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13 drumuri judeţene 
într-un program regional

România devine un 
potenţial star al regiunii

Angajaţii Primăriei Satu Mare şi 
instituţiilor subordonate vor urma cursuri de 
prevenire a corupţiei şi de informare cu privi-
re la incompatibilităţi, primarul Dorel Coica 
afi rmând că scopul este de a-i învăţa cum să 
reacţioneze la „tentative a-i compromite”.

România a avut o performanţă 
impresionantă în anul 2013 şi devine un 
potenţial nou star al regiunii, a declarat 
managerul Fondului Proprietatea /FP/, 
Greg Konieczny, într-un interviu acor-
dat postului american de televiziune 
CNBC. „România a avut o performanţă 
impresionantă în acest ani. După ani foarte 
dificili, în 2009 - 2010, ţara a încheiat un an-
gajament cu FMI, a îndeplinit cerinţele din 
acest acord, iar acum devine un potenţial 
nou star al regiunii”, a spus Konieczny.

Guvernul îşi asumă astăzi răs-
punderea în faţa Parlamentului as-

upra proiectului de lege privind descen-
tralizarea. Legea prevede ca sănătatea, 
agricultura, mediul, învăţământul pre-
universitar, cultura, tineretul şi sportul, 
precum şi turismul să treacă în subor-
dinea autorităţilor locale, în timp ce 

Poliţia, agenţia de prestaţii sociale, cin-
ematografele şi sporturile vor rămâne 
în structurile centrale.

La Cluj, există deja disensiuni între 
Consiliul Judeţean şi Primărie privind 
împărţirea atribuţiilor şi a patrimo-
niului. Consilierii locali acuză trecerea 
puterii doar în mâinile judeţului, iar 

primăriile ar rămâne în felul acesta 
„cu ochii în soare”. Un motiv de scan-
dal pare a fi Sala sporturilor, pe care 
Consiliul local o cere din 2002 şi nici 
acum nu o va primi. Iar celelalte „de-
scentralizate” vin să întregească şi ele 
prada de război între cele două tabere. 
Pagina 3, 4

Fostul şef al paramedicilor voluntari SMURD: „Mă gândesc să plec în Franţa”
„Foarte serios mă gândesc şi eu să plec cu prietena mea în Franţa. Aş rămâne şi m-aş complace situaţiei dacă am avea un oarecare 
salariu decent, dar nu mi se pare normal ca, după şase ani, să fi u obligat încă să iau bani de la părinţi”, spune tânărul Andrei Mihai Bălan, 
fostul paramedic coodonator al SMURD Cluj. 
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90  
de minute şi două goluri îi despart pe 
tricolori de califi carea la un campionat mon-
dial, prima după o absenţă de 16 ani. Returul 
cu Grecia va putea fi  urmărit de clujeni pe un 
ecran gigant instalat în Piaţa Unirii. 
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Cursuri anticorupţie 
pentru angajaţii primăriei

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) 
Maramureş, Zamfi r Ciceu a declarat, 
luni că anul viitor vor intra în reabili-
tare 13 tronsoane de drumuri judeţene, 
în cadrul unui program convenit cu şefi i 
administraţiilor judeţene din Regiunea de 
dezvoltare Nord-Vest. Şeful administraţiei 
judeţene a ţinut să precizeze că reabilitarea 
respectivelor porţiuni de drumuri judeţene 
va fi  efectuată printr-un proiect regional, 
în care au fost cuprinse mai multe judeţe 
transilvane.

Centrul mută azi 
puterea în provincie

Nesincronizarea procesului de descentralizare  cu cel de regionalizare nu e o veste bună. 
Proiectele interjudeţene nu vor funcţiona fără regionalizare.   Dar în momentul în care 

Constituţia va �  modi� cată şi se vor �  conturat noile regiuni, e posibil ca preşedinţii actualelor 
consilii judeţene să se opună cedării unor competenţe către regiuni şi să perceapă regionalizarea 

ca pe o nouă tendinţă de recentralizare”, Dan Jurcan, sociolog
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LUPTA TRENURILOR

CFR şi Remarul se dau 
reciproc în judecată

CFR Călători a dat în judecată SC Re-
marul SA, sub acuzaţia că 34 de vagoane 
furnizate de firma clujeană conţin azbest, 
substanţă posibil cancerigenă, interzisă în 
UE din 2007.

CFR cere, printre altele, anularea con-
tractului în cazul vagoanelor cancerigene 
care au costat 87 de milioane de lei. Se pare 
că CFR ar fi cerut în mai multe rânduri anu-
larea contractului, iar în cele din urmă ar fi 
apelat la plângere în instanţă.

Reprezentanţii conducerii SC Remarul 
ne-au declarat că, din punctul lor de ve-
dere, au fost respectate toate normele în 
domeniu.

„Noi am aflat din presă că CFR Călători 
ne-a acţionat în judecată pe această temă. Nu 
am primit nicio comunicare oficială referitoare 
la acest aspect. Din punctul nostru de vedere, 
livrarea produselor respective către CFR călători 
s-a făcut cu respectarea tuturor preve derilor le-
gale în vigoare. Partea legată de azbest e o ches-
tie foarte tehnică şi atunci şi noi aşteptăm să 
primim oficial documentele, să vedem exact care 
e obiectul pretenţiilor CFR Călători şi în funcţie 
de asta ne vom formula şi noi o poziţie oficială”, 
se precizează în punctul de vedere trans-
mis de conducerea SC Remarul.

Tensiunile dintre cele două firme sunt 
mai vechi şi nu este prima dată când ele au 
ajuns să se judece în instanţă.

Ultima dată, Remarul a acţionat în 
instanţă pe CFR pentru neplata unor con-
tracte în valoare de 15 milioane de euro şi a 
câştigat procesul.

Remarul Cluj a fost implicată, prin 
parte nerii săi de la Transferoviar Group, şi 
în demersurile de privatizare a CFR Marfă. 
(Marius Avram)

SIMULARE

Scenariu de groază pe 
aeroportul clujean

Aeroportul Internaţional „Avram 
Iancu”  Cluj a fost, luni, gazda celui mai 
complex exerciţiu de simulare care are loc 
în judeţ, exerciţiu în care au fost implicate 
peste 500 de persoane.

Exerciţiul a constat în simularea 
unui accident aviatic generat de produ-
cerea unui cutremur chiar în momentul 
aterizării unui avion.

Directorul aeroportului clujean, Da-
vid Ciceo, a declarat că acest exerciţiu 
se desfăşoară o dată la doi ani şi că este 
„cel mai complex exerciţiu din judeţ”, cu 
desfăşurarea a peste 500 de persoane.

„Scenariul a fost cu un accident, un avion 
cu probleme la aterizate din cauza unui cutre-
mur şi a vremii nefavorabile. Avionul e cu 70 de 
pasageri şi o ipoteză cu 17 morţi şi foarte mulţi 
răniţi. În mai puţin de trei minute deja pomp-
ierii aeroportului au fost la faţa locului, pomp-
ierii de la ISU s-au încadrat într-un termen de 
10 minute, ulterior ambulanţele, jandarmeria, 
spitalele au răspuns foarte prompt. În paralel, 
în aeroport a fost o simulare de consiliere pen-
tru aparţinători, pentru cei care aşteaptă”, a 
menţionat David Ciceo.

La exerciţiu au participat şi 
preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, 
Horea Uioreanu, şi prefectul Ghorghe 
Vuşcan, care au spus că în desfăşurarea 
activităţilor au fost implicate 25 de 
instituţii.

„Sunt foarte bune aceste exerciţii, mai ales 
că aeroportul din Cluj este în creştere şi lumea 
trebuie să fie foarte bine instruită în caz de ac-
cident”, a afirmat Horea Uioreanu.

Simularea a cuprins operaţiuni de 
delimitare a zonei accidentului, stingere 
a incendiilor, căutarea şi salvarea vic-
timelor, acordarea asistenţei medicale 
de urgenţă, triajul şi transportul victime-
lor la unităţile spitaliceşti din apropiere. 
(Marius Avram)

Peste 10.000 de câini cu stăpân, recenzaţi 
şi microcipaţi de Primăria Oradea

Cursuri anticorupţie  
pentru angajaţii primăriei

 CAMPANIE

Cei peste 10.000 de câini 
cu stăpân din Oradea vor 

fi recenzaţi şi microcipaţi 
gratuit de Primărie până la 
sfârşitul anului, în cadrul 

unei campanii ce are ca 
scop recensământul patru-
pedelor din municipiu, 
operaţiunea fiind aproape 
de final.

