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Primăria cumpără 
fostul Cinema „Popular” 

Electrocentrale 
sub presiune 

3,2 
grade a avut magnitudinea cutremurului care 
s-a produs ieri, la ora 8.10, în zona Hunedoara, 
în apropiere de oraşele Haţeg, Hunedoara, 
Simeria.

Imobilul în care a funcţionat fostul 
cinematograf Popular va fi  cumpărat de 
Primăria Satu Mare cu  547.700 de euro. 
După reabilitare, fostul C inematograf „Pop-
ular” va redeveni Casa Meşteşugarilor şi îşi 
va recăpăta destinaţia iniţială, devenind un 
centru de afaceri, de perfecţionare,expoziţii 
şi promovare.

Aproximativ 250 de salariați ai singu-
rului furnizor de agent termic din Oradea 
au protestat ieri în fața sediului şi au re-
fuzat să intre în schimbul de dimineață 
speriaţi că propunerile administratorului 
de insolvenţă a fi rmei vor duce la scăderi 
salariale şi la concedieri. 

Cercetare sociologică inedită în 
comuna clujeană Bonţida. O 

profesoară de istorie de la Şcoala 
Gimnazială Bonţida a implicat elevii 
de clasele a VII-a şi a VIII-a într-un 
demers de cercetare pentru a recupera 
„istoria orală” a Castelului Bánff y, 
considerat în trecut Versailles-ul Tran-
silvaniei.

Profesoara doctor Lavinia Buda a 
iniţiat, la începutul acestui an şcolar, 
un proiect de învăţare deosebit pen-
tru elevii ei. Mai exact s-a gândit să 
le stârnească interesul pentru istoria 

locală prin intermediul unor mi-
ni-interviuri care să recon-
stituie istoria castelului 
din localitate, aşa cum 
s-a păstrat aceasta în 
memoria locuitorilor 
din zonă. „Considerat 
cândva Versailles-ul 
Transilvaniei, Castelul 
Bánff y de la Bonţida este 
unul dintre cele mai fru-
moase ansambluri de clădiri 
istorice din Bazinul Carpatin, 
lucru de care m-am convins şi eu în 

multele vizite pe care le-am făcut cu elevii 
mei de la Şcoala Gimnazială Bonţida 

şi Liceul Tehnologic Răscruci, unde 
predau istoria din 2012. Fascinată 

de istoria încărcată a acestei 
clădiri, am decis să încerc a son-
da memoria bonţidenilor pentru 
a afl a mai multe date despre is-
toria acestui loc care să servească 

nu doar unui demers ştiinţifi c, de 
cercetare, ci să aibă şi un conţinut 

pedagogic şi educativ”, spune La-
vinia Buda.
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Luminația, cea mai populară tradiție care nu există în calendar

Astăzi celebrăm Luminația, una dintre tradițiile creștine cele mai cunoscute în Transilvania, în ciuda faptului că 
nu este consemnată în calendarele religioase.  

Scanează codul QR alăturat sau intră pe transilvaniareporter.ro  și afl ă de unde vine tradiția și cum 
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Elevii din Bonţida salvează 
povestea contelui Bán� y
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Tokes anunță proteste 
la București și Bruxelles

Eurodeputatul Laszlo Tokes afi rmă că 
maghiarii vor manifesta la  București și 
Bruxelles dacă nu se va ajunge la un dialog 
cu politicienii români.  Potrivit eurodepu-
tatului, Consiliul Naţional al Maghiarilor 
din Transilvania susţine nu numai cauza 
autonomiei teritoriale a Ținutului Secui-
esc, ci doreşte să realizeze diferite tipuri de 
autonomie, la diferite nivele în ansamblul 
întregii comunităţi maghiare din România, 
respectiv în ţinuturi cum ar fi  regiunea Par-
tium, ori Banatul, sau Dobrogea.

locală prin intermediul unor mi-
ni-interviuri care să recon-
stituie istoria castelului 
din localitate, aşa cum 

unul dintre cele mai fru-
moase ansambluri de clădiri 
istorice din Bazinul Carpatin, 

multele vizite pe care le-am făcut cu elevii 
mei de la Şcoala Gimnazială Bonţida 

şi Liceul Tehnologic Răscruci, unde 
predau istoria din 2012. Fascinată 

de istoria încărcată a acestei 
clădiri, am decis să încerc a son-
da memoria bonţidenilor pentru 
a afl a mai multe date despre is-
toria acestui loc care să servească 

nu doar unui demers ştiinţifi c, de 
cercetare, ci să aibă şi un conţinut 

pedagogic şi educativ”, 
vinia Buda.

La Crăciun Ban� y Miklos făcea pomi de Crăciun păntru tăţi copiii salariaţilor şi îi ducea 
acolo într-o cameră unde era pomii făcuţi şi le dădea bomboane şi dulciuri şi ce era bun… 

Sărbători, toate sărbătorile care şi pătru noi le ţânea şi  Ban� y Miklós şi strânje oamenii care-i 
lucrau, muncitorii, îi strânje acolo şi le da bunătăţi şi tăt felu, până ce şi sare şi oţăt le dădea 

să aibă de mâncare”, mărturie cuprinsă în studiul făcut de elevii şcolii din Bonţida
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FLOREŞTI

DSP Cluj, asaltat 
cu reclamaţii privind 
mirosul provenit 
de la o fermă de pui 

Şefa Direcţiei de Sănătate Publică 
(DSP) Cluj, Dorina Duma, a declarat joi că 
instituţia pe care o conduce este asaltată 
de telefoane de la cetăţenii din comuna 
clujeană Floreşti, care reclamă faptul că nu 
mai suportă mirosul de la ferma de pui din 
localitate. „În fi ecare zi se primesc telefoane şi 
eu nu am ce să fac, nu am posibilitatea de a lua o 
măsură, deoarece nu există o legislaţie prin care 
să putem cuantifi ca gradul de miros şi nici nu 
este de competenţa noastră să mutăm fabrica”, 
a spus directorul DSP Cluj, Dorina Duma. 

Aceasta a precizat că, în urma acestei 
probleme cu care se confruntă, a luat decizia 
de a nu mai elibera avize DSP fără studiu de 
impact, pentru acele proiecte despre care se 
presupune că ar putea avea infl uenţă asupra 
stării de sănătate a populaţiei.

Ea a explicat că, de multe ori, admin-
istratorii şi patronii fi rmelor evită să facă 
aceste studii de impact tocmai pentru că 
sunt scumpe. „Am fost şi eu până acolo şi 
într-adevăr mirosul este insuportabil, dar 
în cazul acesta, al fabricii din Floreşti, toate 
construcţiile sunt legale, şi fabrica şi blocurile 
construite în apropiere”, a spus Duma, care 
a explicat astfel cum anumite decizii de 
construire, deşi legale, pot crea probleme, 
deoarece unele aspecte nu s-au prevăzut 
corect.

Fabrica de pui din Floreşti există de 
mai multe zeci de ani, însă o dată cu dez-
voltarea municipiului Cluj-Napoca, afl at 
la doar cinci kilometri, comuna a început 
să crească şi ea şi numărul blocurilor nou 
construite a explodat, în special după 2007. 
Noile construcţii s-au apropiat astfel tot 
mai mult de facilitatea de producţie care 
se afl a la marginea comunei. În acest mo-
ment, Floreştiul este cea mai mare comună 
din ţară.

MARAMUREŞ 

Liderul PSD Maramureş 
şi primarul din Baia Mare 
susţin descentralizarea 

Preşedintele PSD Maramureş, Gabriel 
Zetea şi Cătălin Cherecheş, primarul de 
Baia Mare, au susţinut joi, într-o conferinţă 
de presă comună, necesitatea introducerii 
descentralizării în administraţia publică 
şi formarea unei echipe politice unite în a 
susţine proiectele de interes major pentru 
comunitate şi judeţ. 

„E un prim semnal pentru administraţia 
locală din judeţul Maramureş că se maturizează 
şi face un front comun pentru proiectele pe care 
judeţul şi municipiul Baia Mare le va avea în 
perioada următoare. Doar împreună putem face 
lucruri care să ajute oamenii şi băimărenii. Un 
prim proiect la care va trebui să-i facem faţă, 
un proiect care-l aşteptăm de peste 20 de ani 
este cel al descentralizării, proiect care se va afl a 
în dezbatere publică în următoarele zile care 
urmează a fi  apoi promovat de către Guvernul 
României”, a afi rmat Gabriel Zetea.

De asemenea, primarul municipiului 
Baia Mare, Cătălin Cherecheş, a susţinut 
importanţa unei administraţii publice lo-
cale şi judeţene mult mai articulate care ar 
putea funcţiona în urma procesului de de-
scentralizare. 

„Prin descentralizare putem câştiga 
efi cienţă în acţiunea unor instituţii publice, 
a unor instituţii ce vor intra în subordinea 
Consiliului Local sau Judeţean, să câştigăm 
în primul rând profesionalizarea şi depolitiza-
rea. Sunt convins că va urma o nouă rundă de 
selecţie a celor care vor gestiona diverse domenii 
de activitate (...) Se poate câştiga o legătură mult 
mai directă şi în deplin respect faţă de cetăţeni 
şi faţă de entităţile private. Cei care conduc din 
punct de vedere administrativ, dar şi politic 
au responsabilitatea de a face acest lucru şi îşi 
asumă cu siguranţă acest demers pentru binele 
Maramureşului”, a spus Cătălin Cherecheş. 

Preşedintele PSD Maramureş, Gabriel 
Zetea, ocupă şi funcţia de vicepreşedinte al 
CJ Maramureş, iar primarul municipiului 
Baia Mare, Cătălin Cherecheş, s-a înscris în 
septembrie în UNPR.

Tokes anunță proteste 
la București și Bruxelles

Cantitatea de lemn tăiat ilegal con� scat 
a crescut de şapte ori faţă de 2012
 CLUJ

Inspectorii silvici şi poliţiştii clujeni 
au confi scat în primele nouă luni ale 

acestui an o cantitate de material lem-
nos de şapte ori mai mare faţă de întreg 
anul 2012, în urma acţiunilor de control 
desfăşurate în judeţ. 

Potrivit unor date prezentate joi de 
chestorul Tudor Grindean, şeful Inspecto-
ratului de Poliţie a Judeţului Cluj, în 2010 
au fost confi scaţi 2.271 de metri cubi de 
lemn, în 2011 - 2.118 metri cubi, iar anul 
trecut, cea mai mică cantitate, respectiv 
1.536 de metri cubi. În 2013, cantitatea 
de material lemnos confi scat se ridică la 
11.175 metri cubi. Acţiunile poliţiştilor au 
fost desfăşurate împreună cu Inspector-
atul Teritorial de Regim Silvic şi Vântoare 
(ITRSV) Cluj-Napoca. Şeful ITRSV Cluj-
Napoca, Istrate Şteţco, a explicat că cifrele 
arată o efi cientizare a muncii inspectorilor. 
„Volumul de 11 mii de metri cubi de lemn con-
fi scat împreună cu poliţia, eu zic că înseamnă 
că se descoperă mai mult acum. Înainte se tăia 
mult mai mult şi nu se descoperea”, a spus 
şeful ITRSV Cluj-Napoca. 

El a precizat că în urma controalelor 
făcute de instituţia sa în acest an s-a con-

statat că o cantitate de 346 de mii de metri 
cubi de lemn a fost tăiată ilegal, ceea ce 
echivalează cu 1.200 de hectare de pădure. 
Cantitatea de material lemnos valorează 19 
milioane de euro. 

În urma acţiunilor întreprinse de 
reprezentanţii ITRSV Cluj-Napoca şi de 
cei ai poliţiei s-au emis 15 sesizări penale, 
cu o valoare de 71 de milioane de lei şi au 
fost întreprinse şi două controale la cererea 
expresă a DNA, la Ocolul Silvic Beliş, unde 
s-a descoperit o cantitate de patru mii de 
metri cubi de lemn tăiat ilegal.

Şteţco a mai explicat că s-a descoperit şi 
o procedură, a celor care taie arbori ilegal, 
de a „spăla” marfa. „Circuitul constatat de 

noi este că anumite societăţi comerciale ne-au 
falsifi cat semnăturile şi ştampilele, au făcut 
nişte acorduri şi avize false, s-au dus la per-
soana juridică agreată să elibereze documente 
de însoţire, le-au ridicat şi le-au împânzit prin 
toată ţara. Şi la un moment dat se întâlneşte 
documentul ilegal cu materialul lemnos şi se 
trece prin două trei fi rme şi se spală”, a explicat 
şeful ITRSV Cluj-Napoca.

Datele au fost prezentate în şedinţa Co-
legiului prefectural, la cererea prefectului 
Gheorghe Vuşcan, care a declarat că este 
cazul să se găsească soluţii mai bune decât 
până acum pentru controlarea acestei 
activităţi ilegale de tăiere a arborilor.

Putem să facem şi o excursie şi să mergem să vedem cum 
arată acele zone. Zici că eşti pe lună. Nici iarba nu mai 

creşte pe sute de hectare. Eu nu pot să cred în poveştile că trei 
ţărani fură cinci lemne. (...) Nu zic că la Cluj este cel mai rău şi 

că e dezastru, dar nici nu trebuie să stăm liniştiţi că ar �  mai rău 
în altă parte. Trebuie să protejăm această avuţie care aparţine 

şi celor care vin după noi”, Gheorghe Vuşcan, prefect

 BIHOR

Afl at la Oradea, unde a susţinut o 
conferinţă de presă, eurodeputatul 

Laszlo Tokes a vorbit despre autono-
mie, dar şi despre manifestările care 
vor urma la București și Bruxelles, dacă 
nu se va ajunge la un dialog cu poli-
ticienii români.  Potrivit eurodeputatu-
lui, Consiliul Naţional al Maghiarilor 
din Transilvania susţine nu numai 
cauza autonomiei teritoriale a Ținutului 
Secuiesc, ci doreşte să realizeze diferite 
tipuri de autonomie, la diferite nivele în 
ansamblul întregii comunităţi maghiare 
din România, respectiv în ţinuturi cum 
ar fi  regiunea Partium, ori Banatul, sau 
Dobrogea. 

„Este clar că nu ne gândim numai la 
autonomie pe bază etnică, ci la diferite au-
tonomii regionale care ar fi  în folosul întregii 
ţări. Ne gândim la autonomie, la autodeter-
minarea regională a întregii Transilvanii, 
aşa cum şi în trecut aceste macro-regiuni 
au avut identitate teritorială, geografi că, 
istorică”, a afi rmat Laszlo Tokes. 

