

Această acțiune are loc după ce luni, 
aproximativ 1.000 de membri ai Federaţiei 
Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret" și 
„Alma Mater” au   pichetat sediul Parla-
mentului, cu aceeași cerință de alocare a   
6% din PIB pentru învăţământ.

„Dacă şi după această amplă acţiune 
vom fi  trataţi cu aceeaşi ignoranţă, dascălii 
vor fi  nevoiţi să închidă şcolile”, a declarat 
preşedintele FSLI, Simion Hancescu.

Reprezentanţii FSLI susţin că princi-
palele modifi cări care se impun sunt rein-
troducerea normei de predare de 16 ore pe 
săptămână pentru personalul didactic care 
are peste 25 de ani vechime în învăţământ 
şi gradul didactic I, decontarea cheltuielilor 
cu naveta cadrelor didactice de la bugetul 
de stat, prin Ministerul Educaţiei; introdu-
cerea prevederilor Legii 315/2006 privind 
stimularea achiziţionării de cărţi sau pro-
grame educaţionale pe suport electronic; 
reintroducerea sporului de doctorat; posi-
bilitatea pensionării anticipate, cu cel puţin 
trei ani înainte de împlinirea vârstei stand-
ard de pensionare, fără diminuarea cuantu-
mului pensiei; acordarea gradaţiei de merit 
şi pentru personalul didactic auxiliar, pre-
cum şi introducerea posibilităţii dobândirii 
de către cadrele didactice a celei de-a doua 
specializări, prin programe de conversie 
profesională, cu fi nanţare de la bugetul de 
stat.

Totodată, alături de alocarea din 2014 
a 6% din PIB pentru educaţie, conform ar-
ticolului 8 din Legea Educaţiei, se găsește 
și propunerea pentru modifi carea acestei 
legi în mai multe puncte, precum cel care 
statuează drepturile și obligațiilor person-
alului didactic.

Sindicaliştii mai cer depolitizarea 
învăţământului, astfel încât, funcția de di-
rector al unității de învățământ să intre în 
atribuțiile colectivului unității, nu a facto-
rilor de ordin politic.

În plus, FSLI vrea regândirea progra-
melor şcolare şi a sistemului de evaluare a 
elevilor, fi ind accentuată latura formativă 
şi nu cea informativă, iar prin evaluare să 
se verifi ce capacitatea elevilor de a aplica 
practic cunoştinţele dobândite.

Sindicaliştii mai cer adoptarea unei legi 
de salarizare, prin care salariile profeso-
rilor debutanţi să crească cu 50 la sută, iar 
raportul dintre salariul de bază maxim al 
funcţiei didactice şi cel minim să fi e de 2:1. 
Nu în ultimul rând, aceştia au mai arătat 
că se impune majorarea salariilor person-
alului nedidactic, având în vedere faptul 
că actualele venituri ale acestei catego-
rii de salariaţi „le permit un trai sub limita 
de subzistenţă”. Mitingul este programat 
miercuri, în interva lul 11.00-12.00. (Andrada 
Lăutaru)

Dacă şi după această 
amplă acţiune vom �  trataţi 

cu aceeaşi ignoranţă, dascălii vor 
�  nevoiţi să închidă şcolile”, a de-

clarat preşedintele FSLI, Simion Hăncescu

O bombă cu efect aşteptat
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Acord de 10 miliarde  
de dolari în domeniul 
gazelor de şist

Documentul, semnat în prezenţa 
preşedintelui ucrainean Viktor Ianukovici, 
prevede ca Chevron să investească pentru 
început 350 de milioane de dolari în ex-
plorarea zăcământului Olesska.

Autorităţile de la Kiev anticipează că 
producţia va atinge 8-10 miliarde de metri 
cubi pe an, în timp ce zăcământul ar putea 
avea rezerve uriaşe de gaze, de 2.980 de 
miliarde de metri cubi.

Dezvoltarea zăcământului Olesska ar 
putea genera o investiţie de până la 10 mi-
liarde de dolari.

Colaborarea cu Chevron este cel mai 
recentă dintr-o serie de acorduri cu giganţi 
energetici, prin care Ucraina vrea să exploa-
teze zăcămintele neconvenţionale de gaze 
şi cele offshore, pentru reducerea cantităţii 
de gaze cumpărate din Rusia.

Preşedintele Ianukovici a declarat marţi 
că acorduri de tipul celui cu Chevron vor 
permite Ucrainei să devină independentă 
energetic până în 2020.

Ucraina, dependentă de importurile de 
energie, a plătit Rusiei 20 de miliarde de 
dolari în ultimii trei ani, pentru gaze natu-
rale, şi susţine că autorităţile de la Moscova 
se folosesc de poziţia dominantă a ţării 
pe această piaţă, pentru a impune preţuri 
exor bitante.

Rusia a avertizat Ucraina săptămâna 
trecută în legătură cu întârzierea plăţii 
unei facturi pentru gaze în valoare de 882 
de milioane de dolari, provocând temeri 
în legătură cu o posibilă nouă dispută a 
preţurilor, asemănătoare cu cele din 2006 
şi 2009. Atunci, Moscova a blocat temporar 
livrările de gaze, nu doar către Ucraina, ci 
şi către unele ţări europene.