Medicul veterinar Au-
rel Petrehele, unul dintre 

responsabilii campaniei, a 
declarat luni că în jumătate 
din oraş, pe malul stâng 
al Crişului Repede (ce 
străbate Oradea) au fost 
recenzaţi deja 5.025 de câi-
ni, dintre care 4.567 au fost 
microcipaţi în cadrul cam-
paniei, iar restul proprie-
tarilor au efectuat această 
operaţiune pe cheltuiala 
proprie. Potrivit medicu-
lui veterinar, în cealaltă 
jumătate a oraşului, campa-
nia a vizat un număr aprox-
imativ egal de câini, astfel 
că, până la sfârşitul anului, 
în total, în Oradea, vor fi 
microcipate toate cele peste 
10.000 de exemplare.

„Până la sfârşitul anului 
anului, vom mai recenza în 
jur de 700 de câini, după care 
credem că vom încheia. Pe zona 
noastră, adică pe malul stâng 
al Crişului, sunt cam 6.000 
de câini cu stăpâni. Şi cam 
tot atâţia şi pe zona cealaltă, 
de partea dreaptă a Crişului. 
În total vor fi peste 10.000 de 
câini recenzaţi”, a declarat 
Petrehele.

Din cei cinci mii de câini, 
aproape 600 de stăpâni de 
câini au optat pentru cas-

trarea animalelor, având 
asigurată jumătate din taxă, 
adică o sută de lei, de către 
primărie.

Datele care se recenzează 
se referă la numele propri-
etarului, domiciliul aces-
tuia, numărul de microcip 
al câinelui, rasă, sex, talie, 
vârstă, culoare, locaţia câin-
elui, precum şi observaţii 
(castrat sau nu, microcipat 
anterior, boli etc).

Chiar dacă microciparea 
câinelui s-a făcut la alt cabi-
net veterinar, proprietarul 
câinelui este obligat să con-
tacteze echipele de medici 
veterinari prezente în dif-
erite locuri din oraş. Ast-
fel toate patrupedele vor 
fi înscrise în baza de date 
realizată de municipalitate.

În paralel cu acţiunea 
de microcipare şi recen-
zare a câinilor cu stăpân 
desfăşurată de Primăria 
Oradea începând cu luna 
iulie, are loc campania 
de vaccinare antirabică a 
câinilor, precum şi ridi-
carea patrupedelor fără 
stăpân din spaţiile pub-
lice, numărul acestora fiind 
foarte redus în prezent.

� ÎNVAŢĂ�SĂ�NU�FURE

Angajaţii Primăriei Satu Mare 
şi ai instituţiilor subordonate 

vor urma cursuri de prevenire a 
corupţiei şi de informare cu privire 
la incompatibilităţi, primarul Dorel 
Coica afirmând că scopul este de a-i 
învăţa cum să reacţioneze la „tenta-
tive a-i compromite”.

„De astăzi, colegii din Primărie şi tot 
ce înseamnă instituţiile Primăriei, fac 
lecţii de prevenire a corupţiei cu ofiţeri de 
la DGA. Am zis să începem cu conduce-
rea Primăriei, să vină oameni specialişti 
să-i înveţe pe funcţionarii publici, cum 
să se ferească de corupţie. Se va face prac-
tic o instruire, durata înseamnă într-
o oră şi trei ore în funcţie de specificul 
atribuţiilor, pe grupuri. O să ne înveţe ce 
înseamnă corupţia şi incompatibilitatea, 
pentru că foarte mulţi din funcţionari nu 
ştiu ce e incompatibilitatea şi poţi să cazi 

în greşeală făcând o faptă care te poate 
scoate de la locul de muncă”, a declarat 
Dorel Coica (foto).

Edilul a ţinut să sublinieze că or-
ganizarea acestui cursă nu înseamnă 
faptul că ar fi corupţi în Primărie. „Am 
zis să ne trezim, să nu zică cu unii dintre 
noi că n-am ştiut ce înseamnă incompati-
bilitate, n-am ştiut că dacă mă duc şi iau 
cu masă cu unu, îmi dă o sticlă de pălincă 
şi asta nu înseamnă nimic. Trebuie să 
ştim. Nu e nicio ruşine, nu înseamnă că 
avem corupţi, nu înseamnă că avem ţinte. 
Dorim să protejăm toţi angajaţii primăriei 
de posibilitatea de a fi depăşiţi în anumite 
probleme, de a cădea pradă unor tentative 

ale altora de a-i compromite, de a deveni 
incompatibili”, a mai spus Coica.

Primarul susţine că ideea cu infor-
marea cu privire la incompatibilitate 
a venit după ce mai mulţi primari au 
fost declaraţi incompatibili pe motiv 
că ar ocupa şi funcţii în unele asociaţii. 
„Ideea a fost a primarului. M-am dat ex-
emplu pe mine. Le-am zis, pregătiţi-mă pe 
mine, să ştiu că nu mă corup, că nu m-am 
corupt într-un an şi nu vreau să mă corup 
nici de aici înainte. Vedeţi ce se întâmplă 
şi cu ANI, eşti declarat incompatibil pen-
tru orice faptă şi e păcat ca unii dintre ei 
să părăsească locul de muncă. Facem o 
muncă de prevenţie”, a mai spus edilul.

Am zis să ne trezim,  
să nu zică cu unii  

dintre noi că n-am ştiut  
ce înseamnă incompatibilitate, 

n-am ştiut că, dacă mă duc  
şi iau cu masă cu unu,  

îmi dă o sticlă de pălincă  
şi asta nu înseamnă nimic. 

Trebuie să ştim. Nu e  
nicio ruşine, nu înseamnă  

că avem corupţi, nu  
înseamnă că avem ţinte. 
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PROIECT DE LEGE

Inspectorii ANAF pot 
intra în casele românilor

Contribuabilii care nu şi-au plătit taxele şi 
impozitele şi nu au răspuns somaţiilor trimise 
de ANAF vor fi  vizitaţi acasă de inspectorii 
fi scali. Conform Proiectului de ordin privind 
aprobarea Cartei drepturilor şi obligaţiilor 
persoanei fi zice supuse verifi cării fi scale, 
postat pe site-ul Ministerului Finanțelor, 
inspectorii vor ar putea intra, la propriu, 
în casele românilor care sunt în vizorul 
instituţiei fi nanciare. „Indiferent de locul unde 
se desfăşoară verifi carea fi scală, aveţi obligaţia de 
a permite funcţionarilor împuterniciţi de organul 
fi scal să efectueze o cercetare la faţa locului, pre-
cum şi experţilor folosiţi pentru această acţiune, 
intrarea acestora pe terenuri, în încăperi şi în orice 
alte incinte, în măsura în care acest lucru este 
nece sar pentru a face constatări în interes fi scal. 
Aveţi dreptul de a refuza intrarea în domiciliu sau 
în reşedinţă, caz în care intrarea în domiciliul sau 
în reşedinţa dumneavoastră se face cu autorizarea 
instanţei judecătoreşti competente”, se arată în 
Carta drepturilor şi obligaţiilor persoanei fi -
zice supuse verifi cării fi scale. Pe de altă parte, 
și inspectorii sunt obligați să-i înștiințeze pe 
contribuabili de începerea verifi cărilor.

BAIA MARE

Tichete de sărbători 
pentru pensionari

Pensionarii şi persoanele cu dizabilităţii 
vor primi drept cadou de sărbători din partea 
Primăriei Municipiului Baia Mare un tichet 
valoric de 20 de lei.  Administraţia municipi-
ului estimează că aproape 9.100 de pensionari 
şi 4.000 de persoane cu dizabilităţi vor benefi -
cia de acest sprijin în preajma sărbătorilor de 
iarnă.  „Primele tichete urmează a fi  distribuite 
în mod organizat persoanelor cu dizabilităţi, iar 
în a doua jumătate a lunii decembrie, pensionarii 
vor intra în posesia acestora”, a declarat, luni, 
purtătorul de cuvânt al Primăriei Baia Mare, 
Dan Coardă. 

La rândul său, primarul municipiului 
Baia Mare, Cătălin Cherecheş a precizat că 
acordarea tichetelor valorice reprezintă un 
semn de solidaritate pe care comunitatea 
locală îl arată faţă de pensionari şi de cei afl aţi 
în suferinţă. Tichetele valorice vor fi  acordate 
persoanelor cu dizabilităţi grave sau accentu-
ate şi persoanelor cu pensie mai mică de 700 
de lei.