În ceea ce priveşte marşul care a 
avut loc, duminică, în secuime Tokes 
a precizat că face parte dintr-o se-
rie de manifestări care ar urma să se 
desfăşoare în perioada următoare, 
atât în România cât şi la Bruxelles. 
Totodată, a mai afirmat că se va folosi 
de toate mijloacele nesupunerii civice 
pentru a obţine autonomia. „Ne-am 
simţit obligaţi să ne folosim mijloacele 
democraţiei direct, prin organizarea 
marelui marş din secuime. Vor urma alte 
manifestări similare. Suntem gata să ne 
ducem şi să demonstrăm în capitala ţării 
Bucureşti, chiar şi în capitala Europei 
Unite, Bruxelles. Suntem gata să ne folo-
sim de mijloacele nesupunerii civice, dacă 
suntem nevoiţi. Sunt metode acceptate, le-
gitime, în ţările democratice” a mai afir-
mat eurodeputatul. 

Acuză lipsa dialogului
Acesta declară că nu este de acord 

cu criticile care i se aduc atât din ţară 
cât şi din afara ţării în ceea ce priveşte 

marşul din secuime şi spune că nu a 
găsit niciodată loc de dialog cu majori-
tatea politică din România, astfel că va 
recurge la manifestaţii până când vor 
fi  acceptate propunerile comunităţii 
maghiare. „Criticiile la adresa noastră care 
spun că manifestarea de duminică a fost 
una destructivă şi ar fi  fost mai efi cient să 
urmăm calea dialogului. Astfel de critici, 
după părerea mea, sunt cinice, doarece în ul-
timii 23 de ani am încercat să ne înţelegem 
cu majoritatea românească şi politicul româ-
nesc, dar puterea majoritară ignoră voinţa 
democratică  a comunităţii maghiare şi nu 
ne ia în seamă când încercăm să iniţiem di-
alog politic. Suntem nevoiţi să  recurgem la 
astfel de metode şi mijloace. Răspunderea 
pentru crearea acestei situaţii este cea a poli-
ticului românesc, a guvernului românesc. 
Ei ar trebui să accepte propunerile noastre 
privind soluţionarea problemei comunităţii 
maghiare, respectiv a acordării dreptului  la 
autonomie teritorială şi culturală”, a afi r-
mat Laszlo Tokes.  

 Claudia Bonchiş
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Primăria va cumpăra 
fostul Cinema „Popular”

MARAMUREȘ

Primarul din Giuleşti 
refuză să demisioneze

Declarat incompatibil de Agenţia 
Naţională de Integritate, Gheorghe Vrajă, 
primarul localităţii Giuleşti, spune că nu 
va demisiona. „Am două rapoarte ale ANI. 
În primul sunt declarat nevinovat, în al doi-
lea scrie că am încălcat legea Am pierdut pro-
cesul cu ANI la Curtea de Apel Cluj. Aştept 
pronunţarea şi voi face contestaţie la Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie. Nu demisionez 
pentru că nu mă consider vinovat”, declară 
edilul.

Primarul localităţii Giuleşti se află la 
primul mandat şi, potrivit ANI, se află în 
stare de incompatibilitate începând cu data 
de 10 mai 2012, întrucât acesta nu şi-a în-
cetat raporturile de serviciu din funcţia de 
secretar al Comunei Giuleşti, pe perioada 
participării la alegerile locale din comuna 
Giuleşti pentru funcţia de primar al co-
munei. Astfel, acesta a încălcat dispoziţiile 
legale potrivit cărora „funcţionarii publici 
de conducere pot fi numiţi în funcţii de demni-
tate publică numai după încetarea, în condiţiile 
legii, a raporturilor de serviciu. Funcţionarii 
publici de conducere pot candida pentru funcţii 
de demnitate publică numai după încetarea, 
în condiţiile legii, a raporturilor de serviciu”. 
(Anca Miklos)

ZALĂU

Primele blocuri  
din regiune reabilitate  
cu fonduri europene

Primele două proiecte de reabilitare 
termică a blocurilor de locuinţe au primit 
finanţare prin Programul Operaţional Re-
gional în Transilvania de Nord, pentru am-
bele beneficiarul fiind municipiul Zalău. 
Potrivit unui comunicat de presă al Agenţiei 
de Dezvoltare Regională Nord-Vest, este 
vorba despre proiectul de reabilitarea 
termică a blocului de locuinţe Lira Cris-
tal din Municipiul Zalău, respectiv cel de 
reabilitare termică a blocurilor de locuinţe 
Lira, N3 şi D115, ce au împreună o valoare 
totală de 5,233 milioane de lei, finanţarea 
nerambursabilă fiind de 2,879 milioane de 
lei. Proiectele sunt finanţate prin Progra-
mul Operaţional Regional 2007-2013, Axa 
prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării du-
rabile a oraşelor – poli urbani de creştere, 
Domeniul de intervenţie 1.2 – Sprijinirea 
investiţiilor în eficienţa energetică a blo-
curilor de locuinţe, fiecare regiune având 
disponibilă suma de 22,80 milioane de 
euro. Beneficiarii sunt unităţile administra-
tiv-teritoriale (autorităţi ale administraţiei 
publice locale) – municipii reşedinţe 
de judeţ în calitate de reprezentanţi ai 
asociaţiilor de proprietari, precum şi cele 
şase sectoare ale Municipiului Bucureşti. 
Sunt eligibile categorii de lucrări de reabili-
tare termică a blocului cum ar fi lucrări de 
reabilitare termică a anvelopei şi lucrări de 
reabilitare a sistemului de încălzire. Sche-
ma de finanţare vizează blocurile constru-
ite în baza unor proiecte elaborate în perio-
ada 1950 – 1990 având regimul minim de 
înălţime P+3. (Olimpia Man)

 SATU MARE

Imobilul în care a funcţionat fostul C in-
ematograf „Popular” va fi cumpărat 

de Primăria Satu Mare. Cei 547.700 de 
euro, suma stabilită pentru cumpărarea 
obiectivului, va fi achitată eşalonat 
până în 2017. Imobilul va fi plătit în 
cinci tranșe, după cum urmează: în anul 
2013, suma de 120.000 euro; - în anul 
2014 suma de 120.000 euro; - în anul 
2015 suma de 107.700 euro; - în anul 
2016, suma de 100.000 euro; în anul 2017 
suma de 100.000 euro.

Plata se va face în lei la cursul BNR 
din data emiterii facturii, iar începând 
cu tranşa aferentă anului 2014, plata se 
va efectua în cursul celui de-al doilea tri-
mestru al fiecărui an. Comisia numită în 
vederea stabilirii preţului de cumpărare 
a imobilului, situat pe strada Ştefan cel 
Mare, s-a întrunit în 22 octombrie, cu par-
ticiparea reprezentanţilor proprietarului 
S.C. Urania 2005 Societate Cooperativă, 
care au fost de acord cu preţul propus şi 
cu achitarea sumei în tranşe.

Achiziţionarea de către primărie a 
imobilului este impusă de condiţiile 
prevăzute în proiectul de cooperare 
transfrontalieră „Investiţie imobiliară 
în vederea dezvoltării întreprinderilor 

româno-maghiare – Acronym HURO-
INVEST”, potrivit cărora beneficiarul 
trebuie să fie proprietar sau chiriaş cel 
puţin 13 ani asupra imobilului pentru 
care se cere finanţarea.

Cu o valoare totală de 1.917.005,58 
euro şi finanţat prin Programul de 
Cooperare Transfrontalieră Ungaria-
România 2007-2013, proiectul are ca 
lider Fundația PRIMOM pentru pro-
movarea intreprinderilor din județul 
Szabolcs - Szatmár - Bereg, partener 
este Primăria Municipiului Satu Mare, 
activitatea principală – reabilitarea unei 
clădiri emblematice pentru cetățenii 
municipiului, iar principalul obiec-
tiv – promovarea şi sprijinirea mediu-
lui de afaceri transfrontalier. Proiectul 
își propune refuncționalizarea clădirii 
și dotarea acesteia cu mobilier, sis-
tem detecție pentru incendii, sistem 
antiefracție, sistem audio-video, sistem 
de supraveghere, echipamente IT.

După reabilitare, fostul cine-
matograf Popular va redeveni Casa 
Meşteşugarilor şi îşi va recăpăta 
destinaţia iniţială, devenind un centru 
de afaceri, de perfecţionare, expoziţii şi 
promovare. Proiectul a început în ianu-
arie 2013 şi are o durată de implemen-
tare de 24 de luni.

Urania a scăzut din preţ
Cooperativa Urania 2005 a revendi-

cat fostul Cinamea Popular considerân-
du-se urmaşa Cooperativei Urania din 
perioada interbelică. În 2006, Urania 
2005 a revendicat pentru prima dată 
clădirea fostului cinema şi după aproape 
şapte ani de procese cu Primăria Satu 
Mare a avut câştig de cauză. 

Prima ofertă de cumpărare a fost 
înaintată Consiliului Local încă din 
2011, când Cooperativa solicita 1,150 
milioane de euro. Acum, Urania 2005 
s-ar mulţumi şi cu doar 547.700 de euro, 
plătiţi în cinci rate.

Cu doar şapte angajaţi, Cooperativa 
Urania 2005 a avut anul trecut venituri 
de 375.159 de lei din închirierea spaţiilor 
comerciale pe care le deţine, înregis-
trând un profit net de 81.006 lei. 

Construită în anul 1911 în stil eclec-
tic, caracteristic varietății stilistice a arhi-
tecturii secolului 19, cladirea a găzduit, 
de-a lungul vremii, un cazino cu sală 
de bal şi cea mai mare sală de specta-
cole din oraş. E consemnat că marele 
compozitor George Enescu a concertat 
în această sala atunci când a poposit în 
Satu Mare.

 Stela Tudor

� SĂLAJ

Consilierul judeţean Dari 
Toma (UDMR) a cerut, 

joi,  executivului Consili-
ului Judeţean să ia în calcul 
posibilitatea de a suplimen-
ta numărul de paturi de la 
Compartimentul de Diabe-
tologie din cadrul Secţiei de 
Interne a Spitalului Judeţean 
de Urgenţă Zalău. Acum sunt 
doar cinci paturi, iar consilie-
rul spune că sunt insuficiente. 
„Pentru că este un singur salon, 
într-o săptămână se internează 
bărbaţi, iar în altă săptămână fe-
mei”, susţine consilierul.

Managerul Spitalului 
Judeţean, Laurenţiu Barna, 
prezent la şedinţa Consili-
ului Judeţean de joi, a admis 
că în compartiment nu pot fi 
internaţi, simultan, şi bărbaţi 
şi femei, însă a precizat că 
asta nu reprezintă o problemă 

în sine, întrucât atunci când 
se impune internarea, spre 
exemplu, a unei paciente, 
într-o săptămână în care sa-
lonul este ocupat de bărbaţi, 
există soluţia de a caza femeia 
respectivă într-un salon de 
Interne. Managerul a apreciat 
că disputa are la bază, de fapt, 
nu o nevoie reală de supli-
mentare a numărului de pa-
turi, ci „faptul că unii îşi doresc 
să îşi facă clinică într-o secţie”.

Preşedintele Consili-
ului Judeţean Sălaj, Tiberiu 
Marc, a susţinut punctul 
de vedere al managerului, 
apreciind, pe de-o parte, că 
„nu este normal ca spitalul să 
fie considerat feudă”, iar pe de 
altă parte, că adresabilitatea 
spitalului pentru pacienţii 
cu diabet va scădea în perio-
ada următoare. „În viitor, per-
soanele cu diabet vor putea să se 
adreseze şi medicului de familie, 

nu să vină doar la spital”, a pre-
cizat el. 

De altfel, şi medicul Augus-
tin Pop a ţinut să menţioneze 
că nicăieri în Europa sau în 
Statele Unite ale Americii 
pacienţii cu diabet nu au clini-
ci sau secţii specializate. „Ei se 
tratează în ambulatoriu, iar atun-
ci când au probleme, care sunt, de 
fapt, complicaţii ale diabetului, 

ele sunt tratate în secţii de spe-
cialitate (chirurgie, oftalmologie 
şi alte specializări care pot trata 
complicaţiile diabetului – n.r.)”, a 
declarat medicul. 

În Sălaj sunt, po-
trivit statisticilor oficiale, 
aproape 12.000 de pacienţi 
diagnosticaţi cu diferite tipuri 
de diabet.

 Olimpia Man

Dispută pe paturile diabeticilor
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De curând, un prieten grec 
a fost nevoit să se mute 
din România undeva în 
Vest. Cu lacrimi în ochi, 
luându-și rămas bun de 
la cei apropiați, ne spunea 

că avem o țară extraordinară, cu oameni 
minunați și cu un potențial fantastic de 
dezvoltare. Pentru el, România a fost un 
soi de El Dorado.  Aici și-a realizat  visul 
și după 20 de ani, o parte din sufletul lui se 
va lega mereu de România. „Voi, românii, 
spunea el,  sunteți extraordinari! Sunteți 
muncitori, creativi, sensibili, inteligenți și 
mult mai serioși decât alții. Păcat că poli-
ticienii voștri fac aceleași erori pe care le-
au făcut și politicienii greci de aproape 30 
de ani. Promit prea mult, fac prea puțin, se 
împrumută aiurea și  va veni o zi când va 
trebui să vă plătiți datoriile, așa cum face 
Grecia acum. Și atunci nu o să vă fie deloc 
ușor!”

Într-un alt context, un iordanian sta-
bilit de foarte mulți ani în România asculta 
câțiva români ce își plângeau reciproc de 
milă, spunând cât de rău e în România și 
cât de bine ar fi dacă s-ar schimba una  sau 
alta. După câteva momente de tăcere, l-am 
auzit pe iordanian izbucnind: „Băi, sunteți 
niște proști. În țara asta e foarte bine, voi nu vă 
dați seama. Aici poți să faci afa ceri. Eu cu banii 
de aici îmi țin familia din Iordania și pe sora 
mea din America. Nici nu visam vreodată să 
fac așa ceva. Așa că nu vă mai tot plângeți, dacă 
vreți mai mult,  puneți mâna și faceți ceva! Ce 
tot așteptați să vă dea cineva ceva, nu vă dă ni-
meni! Schimbați voi România, nu așteptați să 
vină alții! ”.