Tensiunile dintre Moscova şi Kiev 
s-au amplificat înaintea unei plănuite 
semnări de către Ucraina a unor acorduri 
de liber schimb şi de asociere cu Uniunea 
Europeană, la sfârşitul acestei luni.

TURCIA

Erdogan creează  
o nouă polemică

Premierul islamo-conservator turc Re-
cep Tayyip Erdogan a creat o nouă polemică 
cu privire la locul religiei în societatea turcă, 
criticând caracterul mixt al reşedinţelor 
studenţilor, afirmaţii dezminţite de către 
Guvern. 

„Studenţii fete şi băieţi nu pot să trăiască în 
aceeaşi casă, este contrar structurii noastre care 
este conservator-democrată”, a declarat Er-
dogan duminică, citat luni de ziare, în faţa 
cadrelor Partidului Justiţiei şi Dezvoltării 
(AKP) reunite la Kizilcahamam, la periferia 
capitalei, Ankara.

Potrivit ziarelor Radikal şi Zaman, 
el a adăugat că Guvernul va „superviza  
într-un fel sau altul” această problemă, fără 
să precizeze dacă reşedinţele mixte ale 
studenţilor, tot mai rare în Turcia, vor fi 
despărţite.

În urma unei şedinţe de Guvern, 
purtătorul de cuvânt al Executivului Bül-
ent Arinç a dezminţit afirmaţiile atribuite 
premierului, denunţând „declaraţii inven-
tate”.

„Aceste declaraţii nu au nimic a face cu 
realitatea”, a insistat Arinç în faţa presei. 
„Nu avem absolut deloc intenţia să procedăm la 
un control” al reşedinţelor studenţilor.

Imediat preluate de presă, afirmaţiile lui 
Erdogan au provocat o polemică pe reţelele 
de socializare, unde numeroase voci au 
denunţat un atac împotriva vieţii private.

„«Democratizarea» Turciei lui Erdogan au-
toritaristul este o glumă. Atatürk (Mustafa Ke-
mal, fondatorul Turciei moderne) s-ar întoar ce 
în mormânt”, a scris Wim van Wegen într-un 
mesaj postat pe site-ul de microblogging.

Indienii vor să �e 
primii pe Marte

Marea Britanie spionează Germania de la Berlin
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Documente NSA, divul-
gate în ultimele luni, 

„arată că Agenţia britanică 
GCHQ, împreună cu Statele 
Unite şi alţi parteneri-cheie, 
gestionează o reţea de staţii 
de spionaj instalate pe clădiri 
diplomatice în  lume, care 
interceptează date în ţările 
gazdă", scrie ziarul.

Aceste documente, 
continuă cotidianul, 
„împreună cu fotografii 
aeriene şi informaţii referi-
toare la activităţi trecute 
de spionaj în Germania, 
sugerează că Marea Bri-
tanie gestionează propria 
staţie secretă de ascultări, la o 
aruncătură de băţ de Parlamen-
tul german (...) şi de biroul An-
gelei Merkel de la Cancelarie, 
utilizând echipamente de înaltă 

tehnologie pe acoperişul amba-
sadei”. Potrivit publicaţiei, o 
staţie americană de ascultare 
similară, de pe acoperişul 
Ambasadei Statelor Unite de 
la Berlin, situată la mai puţin 
de 150 de metri de localuri 
diplomatice britanice, a fost 
închisă săptămâna trecută, 
în urma unor dezvăluiri cu 

privire la o presupusă su-
praveghere a telefonului mo-
bil al cancelarului Merkel.

Ziarul se bazează pe 
„imagini în infraroşu de la 

televiziunea germană ARD”, 
înregistrate pe 24 şi 25  oc-
tombrie, care „par să arate că 
echipamentul de spionaj de la 
ambasada americană (...) a fost 
dezactivat”.

ARD, cel mai impor-
tant post public german de 
tele viziune, a difuzat pe 27  
octombrie  imagini în care 

apare acoperişul amba-
sadei americane, situată în 
apropierea Parlamentului, 
şi ambasadelor britanică, 
franceză sau rusă, înregis-

trate cu o cameră termică, 
în care apar degajări de 
căldură provenind de la 
ultimul etaj. Potrivit ARD, 
acest ultim etaj ar putea 
adăposti un centru de 
ascultări.

Însă „autorităţile germane 
par să nu fi remarcat sau au pro-
testat faţă de o potenţială uni-

tate paralelă de supraveghere 
de pe acoperişul ambasadei 
britanice”, continuă The 
Independent, publicând o 
fotografie aeriană în care 
apare un cilindru alb, pe 
acoperişul unei clădiri 
desemnate drept post de 
ascultări GCHQ.

Ziarul apreciază că 
această structură „seamănă 
frapant cu echipamentele 
de spionaj utilizate de către 
GCHQ în timpul Războiului 
Rece în Berlinul de Vest”.

 AL JAZEERA

În cursul zilei de miercuri, 5 noiembrie, 
India a consemnat prima lansare a 

unei rachete inter-planetare fără echipaj 
uman din istoria țării. Astfel, indienii 
încearcă să devină primul stat asiatic care 
să ajungă pe suprafața planetei Marte, 
după ce încercările recente ale Chinei și 
Japoniei au eșuat lamentabil.