MARAMUREŞ

13 drumuri judeţene 
cuprinse într-un 
program regional

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) 
Maramureş, Zamfi r Ciceu a declarat, luni 
că anul viitor vor intra în reabilitare 13 tron-
soane de drumuri judeţene, în cadrul unui 
program convenit cu şefi i administraţiilor 
judeţene din Regiunea de dezvoltare Nord-
Vest.

„Am gândit un buget de dezvoltare, nu de 
investiţii, care începe în acest an şi continuă 
în 2014. Bugetul pentru dezvoltare presu-
pune, în acest an, alocarea de fonduri pentru 
studii de fezabilitate în vederea reabilitării şi 
modernizării structurii de drumuri. Până anul 
trecut, chiar dacă s-au cheltuit sume consis-
tente pentru drumuri, nu a existat o planifi care 
a efectuării lucrărilor de reabilitare, nu s-a făcut 
unitar, au fost lucrări izolate. Avem pregătite 
13 studii de fezabilitate pentru modernizarea 
şi reabilitarea drumurilor judeţene. Programul 
reabilitării acestor drumuri interjudeţene a fost 
stabilit de comun acord cu preşedinţii consili-
ilor judeţene din Regiunea Nord-Vest”, a spus 
Zamfi r Ciceu. 

Reţeaua de drumuri luată în calcul are o 
lungime de 395 km, din care 118,89 km sunt 
în Maramureş, în Bihor - 116,7 km, Cluj - 
33 km, Sălaj - 60 km, Satu Mare - 68 km. În 
proiect sunt cuprinse şi reabilitarea podu-
lui peste râul Someş care asigură legătura 
cu judeţul Sălaj din zona localităţii Ulmeni, 
dar şi a podului peste Someş din localitatea 
Pomi, care asigură legătura cu judeţul Satu 
Mare. Valoarea totală a proiectului este de 
225 de milioane de euro.

Aparat de 25.000 de euro pentru  
Spitalul Clinic de Pneumo� iziologie
 DOTĂRI

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie 
„Leon Daniello” din Cluj dispune 

de ieri de un aparat laser de ultimă 
generație unic în România. Aparatul 
este utilizat în cadrul intervenţiilor 
chirurgicale toracice pentru înlăturarea 
laparoscopică a metastazelor pulmo-
nare multiple.

La darea în folosinţă au participat 
medicului Dan Nicolau, şeful secţiei 
de chirurgie toracică a Spitalul Clinic 
de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” 
și preşedintele Consiliului Judeţean 
Cluj, Horea Uioreanu. Medicii clujeni 
au realizat deja cu succes o operaţie 
cu noua aparatură. Potrivit, medicu-
lui  Dan Nicolan, unei femei de 56 de 
ani din Deva i s-au extirpat mai multe 
tumori din plămânul drept. Aparatul 
laser permite extirparea tuturor tu-

morilor pe care le simte medicul, a 
precizat specialistul clujean care a 
adăugat că, în acest fel, pacientei i s-a 
prelungit viaţa cu aproximativ un an 
de zile. „Avantajele acestei noi tehnici 
constau în posibilitatea extirpării mai 
multor metastaze pulmonare, în condiţiile 
conservării plămânului sănătos, cu exclu-
derea hemoragiei normale care apare în 
chirurgia clasică cu bisturiul. Totodată, 
cu ajutorul acestuia, recuperarea postope-
ratorie a pacientului este mult mai uşoară, 
acesta putând fi  externat în maximum 3-4 
zile, durerile sunt mult mai suportabile 
iar recuperarea este una rapidă, cu o rată 
mică a complicaţiilor post operatorii”, se 
arată într-un comunicat al Biroului de 
Bresă din cadrul Consiliului Județean 
Cluj. Aparatul laser în valoare de 25 de 
mii de euro a fost achiziţionat din Ger-
mania cu fonduri alocate de Consiliul 
Judeţean Cluj. De altfel, acest spital a 

primit în cursul acestui an circa 200.000 
de euro de la administraţia judeţeană 
pentru investiţii în infrastructură.

 Tia Sîrca

 LIBER LA SFADĂ

Ieri, şi liderul Partidul Național Libe-
ral, Crin Antonescu a declarat într-o 

conferinţă de presă la Palatul Parla-
mentului că PNL își asumă proiect-
ul de lege privind descentralizarea. 
Totodată, parlamentarii au putut depu-
ne amendamente până ieri. Guvernul 
intenţionează să se reunească, marţi 
dimineaţa, în şedinţă specială pentru a 
discuta amendamente depuse de par-
lamentari la proiectul descentralizării. 
Proiectul este vehement contestat de 
reprezentanţii PDL care au anunţat tot 
ieri că încearcă să depună moţiune de 
cenzură pe descentralizare. Secretarul 
Camerei Deputaților, Niculae Mirco-
vici, a declarat că ședința comună a 
Parlamentului în care Guvernul își va 
angaja răspunderea pe proiectul legii 
descentralizării va avea loc astăzi la ora 
15.00. 

PDL vrea moţiune 
de cenzură
PDL nu va depune amendamente pe 

proiectul de lege privind descentraliza-
rea, ci va încerca să iniţieze o moţiune 
de cenzură şi va solicita colaborarea 
UDMR, PPDD, „chiar şi a PNL”, a de-
clarat, luni, după şedinţa BPN al PDL, 
purtătorul de cuvânt al partidului, Adri-
ana Săftoiu. „La BPN al PDL s-a decis să 
nu fi e depuse amendamente la acest proiect 
de lege, fi ind considerat neconstituţional. În 
egală măsură, PDL intenţionează să atace 
proiectul de lege la Curtea Constituţională, 

dar înainte va încerca să depună o moţiune de 
cenzură pe acest proiect de lege şi va solicita 
colaborarea UDMR, PPDD chiar şi a PNL. 
În cazul în care pentru această moţiune de 
cenzură nu sunt strânse semnăturile nece-
sare, va fi  depusă o moţiune simplă”, a 
precizat Adriana Săftoiu.  Referitor la 
strângerea numărului de semnături 
necesar pentru depunerea unei moţiuni 
de cenzură, aceasta a spus că acesta „este 
un moment foarte bun” pentru a se vedea 
„cine se afl ă în opoziţie faţă de putere”.

„Guvernanţii confundă deconcen-
trarea cu descentralizarea. Descentraliza-
rea presupune să dai autorităţilor locale 
competenţe care ţin de problemele de zi cu zi 
ale cetăţenilor, deconcentrarea înseamnă că 
dai agenţilor statului din teritoriu posibili-
tatea de a fi  reprezentaţi în judeţ pe anumite 
componente. Acum guvernanţii fac o struţo-
cămilă, luând de la deconcentrate şi dând 
spre autorităţi locale, fără să fi e clară sursa 
de fi nanţare. În al doilea rând, primăriile 
sunt complet excluse din acest proces aşa-
zis de descentralizare, pentru că, în fapt, ele 
ar trebui să fi e benefi ciarele descentralizării, 
pentru că sunt cel mai aproape de cetăţeni”, 
a declarat săptămâna trecută fostul pre-
mier Emil Boc.

Consiliul Judeţean vrea 
Consiliul Judeţean Cluj este hotărât 

să-şi ia partea leului, motivând acest 
lucru prin faptul că apartenenţa unor 
instituţii la Guvern şi ministerul de re-
sort îi dă dreptul lui de administrare. 
„De exemplu, spune Cornelia Trif, purtător 
de cuvânt la Consiliul Judeţean Cluj, dacă 

Direcţia de Sport şi Tineret trece la noi, la 
judeţ, atunci ni se pare normal ca şi Sala 
Sporturilor să vină la noi. Dar primăria zice 
că nu, că ea trebuie să o ia, pentru că este a 
oraşului!” 

„Descentralizarea 
este o farsă!” 
Reprezentanţii Primăriei Cluj-

Napoca spun că descentralizarea este 
o farsă, pentru că foarte puţine atribuţii 
se dau la primării şi mai multe la con-
siliile judeţene. „ Practic, la noi la primărie 
se repartizează cultura, sportul şi cam atât. 
La Cluj ar fi  vorba de Casa de Cultură a 
Studenţilor şi de Sala Sporturilor, poate şi 
de cinematografe, dacă rămâne cum era în 
proiectul iniţial, dar noi avem unul sin-
gur. Din cât am discutat noi, problema va 
fi  cu sala Sporturilor că nu vor să o dea la 
Primărie, practic daca aparţine de Direcţia 
subordonată Guvernului, ea trebuie să 
mergă la Judeţ, însă noi o cerem din 2002 ca 
să o integrăm complexului sportiv alături de 
Sala Polivalentă” a precizat pentru Tran-
silvania Reporter Radu Moisin, consilier 
local PDL.