Se spune că, după al doilea război 
mondial, un general german ar fi fost în-
trebat cu cine ar merge din nou la luptă 
dacă ar fi război. „Cu ... românii!”,  ar fi 
spus neamțul. „Românii au un curaj aproape 
nebun și sunt devotați și disciplinați pe câmpul 
de luptă, cu o singură condiție: să fie conduși 
de... un ofițer german”.  Povestea mi-a 
amintit apoi de alte relatări ale expaților  
sau ale altor străini cu care m-am mai 
întâlnit, toate confirmând aceeași impre-
sie despre potențialul românilor: „Românii 
sunt foarte eficienți dacă sunt bine conduși”, 
„Românii se integrează foarte bine în echipe 
multinaționale”,  „Luat individual, românul 
este foarte bun”, „Voi, românii sunteți mult 
prea servili față de străini”, „Românii au o 
problemă ca echipă, comunitate ș.a.m.d.”.

Cele trei istorioare au mai multe în 
comun. În primul rând, ele provoacă o 
scoatere din context a percepției curente pe 
care românii o au despre ei înșiși. Suntem 
intoxicați de presă, de politicieni, de prie-
teni, de propriile stereotipuri și prejudecăți  
și ajungem să nu mai vedem deloc partea 

frumoasă a lucrurilor. Percepția negativă 
despre noi înșine ajunge să fie percepția 
dominantă, ceea nu e în regulă. De aceea, 
cel puțin pentru mine, din când în când, 
ieșirea din context e aproape obligatorie.  
Când vreau să îmi normalizez percepția 
despre propria-mi țară sau despre români, 
prefer o vizită în străinătate, o săptămână 
fără știri și fără invectivele politicii 
românești sau o conversație cu un străin. E 
ca un soi de duș rece. Și apoi, încep să văd 
România altfel.  

În al doilea rând, străinii remarcă 
foarte bine atitudinea fatalistă, pesimis-
mul aproape patologic al românilor. 
Exagerăm mereu când e vorba de țara asta, 
ne place să ne plângem și să criticăm. Ei 
mai  văd destul de clar că avem așteptări 
foarte mari de la politicieni, dar nu ne 
place să ne implicăm deloc.  Preferăm 
pasivismul, ne place să stăm pe margine, 
pentru că e mai comod, și apoi ne mirăm 
și ne plângem că proștii și oportuniștii 
ajung să preia frâiele puterii și să facă 
regulile jocului. Dar așa se întâmplă când 
cei buni sau cei onești stau pe margine. În 
schimb, avem mereu pretenția ca lucru-
rile să meargă bine. 

În al treilea rând suntem foarte bine 
apreciați ca indivizi. Mulți dintre români 
fac o figură excelentă în străinătate, se 
integrează de minune și sunt apreciați 
profesional, indiferent dacă e vorba de 
medici, ingineri, IT-iști, infirmiere, con-
structori sau alte meserii. Cei mai mulți 
dintre români fac treabă bună și asta e 
o realitate. Avem însă o problemă când 
sunt mai mulți români la un loc. Apar 
conflicte, orgolii, iar ca echipă sau comu-
nitate suntem disfuncționali, iar această 
disfuncționalitate de la nivel de grup 
este transpusă și la nivel de comunitate 
sau națiune. Efectul este unul previzibil: 
democrația românească nu funcționează 
ca în alte țări. Oamenii nu conștientizează 
forța comunității sau a națiunii, suntem 
de cele mai multe ori o masă de indivizi 
care vorbesc aceeași limbă, au aceleași 
obiceiuri, aceeași religie, dar nu putem să 
ne agregăm ca o singură entitate capabilă 
să își definească și să își apere propriile 
interese, pornind  de la nivel de stradă, 
cartier, comună, oraș, regiune sau națiune. 
Avem mereu nevoie de altcineva să o facă 
pentru noi, preferabil un străin sau cineva 
care nu e român. V-ați întrebat vreodată 
de ce politicienii români din secolul al 
XIX-lea au invitat dinastia de Hohenzo-
llern să preia destinele României? Sau de 
ce neamțul Klaus Iohannis  câștigă mereu 
alegerile din Sibiu cu voturile românilor? 

Pentru că românii și-au pierdut încre-
derea în români. Ne agățăm cu disperare 

de tot ceea ce e neromânesc ca o ultimă 
speranță de salvare. Nu mai avem în-
credere în noi. Nu mai avem încredere 
în politicieni și în instituții. Ori fără în-
credere nu poți construi nimic. E o stare 
de fapt, e un rezultat al dezamăgirii 
pentru că statul român nu funcționează 
ca în alte țări. E măcinat de corupție, 
birocrație și ineficiență. Oferă servicii 
publice de proastă calitate. Statul e 
total dezinteresat de cetățean pen-
tru că el, plătitorul de taxe, e doar un 
sclav, iar mandarinii sunt stăpânii.  
Uita ți-vă cum sunt tratați românii în 
sediile administrațiilor fiscale și atun-
ci o să înțelegeți mai mult.  Uitați-vă  
cum actualul guvern nu găsește altă 
soluție decât să îi împovăreze și mai 
mult pe cei care își plătesc taxele, în 
timp ce evazioniștii dorm liniștiți, 
pentru că statul e fie corupt, fie nu e 
în stare să își colecteze propriile taxe!  
Uitați-vă la ce promit și ce fac polit-
icienii după ce ajung la putere! Lipsa 
de încredere e și un rezultat al dema-
gogiei, al mediocrității celor care ne 
reprezintă, dar și al mediocrității celor 
care votează sau al neimplicării celor 
care nu mai votează deloc.  Românii au 
sperat mereu că, prin vot, politicienii 
vor fi altfel, dar de cele mai multe ori 
s-au dovedit a fi la fel: mărunți,  dema-
gogi, gata să își umple buzunarele și to-
tal dezinteresați de soarta acestei țări. 
Democrația din România funcționează 
jalnic și pentru că nu avem încă 
o cultură civică și politică care să 
producă altceva decât ceea ce avem pe 
scena politică. Dar nu putem renunța 
la democrație doar pentru că cei care o 
pun în scenă o fac foarte prost. Și chiar 
dacă Uniunea Europeană îi mai trage 
pe politicieni de mânecă atunci când 
o iau razna, ea nu se va putea substi-
tui deficitului de responsabilitate și de 
încredere al românilor în politicieni și 
în instituții. Schimbarea trebuie să vină 
tot de la noi, de la români. Dar cum să 
reconstruim încrederea în noi, dacă nu 
ne implicăm? 

Oare de ce românii pot construi ceva 
sau sunt disciplinați numai dacă se su-
pun unei autorități externe? Cred că cei 
mai mulți dintre noi nu sunt capabili 
să internalizeze norma, să se comporte 
ca atare, pentru că sunt convinși că așa 
e bine. Cei mai mulți dintre români 
preferă să respecte norma atât timp cât 
există un factor exterior de coerciție. 
Uitați-vă la semafor: dacă e roșu și nu 
vine o mașină, cei mai mulți dintre pie-
tonii români preferă să treacă strada. 
Lucrul acesta îl veți vedea foarte rar sau 
deloc în Germania, Olanda, Danemarca 

sau Marea Britanie. 
Un prim punct de plecare ar fi 

educația. Sistemul nostru educațional 
a rămas încremenit în trecut. Accentul 
cade pe conformism, nu pe conformitate, 
pe o educație de gen stimul-răspuns, pe 
un comportament dezirabil în prezența 
unei autorități, nu pe internalizarea nor-
mei în arhitectura proprie de dezvol-
tare a fiecăruia. De aceea, când dispare 
autoritatea sau factorul de coerciție, 
dispare și comportamentul dezirabil 
sau funcțional. Poate și comunismul 
e de vină, poate că din cauza asta ne 
comportăm ca o gloată, dar refuz să cred 
că națiunea română poate construi ceva 
doar atunci când e condusă de o mână 
forte, de o autoritate capabilă să inducă 
frica pentru a impune norma.  Pentru 
că fără internalizarea normei nu există 
responsabilitate. Și atenție! Copiii de 
azi vor deveni adulții de mâine și ei vor 
acționa ca atare. Se vor conforma dacă 
va exista o autoritate puternică, nu din 
convingere. Vor fi mereu dependenți de 
autoritate și incapabili de autoresponsa-
bilizare. Dacă vrem să schimbăm asta,  
educația actuală trebuie să renunțe la 
centrarea pe tot ceea ce crede sistemul că 
e important, să nu trateze copilul, elevul 
sau studentul ca pe un obiect al educației, 
ci ca pe un subiect cu nevoi proprii de 
dezvoltare, ca pe un partener în actul 
educației. Educația trebuie să renunțe la 
obsesia conformismului față de normă, 
la memorarea și reproducerea inutilă de 
informații și să creeze competențe pen-
tru viață.  Trebuie să renunțăm la obsesia 
controlului, să încurajăm și să avem mai 
multă încredere în capacitatea fiecăruia 
de a se implica și de a învăța să își asume 
și să își construiască propriul destin, in-
dividual sau colectiv. Forța comunității, 
puterea votului, lucrul în echipă și lead-
ership-ul ar trebui să se învețe și să se 
practice încă de pe băncile școlii. 

În felul acesta, poate că într-o zi 
românii vor deveni cetățenii care vor 
înțelege că puterea unei democrații stă 
în primul rând în responsabilitate și im-
plicare, nu în dependență față de stat, 
nu în liderul salvator, nu în expectativă 
și blamare continuă. Și poate că astfel 
nu vom mai avea nevoie de străini pen-
tru a garanta un leadership de calitate, 
poate că dintre români vor apare și po-
liticieni responsabili, lideri adevărați, 
capabili de viziune, în care să poți avea 
încredere, oameni care pot  motiva și 
mobiliza o națiune sau o comunitate, nu 
demagogii de azi, obsedați de control și 
incapabili să facă altceva decât să redis-
tribuie sărăcia. Pentru că azi avem exact 
liderii pe care îi merităm. 

Povești despre români

Dan Jurcan,
sociolog
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 INTERVIU

Una dintre cele mai vechi instituţii 
de profil din Europa, înfiinţată 

la 1 noiembrie 1928, Radioul public 
românesc este nu doar parte din istoria 
audiovizualului, ci şi parte a istoriei 
românilor. La începutul lunii noiembrie, 
Radio România împlineşte 85 de ani. Cu 
aproximativ 25 de ani mai tânăr decât 
Radio România, Radio Cluj a pornit în 
această toamnă un întreg proces de mo
dernizare, în contextul pieţei media. Aflat 
la conducerea Radio Cluj de mai puţin de 
o lună, managerul interimar al postului 
regional Radio Cluj, Bogdan Roşca nu 
se „agaţă” de poziţia pe care o deţine în 
prezent şi spune că nu are nicio problemă 
în a reveni la munca de reporter. Până 
atunci însă, jurnalistul încearcă să con
tribuie, prin experienţa lui, la îndeplin
irea noilor obiective ale postului şi să 
practice, în paralel, una dintre cele mai 
„fabuloase” meserii din lume. 

Reporter: Ce înseamnă istoria de 85 de ani 
pentru radioul public şi 59 de ani pentru 
Radio Cluj?
Bogdan Roşca: Radio Cluj este parte 

a familiei Radio România. Noi suntem 
din 1954 pe piaţa media, suntem cu 25 de 
ani mai tineri, dar la vârsta asta această 
diferenţă nu mai contează aşa de mult. 85 
de ani de radio public înseamnă o istorie 
pe care trebuie să o respectăm. Suntem 
cea mai veche instituţie de audio din 
România şi avem o serie de principii de la 
care nu neam îndepărtat vreodată. Dacă 
85 de ani am fost devotaţi misiunii noas
tre publice de a livra informaţie de cali
tate, acualitate, evenimente sau educaţie, 
suntem obligaţi să mergem şi mai depar
te în acelaşi fel. Am trăit alături de ţara 
noastră toate evenimentele importante şi 
nu am făcut compromisuri, ceea ce este 
dovedit şi de faptul că suntem lideri de 
audienţă şi de credibilitate în peisajul me
diatic românesc. 

R: Care sunt obiectivele Radio Cluj 
începând cu aceată toamnă de când 
funcţionează un nou regulament de 
organizare şi funcţioare a postului?
B.R: Radio Cluj nu face notă 

discordantă în ceea ce priveşte obiec
tivele generale ale Societăţii Române 
de Radiodifuziune (SRR). Suntem într
un continuu proces de modernizare, 
de ino vare fără să renunţăm la atribute 
precum performanţă, credibilitatea, ver
ticalitatea tipică pentru Radio România. 
Nu ne permitem să livrăm lucruri de 
calitate îndoielnică. Acesta este radioul 
clujean astăzi, în contextul pieţei media. 
Modernizăm tot ceea ce înseamnă fluxuri 
de producţie editorială, îmbunătţim for
matul muzical, a fost modificată structura 
organizaţională, căutăm soluţii pentru a 
face o legătură între ceea ce emitem on
air cu inovativul mediu online. Totodată,  
este un scop al radioului public, acela de 
a întineri publicul ascultător. Nu suntem 
dispuşi să promovăm lucruri îndoiel
nice din punct de vedere al valorii cul
turale sau să facem compromisuri în 
zona de informaţie în ceea ce priveşte 
echidistanţa, imparţialitatea şi verticali
tatea. Eu sunt manager şi redactorşef 
interimar începând cu luna octombrie, 
însă în luna noiembrie vor fi concursuri 

pentru funcţia de manager şi alte funcţii 
de conducere. Mă voi prezenta şi eu, 
bineînţeles, la concursul pentru postul de 
manager.

R: Cum s-a pliat munca de coordonare în 
această lună cu restul atribuţiilor pe care le 
aveţi în radio?
B.R: Eu lucrez în Radio Cluj din 

1995. Am început ca şi colaborator şi în 
1996 am fost angajat ca reporter. Am o 
experienţă editorială consistentă, toată 
legată de numele acestei instituţii pe care 
o îndrăgesc foarte mult. Pentru mine este 
un stil de viaţă, nu este un loc de muncă. 
Înainte de a fi numit interimar în această 
poziţie am coordonat cinci ani redacţia 
în limba română. Nu am avut probleme 
în a înţelege ce se întâmplă în jur din 
punct de vedere jurnalistic. Am acum în 
plus atribuţii care ţin de birocraţie, dar 
rămân în continuare implicat în ceea ce 
se întâmplă din punct de vedere edito
rial. De la 1 noiembrie se lansează  nouă 
grilă de program. Punem în permanenţă 
la punct lucruri care ţin de formatul mu
zical,  mecanica programului, soundul 
general al postului, totul bazat pe un 
deziderat foarte clar: modernizare şi 
creşterea audienţei.