Potrivit aljazeera.com, racheta a fost 
lansată de pe insula Sriharikota, din 
sudul Indiei și va transporta un vehi-
cul de explorare cântărind 1,35 de tone. 
Potrivit estimărilor oamenilor de știință 
care au luat parte la proiect, cei 780 de 
milioane de kilometri care despart In-
dia de „planeta roșie” vor fi parcurși în 
aproximativ 300 de zile.

„Mangalyaan” sau „Mars Craft”, așa 
cum este denumit proiectul, presupune 
ca naveta lansată ieri să orbiteze în jurul 
Terrei, după care să execute câteva ma-
nevre tehnice care să preceadă începu-
tul călătoriei propriu-zise spre Marte.

Lansarea a fost una plină de emoții, 
întrucât asiaticii nu au un trecut de 
succes în ce privește misiunile pe Mar-
te.  Aceasta este prima misiune inter-
planetară a Indiei care presupune folo-
sirea unei tehnologii prin care racheta să 
fie autonomă.

„Cea mai mare provocare va fi 
direcționarea navetei spațiale către 
Marte”, a declarat directorul ISRO 
(Organizația Indiană de Cercetare 
Spațială), K Radhakrishnan, citat 
de aljazeera.com. Acesta a primit cu 
mare încântare vestea că după 44 de 
minute de la lansare, naveta a ajuns 
pe orbita Pământului, evenimentul 
fiind sărbătorit cu șampanie la stația 
spațială indiană.

Acestă misiune a fost anunțată în 
urmă cu mai bine de un an  de prim-
ministrul indian, Manmohan Singh, 
imediat după ce o altă misiune a Chinei 
de a ajunge pe Marte eșuase. Proiectul 
a costat 73 de milioane de dolari și 
chiar dacă prețul este semnificativ 
mai mic decât la precedentele misiuni, 
critcii au atacat investițiile statului în 
program de explorare spațială, în con-
textul în care India încă se confruntă 
cu mari probleme economice. În 
replică, guvernul indian a declarat că 
programul spațial în valoare de un 
miliard de dolari este benefic pen-
tru dezvoltarea țării, întrucât permite 
monitorizarea din satelit a resurselor 
și îmbunătățește comunicarea în anu-
mite zone ale țării.

De altfel, India nu se poate lăuda 
cu un istoric plin de succese în acest 

domeniu, după ce în urmă cu cinci 
ani, naveta fără echipaj uman trimisă 
pe Lună și denumită „Chandrayaan” 
a pierdut contactul cu baza. În 2010, o 
nouă misiune a eșuat după ce naveta a 
explodat imediat după lansare.

Asiaticii par să dezvolte un 
adevărat complex în ceea ce privește 
misiunile către planeta Marte. Mai 
mult de jumătate dintre încercări au 
eșuat, cele mai recente fiind cele ale 
Chinei (2011) și Japoniei (2013). Doar 
SUA, Rusia și UE se pot lăuda cu 
încercări reușite de a ajunge pe Marte.

Unul dintre principalele scopuri 
ale programului spațial indian este 
găsirea de rezerve de gaz-metan pe 
Marte, prin care s-ar proba teoria con-
form căreia Planeta Roșie poate găzdui 
forme primitive de viață. În 2012, misi-
unea de explorare „Curiosity” a negat 
această posibilitate, după ce au fost 
găsite doar elemente de metan în at-
mosfera marțiană.

Prima misiune de explorare pe 
Marte a fost realizată de Statele Unite, 
care a trimis cu succes un robot pe 
suprafața planetei, acesta reușind să 
transmită pe pământ date și imagini. 
NASA a anunțat că va mai trimite încă 
o navetă fără echipaj uman spre Marte 
în data de 18 noiembrie.

Agenţia britanică GCHQ, împreună  
cu Statele Unite şi alţi parteneri-cheie, gestionează  

o reţea de staţii de spionaj  
instalate pe clădiri diplomatice în  lume,  
care interceptează date în ţările-gazdă
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 SUDOKU

Soluţia: în numărul următor

Soluţia partidei de sudoku 
de numărul trecut este:

Horoscop - 06 noiembrie

Berbec 
(21 mar. - 20 apr.) 
Relaţia cu prietenii este 
mulţumitoare, dar nu vei putea miza 

prea mult pe sprijinul lor. Superfi cialitatea ţi-ar 
putea încurca planurile de azi. În ceea ce priveşte 
sănătatea, aceasta nu este punctul tău forte, aşa 
că încearcă să te odihneşti.

Taur 
(21 apr. - 20 mai)
Azi te laşi pradă comodităţii, ceea ce 
te-ar putea face să rămâi în urmă cu 

anumite treburi. Foloseşte-ţi intuiţia, căci aceasta 
te poate ajuta să depăşeşti cu bine o situaţie 
delicată. Ai şanse să faci cunoştinţă cu cineva care 
te-ar putea ajuta în scurt timp.
 

Gemeni 
(21 mai - 22 iun.)
Rezultatele de azi ar putea fi  
deosebite cu condiţia să nu te 

grăbeşti. Eşti iritat pentru că ţi se pare că situaţia 
nu te avantajează. Vei constata că, fără a face un 
efort deosebit, ai putea realiza ceva mai deosebit. 
Chestiunile fi nanciare sunt prioritare.