O altă obiecţie pe care o face Moisin  
descentralizării se referă la fi nanţare: 
„Doar 7,5% se asigură din bugetul central, 
restul din fondul de rezervă al guvernu-
lui. Ori, nu este normal, pentru că atunci  
când face guvernul o repartiţie o face după 
bunul plac şi ne vom trezi că dă bani doar 
la primăriile agreate, descentralizarea va 
rămâne tot la mâna guvernului!”. 

 Claudia Romitan, Ruxandra Hurezean

Bătălia pentru descentralizare, 
etapa pe Sală!
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OPINII

Centralismul  e o paradigmă  
de construcție instituţională   

şi de luare a deciziei tipică  
pentru ţările cu distanţă mare 

faţă de putere. În tradiţia 
românească de de�nire şi  

gestionare a puterii pe parcursul 
constituirii României ca stat  

a existat întotdeauna o  
distanţă mare faţă de putere. 

La noi puterea nu s-a întemeiat 
niciodată de jos în sus,  

de la individ spre comunitate,  
de la comunitate spre lideri,  

ci mai degrabă invers.

În experienţa mea de la Palatul 
Victoria, am văzut cum miniştrii 
veneau săptămânal la şedinţa de 
guvern cu câteva bibliorafturi de 
documente care urmau să fie apro-
bate.  Mă aşteptam ca de cele mai 

multe ori, să fie luate în discuţie prob-
leme strategice, demne de competenţa 
unui guvern. Dar nu, miniştrii îşi ocu-
pau o bună parte din timpul petrecut 
în clădirea guvernului cu aprobări sau 
avize pentru construcția unui podeţ într-
o comună, desfiinţarea sau schimbarea 
regimului de proprietate pentru  nu ştiu 
ce magazii, hale sau clădiri. Pe agendă fig-
urau tot soiul de probleme care te făceau 
să crezi că aceşti oameni  învestiţi cu în-
crederea publică de a conduce destinele 
unei ţări se ocupau în fapt de mărunţişuri 
şi nu aveau timp să vadă problemele re-
ale ale oamenilor, priorităţile strategice 
ale ţării. M-am întrebat atunci de ce au 
ajuns miniştrii să fie sufocaţi de propria 
birocraţie, de acest centralism aberant ce 
îi face   să  se ocupe de proiecte sau decizii  
care în mod real ar trebui să fie gestionate 
la nivel local. 

Centralismul  e o paradigmă de 
construcție instituţională  şi de luare a de-
ciziei tipică pentru ţările cu distanţă mare 
faţă de putere. În tradiţia românească de 
definire şi gestionare a puterii pe par-
cursul constituirii României ca stat, a ex-
istat întotdeauna o distanţă mare faţă de 
putere. La noi, puterea nu s-a întemeiat 
niciodată de jos în sus, de la individ spre 
comunitate, de la comunitate spre lideri, 
ci mai degrabă invers.  Puterea în spaţiul 
românesc este structurată de cele mai 
multe ori ierarhic, în jurul unui centru, 
nu ca o reţea. Unii istorici au susţinut 
teza nevoii unui stat românesc puternic 
centralizat, ca un răspuns la nevoia de 
descurajare a provinciilor şi de creare a 
unei identităţi comune după Marea Unire 
de la 1918. În plus, centralismul şi obse-
sia de control de la vârful puterii din anii 
comunismului au marcat puternic cultura 
organizaţională a instituţiilor publice din 
România. Remanenţa acestui mod de ra-
portare la putere se regăseşte şi azi, iar 
principala trăsătură a procesului decizion-
al în administraţia publică este centralis-
mul. Efectul imediat al centralismului de-
cizional este fuga de responsabilitate. Şefii 
mai mari sau mai mici din administrație, 
funcţionarii publici din ministere nu 
obişnuiesc să îşi asume răspunderea. 
Reglementările au fost construite astfel 
încât decizia să fie luată cât mai sus, pe 
cât posibil de către ministru sau de pre-

mier. Efectul pervers al  împingerii spre 
vârf a deciziilor este supraglomerarea.  
Prin reglementări procedurale se creează 
o birocraţie a avizelor total nefuncţională. 
Dincolo de acest prag, mult prea puterni-
cul stat centralizat devine extrem de slab, 
pentru că se încurcă în propria birocraţie.  
Mulţi dintre miniştrii sunt realmente 
prinşi în această capcană birocratică ce 
probează diluarea responsabilităţii în lu-
area deciziilor.  Însă la fel de adevărat e 
că şi politicul preferă adesea să controleze 
tot ceea ce mişcă, pentru că nu mai are 
încredere în funcţionari. Cei buni sunt ai 
noştri, ceilalţi sunt răi pentru că, la noi, 
loialitatea se substituie competenţei.  Şi 
uite aşa se face că oamenii mari, în loc să 
se ocupe de probleme mari, se ocupă de 
probleme mici sau mărunţişuri. Genul 
acesta de leadership  cvasi-centralizator  
este tipic pentru noi ca români. De pildă, 
cineva îmi povestea că la prima mare 
aplicaţie militară comună între Statele 
Unite şi  România, americanii au trimis 
pentru partea de logistică un sergent, în 
timp ce din partea română erau prezenţi 
câțiva generali de la Bucureşti,  care super-
vizau ca totul să fie în regulă. Edificator, 
nu?  La noi, centrul pare să fie garanţia 
normalităţii. Dar oare chiar aşa să fie?

De o bună bucată de vreme se tot 
discută în spaţiul public despre regio-
nalizare - descentralizare.  Şi cu toate că 
ne plângem în fiecare zi de modul în care 
lucrurile sunt gestionate de la Bucureşti,  
apărătorii statului centralist se grăbesc 
să cânte deja prohodul acestui proiect 
de reformă,  invocând fie pericolul 
secesio nismului maghiar,  fie pe cel al 
federalizării ori al superbaronizării unor 
lideri politici locali. Teama acestora a 
dispărut doar pe jumătate, regionalizarea 
fiind pusă deocamdată în paranteză, ea 
fiind condiționată de procesul de modifi-
care a Constituţiei. Cealaltă jumătate a re-
formei - descentralizarea -  pare a merge 
înainte prin asumarea răspunderii Guver-
nului, deşi cred că ar fi fost preferabil un 
real proces de dezbatere publică privind 
modul în care anumite responsabilităţi 
ale guvernului au fost transferate  către 
autorităţile locale.  În acest fel,  printr-o 
dezbatere publică mai amplă, poate că 
românii ar fi fost mai informaţi, poate 
că proiectul de descentralizare ar fi fost 
mai optimizat, iar unii dintre actualii 
oponenţi ai descentralizării ar fi putut 
deveni chiar susţinători ai acestui proces 
esențial pentru modernizarea României. 

Dar indiferent de transparenţa proce-
durilor de adoptare a schimbării sau de 

mizele politice ale momentului, trebuie 
să admitem un fapt: centralismul ad-
ministrativ din România  funcţionează 
prost. Guvernul de la Bucureşti nu poate 
rezolva toate problemele cetăţenilor din 
judeţe, oraşe sau comune, pentru că nu 
poate şti ce e prioritar sau nu în plan local. 
Experienţa ultimilor 20 de ani ne arată că 
alocarea preponderentă a fondurilor  de 
la centru în baza clientelismului politic a 
generat  numai dezvoltare inechitabilă şi 
dependență faţă de Bucureşti. Liderii lo-
cali promit în campania electorală tot soiul 
de proiecte pentru cetăţeni, dar de cele mai 
multe ori nu pot obţine finanţare pentru a 
le implementa decât prin cultivarea unei 
bune relaţii cu liderii de la centru.  Şi chiar 
dacă în plan local există suficientă forţă 
economică pentru a susţine proiectele lo-
cale, taxele şi impozitele se centralizează 
pe malurile Dâmboviței pentru a fi apoi 
redistribuite la nivel local. Frustrarea  e 
perfect justificată când primeşti mai puţin 
de jumătate din taxele şi impozitele colec-
tate la nivel local. 