R: Mai prezintă interes radioul pentru 
tinerii absolvenţi de Jurnalism? 
B. R.: Acest post de radio şi toate 

entităţile au fost adevărate şcoli de 
presă pentru mulţi jurnalişti care sunt 
astăzi validaţi profesional şi deţin 
funcţii importante în diverse redacţii 
sau companii de media. Din păcate, am 
constatat o scădere a calităţii în ceea ce 
priveşte pregătirea tinerilor jurnalişti. 
Această meserie este un stil de viaţă, 
nu este un simplu loc de muncă la care 
prestezi opt ore pe zi, pontezi o fişă, iar 
la sfârşit ţi se numără „şuruburile” cre
ate. Dacă nu ai vocaţia lecturii, dacă nu 

ai vocaţia informaţiei, dacă nu ai acel 
moment de documentare permanentă, 
dacă nu cunoşti agenda publică, dacă 
nu îţi faci o agendă de contacte, să 
înţelegi legăturile, firele ascunse dintre 
diverse feţe din lumea publică şi tot ce 
se întâmplă, nu ai vreo şansă să fii un 
jurnalist bun. Tinerii jurnalişti sunt 
foarte puţin citiţi, au mari probleme 
ca capitolul cultură generală. De ase
menea, mie nu mi se pare normal ca o 
persoană care vine să presteze o muncă 
să întrebe de la început care îi sunt ben
eficiile, atâta timp cât nu eşti validat ca 
profesionist. Eu niciodată nu am cerut o 
majorare de salariu, ci am optat pentru 
munca asiduă. 

R: În plus faţă de un reporter de televiziune 
sau de presă scrisă, ce calităţi trebuie să 
aibă un om de radio?
B.R.: Un om de radio trebuie să aibă 

o Voce. Există criterii de radiogenie, dar 
dincolo de asta, un reporter rămâne un 
reporter. Această meserie este cea mai 
fabuloasă pe care o poţi face. Eu cred 
foarte mult în ea, am pornit ca reporter 
şi de fiecare dată găseam timp şi resurse 
de a realiza ceva în teren. Momentul 
acela în care foloseşti sunetul, vocile, 
limbajul detaşat de imagine îţi oferă o 
şansă extraordinară de a crea imagini so
nore. La fel cum în perioada interbelică 
se scriau reportaje fascinante în presa 
scrisă a vremii şi se bucurau de un suc
ces enorm, la fel au rămas şi acum lucru
rile. Sau schimbat vremurile sub pre
siunea rapidităţii şi a presiunii cu care 
ne informăm, dar arta reporterului este 
întotdeauna foarte actuală.

R: De la cine aţi învăţat cel mai mult în 
această meserie?
B.R.: Eu despre meseria asta am spus 

tot timpul că se poate învăţa 80% întrun 
an de zile, dacă stai în preajma oamenilor 

care fac radio. În anii ’90, când am venit eu 
aici, nu aveam colegi absolveniţi de jurna
lism. Erau oameni care veneau din dome
niul filologiei sau din domeniul tehnic. În 
toţi aceşti ani am învăţat foarte multe de la 
Constantin Colhon, Anca Băltan, Florin Za
harescu sau Zorin Diaconescu.

R: Care a fost ultimul sau cel mai recent repor-
taj pe care l-aţi realizat? 
B.R: Am făcut o anchetă despre situaţia 

câinilor fără stăpân şi soluţiile pe care le pot 
găsi atât ONGurile, cât şi administraţiile 
locale. E o anchetă radiofonică pe care am 
difuzato, sunt un pasionat al chinologiei şi 
membru al Asociaţiei Chinologice Române 
şi am ştiut cum să pun problema. Deşi mi
ar plăcea să stau la microfon şase ore pe zi, 
am păstrat o emisiune de jazz, care în noua 
grilă se va difuza în fiecare miercuri, de la 
ora 22.00. Este o continuare a unei moşteniri 
pe care am luato de la domnul Colhon, un 
drag coleg care făcea aceste emisiuni de 
jazz. Sunt momente senzaţionale în care 
reuşesc să ascult ceea ce îmi place, fiind un 
pasionat de muzică. Mă puteţi întâlni în un
ele sâmbete în Piaţa de vechituri, unde caut 
şi cumpăr casete audio, discuri de vinil. E o 
pasiune de anticar şi de colecţionar. Cumpăr 
jazz, muzică clasică şi rock clasic. Am multe 
aparate de radio, nu antice, ci investesc în 
aparate noi, actuale. Am aparat de radio în 
garaj, două în bucătărie, unul îl are fiul meu 
pe masă, toate funcţionale. Ascult şi postul 
nostru, dar şi radiouri din Marea Britanie 
pentru a fi la zi cu formatele radiofonice care 
se schimbă foarte mult.

R: Când este timpul cel mai potrivit să 
ascultăm radioul?
B.R: Tot timpul. Radioul rămâne în 

continuare un mijloc de comunicare şi de 
distracţie automobilistic, dar nu e greşit să ne 
închipuim un radio care funcţionează în bi
rou, la muncă, sau unul care stă aproape de 
oameni în momentele lor fericite. Mă refer la 
emisiunile de muzică populară la sfârşit de 
săptămână pentru cei din zona rurală care 
şiau încheiat truda săptămânală. Nu ne 
putem imagina viaţa noastră fără rapiditatea 
informaţiilor şi structura bine pusă la punct 
a unui matinal de radio.

R: Cum vedeţi viitorul pentru Radio Cluj şi 
pentru cât timp vă vedeţi ca făcând parte din 
echipa Radioului?
B.R: Nu pot să îmi închipui viaţa mea 

fără radio şi fără Radio Cluj. Am crescut 
profesional aici, lucrând din anul doi de fa
cultate, dar nu mă agăţ de poziţia pe care o 
deţin acum. Nu am nicio problemă în a fi re
porter în cel mai dur sens al cuvântului, de 
la reporter de actualităţi până la reporter în 
domenii de nişă. Nu fac preziceri, nu sunt 
motivat de bani, sunt motivat de muncă 
în general şi de munca de radio, pentru că 
iubesc sunetul, iubesc muzica, iubesc oame
nii, iubesc dialogul şi tot ceea ce înseamnă 
viaţa. Şi atunci când poţi să laşi mărturii din 
viaţă sub forma unor reportaje, ştiri, docu
mentare, anchete, emisiuni, mi se pare că 
sunt un fericit al sorţii. Văd un radio clujean 
mult mai bătăios pe piaţa media dură din 
Cluj. Noi fiind un post regional trebuie să ne 
mişcăm abil şi în teritoriu şi tocmai de aceea 
văd un post de radio modernizat, o instituţie 
care îşi respectă şi onorează trecutul de 
60 de ani şi de 85 de ani de radio public în 
România.

� Cristina�Beligăr

Bogdan Roşca, noul şef al Radio Cluj:

Căutăm să facem o legătură între 
emisia on-air şi mediul on-line
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Extraordinarele aventuri din castelul Contelui  
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Cercetare sociologică inedită în comuna 
clujeană Bonţida. O profesoară de is-

torie de la Şcoala Gimnazială Bonţida a 
implicat elevii de clasele a VII-a şi a VIII-
a într-un demers de cercetare pentru a re-
cupera „istoria orală” a Castelului Bánff y, 
considerat în trecut Versailles-ul Transil-
vaniei.

Profesoara doctor Lavinia Buda a 
iniţiat, la începutul acestui an şcolar, un 
proiect de învăţare deosebit pentru elevii 
ei. Mai exact s-a gândit să le stârnească 
interesul pentru istoria locală prin in-
termediul unor mini-interviuri care să 
reconstituie istoria castelului din locali-
tate, aşa cum s-a păstrat aceasta în me-
moria locuitorilor din zonă. „Considerat 
cândva Versailles-ul Transilvaniei, Castelul 
Bánffy de la Bonţida este unul dintre cele 
mai frumoase ansambluri de clădiri istorice 
din Bazinul Carpatin, lucru de care m-am 
convins şi eu în multele vizite pe care le-am 
făcut cu elevii mei de la Şcoala Gimnazială 
Bonţida şi Liceul Tehnologic Răscruci, unde 
predau istoria din 2012. Fascinată de istoria 
încărcată a acestei clădiri, am decis să încerc 
a sonda memoria bonţidenilor pentru a afla 
mai multe date despre istoria acestui loc care 
să servească nu doar unui demers ştiinţific, 
de cercetare, ci să aibă şi un conţinut peda-
gogic şi educativ”, spune Lavinia Buda.

„Versailles-ul Transilvaniei” 
în memoria bonţidenilor
Curiozitatea copiilor şi disponibili-

tatea la depănarea amintirilor a celor în 
vârstă au fost punctele de plecare. „Deşi 
la prima vedere despre Castelul Bánffy de la 
Bonţida şi ultimul său proprietar există o se-
rie de cercetări şi studii realizate de specialişti, 
am considerat necesar să exploatăm o nouă 
potenţială sursă, anume memoria individuală 
şi colectivă a locuitorilor din Bonţida. Pe 
scurt, cercetarea s-a realizat prin implemen-
tarea unui opţional de istorie orală la nive-
lul claselor a VII-a şi a VIII-a de la Şcoala 
Gimnazială Bonţida, respectiv clasa a VIII-a 
Liceul Tehnologic Răscruci. Elevii au primit 
drept sarcină aplicarea unui ghid de interviu 
potenţialilor angajaţi ai castelului, bunicilor 
şi persoanelor cu autoritate în comunitate. 
Ele vii s-au organizat pe grupe şi au identi-
ficat cu ajutorul părinţiilor şi bunicilor per-
soanele la care ar putea să se adreseze pentru 
apli carea ghidului de interviu. După realizarea 
interviurilor, acestea au fost transcrise şi pre-
lucrate. Ghidul de interviu a fost structurat pe 
mai multe rubrici, tocmai pentru a surprinde 
principalele evenimente pe care le-a traversat 
Castelul Bánff y de la Bonţida începând cu cel 
de-al doilea război mondial până în prezent”, 
explică profesoara de istorie.

Din timpul celui de Al 
doilea Război Mondial 
până în prezent
Tinerii cercetători au intervievat opt 

persoane, subiecţi „speciali”, cetăţeni 
seniori ai Bonţidei. „Elevii s-au dovedit a 
fi încântaţi şi chiar măguliţi de libertatea de 
acţiune acordată şi pe lângă interesul major 
despre istoria castelului au venit cu multe 
sugestii în ceea ce priveşte eventualii subiecţii 
utili pentru interviu. Utilizarea reportofonu-
lui şi autonomia acordată au trezit în rândul 
elevilor şi o curiozitate avidă despre subiect”, 
povesteşte profesoara. Din răspunsurile 
primite în interviuri rezultă că, în perio-
ada 1948-2013, castelul a rămas pentru 
localnicii din Bonţida o amintire a gloriei 
trecute. Iar ceea ce ştiu cei intervievaţi 
despre castel se leagă practic de amin-
tirile lor din perioada copilăriei sau de 
întâmplările relatate de părinţi sau alţi 
cunoscuţi. „Una dintre cele mai puternice 
amintiri este legată de distrugerea castelului 
prin incendiere în 1944 de trupele germane 
aflate în retragere. Dar astfel de momente au 
mai fost prezente în istoria sa, de exemplu 
putem face referire la distrugerile provocate 
de secui în decembrie 1674 care au năvălit 
în castel devastându-l, au spart pivniţele, 
au distrus butoaiele şi au prădat o canti-
tate imensă din vinuri scumpe. De atunci a 
şi rămas zicala pe aceste meleaguri «De la 
Henczida până la Bonţida s-a scurs licoare»”, 
se arată în studiu. Potrivit istoricilor, in-
cendirea castelului în 1944 a fost atribuită 
dorinţei de răzbunare a armatei germane 
în retragere deoarece contele Bánffy ar fi 
negociat la Bucureşti o întoarcere a arme-
lor a Ungariei, împreună cu România, îm-
potriva naziştilor.  

Istoria castelului în 
timpul celui de al II-lea 
Război Mondial
Unul dintre bătrânii intervievaţi 

îşi aminteşte destul de bine anul 1944 
când castelul s-a confruntat nu numai 
cu ocupaţia germană, ci şi cu cea rusă. 
„În al doilea război mondial, într-adevăr, au 
fost două forţe mari care au pus stăpânire pe 
acest castel. O dată au fost germanii, armata 
germană, care a pus stăpânire pe castel în 
prima fază. După care ei s-au retras în urma 
războiului purtat şi castelul a fost ocupat de 
armata rusă. La un moment dat, s-au retras 
şi ei. În urma acestor două ocupări, caste-
lul a suferit… modifi cări, adică nemţii când 
au plecat au dat foc la o foarte mică parte a 
castelului în momentul când s-au retras, iar 
ruşii când au venit au luat cu ei tot ce au 
mai găsit pe acolo de luat. Inclusiv au băut 
vinul, iar ce n-o putut bea au dat drumul la 
butoaie şi două săptămâni se povesteşte că 
în pivniţele castelului a băltit vinul efectiv”.

Parcul extrem de frumos al castelu-
lui a rămas de asemenea viu în memoria 
celor intervievaţi. „Parcul o fost foarte fru-
mos, o fost un parc excepţional şi ăla l-o dis-
trus ţiganii. O furat lemnele. Foarte frumos 
castelul era pă mai multe nivele şi aveau în 
parc apă care curgea şi avea cai făcuţi din 
marmură sau din ce ştiu eu ce şi dintr-aceia 
curgea apă”, „Foarte frumos acolo numa 
pasările umbla, nu era urmă de om, că numa 
pasările umbla pe parcu castelului”. 

Pe de altă parte, amintirile marto-
rilor despre contele Bánff y Miklós se 
dovedesc a fi  extrem de puţine, cei care 
au răspuns la întrebările elevilor nu îşi 
amintesc să îl fi  văzut sau cunoscut di-
rect. Toate relatările se opresc asupra 
generozităţii sale faţă de angajaţii săi 
sau faţă de famiile sărace cu mulţi copii.  
„La Crăciun, Banff y Miklos făcea pomi de 
Crăciun păntru tăţi copiii salariaţilor şi îi 
ducea acolo într-o cameră unde era pomii 
făcuţi şi le dădea bomboane şi dulciuri şi ce 
era bun… Sărbători, toate sărbătorile care şi 

pătru noi le ţânea şi  Banff y Miklós şi strânje 
oamenii care-i lucrau, muncitorii, îi strânje 
acolo şi le da bunătăţi şi tăt felu, până ce şi 
sare şi oţăt le dădea să aibă de mâncare”, se 
mai arată în studiu.