Rac 
(23 iun. - 22 iul.)
Vei avea parte de multă alergătură, 
de diverse discuţii, dar şi de un 

acord sau act ce ar trebui semnat. Evită discuţiile 
pe teme fi nanciare. De altfel domeniul acesta se 
va dovedi foarte sensibil, aşa că mare atenţie dacă 
doreşti să faci o investiţie.

Leu 
(23 iul. - 22 aug.)
Din punct de vedere sentimental 
eşti confuz mai ales la începutul 

zilei, dar încetul cu încetul situaţia se va limpezi. 
Proiectele făcute de mai mult timp vor putea fi  
puse în practică. Va fi  mare agitaţie în anturajul tău 
apropiat, dar te descurci.

Fecioară
(23 aug. - 22 sep.)
Această zi va fi  una agitată din 
punct de vedere sentimental. Une-

le nemulţumiri mai vechi ar putea fi  discutate 
şi rezolvate cu bine. Cheltuielile vor fi  destul de 
mari în această perioadă, dar vei reuşi să le faci 
faţă.

Balanţă 
(23 sep.  -  23 oct.)
Ai tendinţa să exagerezi şi nu 
e bine. Partenerul de sufl et 

îşi doreşte mai multă înţelegere. Nu te lăsa 
frământat de chestiuni care sunt de domeniul 
trecutului. Priveşte cu încredere spre viitor, căci 
acolo este şansa ta.

Scorpion 
(24 oct. - 21 nov.)
Eşti într-o permanentă alertă, căci 
te confrunţi cu tot felul de situaţii 

şi nu mai reuşeşti să ajungi la zi cu activităţile în 
care eşti implicat. Capacitatea ta de dialog este 
mai scăzută decât în mod obişnuit. Îţi trebuie un 
pic de linişte.

Săgetător
 (22 nov. - 21 dec.)

Eşti vioi şi plin de iniţiative, dar nu ai 
sufi cientă răbdare pentru ceea ce 

ţi-ai pus în plan. Mintea îţi este plină de idei, dar 
cum eşti cam împrăştiat, nu este cazul să te 
grăbeşti să le pui în practică. Sfatul unui prieten 
ţi-ar putea prinde bine.

Capricorn 
(22 dec. - 20 ian.)
Intervenţia unei rude apropiate ar 
putea determina unele tensiuni în 

relaţia ta cu persoana iubită. Din fericire, con-
junctura este de scurtă durată şi relația revine la 
normal. Evită dialogul în contradictoriu.

Vărsător 
(21 ianuarie - 18 februarie)
Popularitatea ta în rândul per-
soanelor de sex opus va creşte şi 

nu îţi rămâne decât să te bucuri de aprecierile 
acestora. Călătoriile şi activităţile intelectu-
ale îţi vor da posibilitatea să te detașezi de 
nemulţumirile cu care te confrunţi zi de zi.

Peşti 
(19 feb. - 20 mar.)
Te simţi din ce în ce mai obosit 
şi ar fi bine să ceri sprijinul celor 

din familie. Eşti cam nemulţumit de situaţia 
financiară, dar nu este cazul să ai o discuţie pe 
această temă. Dă dovadă de răbdare şi lucrurile 
se vor rezolva de la sine nu peste mult timp.
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Amuzamentul reprezintă o stare 
plăcută pentru fi ecare și totodată 

un mijloc de protecție și tratament. Râ-
sul și surâsul reprezintă un bun mijloc 
de relaxare și totodată de eliminare a 
unor tensiuni lăuntrice.

Se estimează că un copil râde de 40 
de ori pe zi, în medie, pe când un adult  
zâmbește mult mai puțin. Se pare că 
stresul zilnic, grija zilei de mâine, ser-
viciul și o serie largă de probleme ce 
se instalează încet-încet în viața unui 
om se reflectă în starea de optimism și 
de veselie a adultului, acesta devenind 
mai serios, mai sobru sau chiar având 
stări depresive. Din păcate, lipsa din ce 
în ce mai mare a râsului din viața unui 
om se reflectă în starea de sănătate 
a acestuia, căci s-a dovedit că râsul 
protejează de anumite boli și elimină 
eficient stresul, încetinind procesul de 
îmbătrânire.

Râsul contribuie, în mod considera-
bil, la reducerea stresului, la reducerea 
presiunii arteriale, la creșterea toleranței 
la durere (postchirurgicală, migrene, 
artrită, dureri menstruale) și la mărirea 
nivelului de endorfi nă („hormonul 
fericirii”), precum și a unor celule ale 
sistemului imunitar. Râsul favorizează 
oxigenarea organismului, stimulează 
contracțiile diafragmei favorizând 
eliminarea reziduurilor respiratorii, 
participă efi cient în lupta contra stresu-
lui, mărește capacitatea respiratorie (și 
prin aceasta aportul de oxigen), reduce 
tensiunile musculare și arteriale. Din 
punct de vedere al benefi ciilor la nivel 
cardio-vascular, 20 de secunde de râs 
echivalează cu 3 minute de mers rapid.