Deciziile trebuie coborâte prin de-
scentralizare cât mai jos cu putinţă, cât 
mai aproape de cetățean. În felul acesta 
şi liderii politici locali vor fi mult mai 
responsabilizaţi în faţa cetăţeanului. 
Dar succesul acestei schimbări depinde 
foarte mult şi de descentralizarea resurse-
lor financiare şi a colectării fiscale.  Dacă 
vom continua să redistribuim de la 

Bucureşti  fonduri pentru ceea ce trebuie 
să funcţioneze în teritoriu, dependenţa 
faţă de centru nu dispare, ea va exista 
în continuare. Şi atunci vom vorbi de o 
pseudo-descentralizare. O bună soluţie 
ar fi ca, de la bun început să se stabilească 
transpa rent cotele din taxele şi impozitele 
colectate care rămân la nivel local  şi cele 
destinate pentru funcţionarea instituţiilor 
centrale şi pentru echilibrare sau com-
pensare. În caz contrar,  ţara va rămâne 
la cheremul funcţionarilor de la finanţe 
şi a liderilor politici de la centru. Sigur că 
rezistenţa la schimbare există. Mulţi dintre 
funcţionarii din ministere se tem că îşi vor 
pierdere privilegiile sau influenţa printr-o 
astfel de reformă.  Aşa o fi, dar trebuie să 
înveţe şi ei că România nu se termină la 
marginea Bucureştiului.

Guvernul trebuie să se ocupe numai 
de strategii, politici publice, reglemen-
tare şi control. Administrarea curentă 
a serviciilor publice trebuie să treacă la 
autorităţi locale. Există teama că, prin de-
scentralizare, România va fi feudalizată şi 
va intra în stăpânirea totală a unor baroni 
locali, de genul lui Mazăre sau Oprişan.  
Dacă descentralizarea înseamnă  mai 
multe proiecte la nivel local şi mai multe 
beneficii pentru cetăţean, nu văd unde 
e problema. Controlul guvernamental 
trebuie să existe în continuare, iar dacă 
liderii locali sunt tentaţi de corupţie, de 
incompatibilități şi conflicte de interese,  
problema nu se rezolvă prin centralism 
sau prin discreditarea descentralizării, 
ci prin funcţionarea independentă a 
instituţiilor de control şi a justiţiei.  

Descentralizarea unor responsabilităţi 
ale guvernului la nivelul judeţelor 
reprezintă un pas. Ea ar trebuie 
completată ulterior de descentralizarea 
la nivelul localităţilor. Abia atunci vom 
vorbi de servicii publice mai aproape de 
cetăţean. Nesincronizarea procesului de 
descentralizare  cu cel de regionalizare 
nu e o veste bună. Disparităţile de dezvol-
tare dintre judeţe nu se vor înlătura prin 
descentralizare. Proiectele interjudeţene 
nu vor funcţiona fără regionalizare.  Vom 
mai avea situaţii ca în Hunedoara, unde 
un drum se termină în pădure pentru că 
cei din Caraş-Severin nu s-au înţeles cum 
să finanţeze continuarea drumului în 
propriul judeţ.  Dar în momentul în care 
Constituţia va fi modificată şi se vor fi con-
turat noile regiuni, e posibil ca preşedinţii 
actualelor consilii judeţene să se opună 
cedării unor competenţe către regiuni şi 
să perceapă regionalizarea ca pe o nouă 
tendinţă de recentralizare.

Un centralism aberant

Dan Jurcan,
sociolog
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„Micul” TIFF al cineaştilor 
a�aţi la început de carieră

CARTE

Hotel Universal va � 
publicat în Croaţia

Romanul Hotel Universal, de Simona 
Sora, va apărea în 2014 la editura croată Bo-
zicevic. Aceasta este prima traducere a ro-
manului finalist la Premiul literar Augustin 
Frăţilă, ediţia 2013, şi câştigător al Premiu-
lui Revistei Accente pentru proză. Hotel 
Universal a apărut în anul 2012 în colecţia 
Ego. Proză a Editurii Polirom şi este în 
curs de apariţie în colecţia de bestselleruri 
a editurii, Top 10+. Ficţiune autobiografică 
şi exerciţiu spiritual, „Hotel Universal” 
este romanul unei lumi dispărute, o lume 
amestecată, cosmopolită şi crudă, însă cu 
valorile esenţiale intacte. Se spune că, la 
început, Hotelul Universal se afla exact 
în centrul Bucureştilor. Loc straniu, cu 
nenumărate cotloane şi pivniţe încurcate, 
hotelul de pe Gabroveni a avut mai multe 
vieţi: a ars de câteva ori, s-a refăcut şi a 
fost martorul unor dramolete consemnate 
în cronicile vremurilor. A supravieţuit, cu 
multe modificări, perioadei comuniste, 
iar după 1989 a devenit cămin studenţesc, 
trăind o a treia viaţă, la fel de imprevizibilă, 
până să fie revendicat de foştii săi propri-
etari şi închis recent. „Hotel Universal e un 
roman extraordinar, cu o frază rară, unduioasă, 
ambiguă (somnambulă?) şi, în acelaşi timp, 
de mare precizie, cum puţini o au în scrisul 
românesc; pe umerii acesteia Simona Sora a 
construit o lume unică, răvăşitoare, un veac (şi 
mai bine) de matriarhat (în care şi bărbaţii sunt 
mai curînd femei), ţesut subtil şi profund, sen-
zorial, fantasmal şi spiritual, un veac scăldat 
în melancolie şi o lume care e, în acelaşi timp, 
dezechilibrată şi armonioasă. Senzaţia pe care 
am avut-o la lectură a fost una de frumuseţe 
răvăşitoare, deşi n-ar trebui să uităm complexi-
tatea, foile şi straturile acestei lumi, adânca lor 
relevanţă umană şi istorică”, precizează criti-
cul literar Sanda Cordoş.

CONCERT

Muzică veche şi nouă  
la instrumente de epocă

Muzeul Etnografic al Transilvaniei îi 
invită pe clujeni astăzi, de la ora 19.00,  
la „Muzică veche şi nouă la instrumente 
de epocă”, un recital extraordinar ce va 
beneficia de participarea binecunoscutei 
soprane Mihaela Maxim, solistă a Operei 
Române din Cluj, în colaborare cu ansam-
blul Flauto Dolce, sub conducerea directo-
rului artistic Zoltán Majó şi a interpreţilor 
Mária Szabó, Aranka Kővári, flaute drepte. 
Programul cuprinde atât muzică veche cât 
şi muzică nouă. Muzica veche autohtonă 
este prezentă prin Codicele Caioni (sec. 
XVII) şi compozitorul sibian Johann Sarto-
rius (sec. XVIII), intercalaţi între compozi-
torii cei mai de seamă ai barocului ger-
man, J. S. Bach si G. Ph. Telemann. Partea 
modernă a programului comemorează 100 
de ani de la naşterea marilor compozitori 
Benjamin Britten si Constantin Silvestri. 
Este de amintit prima audiţie a lucrării 
compozitoarei contemporane Felicia Don-
ceanu, „Un trifoi cu patru foi”, compusă 
special pentru ansamblul Flauto Dolce. 
Evenimentul va avea loc în Sala Reduta 
din incinta Muzeului Etnografic, situat pe 
strada Memorandumului nr. 21. Ansam-
blul Flauto Dolce a luat ființă la Cluj în 
anul 2000 la inițiativa lui Zoltán Majó, 
cu intenția de a interpreta lucrări vechi 
şi moderne, în diverse formate pentru fa-
milia de instrumente flaut drept, specifice 
muzicii europene din Renaştere, Baroc şi 
Rococo.
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Începe FFeSt

 FESTIVAL

O nouă ediţie a Festivalu-
lui Internaţional al Filmului 

Studenţesc (FFeSt) se defăşoară la Cluj 
în perioada 20-23 noiembrie. La fel ca în 
anii precedenţi, festivalul este organi-
zat de cele trei şcoli de film din Cluj-
Napoca: Universitatea „Babeş-Bolyai”, 
Universitatea de Artă şi Design şi Uni-
versitatea Sapientia în parte neriat cu 
Asociaţia Transfilmart.

În acest an în competiţia festivalu-
lui sunt înscrise peste 100 de filme în 
cele cinci categorii: film de ficţiune, 
animaţie, documentar, filme scurte 
şi filme experimentale. Producţiile 
aparţin tinerilor din Ungaria, Slovacia, 
Polonia, Cehia şi România. Două din-
tre condiţiile principale de înscriere au 
fost ca participanţii să fie studenţi şi ca 
producţiile video să fie realizate în tim-
pul studenţiei, în ultimii trei ani. „Sunt 
şi realizatori independenţi, dar se practică 
şi metoda pachetelor de filme trimise de 
universităţi, fiind astfel şi o competiţie în-
tre acestea”, a precizat profesorul Eugen 
Moritz din partea Universităţii de Artă 
şi Design, departamentul Foto-video-
procesare computerizată a imaginii. 
Acesta a adăugat că studenţii UAD 
realizează îndeosebi film de scurt şi 
mediu metraj din perspectivă plastică, 
vizuală. „Noi mergem mai mult pe filmul 

experimental şi de aceea majoritatea filmelor 
înscrise în concurs din partea UAD aparţin 
genului experimental”, a explicat Eugen 
Moritz. Filmele înscrise de studenţii 
Universităţii Sapientia sunt majoritatea 
adaptări ale unor nuvele şi romane cu-
noscute sau mai puţin cunoscute. De 
asemenea, în festival participă şi filme 
documentare care prezintă porţiuni 
din viaţa oraşului sau poveşti ale unor 
personaje stradale. Din competiţie nu 
lipsesc nici filmele de animaţie.