Istoria castelului 
în perioada comunistă
În perioada comunistă, castelul 

naţionalizat a fost utilizat ca sediu pen-
tru şcoala de şoferi, CAP şi spital pen-
tru copii, iar parcul ca păşune. Astfel 
că, castelul a suferit distrugeri masive. 
„În 48 s-o înfi nţat SMA-ul şi atuncea s-o 

ocupat anexele unde interio rul castelu-
lui erau birourile SMA-ului, dicolo s-o 
făcut atelierele mecanice”, spune unul 
dintre bonţidenii intervievaţi de elevi. 
Informaţiile au fost  completate şi de un 
alt martor: „Păi, unde o fost graj durile şi 
fânarele lor acolo s-o făcut hala pentru repa-
rarea tractoarelor, unde o fost depozitele lor 
de cereale s-o făcut ateliere s-o făcut din ele 
din magaziile ălea ale lor s-o modifi cat s-o 
făcut birouri, s-o făcut ateliere”. De aseme-
nea, sătenii spun că încăperile locuibile 
au fost preluate de chiriaşi, altele au fost 
transformate în cantină pentru angajaţii 
SMT-ul sau prăvălie: „O fost locuite de 

oameni, o fost oameni necăjiţi care n-o avut 
şi acolo unde… unde s-o putut o pus şi-o 
prăvălie acolo. O fost o prăvălie şi acolo s-o 
îmburdat un zid şi-o murit doi oameni, un 
ofi ţer de miliţie şi un cetăţean din Răscruci”, 
rememorează acele vremuri cei care au 
răspuns la întrebările elevilor.

Castelul Bonţida, 
platou de fi lmare
În 1963, clădirile rămase din cas-

tel au devenit decor pentru fi lmările la 
„Pădurea Spânzuraţilor” în regia lui 
Liviu Ciulei. În cadrul studiului, un mar-

tor rememorează perioada în care s-au 
făcut fi lmările, dar nu îşi aduce aminte 
de vreun incendiu care să fi  provocat 
daune semnifi cative castelului. „Da-păi 
o fost tare frumos, mereau şi oameni de aici 
din sat chemau care erau aşe, mereau şi asis-
tau. Io n-am prea fost, da o fost oameni care 
o mers ş-o asistat şi o fost care o şi participat 
aşe. Mi-amintesc cum să nu, şi doară noap-
tea nu puteam dormi că …. puşcau”.

Un alt fi lm care a folosit castelul 
drept platou de fi lmare a fost „Emisia 
continuă”. Abadonat, castelul a fost 
treptat golit de bunurile lăsate acolo. 
„Problema bunurilor de la castel abando-

nate şi ulterior furate este tratată cu mult 
umor de una dintre intervievaţi.  La în-
trebarea ce s-a întâmplat cu bunurile din 
castel, M.I răspunde cu mult umor: O dus 
cine o putut domnule dragă”. „Viaţa la cas-
tel a fost reluată odată cu preluarea lui în 
octombrie 1999 de către Fundaţia «Tran-
silvania Trust» care s-a angajat să salveze 
monumentul de la distrugerea defi nitivă 
prin investiţii în consolidarea şi restaurarea 
sa urmând să fi e inclus în patrimoniul eu-
ropean”, mai arată studiul. Aşa că, încet-
încet, reşedinţa nobiliară de altădată a 
început să îşi recapete măcar o parte din 
strălucirea din trecut pentru a putea de-
veni gazda unor noi evenimente. 

Misterele castelului: 
cufărul cu comori 
şi fantome
„Înainte de a demara cercetarea propriu-

zisă am afl at de la câţiva dintre foştii mei 
elevi anumite relatări despre fantoma de la 
Castel. Dar am avut o reală surpriză să con-
stat că în momentul în care am desfăşurat 
cercetarea, majoritatea martorilor nu ştiau 
amănunte referitoare la acest aspect”, 
povesteşte Lavinia Buda. 

O singură martoră şi-a amintit detaliat 
despre un cufăr ascuns şi regăsit ulterior 
în peretele castelului. Potrivit ei, după 
război au venit doi tineri şi cu o hartă au 
descoperit o ascunzătoare din perete. „O 
numărat faianţele şi o scobit şi o luat faianţele 

jos şi atâta cutii o scos de acolo şi acolo când 
o deschis acolo era tot fel de aur”. Povestea 

anterioară este confi rmată de un alt martor 
care afi rma: „Într-adevăr exista o poveste din 
punctual ăsta de vedere a ascunderii unor valori 
a descendenţilor sau a familiei Banff y. Pe vremea 
mea când eram copil se povestea că a venit cineva 
din moştenitorii familiei Banff y şi într-un perete al 
castelului a dislocat o piatră şi au scos o mică casetă, 
nu se ştie ce a fost în casetă, s-a luat caseta şi au 

plecat cu ea”.
Fantoma de la castel pare să 

nu facă parte din imaginarul lo-
cuitorilor din Bonţida, ci mai mult 
din cel al străinilor, mai rezultă 
din răspunsurile sătenilor. Aşa că, 
deşi castelul a fost inclus între lo-
curile bântuite şi a atras vizita unei 
echipe de la Discovery, fi lmările 
şi măsurătorile lor nu au relevat 
existenţa vreunor elemente supra-
naturale. Legenda continuă însă să 
fascineze lumea.

„Variantele poveştilor prezentate de 
presă vorbesc despre o doamnă de origine 
nobilă, având, probabil, legătură cu fa-
milia Banff y, care şi-a înşelat soţul, dar a 
fost surprinsă şi dată în vileag de un băiat 
de la grajduri. Femeia a ordonat atunci ca 
bărbatul să fi e ucis, iar fantoma tânărului 
care a plătit cu viaţa pentru gestul său a 

rămas să bântuie domeniul. Se spune că stafi a lui 
se arată din când în când în diferite locuri din com-
plex. A doua variantă face referire la fantomele celor 
care au murit la castel în timpul celui de-al Doilea 
Război Mondial, când castelul a fost transformat de 
nemţi în spital militar. Legenda spune că aici au 
fost văzute deseori umbre sinistre, ce păreau a fi  ale 
unor soldaţi, în timp ce printre ziduri se aud su-
nete stranii, gemete, zgomot de paşi sau chiar voci 
nedesluşite”, se mai arată în studiu.

Castelul, loc preferat 
pentru evenimente 
moderne
În ultimii ani, castelul a devenit gazdă 

pentru mai multe evenimente care s-au bu-
curat de un succes important. „Zilele Caste-
lului rămân în prezent principalul punct de 
referinţă pentru locuitorii Bonţidei, în timp ce 
Festivalul Electric Castle tinde după prima ediţie 
să transforme Bonţida şi implicit castelul într-
un punct de referinţă pentru împătimiţii muzicii 
electronice. Prin intermediul acestui festival şi 
activităţilor asociate lui Castelul Bánff y pare să fi  
ieşit din conul de umbră şi să renască cu fi ecare 
nouă ediţie”, se arată în studiu.

Martorii vorbesc cu încântare de 
mulţimea care ia cu asalt castelul pentru a 
participa la activităţile organizate de Zilele 
Castelului. „Da foarte mulţi vin oameni aicea 
îi fumos. Şi acuma  vrea să-l renoveze, aşea ştiu 
io cu bătrâneţele mele. Aşea aud şi io”; „D-apoi 
să face în fi ecare an, să face ziua castelului, se 
strânge lume acolo, mere poporul acolo, s-o ren-
ovat pe zi ce mere mai bine”. În agenda eveni-
mentelor ultimilor ani trebuie amintite şi 
Zilele Culturale Bonţidene, organizate în-
cepând cu anul 2002 anual. 

Învăţare interactivă
„Proiectul şi-a propus să recupereze o parte 

din istoria mai puţin cunoscută a Castelu-
lui Bánff y din Bonţida şi a comunităţii locale 
păstrate în memoria bonţidenilor. Un astfel de 
proiect permite elevilor implicaţi să îşi formeze 
şi  să-şi dezvolte o serie de abilităţi practice, ce 
le vor fi  utile în viaţa de adult. Putem concluz-
iona că elevii au prezentat un mare interes faţă 
de subiectul abordat, deoarece era o temă de isto-
rie locală. Pe tot parcursul derulării proiectului, 
elevii s-au implicat activ în toate activităţile şi 
au făcut numeroase sugestii faţă de ce ar mai 
trebui făcut ulterior. Iniţiativele lor au reuşit 
să antreneze bunicii şi părinţii lor, precum şi 
reprezentanţi ai autorităţilor locale. Scopul 
unor astfel de proiect a fost şi facilitarea apariţiei 
spiritului de echipă şi o mai bună cunoaştere 
reciprocă între membrii echipei. Nu poate fi  
trecut cu vederea faptul că o astfel de oportuni-
tate permite elevilor să îşi dezvolte competenţe de 
comunicare, precum şi competenţe sociale şi civ-
ice. Nu în ultimul rând amintim competenţele 
de ordin digital, care constituie un puternic fac-
tor motivant pentru implicarea într-un astfel de 
proiect, dar şi o oportunitate de a învăţa ceva 
nou”, se arată în concluziile studiului pro-
fesoarei Lavinia Buda.

 Claudia Romitan

Este � umos ce au încercat ei. Orice metodă 
e potrivită dacă reuşeşti să îi determini pe copii 
să înveţe cu plăcere. E foarte bine că au învăţat 
să interacţioneze cu alţii, să înţeleagă că există 

şi alte moduri de a privi lucrurile decât propria 
părere, aşa învaţă să � e obiectivi. Şi e util că 

în acest fel au învăţat într-un mod inedit despre 
istoria locală”, Marius Lazăr, sociolog

Extraordinarele aventuri din castelul Contelui  
Bán� y povestite de bătrânii satului pentru copii

despre un cufăr ascuns şi regăsit ulterior 
în peretele castelului. Potrivit ei, după 
război au venit doi tineri şi cu o hartă au 
descoperit o ascunzătoare din perete. 
numărat faianţele şi o scobit şi o luat faianţele 

jos şi atâta cutii o scos de acolo şi acolo când 
o deschis acolo era tot fel de aur”

anterioară este confi rmată de un alt martor 
care afi rma: 

Zilele Castelului rămân în prezent 
principalul punct de referinţă pentru 

locuitorii Bonţidei, în timp ce Festivalul 
Electric Castle tinde după prima ediţie să 

transforme Bonţida şi implicit castelul 
într-un punct de referinţă pentru 

împătimiţii muzicii electronice. Prin 
intermediul acestui festival şi activităţilor 
asociate lui Castelul Bán� y pare să �  ieşit 

din conul de umbră şi să renască cu 
� ecare nouă ediţie”, se arată în studiu.
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ANRE 

Suntem mai bine 
pregătiţi decât pentru 
iernile anterioare

România este mai bine pregătită în 
această iarnă decât în iernile trecute pen-
tru că în depozitele subterane de gaze s-a 
înmagazinat o cantitate extraordinar de 
mare ca şi procent din gazul intern, a de-
clarat, joi, Niculae Havrileţ, preşedintele 
Autorităţii Naţionale de Reglementare în 
Domeniul Energiei (ANRE).

„Gazul intern are un preţ de două ori mai 
mic decât cel din import. Aproximativ 95% din 
acest depozit este constituit din gazul intern. 
Acest lucru ne va permite ca următorii paşi 
de liberalizare să fie atenuaţi, respectiv de la 1 
ianuarie să nu avem o creştere mai mare de 1%, 
cel mult 2% (la consumatorii casnici n.r.)”, a 
spus Havrileţ. 

Potrivit acestuia, la consumatorii in-
dustriali preţul va creşte undeva în jurul a 
2-3%. 

„Acest lucru este ajutat de faptul că, în acest 
an, aproape 3 miliarde de metri cubi au fost 
înmagazinaţi în depozitele subterane de gaze. 
După trecerea iernii vom vedea evoluţia pieţei, 
vom vedea evoluţia importului de gaz, ca şi 
cantitate, ca şi preţ”, a precizat preşedintele 
ANRE. 

ROVANA PLUMB

Ministerul nu a dat  
acord de mediu pentru 
proiectul Roşia Montană

 Ministerul Mediului nu a dat acord 
de mediu şi nu a făcut nicio derogare de 
la legislaţia de mediu în vigoare în ceea ce 
priveşte proiectul de exploatare minieră de 
la Roşia Montană, a declarat, joi, la Palatul 
Parlamentului, ministrul Rovana Plumb.

„Ministerul Mediului nu a dat acord de me-
diu şi nu a făcut nicio derogare de la legislaţia 
de mediu în vigoare în ceea ce priveşte acest 
proiect. În proiectul de lege transmis la Parla-
ment şi care se află în dezbatere rolul Minister-
ului Mediului a fost acela de a stabili clar şi de a 
impune cele mai înalte standarde de mediu”, a 
precizat Rovana Plumb. 

În ceea ce priveşte acordul de mediu, 
aceasta a arătat că el se propune de către 
comisia de avizare tehnică de pe lângă 
Ministerul Mediului şi se aprobă de către 
Guvern. 

„Acordul de mediu este încă în procedură 
şi se aşteaptă finalizarea proiectului de lege şi 
a deciziei Parlamentului. În funcţie de decizia 
Parlamentului, se va acţiona ca atare. (...) Era 
absolut necesar să introducem standarde de me-
diu dintre cele mai înalte, pentru că faţă de cele 
două măsuri aferente anului 1999 când a fost 
acordată licenţa, tot ceea ce înseamnă protecţia 
mediului a evoluat din punct de vedere al 
standardelor şi al legislaţiei. Or, atâta timp cât 
el a fost adoptat prin act normativ, modificarea 
licenţei nu se poate face decât tot printr-un act 
normativ”, a arătat ministrul Mediului. 

ROMFILATELIA

Emisiune de mărci poştale 
la cea de-a 85-a aniversare  
a radioului public

Romfilatelia pune în circulaţie o emisi-
une de mărci poştale intitulată „Fonoteca de 
Aur a României”, cu ocazia celei de-a 85-a 
aniversări a radioului public, informează 
un comunicat remis AGERPRES.

„Alo, alo, aici Radio Bucureşti” sunt cuvin-
tele auzite pentru prima dată de ascultătorii 
români la 1 noiembrie 1928, moment ce a 
însemnat naşterea Radioului Românesc, 
marcând, astfel, evoluţia tehnologică 
naţională şi permiţând alcătuirea unui fond 
unic inestimabil, o adevărată panoramă 
sonoră a istoriei şi culturii româneşti. 