Cum ne vindecă veselia
„Părintele” acestei terapii a fost Nor-

man Cousins care, în 1964, utilizând 
gândirea pozitivă și umorul, a reușit să 
vindece un pacient de o boală articulară 

ce îi provoca dureri intense, boală care 
la momentul respectiv nu era curabilă. 
Astfel, el își amuza pacientul dându-i 
spre vizionare comedii și administrân-
du-i vitamina C. Norman observase că 
30 de minute de râs îi provocau pacien-
tului o pauză de două ore fără durere. 
Mergând pe această premisă, mai multe 
luni pacientul a primit un tratament 
prin... râs. Rezultatele au fost uimitoare, 
boala a dispărut complet.

Ideea acestei terapii a fost adoptată 
mai târziu, la începutul anilor ’80, de 
către medicul Patch Adams căre își tra-
ta pacienții îmbrăcat în haine de clovn, 
amuzându-i în fi ecare zi. În India, în 1995 
a fost creat primul „club de râs” de câtre 
doctorul Madan Kataria, iar ideea a fost 
de un mare succes internațional, astfel la 
momentul actual existând peste 1.000 de 
astfel de cluburi în întreaga lume.

Nu există o metodă standard a aces-
tor terapii, astfel că centrele unde se 
practică terapia prin râs adoptă diverse 
metode care le sunt accesibile. De obicei 
terapiile se fac în grup (dezvoltă comu-
nicarea, deschiderea și totodată „con-
tagierea” prin râs) în special dimineața 
pentru ca întreaga zi să fi e minunată. 
Pacienții fac mai întâi o mică încălzire ce 
constă în exerciții de respirație profundă 
pentru oxigenarea organismului și se 
adoptă și tehnici de râs provocate cu 
ajutorul exercițiilor de stretching și de 
respirație, care fac parte din tehnicile 
yoga. 

Soluțiile pentru a râde sunt nu-
meroase, râsul putând fi  stârnit prin 
glume, comedii, diverse jocuri distrac-
tive etc. Fiecare dintre noi ar trebui să își 
propună ca zilnic să râdă măcar câteva 
minute. Spre exemplu, notați bancurile 
preferate, pozele care vă stârnesc râsul 
și clipurile, salvați-le și vizionați în fi e-
care zi câteva dintre acestea și altele noi. 
Exagerați o situație comică prin râs.

Cel mai plăcut tratament: 
terapia prin râs
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Steaua forţează venirea 
primăverii, la Basel

LIGA I 

5.000 de euro pentru 
acţiunile lui „U”

Revenit în urmă cu puţină vreme în 
fruntea clubului de fotbal Universitatea 
Cluj, pe care de altfel l-a deţinut mereu în 
proprietate din 2009 încoace, Florian Wal-
ter mai lansează o „bombă”. Conform site-
ului ofi cial al clubului, omul de afaceri ar 
fi  făcut o ofertă concretă de cumpărare a 
acţiunilor pe care Consiliul Local al Muni-
cipiului Cluj-Napoca le deţine în procent 
de 0,51% la FC Universitatea Cluj SA.

Ceva mai mult de cinci mii de euro oferă 
Walter pentru pachetul de acţiuni deţinut 
de autorităţile locale, mai exact 26.571,6 de 
lei. Afaceristul bucureştean îşi justifi că de-
mersul precizând că doar aşa primăria ar 
avea cadrul legal pentru a investi la rândul 
său 1 milion de lei în clubul Universitatea 
Cluj. „Acţionarul majoritar al clubului SC 
FC Universitatea Cluj face o ofertă fermă de 
cumpărare a acţiunilor pe care Consiliul Local 
le deţine în cadrul clubului. Primarul Emil Boc 
a declarat în repetate rânduri că are pregătiţi 
1 milion de lei, dar aceşti bani nu pot fi  alocaţi 
deoarece Consiliul Local este acţionar la ambele 
cluburi de fotbal din Cluj-Napoca. Acţionarul 
majoritar al FC Universitatea Cluj face acest 
efort fi nanciar pentru a veni în sprijinul Con-
siliului Local al municipiului Cluj-Napoca şi 
de a crea un cadru legal pentru a ajuta fotbalul 
clujean”, se arată pe site-ul clubului din 
Cluj-Napoca.

Conform ofertei de cumpărare pub-
licate pe site-ul grupării universitare, 
preţul de achiziţie propus de Florian Wal-
ter mai solicită ca oferta de cumpărare să 
fi e înscrisă pe ordinea de zi a următoarei 
şedinţe a Consiliului Local al Municipiului 
Cluj-Napoca. (Patrice Podină)

Începe o nouă aventură în Cupa României

LIGA 1, ETAPA A 13-A
VINERI, 1 noiembrie

Ceahlăul - Săgeata 2-1 (2-0) 

SÂMBĂTĂ, 2 noiembrie

Pandurii - FC Vaslui 1-2 (1-0) 
Corona - Steaua 1-1 (1-0) 

DUMINICĂ, 3 noiembrie

Concordia - CFR Cluj 0-0 (0-0) 
Astra - Gaz Metan 3-1 (2-1) 
Dinamo - FC Brașov 2-1 (1-0)  

LUNI,  4 noiembrie

„U” Cluj - Viitorul 3-1 (2-0) 
Petrolul - ACS Poli 0-0 (0-0) 
Oțelul - FC Botoșani 2-1  (0-1)