A şaptea ediţie a festivalului îl are ca 
invitat în calitate de preşedinte al juriu-
lui pe regizorul Cristi Puiu. Astfel, joi, 21 
noiembrie, de la ora 19.00, după deschi-
derea oficială a Festivalului, va fi proiec-
tat filmul „Marfa şi banii” şi scurtmetra-
jul „Un cartuş de Kent şi un pachet de 
cafea”, ambele regizate de Cristi Puiu. 
Regizorul va susţine şi un masterclass 
în cadrul FFest a cărui locaţie va fi Fac-
ultatea de Teatru şi Televiziune a UBB. 
La fel ca în anii precedenţi la FFeSt va 
fi organizat un workshop de fotografie, 
condus de Dorel Găină (UBB), Maria 
Marincaş (Universitatea Sapientia) şi de 
István Feleki(UBB). Grupurile vor fi for-
mate din maxim zece studenţi, ale căror 
lucrări vor fi premiate în cadrul galei de 
premiere.

Atenţie, se filmează!
Un alt eveniment important al 

Festivalului Internaţional al Fil-
mului Studenţesc este masa rotundă 
programată miercuri, 20 noiembrie, 
cu tema: „Cluj, 100 de ani de producţie 
cinematografică. Există un viitor pentru 
industria cinematografică clujeană?”. „Este 
Clujul capabil să redevină ce a fost la începu-
tul anilor 1900 şi anume un pol de producţie 
cinematografică? Pentru a răspunde la 
această întrebare, ne-am gândit să provocăm 
la discuţie reprezentanţii Consiliului 

Judeţean şi al Consiliului Local, ai şcolilor 
de film din Cluj, reprezentanţii TIFF, ai 
proiectului Cluj 2021 Capitală Culturală 
Europeană, precum şi rerezentanţii ONG-
urilor care au ca domeniu de activitate artele 
creative şi arta cinematografică”, a precizat 
Szenkovics Dezső, organizator al Festi-
valului din partea Universităţii Sapien-
tia, Facultatea de Ştiinţe şi Arte. „Avem 
trei şcoli de cinematografie la Cluj, ceea 
ce este aproape unic în ţară, există multe 
ONG-uri care acoperă aria cinematografică, 
există două teatre şi toate necesităţile de 
care ar avea nevoie un pol cinematografic, 
mai puţin infrastructura necesară. Să nu 
uităm poziţia strategică a Clujului, aflat 
la jumătatea distanţei dintre Bucureşti 
şi Budapesta, care ar putea avea un rol de 
punte între cele două centre reprezentative 
de producţie cinematografică. În Cluj, chiar 
dacă informaţiile sunt restrânse, să ştiţi că 
se filmează aproape tot timpul”, a mai spus 
Szenkovics Dezső.

Organizatorii vor acorda, la sfârşitul 
celor trei zile de concurs, atât Marele 
Premiu al Festivalului, cât şi premii 
pentru fiecare categorie din competiţie. 
De asemenea, va fi acordat un premiu 
special oferit de Asociaţia Cineaştilor 
Maghiari din Transilvania, care constă 
în folosirea echipamentului HD pe 
care îl deţine asociaţia pentru realiza-
rea unui viitor film. În acest an, Con-
siliul Local din Cluj-Napoca a sprijinit 
Festivalul cu suma de 30.000 de lei, în 
timp ce restul sumei a fost acoperită 
de Centrul Naţional al Cinemato-
grafiei (CNC), respectiv 50.000 de lei 
şi de Uniunea Cineaştilor din România 
(UCIN) cu 25.000 de lei. Faţă de anul 
trecut, bugetul festivalului s-a redus cu 
circa 60.000 de lei.

� Cristina�Beligăr
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Viitorul producţiilor cinematogra�ce clujene este dat şi de  
public care devine din ce în ce mai cultivat, indiferent  

de segmentul documentar al �lmelor, sau de cel de nişă,  
experimental sau cinematogra�c. Niciodată în istorie nu s-au 

văzut atât de multe �lme cum văd astăzi generaţiile  de tineri”, 
Eugen Moritz
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Clujul, oraşul „poartă” 
care te invită să vii
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Martori tăcuţi ai oraşului de-a lungul 
vremii, multe din porţile Clujului au 

rămas în picioare şi se lasă încă descoperite. 
Ele reprezintă azi elemente importante în 
arhitectura urbană a oraşului de pe malul 
Someşului şi vorbesc despre momente im-
portante din viaţa comunităţii clujene. Din 
respect pentru trecut, porţile merită atenţia 
celor care trăiesc în acest oraş. În prezent, nu 
există un traseu al porţilor, însă un inventar 
sumar ar acestor „bijuterii” demonstrează că 
ele pot propune un intinerar, o întoarcere în 
timp, pentru a recupera poveştile frumoase 
ale acestui oraş şi a le dărui generaţiei tinere. 

„Construiesc şi nu separă”
În evul mediu, când Clujul era numit 

„oraşul-comoară”, porţile făceau parte din 
oraşul-cetate. Încă din anul 1405, regele Si-
gismund trece oraşul Cluj în rândul oraşelor 
libere, dându-i drept să se împrejmuiască cu 
ziduri şi întărituri. „Porţile oraşului sau porţile 
din spaţiul privat sunt zone de demarcaţie. Ele 
apar istoric vorbind în evul mediu când oraşele-
cetate, oraşele-fortifi caţii se dezvoltă”, afi rmă 
sociologul Ioan Hosu. Cu trecerea timpu-
lui în Cluj, la fel cum s-a întâmplat şi în alte 
oraşe europene, porţile au îmbrăcat un alt 
rol având o simbolistică aparte. „Porţile au 
devenit construcţii-simbol arhitectonice. Aşa 
s-a întâmplat în cazul Arcului de Triumf, Porţii 
Brandenburg”, exemplifi că sociologul clujean.

Ceea ce este foarte interesant şi special 
pentru Cluj este că porţile îşi pierd din prima 
funcţie, ca fi ind parte a unui angrenaj, a unui 
oraş fortifi cat şi îndeplinesc roluri construc-
tive pentru diferitele comunităţi, români, 
maghiari, şaşi, evrei. Astel, în Cluj vorbim mai 
degrabă de porţi şi turnuri. Porţile şi turnurile 
sunt locuri cu semnifi caţii aparte, sunt mai 
degrabă locuri care marchează nişte treceri 
simbolice, care păstrează blazoane, elemente 
de identifi care a unor familii. Sociologul clu-
jean vede porţile Clujului ca nişte elemente 
care construiesc în jurul lor armonie şi nu 
dezbină: „Sunt locuri care nu te îndepărtează, 
care construiesc şi nu separă. Dacă în secolele XIII-
XVII porţile erau menite să blocheze lumea, să se-
pare intra muros de extra muros, în secolul al XIX-
lea ele au alte funcţii, arhitectonice. Sunt gândite ca 
elemente într-un peisaj urban. Prin industrializare 
şi urbanizare, porţile îşi pierd rolul de apărare şi 
marchează treceri importante”.

„Bijuteria” din 
fi er forjat, singura 
supravieţuitoare din oraş 
Această linie în dezvoltarea urbană a 

fost urmată de oraşele transilvane şi mai cu 
seamă de Cluj. Oraşele rămân „cetăţi ur-
bane”, iar porţile reprezintă locuri prin care 
se marchează treceri simbolice, ritualice. Pen-
tru clujeni, cea mai reprezentativă în acest 
sens este „Poarta lui Avram Iancu” de pe 
strada cu acelaşi nume. Pe clădirea  veche de 
la numărul 17 o inscripţie aminteşte „Aici a 
locuit în timpul studiilor academice 1841-1844 
Avram Iancu conducător al Revoluţiei transil-
vane de la 1848, luptător înfl ăcărat pentru drep-
tate socială şi naţională”. Poarta a fost realizată 
la începutul secolului al XIX-lea, fi ind unica 
poartă din fi er forjat, păstrat din această 
perioadă. „Poarta este compusă din două canate 
mobile din fi er, în centrul canatului din dreapta 
deschizându-se un canat central cu închidere 
semicirculară, pentru asigurarea accesului pieton-
al. Canatele sunt decorate cu motive tipice stilului 
empire, cu motive de forma unor săgeţi, rozete şi 
ghirlande, amestecate cu motive clasice, tipice stil-
ului renaşterii”, declară muzeograful Melinda 
Mihaly din cadrul Muzeului Naţional de Is-
torie al Transilvaniei Cluj-Napoca. 