Romfilatelia se alătură manifestărilor 
ocazionate de celebrarea a 85 de ani de 
existenţă a Radioului Românesc şi intro-
duce în circulaţie o emisiune de mărci 
poştale intitulată „Fonoteca de Aur a 
României”. 

Lucrări de 15 milioane de lei la staţiile de epurare 

Sute de angajaţi 
refuză să lucreze
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 SATU MARE

Reabilitarea şi extinderea Staţiei de 
Epurare a Apelor uzate din oraşul 

Negreşti-Oaş şi construirea unei Staţii 
de Epurare în oraşul Livada vor fi re-
alizate din fonduri europene în cadrul 
unui proiect confinanţat prin Progra-
mul Operaţional Sectorial Mediu. 

Va loarea totală a celor două investiţii 
este de peste 15 milioane de lei, fără 
TVA, iar semnarea contractelor de 
lucrări a avut loc joi la Uzina de apă 
din Satu Mare. Perioada de derulare 
a contractului privind realizarea celor 
două obiective este de 15 luni, la care 
se adaugă 12 luni, perioada prevăzută 
pentru notificarea defecţiunilor. 

Primăriţa Negreştiului, Aurelia Fedor-
ca, afirmă că reabilitarea şi extinderea 
Staţiei de Epurare a Apelor Uzate este 
inveştiţia pe care locuitorii oraşului o 
aşteaptă de-o viaţă. „Este o investiţie pe 
care o aşteptăm de-o viaţă. Este de noto-
rietate deja faptul că oraşul Negreşti-Oaş 
este deficitar în privinţa reţelor de apă 
-canal şi a staţiilor de filtrare şi epurare a 
apei. Realizarea acestui obiectiv va însem-
na implicit îmbunătăţirea calităţii vieţii 
tuturor negreştenilor, precum şi intrarea 
în normalitate. Consider că în vremurile 
acestea şi într-un stat european dezvoltat, 
şi localităţile trebuie să aibă infrastructură 
adecvată pentru apă şi canal” – a declarat 
Aurelia Fedorca

Reabilitarea şi extinderea Staţiei 
de Epurare a Apelor uzate din oraşul 
Negreşti-Oaş şi construirea unei Staţii 
de Epurare în oraşul Livada fac parte 
din proiectul major de investiţii privind 
extinderea şi reabilitarea infrastructurii 
de apă şi apă uzată din judeţul Satu 
Mare, cofinanţat din fondul de coezi-
une, cu o valoare totală de peste 433 
de milioane de lei, fără TVA. Proiectul 
este derulat de Societatea Apaserv Satu 
Mare în perioada 2011 – 2015.

 Stela Tudor

Electrocentrale sub presiune. 

 ORADEA

Oradea, singurul furni-
zor de agent termic din 

oraş.  Aproximativ 250 de 
salariați au protestat în fața 
sediului. Ba mai mult, unii 
au refuzat să intre în schim-
bul de dimineață și să preia 
activitatea de la colegii care 
au fost de noapte, în timp ce 
alții au venit de acasă pentru 
a susține mitingul declarat 
spontan.  Potrivit protesta-
tarilor, scopul acestei acţiuni 
este de  a arăta că oamenii nu 
vor să accepte propunerile 
pe care administratorul spe-
cial, Stănel Necula, și Casa 
de Insolvență „Transilvania” 
vor să le pună în practică în 
ceea ce privește veniturile 
angajaților. 

Gheorghe Mihai, șeful 
unuia dintre cele trei sin-
dicate de la CET, a declarat 
că, dacă ar accepta propune-
rile s-ar ajunge la scăderi cu 
aproximativ 40% a venituri-
lor, dar se întrevăd deja și 
disponibilizări. Totodată,  

potrivit acestuia, conducerea 
Electrocentrale ia în calcul 
externalizarea anumitor ser-
vicii. Ceea ce va însemna, în 
opinia angajaților, noi con-
cedieri. 

Fără tăieri  
de salarii
Protestul a debutat pe 

la ora 6.00 dimineața, pro-
testatarii fiind hotărâți să 
nu intre în centrală pentru 
a-și face treaba decât dacă 
li se acceptă revendicările 
le gate, în mare parte, de 
nediminuarea lefurilor. Ei 
sunt nemulţumiţi de propu-
nerea de reducere a salariilor 
făcută de administratorul 
special şi de reprezentanţii 
Casei de Insolvenţă Transil-
vania, prin care li s-ar reduce 
veniturile cu circa 40%, cel 
mai mare salariu net urmând 
să fie în jur de 900 de lei.

Conform regulamen-
tului intern, în caz de ne-
prezentare a schimbului 
de dimineață, personalul 

care a lucrat de noapte 
trebuie să asigure continui-
tatea furnizării serviciilor și 
siguranța instalațiilor încă 
patru ore. Termenul a expirat 
la ora 10.00, când același 
număr de oameni erau încă 
în fața sediului CET.

Negocieri  
fără proteste
Potrivit administratorului 

Stănel Necula, este prevăzută 
o negociere a contractului 
colectiv de muncă între cele 
trei sindicate din CET şi ad-
ministratorul special numit 
în urma declarării insolvenţei 
unităţii energetice orădene, 
în urmă cu o lună. El a de-
clarat că negocierea va 
avea loc doar în condiţiile 
renunţării la protest şi sunt 
vizate, în principal, sporurile 
salariale: primele de Paşte, 
Crăciun, Ziua Energeticianu-
lui, de căsătorie, de naştere a 
primului copil, de vechime 
neîntreruptă în muncă şi în 
unitate. Stănel Necula a afir-

mat că a identificat contracte 
oneroase, reuşind, de exem-
plu, reducerea costurilor con-
tractului la păcură cu 20%.

„Vorbim despre o stare 
de insolvenţă în care, în mod 
natural, pe fondul pierderilor 
societăţii, nu putem vorbi de-
spre prima şi bonuri, altele decât 
cele din Codul muncii. Am scris 
în mod clar ce intenţionăm să 
negociem. Vor să facă asta sub 
presiunea străzii, vă spun că 
nu se poate. Legea nu permite 
aşa ceva. Sigur mi-am propus 
să găsesc soluţii ideale, în care 
ei să aibă un grad de mulţumire 
suficient  în raport cu situaţia 
în care noi ne aflăm. În niciun 
caz nu vorbim despre tăieri de 
40-505. Vorbim despre un alt 
nivel de procente”, a subliniat 
administratorul Stănel Ne-
cula.

Stănel Necula a dat 
asigurări că orădenii nu vor 
avea de suferit în privinţa 
furnizării încălzirii şi a apei 
calde, existând stocurile ne-
cesare de cărbune şi păcură.

� Claudia�Bonchiş
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THE WASHINGTON POST

NSA a interceptat  
date ale utilizatorilor 
Google şi Yahoo

Agenţia Naţională de Securitate 
(NSA) a SUA a interceptat datele a sute 
de milioane de utilizatori ai Google şi Ya-
hoo, printre care şi americani, relatează 
cotidianul The Washington Post în ediţia 
sa electronică de miercuri, citând docu-
mente procurate de la fostul colaborator 
al serviciilor secrete americane Edward 
Snowden, transmit AFP şi AP.

Programul, denumit MUSCULAR, 
operat de NSA în colaborare cu agenţia 
omologă din Marea Britanie, Government 
communications headquarters (GCHQ), 
permite serviciilor de informaţii să culeagă 
date din fibra optică folosită de giganţii 
informatici, conform unor documente ci-
tate de publicaţia americană. Potrivit The 
Washington Post, care a intervievat şi o 
serie de responsabili, MUSCULAR este o 
parte secretă a programului PRISM, care 
permite NSA să colecteze date folosind 
ordine judecătoreşti adresate societăţilor 
de internet. 

Un document din 30 ianuarie 2013 ci-
tat de ziarul american arată că circa 181 
de milioane de date fuseseră colectate la 
acea dată, într-un interval de 30 de zile 
- de la metadate privind e-mailuri, care 
indicau cine a trimis şi primit mailuri şi 
când, până la documente text, audio sau 
video. 

Aceste interceptări operate de NSA ar 
fi avut loc în afara SUA, prin intermediul 
unui furnizor de reţele de telecomunicaţii 
al cărui nume nu a fost dezvăluit, par să 
indice documentele evocate de Washing-
ton Post. Un grafic sugerează, de aseme-
nea, că interceptarea s-ar fi produs chiar 
între site-urile de internet şi serverele de-
localizate ale Google. Potrivit cotidianu-
lui, acţiunea în afara SUA ar permite NSA 
să aibă mai multă libertate de mişcare 
decât în ţară, unde sunt necesare decizii 
judecătoreşti pentru operaţiunile sale. 

MEDIAFAX

Siria a scos din uz 
instalaţiile de producţie  
a armelor chimice

Instalaţiile de producţie a armelor 
chimice din Siria au devenit inutilizabile 
înaintea datei-limită de 1 noiembrie, a 
declarat o sursă din cadrul organizaţiei 
însărcinate cu distrugerea arsenalului 
chimic sirian. „Siria a încheiat (operaţiunile 
prin care a făcut) inutilizabile instalaţiile de 
producţie şi de asamblare a armelor chimice”, 
a anunţat această sursă, care a dorit să îşi 
păstreze anonimatul, înaintea anunţului 
oficial al Organizaţiei pentru Interzicerea 
Armelor Chimice (OIAC), prevăzut ulte-
rior.

Siria s-a conformat deciziei Consiliului 
Executiv al OIAC, care o îndemna să pro-
cedeze la această „distrugere funcţională 
cât mai rapid posibil, dar nu mai târziu de 1 
noiembrie 2013”, a subliniat această sursă.

Ţara a predat pe 24 octombrie un pro-
gram general de distrugere, care a permis 
să se stabilească planuri vizând o „dis-
trugere sistematică, integrală şi verificată” a 
armelor chimice.

Acest program urmează să fie exami-
nat de către Consiliul Executiv OIAC, 
care se va reuni la 5 noiembrie şi va uti-
liza acest document pentru a stabili, până 
pe 15 noiembrie, diferite date-limită pen-
tru distrugerea definitivă a aresenalului 
chimic din Siria, ţară care a devenit, în 
mod oficial, stat parte la Convenţie pe 14 
octombrie.

Organizaţia, care a primit Premiul 
Nobel pentru Pace la începutul lui octom-
brie, este însărcinată cu supervizarea dis-
trugerii arsenalului chimic sirian în urma 
unei rezoluţii istorice a ONU.

Această rezoluţie, cu numărul 2.118, 
dispune ca aresenalul sirian să fie distrus 
până la jumătatea lui 2014.

Vizitele la părinţi şi la rudele 
în vârstă, obligatorii în China 

Londra continuă să-şi apere aliatul american

Într-o ţară în care vacanţele sunt  
rare şi ofertele de divertisment -  

multiple, vizitele familiale nu se mai  
numără printre priorităţi. 

Vineri, 1 noiembrie 2013 • Nr. 439   | 

 LE FIGARO

În timp ce preşedintele 
SUA, Barack Obama, 

s-a hotărât în sfârşit să 
recunoască faptul că me-
todele americane de su-
praveghere ar trebui revi-
zuite, premierul britanic 
David Cameron „ridică 
tonul”, în numele securităţii 
naţionale, la The Guardian 
şi dezvăluirile sale.

În faţa parlamentului bri-
tanic, Cameron a formulat 
ameninţări extrem de vio-
lente la adresa publicaţiei The 
Guardian. „Dacă ei / jurnaliştii 
cotidianului / nu dau dovadă de 
simţul responsabilităţii, este 
foarte greu pentru guvern să nu 
reacţioneze”, a spus premierul 
britanic. 

În timp ce europenii, cu 
Parisul şi Berlinul în prima 
linie, constată instalarea 
unui „frig glacial” în relaţiile 
lor cu Washingtonul, după 
ce s-a aflat despre spionarea 
telefoanelor mobile ale An-

gelei Merkel şi ale altor lideri 
ai Uniunii Europene /UE/, 
Londra continuă să-şi apere 
aliatul american. 

Mândru să constate că, 
în ce-l priveşte, el nu a fost 
spionat niciodată de „marea 
ureche” a Washingtonului, 
David Cameron s-a văzut 
nevoit să aprobe cu jumătate 
de gură protestele oficiale 
formulate de cei 28 de lideri 
europeni reuniţi la Bruxelles 
săptămâna trecută. „El/Cam-
eron / a fost prezent la discuţii. 
A ascultat. Nu s-a opus. 
Pentru mine, acesta este un 
consimţământ tacit”, a ironi-
zat Angela Merkel. 

Însă, dincolo de atitudin-
ea lui Cameron, în Marea 
Britanie pare să domnească 
un consens cu privire la fap-
tul că dezvăluirile lui Ed-
ward Snowden publicate în 
The Guardian pun în pericol 
securitatea de stat, poziţie 
care a justificat emiterea, la 
începutul verii, a unui ordin 
către cotidianul menţionat, 

în care i s-a cerut să distrugă 
toate hard-urile ce conţineau 
informaţii despre scurger-
ile de la Agenţia Naţională 
de Securitate/ NSA / a SUA. 
De la vicepremierul centrist 
Nick Clegg până la fostul 
ministru al afacerilor ex-
terne, laburistul Jack Straw, 
responsabili politici britanici 
plusează pentru a denunţa 
iresponsabilitatea cotidi-

anului de stânga. Campanie 
susţinută de asemenea de 
tabloide precum Daily Mail, 
dar şi de presa conserva-
toare, între care Times şi Tel-
egraph. 

Cu circa 6.000 de angajaţi, 
Government Commu-
nications Headquarters/ 
GCHQ/, agenţia britanică 
de supraveghere electronică, 
acţionează mână în mână 
cu NSA. Ea primeşte zeci 
de milioane de dolari de la 
SUA pentru a dezvolta pro-
gramele decise de Wash-
ington. Cele două agenţii 
fac schimb de informaţii. 
De aproape doi ani de zile, 
prin intermediul progra-
mului său Tempora, GCHQ 
se branşează prin cabluri 
sub-marine din fibră optică, 
pentru a intercepta discuţiile 
telefonice, e-mail-urile, 
postările de pe Facebook sau 
istoricul navigărilor pe inter-
net ale utilizatorilor. Edward 
Snowden a calificat GCHQ 
ca fiind „mai rău decât SUA”. 

S-a depăşit  
o limită  

periculoasă în  
momentul în care 

politicieni au început 
să acuze presa pentru 

ceea ce publică”, îşi 
exprimă îngrijorarea Nick 

Pickles, directorul asociaţiei 
Big Brother Watch.