1. Steaua 11 9 2 0 27-7 29
2. Astra 12 8 2 2 29-11 26
3. Petrolul 13 7 5 1 18-9 26
4. Pandurii 13 7 2 4 30-17 23
5. Ceahlăul 13 5 5 3 17-12 20
6. Dinamo 13 5 4 4 20-14 19 
7. Gaz Metan 13 5 4 4 17-16 19 
8. FC Botoşani 13 5 4 4 14-17  19 
9. CFR Cluj 13 4 6 3 16-16 18
10. Poli Timişoara 13 4 4 5 13-15  16 
11. Năvodari 13 4 3 6 12-22 15 
12. Concordia 10 4 2 4 12-14  14 
13. Oţelul 13 4 2 7 14-25  14 
14. FC Braşov 13 2 4 7 13-18 10 
15. Viitorul 12 2 4 6 6-20  10 
16. FC Vaslui 12 5 2 5 13-11 9 
17. „U” Cluj 13 1 4 8 10-25  7 
18. Corona Braşov 13 1 3 9 8-20  6
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 CUPA ROMÂNIEI

Echipa masculină de rug-
by Universitatea Cluj îşi 

începe parcursul în Cupa 
României, ediţia 2013, chiar 
sâmbătă (9 noiembrie), iar 
primul adversar este CSR 
Callatis Manglia. Ediţia din 
acest an a Cupei României 
se va derula după un nou 
desfăşurător, din cauza re-
tragerilor anunţate de mai 
multe echipe între care şi 
Dinamo Bucureşti. 

Visează 
la semifi nale
În urma tragerii la sorţi, 

meciurile din optimile de 
fi nală ale Cupei sunt: CSR 
Callatis Mangalia - Univer-
sitatea Cluj, RCM Galaţi 
- CSM Bucureşti, RC Ste-

jarul Buzău - CSM Baia 
Mare, CSU AV Arad - RCM 
Timişoara, CS Lions Arad 
- CSA Steaua Bucureşti, 
Metrorex Bucureşti - RCJ 
Farul Constanţa. Politehnica 
Agro Iaşi şi RC Bârlad sunt 
câştigătoarele singurelor 
două partide disputate în 

etapa precedentă şi sunt cal-
ifi cate direct în sferturile Cu-
pei. 

„În SuperLigă a avut un se-
zon în care, în ciuda schimbărilor 
majore în ceea ce priveşte lotul 
echipei, am obţinut nişte rezul-
tate satisfăcătoare din punct de 

vedere sportiv, chiar dacă nu am 
reuşit să ne încadrăm în obiecti-
vul stabilit la începutul anului 
competiţional, locul 5 la fi nalul 
campionatului. În consecinţă ne 
dorim un parcurs cât mai lung 
în Cupa României. Am început 
deja pregătirea pentru viitorul 
sezon şi primele teste pentru 
noi sunt tocmai aceste meciuri 
din Cupă. Anul trecut am avut 
un parcurs foarte bun şi suntem 
datori să repetăm performanţa”, 
a declarat managerul echipei 
„U” Cluj, Lorin Cantor.

În ediţia precedentă a 
Cupei României Universi-
tatea Cluj s-a califi cat până în 
semifi nalele competiţiei, as-
censiunea alb-negrilor fi ind 
întreruptă de CSM Ştiinţa 
Baia Mare, deţinătoarea tro-
feului.

 Patrice Podină 

 LIGA CAMPIONILOR

Codaşă în grupa E a Ligii Campio-
nilor, cu un singur punct acumulat 

după trei jocuri, Steaua Bucureşti are o 
singură variantă în meciul din etapa a 
IV-a, contra elveţienilor de la FC Basel, 
victoria. Un succes în Ţara Cantoanelor 
ar păstra şanse reale pentru campioana 
României să se califi ce în fazele supe-
rioare ale competiţiilor continentale, 
iar un eşec ar însemna eliminarea roş-
albaştrilor.

Reghecampf 
mizează pe viteză
Antrenorul campioanei României, 

Laurenţiu Reghecampf, a testat mai 
multe formule de joc în precedentele 
meciuri din Liga Campionilor însă, de 
fi ecare dată, echipa sa a ieşit din teren 
fără să fi  cunoscut satisfacţia unui suc-
ces în cea mai importantă competiţie 
europeană intercluburi. Doar egalul cu 
Basel de la Bucureşti a mai păstrat ceva 
speranţe de califi care pentru gruparea 
bucureşteană. „Obsedat” de noţiunile 
de pressing şi recuperarea mingii, 
Reghecampf va miza cu siguranţă, 
în meciul din Elveţia, pe jucătorii de 
viteză din cele două fl ancuri, Alex 
Chipciu, respectiv Adi Popa. De altfel 
ultimul dintre aceştia a fost şi servan-

tul pentru Tatu, autorul singurului gol 
stelist din actuala ediţie de Champions 
League.