De asemenea, în ceea ce priveşte zona 
privată, porţile marchează momente istorice 
importante, indică un anumit statut social, 
nu au doar o funcţie estetică, ele nu doar îm-
podobesc o clădire, ci marchează ceva din 
trecut, din istorie. Porţile pot fi  abordate şi 
ca nişte coduri care, odată descifrate, oferă 
informaţii preţioase pentru  istoria Clujului: 
„Aceste porţi trebuie citite într-o cheie istorică, 
antropologică, etnografi că, dar şi una sociologică 
sau sociourbană. În evoluţia comunităţilor ur-
bane, putem vorbi de porţile care fac trimitere 
la comunitatea românească, la comunitatea 
maghiară. Ele vorbesc despre istoria comunităţilor 
şi despre anumite momente importante din viaţa 
acestor comunităţi”.  

Poveştile din spatele porţilor nu se cunosc 
încă pentru că porţile Clujului nu au făcut 
obiectul unor cercetări în acest sens. Dar cu 
siguranţă, în cadrul unui traseu al porţilor, 
poveştile ar încânta pe toţi cei care iubesc 

Clujul: „Ar fi  interesant de a afl a poveştile din 
spatele porţilor, care sunt simbolurile care le 
poartă. Dacă le restaurezi, dacă le păstrezi te 
invită la un traseu în Cluj, un traseu al porţilor, 
fi e că sunt porţi ale cetăţii, ale castelelor, biseri-
cilor fi e că sunt porţi ale caselor  nobiliare, ale 
unor personalităţilor istorice din comunităţile 
clujene (români, maghiari, evrei, saşi)”.

Invitaţie la o călătorie 
în timp 
Într-un traseu al porţilor Clujului este 

imposibil de ocolit centrul istoric. Pe stra-
da Inocenţie Micu Klein sunt două porţi 
superbe din lemn, casa cu numărul 12, 
dispune de o uşă cu motive fl orale. La 
numărul 11 întâmpină vizitatorii o uşă 
cochetă din lemn cu un gemuleţ mic dea-
supra şi feronerie de culoare neagră. 

Apoi, pe strada Avram Iancu, la 
numărul 12 se afl ă casa care a aparţinut 
în cursul secolului al XIX-lea profesorului 
universitar Károly Szabó. Poarta aces-
tei case păstrează şi azi clanţa originală 
masivă, realizată din fi er forjat. Poartă 
se închide cu mâner în formă de coş, 
„încadrată de un ancadrament din calcar, 
decorat în axa centrală cu relieful unui cap 
bărbătesc matur, cu barbă şi mustaţă. Canatele 
sunt prevăzute cu decoraţii specifi ce stilului 
empire, cu frontoane triunghiulare, preluate 
din arhitectura clasică, cu rozete şi palmete, 
datând realizarea porţii la începutul secolului 
al XIX-lea”,  explică muzeograful clujean.

Pe strada I.C. Brătianu se afl ă alte 
două piese de valoare. La numărul 8, uşa 
este însoţită de un însemn specifi c celor 
care au făcut parte din breasla croitorilor. 
„Ancadramentul este decorat în axa centrală 

cu o semnul breslei croitorilor, combinat cu 
anul realizării 1795 şi monograma proprie-
tarului, atestând faptul că poarta datează din 
anul 1795, fi ind comandată de către un meşter 
croitor din Cluj. Poarta este compusă dintr-un 
canat fi x în partea superioară, şi trei canate 
mobile în partea inferioară, cea centrală fi ind 
destinată accesului pietonal. Canatele sunt 
decorate cu casete simple şi romburi. Poarta 
este o operă specifi că barocului târziu”, de-
scrie muzeograful Melinda Mihaly.

De asemenea, o altă poartă frumoasă 
de pe strada I.C Brătianu este cea cu fer-
oneria sub formă de săgeţi. Nu departe 
de aceste piese se găseşte o uşă din lemn 
cu geamuri de sticlă şi feronerie asortată. 
Adresa: I. C. Brătianu, nr. 32. „Uşa este 
decorată cu elemente clasice, cu casete drep-
tunghiulare simple şi de forma diamantului, 
precum şi cu ornamente din fi er forjat de forma 
unor vrejuri, frunze şi o rozetă cu patru petale. 
Poarta este tipică stilului eclectic, datând de la 
sfârşitul secolului al XIX-lea”, completează 
informaţiile muzeograful Melinda Mi-
haly. Alte două  porţi deosebite se găsesc 
pe strada Moţilor. La numărul 54 se afl ă 
casa Schilling, iar muzeograful Melinda 
Mihaly oferă detalii interesante despre 

poartă: „Poarta este compusă dintr-un 
fronton fi x, două canate mobile, în centrul 
acestora deschizându-se un canat central cu 
închidere semicirculară, pen tru accesul pi-
etonal. Canatele sunt prevăzute cu decoraţii 
specifi ce stilului empire, cu frontoane triung-
hiulare preluate din arhitectura clasică, cu 
stele, rozete încadrate de romburi şi palmete, 
datând realizarea porţii la începutul secolului 
al XIX-lea”. La numărul 12 se afl ă o poartă 
interesantă vopsită în albastru deschis şi ea 
încântătoare privirilor trecătorilor. „Poartă 
carosabilă încadrată de un ancadrament din 
calcar, prevăzut cu pietre-tampon, ambele 
având închidere semicirculară. Poarta este 
compusă dintr-un canat fi x superior şi două 
canate mobile. Canatul fi x este decorat cu mo-
tive specifi ce stilului neogotic, compus din mo-
tive polilobe. Canatele mobile sunt articulate cu 
casete dreptunghiulare, adâncite, casetele supe-
rioare având închidere semicirculară”, afi rmă 
muzeograful clujean. Decoraţia porţii este 
specifi că stilului neogotic, fi ind realizată 
probabil în prima jumătate a secolului al 
XIX-lea. Vopsită tot în culoare albastră este 
poarta de pe strada Memorandumului, 
numărul 20, cu o clanţă sub formă de cerc, 
confecţionată din fi er. 

Feroneria sub formă de trandafi ri, sticlă 
şi lemn compune uşile de la mai multe 
clădiri de pe strada Iuliu Maniu. Privir-
ile cunoscătorilor sunt atrase adesea de o 
poartă veche de pe bulevardul 21 Decem-
brie 1989, nr 14. Este una dintre puţinele 
porţi carosabile gotice ale oraşului. În afară 
de acesta, în Cluj, se mai păstrează încă o 
poartă carosabilă gotică, afl ată pe faţada 
principală a clădirii parohiei romano-
catolice din Piaţa Unirii nr. 15, decorată 
cu blazonului fostului paroh al Clujului 
din secolul al XV-lea, Georgius Schleynig. 
„Poartă carosabil de pe bulevardul 21 Decem-
brie 1989, nr. 14 este încadrată de un ancadra-
ment gotic în arc frânt, cu o profi latură bogată 
în partea superioară, decorat în axa centrală 
cu blazonul fostului proprietar al clădirii, 
reprezentând o stea, o cruce şi un fragment 
din monograma acestuia (S). Poarta  se com-
pune dintr-un canat fi x în partea superioară 
şi două canate mobile. Canatul fi x este decorat 
cu vrejuri traforate, canatele mobile cu casete 
dreptunghiulare simple, adâncite şi câte o stea 
cu doisprezece ramuri. Ancadramentul din cal-
car al porţii este tipică stilului gotic, datând din 
secolul al XV-lea, canatele fi ind realizate în stil 
empire, la începutul secolului al XIX-lea. Azi, 
clădirea adăposteşte reşedinţa episcopului uni-
tarian”, aduce lămuriri interesante acelaşi 
muzeograf.