 LE MONDE

Canalele oficiale chineze finanţează 
o amplă campanie de publicitate, 

care îndeamnă tinerele generaţii să-şi 
viziteze rudele în vârstă. Dacă acestea 
din urmă sunt neglijate, ele pot să facă 
plângere penală împotriva copiilor 
lor. Într-o Chină în plină schimbare, 
legăturile dintre generaţii sunt mai 
puţin strânse. 

Aparatul de filmat prezintă o seară 
de Revelion: oale cu mâncare sunt 
puse la încălzit, petarde explodează, 
familii se reunesc. Din cele patru 
zări ale Chinei şi chiar ale planetei, 
copiii vin să-şi viziteze părinţii, 
după ore de drum, cu avionul, 
trenul sau vaporul, în plină iarnă. 
Fiecare spot publicitar se încheie cu 
acelaşi slogan: „China, lasă-ţi inima 
să se întoarcă acasă”. 

Această campanie socială inundă 
de luni întregi presa, televiziunile sau 
internetul, fiind foarte comentată şi 
promovată pe reţelele de socializare din 
China. Ea vizează să-i sensibilizeze şi 
să-i încurajeze pe tinerii chinezi în a-şi 
reconsidera legăturile de familie. 

Guvernul chinez îşi face probleme 
pentru soarta oamenilor în vârstă, care 
reprezintă în această ţară circa 200 de 
milioane de persoane, adică 14,3% 

din populaţie. Până în 2035, gradul 
de îmbătrânire a populaţiei chineze 
ar urma să-l atingă pe cel din Japonia, 
unde 25% din populaţie are peste 65 
de ani. Prin urmare, timpul presează. 
Într-o ţară cu un regim de pensionare 
restrâns, coeziunea familială este un im-
portant factor de supravieţuire a acestor 
persoane în etate. 

Însă, societatea chineză este în schim-
bare. Modelul familial este în criză, 
aceasta fiind una dintre consecinţele 

politicii copilului unic, lansată în 1979. 
Familia se transformă într-o „piramidă 
a vârstelor” inversată, cu patru bunici, 
doi părinţi şi un copil, supranumit „mi-
cul împărat” în cazul în care acesta este 
băiat. 

Potrivit lui Gladys Chicharro, au-
torul cărţii „Povara micilor împăraţi”, 
generaţia copiilor unici în China, re-
spectiva generaţie ar fi purtătoarea unei 
noi culturi, oscilând „între evadare şi fu-

rie”: tinerii sunt blocaţi într-un model 
care nu le mai convine, deoarece acesta 
îi obligă să se ocupe de rudele în vârstă 
şi să le asigure bătrâneţile. 

Astăzi, piaţa muncii îi obligă pe 
„copii” să-şi părăsească satele natale 
pentru a se muta în oraşe sau chiar în 
străinătate.

În faţa acestor probleme, Beijingul 
agită „bâta”. În decembrie 2012, a fost 
revizuită legea din 1996 privind „prote-
jarea drepturilor şi intereselor persoanelor 

în vârstă”: aceasta îi autorizează 
pe părinţii mai în vârstă de 60 
de ani să-i aducă în faţa justiţiei 
pe copiii lor şi prevede amenzi 
şi chiar detenţie pentru copiii 
recalcitranţi. 

Măsura nu are nimic pre-
ventiv. În aprilie, Dna Chu, 
în vârstă de 77 de ani şi care 
locuieşte în Wuxi, la nord de 

Shanghai, i-a atacat în instanţă pe fiica şi 
ginerele său. Aceştia nu au vizitat-o din 
septembrie 2012. Dna Chu a câştigat fără 
probleme procesul, obligându-şi copiii 
să vină să o viziteze la fiecare două luni 
şi în timpul vacanţelor oficiale. În caz în 
care contractul nu este respectat, poliţia 
din oraşul unde locuiesc aceştia va avea 
obligaţia să-i aresteze. Peste 1.000 de 
părinţi au înaintat plângere în ultimii 15 
ani în China.
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 SUDOKU

Soluţia: în numărul următor

Soluţia partidei de sudoku 
de numărul trecut este:

Horoscop - 01 noiembrie

Berbec 
(21 mar. - 20 apr.) 
Te joci cu sentimentele celuilalt şi 
nu inspiri prea multă încredere. Ţi 

se pare interesant să zăpăceşti inima celui care 
te atrage. În acest weekend, eşti cu gândurile 
răvășite și neclare. Ar trebui să-ți ordonezi un pic 
atitudinea.

Taur 
(21 apr. - 20 mai)
Se pare că o să renunți la o prietenie. 
Nimic nu e veşnic, nici prieteniile, 

nici colaborările. Deci nişte lucruri se pot încheia 
în acest weekend. Dacă îţi asculţi intuiția, vei fi  
cel mai câştigat, pentru că vei scăpa de lucruri 
neplăcute.
 

Gemeni 
(21 mai - 22 iun.)
Eşti ascultat şi respectat, ai cele 
mai inteligente soluţii la întrebările 

altora. Ai o vorbă bună sau un compliment pentru 
oricine îţi apare în cale, de aceea eşti o companie 
foarte plăcută. Să nu te mire că în weekend o să 
primeşti nişte invitaţii interesante.

Rac 
(23 iun. - 22 iul.)
Ai un vis măreţ în minte, dar preferi 
să-l păstrezi deocamdată doar pen-

tru tine. Crezi că, dacă spui şi altora ce gândeşti, 
există riscul să nu se mai realizeze. De aceea 
trebuie multă discreţie şi răbdare, ai şanse mari de 
realizare.

Leu 
(23 iul. - 22 aug.)
Relaţia cu ceilalţi este un pic 
tensionată, dar nu din cauza ta. 

Nu te lăsa infl uenţat de cei din jur, încearcă să 
fi i pe mai departe diplomat şi să nu cazi în plasa 
nervozităţii. Încearcă să tratezi lucrurile normal şi 
fi resc.

Fecioară
(23 aug. - 22 sep.)
Pregăteşti un proiect de viitor. Ţine 
cont de părerile celor care au trecut 

deja prin situaţii similare, pentru că îţi vor fi  de 
mare folos. În weekend apar nişte veşti bune şi 
treci prin momente foarte plăcute alături de cei 
dragi.

Balanţă 
(23 sep.  -  23 oct.)
Ai ocazia de a pleca la drum spre o 
destinaţie de care te leagă amintiri 

plăcute. Îţi aduci aminte de un eveniment foarte 
plăcut din trecutul tău, motiv pentru care eşti 
emotiv şi sentimental. Un pic de realism totuși 
nu-ţi strică.

Scorpion 
(24 oct. - 21 nov.)
Preocuparea ta principală este 
legată de unele investiţii pentru 

casă. Eşti ajutat în acest demers şi de cei apropiaţi 
din familie. Ai şansa să câştigi respectul şi 
admiraţia unui prieten afl at în impas pe care-l ajuţi 
în mod necondiţionat.

Săgetător
 (22 nov. - 21 dec.)

Eşti un pic dezamăgit de o persoană 
care ar fi  spus nişte neadevăruri 

despre tine. Chiar dacă vine cu argumente, eşti 
sceptic şi neîncrezător. Totuşi nu judeca lucrurile 
dur, mai bine aştepţi să dovedească dacă are sau 
nu dreptate.

Capricorn 
(22 dec. - 20 ian.)
Ideile tale sunt primite cu braţele de-
schise de familie, pentru că priveşti 

mult mai serios viitorul. Eşti ambiţios şi vrei să 
ajungi repede la ţinta propusă. Totul depinde de 
tine, dar şi de un pic de noroc care se pare că te 
ajută.

Vărsător 
(21 ianuarie - 18 februarie)
Eşti tot mai aproape de atingerea 
unui scop pe care ţi l-ai propus cu 

ceva timp în urmă şi pentru care ai depus eforturi 
serioase. Eşti convins că vei avea succes şi eşti 
fericit. Este motivul pentru care ai nevoie de puţină 
relaxare.

Peşti 
(19 feb. - 20 mar.)
E un weekend cu şanse excelente 
de afi rmare pentru tine, deci trebuie 

să profi ţi la maxim de ocaziile bune care se ivesc. 
Norocul se pare că nu te ocoleşte, aşa că profi tă 
fără teama că nu vei reuşi. Şansa şi norocul îţi 
surâd.

 STUDIU

Suferinţa persoanelor pe care le 
invidiază le provoacă plăcere oame-

nilor, arată două cercetătoare ameri-
cane, care au efectuat un nou studiu 
despre fenomenul numit „Schaden-
freude”, afi rmând despre acesta că este 
o reacţie biologică primară, informează 
dailymail.co.uk.

Susan Fiske, profesor la Universi-
tatea Princeton, şi fosta ei studentă Mina 
Cikara, asistentă de cercetare la Univer-
sitatea Carnegie Mellon, au efectuat o 
serie de experimente pentru a evalua 
gradul de plăcere al subiecţilor, în dife-
rite situaţii.

Ideea studiului a venit după ce s-a 
observat modul în care suporterii se bu-
curau de înfrângerea echipei rivale, în 
cadrul competiţiilor sportive.

În acest scop, cercetătoarele au 
măsurat activitatea electrică a muşchilor 
faciali cu ajutorul unei electromio-
grame, care înregistrează activitatea 

electrică atunci când participanţii la 
studiu râdeau şi aveau senzaţii plăcute.

Subiecţilor li s-au arătat fotografi i ale 
anumitor persoane, asociate cu diferite 
stereotipuri: persoane în vârstă (milă), 
studenţi (mândrie), dependenţi de 
droguri (dezgust) şi persoane înstărite 
(invidie). Aceste fotografi i au fost apoi 
asociate cu situaţii cotidiene, cum ar fi : 
„Câştigă cinci dolari” (pozitiv); „Eşti 
stropit de un taxi (negativ)” şi „Mergi la 
baie” (neutru).

Subiecţii au fost întrebaţi în ce mod 
aceste situaţii le schimbă starea de spi rit, 
fi indu-le înregistrată mişcarea facială.

Rezultatele au arătat că oamenii se 
bucurau sincer de nefericirea celor pe 
care îi invidiau - cum ar fi  persoanele 
înstărite.

„Deoarece oamenilor nu le place să 
recunoască faptul că resimt invidie sau 
«Schadenfreude» (bucurie faţă de durerea 
altora, n.r.), aceasta a fost cea mai bună 
metodă de a obţine asemenea reacţii, iar în 
experiment am reuşit să captăm bucuria 

răutăcioasă la nivel visceral”, a declarat 
Susan Fiske.

În alt studiu, participanţii au privit 
aceleaşi fotografi i, corelate cu aceleaşi 
evenimente, fi ind rugaţi să evalueze 
modul în care se simt, pe o scară de la 
unu la nouă, iar rezultatele au confi rmat 
constatările primului studiu.

Participanţii au încercat aceleaşi sen-
timente pozitive în legătură cu eveni-
mentele negative prin care treceau per-
soanele înstărite.

Într-un experiment ulterior, când au 
fost întrebaţi dacă ar fi  dispuşi să facă 
rău altei persoane, s-a descoperit că 
subiecţii erau dispuşi să facă rău cuiva 
care era „ţinta invidiei” acestora.

„Experimentul arată că factorii care pre-
zic invidia sunt statutul social şi competiţia, 
iar, când aceşti factori sunt eliminaţi, in-
vidia dispare. Teoria este în conformitate cu 
povestea legată de cine pe cine invidiază şi 
de ce. În mare parte are legătură cu banii, 
fi indcă ies uşor în evidenţă”, a mai precizat 
Susan Fiske.
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Denisa și Ionuț Felecan, 
titanii Clujului 

TENIS

Halep la a 50-a victorie
Cea mai bună jucătoare română de 

tenis a momentului, Simona Halep (foto), 
a învins-o cu 6-4, 6-4 pe franțuzoaica Alize 
Cornet (numărul 7 mondial) și s-a califi cat 
în semifi nalele Turneului Campioanelor de 
la Sofi a. Succesul în fața franțuzoaicei a fost 
al 50-lea pentru româncă în acest an. Halep, 
principala favorită a competiției de 750.000 
de dolari de la Sofi a, care încheie sezonul 
în circuitul WTA, s-a impus după o oră și 
34 minute și are două victorii din tot atâtea 
meciuri în Grupa Serdika. Românca și-a 
asigurat până acum la Sofi a 120 de puncte 
WTA și 65.000 de dolari. Serena Williams 
are cele mai multe victorii în 2013, 78, 
urmată de poloneza Agnieszka Radwanska 
(56) și de cehoaica Petra Kvitova (51).

LIGA I

Etapa a XIV-a 
nu se mai amână

Liga Profesionistă de Fotbal a de-
cis să nu mai amâne etapa cu numărul 
14 din Liga I. Singura partidă care va fi  
„reprogramată” va fi  cea dintre Steaua și 
Universitatea Cluj. Ofi cialii LPF au moti-
vat această derogare, deoarece Steaua, care 
este și campioana țării, dă mulți jucători 
echipei naționale a României în meciul de 
baraj cu Grecia, pentru califi carea la Cupa 
Mondială din 2014 din Brazilia. Conform 
Digisport, prima dispută a rundei a XIV-a 
va fi  cea dintre Săgeata Năvodari și Astra 
Giurgiu. Dupa ce partida cu Universitatea 
Cluj va fi  reprogramată, Steaua va ajunge la 
un total de trei restanțe în Liga I: cu Astra, 
Concordia și „U” Cluj.
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 LIGA I

Gabriel Boștină, fostul mijlocaș și 
căpitan al Universității Cluj în pri-

ma perioadă de patronat al lui Florian 
Walter, va fi  instalat ofi cial în funcția 
de administrator special al clubului 
„studențesc”, după ce Ioan Mărginean 
a anunțat că și-ar fi  înaintat demisia. 