„Am spus după fi ecare joc că trebuie 
să privim înainte, cu optimism, fi ecare joc 
din Liga Campionilor. E adevărat că avem 
şanse mici să mergem mai departe în Ligă, 
dar atâta vreme cât matematic aceste şanse 
există, datoria noastră este să credem în noi 
şi în şansa noastră. Ştim că FC Basel este 
o echipă solidă, am văzut acest lucru şi în 
partida tur de la Bucureşti, foarte important 
este să evităm greşelile pe care le-am făcut 
atunci şi să forţăm pe segmentele la care le 
suntem superiori”, a declarat Laurenţiu 
Reghecampf, la plecarea din România.

Revine la sistemul 
de succes
În ediţia trecută de campionat, Steaua 

s-a remarcat în mod deosebit prin forţa 
fi zică, prin pressing-ul necruţător şi prin 

viteza dezvoltată pe faza de contraatac. 
Ulterior, tehnicianul Stelei a încercat 
mai multe formule de joc, dar a revenit 
în ultimele zile la clasicul său 4-2-3-1, 
cel care a transformat echipa militară 
într-una invincibilă pe plan intern. După 
ce s-a convins de forţa defensivă a echi-
pei elveţiene, în jocul tur de la Bucureşti, 
Reghecampf a insistat la ultimele şedinţe 
de antrenament pe faza de recuperare 
la mijlocul terenului, tocmai pentru 
a-i ţine departe pe elveţieni de poarta 
lui Tătăruşanu. În atac, Steaua va miza 
încă o dată pe inspiraţia şi execuţiile 
neconvenţionale ale lui Piovaccari, dar 
şi pe pătrunderile din linia a doua ale 
lui Tănase şi Bourceanu. În benzile lat-
erale viteza lui Chipciu şi Popa ar trebui 
să facă diferenţa, iar cei doi fotbalişti ar 
trebui să „livreze” centrări de calitate în 
careul advers.

„Toată echipa trebuie să fi e implicată 
100% în abordarea acestei partide. Orice 
lucru care nu va funcţiona în angrenajul 
nostru va crea situaţii difi cile pentru poar-
ta noastră şi exact acest lucru nu vrem să 
se întâmple, dar am încredere în echipă, 
ne-am pregătit la capacitate maximă şi 
ştiu că putem să întoarcem rezultatul de la 
Bucureşti. Am mai făcut acest lucru şi în 
alte meciuri din actuala ediţie a Ligii Cam-
pionilor, trebuie doar să fi m concentraţi 
100% şi să ne facem jocul nostru obişnuit”, 
a mai spus Reghecampf.

0  
victorii are Steaua în cele trei meciuri dis-
putate până acum în grupa E din Liga Cam-
pionilor, cu Schalke, Chelsea şi cu FC Basel
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Principiile unei educaţii sănătoase pot � măsurate  
prin calitatea activităţilor desfăşurate la grupă. O  
educatoare e�cientă îşi manifestă interesul sincer,  

ascultându-i activ pe copii şi comunicând cu aceştia  
mereu. La fel cum �ecare călătorie începe cu primul  

pas, doresc să fac mai întâi prevenţia primară a unor  
probleme emoţionale, cognitive şi de comportament  

astfel încât semintele educaţiei să �e semănate pe un teren 
cât mai fertil şi stabil”, Dora Tronaru, psihologul grădiniţei

 CLUJ-NAPOCA

La Cluj funcționează 30 de grădinițe de 
stat și vreo alte șapte private. Realitatea 

arată că nu sunt suficiente. La o singură 
grădiniță din Mănăștur erau înscriși 75 de 
copii în trei grupe, deși standardele spun 
că nu ar trebui să fie mai mult de 10 copii la 
o grupă. Bătălia pentru un loc la grădinița 
de stat a ajuns să genereze corupție și pre-
caritate. 

Părinții sunt în stare să-și ducă copiii în 
Florești sau la alte grădinițe din comunele 
învecinate, numai să găsească un loc. Mu-
nicipalitatea face eforturi, dar problema 
este departe de a fi soluționată. Chiar și 
atunci când ai găsit un loc la grădinița de 
cartier, se întâmplă să nu fii mulțumit de 
mâncare, de educatoare sau de spațiul im-
propriu. Și ce faci? Cauți o altă grădiniță, 
îți restrângi cheltuielile și cauți o grădiniță 
privată, pentru că, știm bine: copiii noștri 
sunt înainte de toate. 

Dar nici acolo nu sunt destule locuri, 
sistemul privat în domeniul educației este 
la început, iar o grădiniță privată e greu 
de pus pe picioare. Așadar, dacă totuși te 
încumeți, de ce o faci? De cele mai multe 
ori pentru propriii copii și pentru copiii ve-
cinilor, ai prietenilor. Pentru copilărie, pen-
tru copilul din tine.

Daisy of Gruia
Grădinița „Daisy” a răsărit în Gruia 

acum două luni, într-un  cartier sărac în ast-
fel de oferte. Tinerii care au pus „afacerea” 
pe picioare, firește că au un motiv serios să 
se apuce de așa ceva: au o fetiță cu care au 
trecut prin toate încercările posibile și pen-
tru că nu le-a plăcut totul la nicio grădiniță 
au zis, facem noi una! Nu câștigă din asta, 
încă nu au profit și nici nu speră curând 
la așa ceva. Pentru început explorează 
lumea grădinițelor la fel ca niște copii. 
Au toate condițiile pentru o grădiniță la 
standarde europene, de altfel au și început 
documentația de avizare ministerială, dar 
se concentrează cel mai mult pe relația cu 
copiii. Pentru că au învățat din greșelile tu-
turor de până la ei, spun că atenția față de 
fiecare copil este prioritatea lor.