Noul șef e vechiul 
vicepreședinte
Pentru Gabi Boștină, funcția de con-

ducere oferită de protectorul său (Flo-
rian Walter) nu este una nouă. În vara 
anului 2011, fostul fotbalist a fost „uns” 
vicepreședinte al Universitatea Cluj, 

având atunci și atribuții de supraveghe-
re în domeniul sportiv. Numirea lui 
Boștină în fruntea „șepcilor roșii” este 
a doua mutare decisivă de la revenirea 
lui Walter la cârma alb-negrilor. Prima 
decizia a fost aceea de a-l înlătura din 
funcția de antrenor a lui Gheorghe Bar-
bu și înlocuirea acestuia cu Mihai Teja. 
Ca o curiozitate, atât Boștină cât și Teja 
au trei lucruri în comun. Primul a fost 
jucător la Steaua și Dinamo, al doilea a 
fost „secund” la cele două formații și, 
amândoi sunt protejații lui Florian Wal-
ter. Universitatea Cluj va întâlni, luni, pe 
teren propriu, de la ora 19.00, formația 
Viitorul Voluntari, într-un meci din 
cadrul etapei a XIII-a din Liga I de fot-
bal. Cele două combatante sunt rivale în 
lupta pentru evitarea retrogradării. „U” 
este codașa clasamentului cu 4 puncte 
și 0 victorii, echipa lui Gică Hagi fi ind a 
15-a în clasament cu 10 puncte.  

 Patrice Podină

Copilul de su� et al lui Walter, șef la „U”

 HALTERE

Denisa Felecan are doar 17 ani și o 
colecție impresionantă de medalii. 

Nici nu e de mirare, doar e pregătită de 
tatăl ei, Ionuț Felecan, unul dintre cei 
mai apreciați antrenori de haltere din 
România. Împreună și-au propus să 
aducă la Cluj aurul olimpic de la Rio. 

Cinci tone pe zi 
pentru un vis
Pe Denisa Felecan nu am putut să o 

găsim într-un mall, probând cele mai 
noi ținute din colecția de iarnă. Nici 
în vreo cafenea nu i-am dat de urmă. 
Am găsit-o în schimb în laboratorul de 
campioni al tatălui ei, Ionuț Felecan, 
care într-o încăpere rece și neprimitoare 
modelează viitorii titani ai României. 
Lucrează non-stop alături de fi ica lui, 
una dintre puținele sportive care a 
câștigat simultan titlul național la două 
discipline diferite, judo și haltere.

Sportul nu îi ocupă întru totul tim-
pul și mintea. Denisa este elevă în clasa 
a XI-a la Liceul „Lucian Blaga” din Cluj-
Napoca și are rezultate foarte bune la 

învățătură. Rutina zilnică se consumă 
între orele de la școală și orele de antre-
nament. Rar mai are timp pentru ea sau 
pentru prieteni. Și chiar dacă de curând 
a căștigat trei medalii europene (două 
de aur și una de argint în Lituania), Den-
isa știe că o carieră în sport se termină, 
mai devreme sau mai târziu. Tocmai 
în această idee, clujeanca trage tare la 
școală pentru a putea urma Facultatea 
de Litere. Este pasionată de literatură 
și chiar plănuiește chiar să scrie o carte 
după ce își va încheia cariera.

„Nu va fi  o carte obișnută și personajul 
principal sigur nu va fi  un halterofi l. Spor-
tivul tipic, știe toată lumea, că nu citește nu 
e interesat de literatură sau fi lozofi e. Ei, uite 
că eu sunt, sunt altfel. Îmi place să ascult 
muzică, îmi place muzica rock, nu prea am 
timp să ies în cluburi", spune Denisa, care 
până la această dată, este cea mai titrată 
sportivă a județului în probele olimpice.

Omul bun la toate și mai 
presus de toate tată
Ionuț Felecan este unul dintre cei 

mai apreciați antrenori de haltere din 
Cluj și din țară. An de an, sportivii lui 

urcă pe podium la campionate euro-
pene, în timp ce competițiile naționale 
sunt dominate copios de elevii săi. 
Mulți dintre halterofi lii pregătiți de el 
revin în sala de antrenament cu medalii 
dintre cele mai strălucitoare, însă perla 
coroanei este fi ica lui, Denisa Felecan, 
care la nivel național a dominat două 
sporturi atipice fetelor: judo și haltere, 
avându-l alături pe tatăl ei care îi este 
confi dent, medic, nutriționist, psiholog 
și, nu în ultimul rând, antrenor. 
Împreună formează o echipă de invidiat 
care zi de zi depășește orice greutate în 
vederea realizării scopului suprem: par-
ticiparea cu success la Jocurile Olimpice 
de la Rio din 2016.

„Ca performanțe deja m-a întrecut. Ea 
are peste 40 de medalii la naționale, două 
de aur și una de argint la europene. Sperăm 
să vină niște medalii și mai importante, la 
mondiale și evident la olimipiadă. Dacă va 
fi  să aduce Clujului o medalie olimpică vom 
fi  cei mai fericiți. Rămâne de văzut dacă, 
o vom aduce de la Rio sau de la Tokyo”, 
spune Ionuț Felecan, deținător al peste 
10 titluri naționale și al unui bronz eu-
ropean.

 Radu Hângănuț

Marii sportivi, după 
ce se lasă, greu se mai 

integrează în societate. 
Sportivii de performanță 

primesc acea rentă viageră cu 
care au un trai decent. Dar cine 
nu primește banii ăștia și după 

30 și ceva de ani termină cu 
sportul, e greu să mai facă ceva. 
Tocmai de accea eu sunt alături 

de � ica mea și o susțin. Dacă 
Denisa vrea să scrie cărți sunt 

de acord, vrea la facultate, 
o voi ajuta. Sunt un tată 

fericit pentru că am un 
asemenea copil", Ionuț 

Felecan, antrenor de haltere

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

Ceahlăul - Săgeata 20.00 DigiSport 

SÂMBĂTĂ, 2 noiembrie

Pandurii - FC Vaslui 18.00 DigiSport 
Corona - Steaua 20.30 DigiSport 

DUMINICĂ, 3 noiembrie

Concordia - CFR Cluj 19.00 DigiSport 
Astra - Gaz Metan 19.30 DolceSport 
Dinamo - FC Brașov 21.30 DigiSport  

LUNI,  4 noiembrie

„U” Cluj - Viitorul 19.00 DigiSport 
Petrolul - ACS Poli 19.30 DolceSport 
Oțelul - FC Botoșani 21.30 DigiSport 

1. Steaua 10 9 1 0 26-6 28
2. Petrolul 12 7 4 1 18-9 25
3. Astra 11 7 2 2 26-10 23
4. Pandurii 12 7 2 3 29-15 23
5. Gaz Metan 12 5 4 3 16-13 19 
6. FC Botoşani 12 5 4 3 13-15 19 
7. Ceahlăul 12 4 5 3 15-11 17 
8. CFR Cluj 12 4 5 3 16-16 17 
9. Dinamo 12 4 4 4 18-13 16 
10. Poli Timişoara 12 4 3 5 13-15 15 
11. Năvodari 12 4 3 5 11-20 15
12. Concordia 9 4 1 4 12-14  13 
13. Oţelul 12 3 2 7 12-24  11
14. FC Braşov 12 2 4 6 12-16 10 
15. Viitorul 11 2 4 5 5-17 10
16. FC Vaslui 11 4 2 5 11-10 6
17. Corona Braşov 12 1 2 9 7-19 5 
18. „U” Cluj 12 0 4 8 7-24  4

CLASAMENT LIGA 1CLASAMENT LIGA 1CLASAMENT LIGA 1CLASAMENT LIGA 1CLASAMENT LIGA 1CLASAMENT LIGA 1
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 SATU MARE

Unul dintre cele 12 laboratoare zonale 
de restaurare se găsește în Satu Mare. 

Această secție a Muzeului Județean (MJ) 
a conservat, de-a lungul timpului, zeci de 
mii de obiecte ale patrimoniului din nord-
vestul țării. Începând de la simple obiecte 
de uz casnic aparținând vieții rurale și 
până la artefacte ale nobilimii din Impe-
riul Austro-Ungar, toate au trecut prim 
mâinile specialiștilor sătmăreni. 

Munca de restaurator este probabil 
cea mai complexă activitate subordonată 
cercetării istorice. Pentru această activitate 
este nevoie nu numai de istorici sau arhe-
ologi ci și de oameni pregătiți în domeniul 
științelor exacte precum chimia, fi zica sau 
biologia. Greșeala nu este o opțiune pentru 
acești oameni. Cea mai mică eroare poate 
conduce la distrugerea iremediabilă a unei 
bucăți de istorie. Totodată, munca de res-
taurare se ghidează după un set clar de 
principii. Primul este acela al lizibilității. 
Mai exact, în cazul unui obiect restau-
rat, intervenția restauratorului trebuie 
evidențiată printr-o cromatică aparte, 
în cazul vaselor de ceramică spre exem-
plu, astfel încât privitorul să poată face 
diferența între elementele autentice și cele 
completate recent. Al doilea principiu, cel 
al compatibilității, obligă restauratorul 
să folosească exact aceleași materiale din 
care a fost confecționat obiectul. Al treilea 
principiu, probabil cel mai important, este 
acela de nu lua nicio măsură de restaurare, 
dacă aceasta ar implica riscul deteriorării 
respectivului artefact. În acest din ultim 
caz este vorba în special despre cărțile sau 
hărțile vechi. Restaurarea acestora implică 
cea mai multă muncă, dar și cea mai mare 
doză de risc. „Tocmai de aceea, în cazul în care 
hârtia sau pielea din care sunt confecționate 
cărțile este extrem de deteriorată, preferăm să 
renunțăm la restaurare și să ne limităm strict la 
măsurile de conservare”, ne-a declarat Radu 
Ardelean, director adjunct al Muzeului 
Județean Satu Mare. 

Recuperatorii de istorie 
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Restaurarea între știință, 
artă și talent  
Cercetarea arheologică nu se mai re-

duce la identifi carea unor izvoare scrise 
sau de altă de natură. Noile invenții ale 
tehnicii încep să aibă un rol tot mai preg-
nant. Din acest punct de vedere, labora-
torul zonal de conservare și restaurare 
va benefi cia de o aparatură performantă. 
Este vorba despre un aparat care folosește 
fl orescențe de raze X. Acesta nu numai 
că oferă date despre structura obiectului 
dar poate face deosebirea dintre artefactul 
autentic și o reproducerea acestuia. „Ne 
este de mare ajutor aparatura care folosește 
fl orescența de raze X. Prin această tehnică 
determinăm compoziția chimică a substanțelor 
descoperite și oferim astfel restauratorului 
documentația necesară unei recondiționări au-
tentice. Totodată prin această tehnică putem 
depista falsurile. Nu vorbim aici despre falsuri 
moderne. Acestea au la rândul lor o vechime 
considerabilă, unele chiar de câteva secole”, 
ne-a declarat Gina Olariu, șefa laboratoru-
lui de restaurare din Cadrul MJ. Costurile 
unui asemenea aparat depășesc suma de 
20.000 de euro. Cu toate acestea, pentru 
o activitate de restaurare la cele mai înal-
te standarde este nevoie de o logistică în 
valoare de sute de mii de euro. Cea mai 
mare difi cultate a specialiștilor sătmăreni 
o reprezintă procurarea materialelor origi-
nale, indispensabile unei restaurări profe-
sioniste. „Suntem obligați să folosim exclusiv 
materialele pe care le-au folosit cei care au 
realizat obiectele în cauză în urmă cu câteva 
secole. Odată cu invazia materialelor sintetice, 
în cazul materialelor textile, este foarte greu să 
găsim fi re naturale de mătase sau bumbac, ca 

să nu mai vorbim despre vopselele care trebuie 
obținute exclusiv din extracte de plante”, a 
adăugat Gina Olariu. Menționăm faptul 
că activitatea de restaurare este una relativ 
recentă, apărută abia după cel de-al doilea 
război mondial, în Europa Occidentală. 
Pentru a deveni restaurator, spun cei de 
la MJ, este nevoie de o pregătire istorică 
temeinică, răbdare, dexteritate și anu-
mite calități native. „Cu toate acestea, sunt 
acceptați și oameni care provin din alte dome-
nii, chiar și meșteri populari. Aceștia au însă 
obligația ca, într-un timp cât mai scurt, să-și 
însușească vaste cunoștințe istorice și artis-
tice”, spune Radu Ardelean. 

Un deceniu pentru 
restaurarea 
unui singur obiect
„Muzeul nu are doar rol  

expozițional. Noi avem și obligația 
de a cerceta, achiziționa și restaura 
obiectele găsite. Avem obligația de a le 
readuce într-o stare cât mai bună și mai ales 
de a le conserva astfel încât să reziste sute de 
ani de acum încolo. Avem această obligație 
față de generațiile care vor veni. Acest lucru 
este obligatoriu, deoarece patrimoniul cultural 
începe să dispară într-un ritm accelerat și nu 
trebuie să-i privăm pe urmașii noștri de șansa 
de a-și cunoaște trecutul”, spune directorul 
adjunct al instituţiei muzeale sătmărene. 
Una dintre cele mai solicitante lucrări de 
restaurare ale laboratorului sătmărean 
este reprezentată de un iconostas găsit în 
localitatea Văgaș, comuna Tarna Mare. 
„Iconostasul, datat în secolul al XVIII-lea, 
a fost găsit într-o fostă biserică de lemn ce 
aparținea unei comunități de etnici ucrainieni 
și adus la noi pentru restaurare în urmă cu 

zece ani. Este o lucrare extrem de complexă, 
pentru care a fost necesară o investigație 
amănunțită care să preceadă restaurarea în 
sine”, a adăugat Radu Ardelean. 

Majoritatea obiectelor care trec prin 
mâinile restauratorilor sătmăreni au o 
valoare fi nanciară inestimabilă. Cu toate 
acestea, de-a lungul activității Laborato-
rului de Restaurare se evidențiază unele 
obiecte de un interes aparte pentru pub-
licul larg. Unul dintre acestea este stema 
din secolul al XIX-lea a Imperiului Aus-

tro-Ungar. Blazonul imperial, 
realizat din trei elemente 

distincte de lemn de 
stejar, a reprezentat o 
adevărată provocare 
pentru specialiștii 
sătmăreni. Obiectul 
a avut o multitudine 
de elemente lipsă, iar 

pentru reconstituirea 
acestora a fost necesare 

o documentare serioasă în 
prealabil. Totodată, restauratorii 

MJ Satu mare se pot lăuda cu restaurarea 
unei întregi biblioteci. Vorbim aici despre 
zece mii de volume care au aparținut 
prim-ministrului Austro-Ungariei, Mik-
los Kallai. Poate cea mai mare provocare 
pentru secția de restauratori a reprezen-
tat-o lucrarea „Chiriacodromion”, o carte 
religioasă, datată în secolul al XVII-lea, 
scrisă în limba română, dar cu caractere 
chirilice. Atât restaurarea cât și conservar-
ea fi ind în acest sens foarte difi cile, fi ind 
necesare nenumărate tratamente de hi-
dratare a hârtiei și de reîncleiere a acesteia.

 Ovidiu Mortan
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