Special-educatoarea
Dacă eşti mamă, cel mai impor-

tant lucru pentru copilul tău este omul 
care-l educă la grădiniţă, apoi la şcoală 
şi mai departe. Ştii în orice moment că 
ce învaţă în primii şapte ani îl va forma 
pentru toată viaţa. Tocmai de aceea, 
edu catoarea este grija numărul unu 
pentru părinţi. Cum gândeşte, cum 
lucrează, ce fel de om este. 

Marinela Pop este educatoare de 
peste 20 de ani. A lucrat în sistemul de 
stat şi în cel privat. Când i s-a propus să 
mergă la „Daisy”,  a zis da, era o posibil-
itate să lucreze la un alt nivel cu copiii, 
în condiţii mai bune.  În plus, salariul 
aici este motivant şi asta o face să simtă 
că merită. „Nu sunt un om al banului, dacă 
eram, nu mă făceam educatoare, dar nici să 
trăieşti sub nivelul aspiraţiilor tale, chiar de-
cente, nu te face mai bun, mai competent”,  
explică  Marinela Pop.  Despre copii, are 
o filosofie aparte, greu de găsit în me-
diul educaţiei formale de la noi. Educa-
toarea spune că le înţelege nevoile şi îi 
lasă să se manifeste: „Copiii au nevoie şi 
să strige, să ştiţi, aşa îşi descoperă vocea, au 
nevoie de mişcare, nu trebuie cenzuraţi, ei 
se dezvoltă doar dacă sunt înţeleşi. Pentru 
noi este important să le stimulăm direcţii pe 
care să meargă, să le deschidem  noi orizon-
turi nu să le închidem”. 

Cum se poate face  
o „grădi” adorabilă
O zi la „Daisy” începe cu o poveste. 

Totdeauna cu o poveste. „Veneam pe stradă, 
azi dimineaţă, spune educatoarea şi m-am 
întâlnit cu Zâna Toamnă!” Şi cum era, cum 
era, întreabă copii. „Avea frunze în păr şi 
rochie de ceaţă şi...” Şi ce făcea, ce făcea? 
Întreabă corul de copiii. Iar povestea o 
continuă tot ei. Chiar şi săptămâna are 
o poveste a ei. Una cu tâlc. Despre fapte 
bune, despre greşeli, despre viaţă. O spun 
în fiecare zi până când toţi copiii o înţeleg. 
Apoi vin proverbele. „Ce ţie nu-ţi place, 
altuia nu-i face.” Buuun, copiii spun tot ce 
ştiu despre experienţele lor, educatoarea 
spune şi ea, esenţialul.  Toată lumea a 
înţeles pentru că apoi vin destăinuirile: 
vezi, când tu ai făcut cutare lucru, eu nu 
am făcut la fel că ştiam că nu e plăcut... 

„Noi credem în teoria inteligenţelor 
multiple”, explică Marinela Pop, „fiecare 
copil este special, are un potenţial anume, 
care trebuie descoperit şi susţinut. Aici 
învăţăm să ne respectăm, să ne apreciem şi 
mai ales, învăţăm cum să învăţăm”. 

De câteva ori, copiii au mers cu educa-
toarea şi părinţii lor să ofere daruri copi-
ilor mai săraci. Au înţeles că există sărăcie, 
că există tristeţe şi că ei pot ajuta. Au fost 
la „Teatrul de oameni mari”, deşi specta-
colul era pentru oamenii mici (e vorba de 

„Povestea porcului”, la Tea trul Naţional) 
iar ei şi-au potolit o curiozitate: au văzut 
cum e la teatrul mare! Au trei cluburi 
opţionale: de înot, la Hotelul Belvedere, 
lângă grădiniţă, de tenis pe terenul din 
apropiere şi de dans, pentru care vine o 
balerină profesionistă. 

Ce să mai vrei când eşti copil şi 
trebuie să mergi la „grădi”? Să vină 
şi părinţii cu tine câteodată. Şi asta se 
poate la grădiniţa privată. 

Ce oferă o astfel  
de grădiniţă?
Mâncare sănătoasă, făcută de bucătari 

proprii din ingrediente autohtone, ca să 
aibă gust. Au consultat toate meniurile 
de grădiniţă, iar ei fac mâncarea pe care 
au dorit să o mănânce copilul lor, cea mai 
bună cu putinţă.  Un decor vesel în spaţii 
luminoase, curate, aerisite. Grupe mici, 
conform regulamentului, la jumătatea ce-
lor din grădiniţele de stat. Program variat, 
pentru care sunt consultaţi şi părinţii, pe 
lângă programa obligatorie din regula-
mentele învăţământului preşcolar. Mai 
oferă şi linişte, calm şi relaxare. Costurile, 
la grădiniţele private din Cluj sunt între 
450 de lei şi 950 de lei. La cea pe care v-am 
prezentat-o taxa este de 650 de lei, iar cu 
trei mese pe zi, 890 de lei. 

 Ruxandra Hurezean
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