Tot pe strada 21 Decembrie 1989, la 
numărul 20, se afl ă casa Simo. Muzeo-
graful clujean Melinda Mihaly descrie 
în întregime piesa de la intrare: „Poartă 
carosabilă cu închidere de forma mânerului de 
coş, încadrată de un ancadrament din calcar, 
decorat în axa centrală cu relieful unui cap 
bărbătesc matur, cu barbă şi mustaţă. Poarta 
este compusă din două canate mobile, din care 
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partea centrală a fost tăiată pentru asigurarea 
accesului pietonal. Canatele sunt decorate cu 
elemente preluate din arhitectura clasică, pre-
cum o semicoloană centrală, cornişe profi late 
şi câte un şir de decoraţii dispuse vertical, 
asemănătoare săgeţilor. Poarta aparţine casei 
Simó, fi ind tipică stilului empire, datând de la 
începutul secolului al XIX-lea”. 

Uşile supărate
Toate porţile amintite se găsesc în 

stare bună. Există însă şi „uşi supărate”, 
într-o stare avansată de degradare. Pe 
strada Universităţii, numărul 4, uşa nu 
mai are balamale şi se sprijinită de pereţi, 
culoarea abia că se mai observă. Pe stra-
da Samuil Micu, numărul 2, o uşă foarte 
frumoasă are placaje în loc de geamuri, 
iar trecerea timpului şi-a lăsat amprenta 
şi asupra „înfăţişării”. Este vorba de-
spre o poartă pietonală, cu închidere 
semicirculară, fără ancadrament. „Poarta 
este compusă dintr-un canat fi x în partea 
superioară şi două canate mobile. Canatul fi x 
este prevăzut cu un grilaj din fi er forjat ele-
gant, canatele inferioare fi ind ornamentate cu 
casete dreptunghiulare şi câte o deschidere cu 
închidere semicirculară, prevăzute de aseme-
nea cu grilaje din fi er forjat, decorate cu mo-
tive în formă de vrejuri şi motive geometrice” 
afi rmă muzeograful Melinda Mihaly care 
recunoaşte şi transformările „nefericite” 
prin care a trecut această piesă deosebită: 
„Porta a suferit mai multe intervenţii ulterio-
are, canatele mobile fi ind reparate într-un mod 
grosolan, cu grilaje blocate cu plăci din lemn 
presat, clanţa fi ind de asemenea schimbată cu 
una modernă”. Poarta de pe strada Sam-
uil Micu, nr. 2 este tipică stilului eclectic, 
datând probabil de la sfârşitul secolului al 
XIX-lea, începutul secolului XX.

Există porţi care au avut parte de o 
soartă mult mai rea, au fost nevoite să su-
porte relele tratamente sau „mutilările”. Pe 
strada Bolyai, nr 12, o uşă chipeşă cândva, 
are acum geamuri fără sticlă, iar feroneria 
unuia dintre geamuri este acoperită de o 
bucată de carton. Pe o altă stradă, poarta 
de pe Universităţii, numărul 2, arată într-o 
stare jalnică, cu porţiuni de culoare răzuite 
parcă cu şpaclu. Tocul uşii nu mai există, 
iar cel mai frapant este imaginea dată de 
o clanţă de uşi termopane agăţată la o uşă 
veche. 

Material realizat cu sprijinul muzeo-
grafului Melinda Mihaly din cadrul 
Muzeului Naţional de Istorie al Transil-
vaniei Cluj-Napoca

 Tia Sîrca / Foto: Dan Bodea, Tia Sîrca
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Sibiul, o nouă 
destinaţie atractivă 
pentru Bollywood

Sibiul a devenit o destinaţie atractivă 
pentru industria indiană de fi lm, dovadă că 
în centrul istoric al oraşului actorul indian 
Salman Khan a început fi lmările.

„Piaţa Mică“, „Nicolae Bălcescu“, „Piaţa 
Aurarilor“, „Podul Minciunilor“, acestea 
sunt zonele pentru care producătorii fi l-
mului au achitat 1.300 de lei, taxa de ocu-
pare a domeniului public, pentru două zile, 
la Sibiu, a precizat  purtătorul de cuvânt a 
primăriei locale, Mirela Gligore. Aceasta a 
explicat că în taxa de 1.300 de lei este inclus 
şi accesul auto al maşinilor folosite în fi lm.

Luni, vedeta indiană a fi lmat de 
dimineaţă în Piaţa Aurarilor, iar seara Sal-
man Khan va fi  protagonistul unor scene 
care se vor turna pe Podul Minciunilor din 
Sibiu, un pod renumit datorită legendei care 
spune că, dacă cineva rosteşte o minciună pe 
pod, acesta se va prăbuşi. Priveliştea oferită 
de primul pod de fontă din România, cel de 
la Sibiu, este foarte căutată şi de realizatorii 
de videoclipuri, nu doar de cineaşti. Salman 
Khan a început fi lmările la Sibiu duminică.

2011 a fost anul cu cele mai multe fi lmări 
la Sibiu, cele mai multe pentru emisiuni 
TV, dar şi fi lme şi videoclipuri, potrivit 
reprezentanţilor primăriei. Sibiul este 
prezent în multe spoturi publicitare, dar şi 
în fi lme documentare, mai ales după anul 
2007 când a reuşit să devină primul oraş 
românesc Capitală Culturală Europeană. În 
2009, actorul american Nicolas Cage a fost 
prezent la fi lmări în Sibiu.

SĂLAJ:

Silcotub investeşte 
62 de milioane de dolari 
într-o linie de ţevi pentru 
industria petrolieră

O nouă linie de producţie pentru ţevi de 
înalt nivel calitativ destinate industriei de 
petrol şi gaze va fi  inaugurată miercuri la 
Zalău de compania producătoare de de ţevi 
fără sudură Silcotub.

„Parte a unei investiţii de 62 de milioane 
de dolari, noua linie va produce ţevi de înalt 
nivel calitativ, cu valoare adaugată mare, care 
vor susţine activitatea de explorare şi producţie 
a companiilor petroliere în medii cu înalt 
grad de difi cultate şi provocare“, precizează 
reprezentanţii companiei ce este parte a gru-
pului Tenaris.

La evenimentul de miercuri şi-au 
anunţat participarea clienţi ai companiei, 
reprezentanţi ai ambasadelor ţărilor în 
care Tenaris are o prezenţă importantă, 
reprezentanţi ai Ministerului Economiei şi 
ai autorităţilor locale şi judeţene, alături de 
managementul Tenaris.

Silcotub, parte a grupului Tenaris, este 
cel mai important producător român de 
ţevi din oţel fără sudură de diametre mici, 
utilizate în diverse aplicaţii din industria 
mecanică, auto-moto, a petrolului şi gazelor 
naturale, industria chimică şi petrochimică, 
industria energetică. Unităţile sale de 
producţie sunt situate în România, la Zalău- 
fabricarea ţevilor fără sudură şi la Călăraşi- 
oţelărie, în acest an fi ind achiziţionată şi o 
fabrică de prăjini de pompare din Câmpina.

ADVERTORIAL

Anunţ de mediu
În conformitate cu O.U.G. 195/2005 priv-

ind protecţia mediului, aprobată prin Legea 
265/ 2006, cu modifi cările şi completările ul-
terioare şi Ord. 1798/2007, SC RECMET SRL, 
J12/1819/2002, RO 14900541, anunţă începerea 
demersurilor în vederea obţinerii autorizaţiei 
de mediu pentru obiectivul „Recuperarea 
materialelor reciclabile sortate” din locali-
tatea Huedin, str. Piaţa Republicii nr. 8, punct 
de lucru Huedin, strada Stadionului nr. 19, 
jud. Cluj. Eventualele sugestii şi reclamaţii 
se vor depune la sediul APM Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr. 99, în zilele de luni între orele 
9.00-16.30, marţi-vineri între orele 9.00-14.00.

Prima bancă unde plăteşti 
pe Facebook

Prin lansarea Facebook Payments, deschidem Sucursala BT 
Facebank. Pe pagina de Facebook BT sunt disponibile, 

de asemenea, aplicaţii pentru a apela la câteva dintre produsele 
şi serviciile băncii. În plus, oferim consultanţă prin această reţea 

de socializare“, a� rmă Gabriela Nistor, Director General Adjunct 
Retail Banking în cadrul BT

România devine un 
potenţial nou star al regiunii
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 APLICAŢIE FACEBOOK

Banca Transilvania a lansat în 
premieră în România Facebook 

Payments. Prin intermediul acestui 
serviciu, clienţii care folosesc BT24 
Internet Banking pot efectua trans-
feruri de bani folosind reţeaua de so-
cializare Facebook.

De asemenea, BT lansează alte 
două facilităţi: transferurile de bani 
prin SMS şi prin email. Serviciul de In-
ternet Banking de la Banca Transilva-
nia, BT24, include astfel 3 opţiuni noi.

BT este prima bancă din România 
care transformă Facebook-ul în Face-
bank, adăugând reţelei de socializare 
o componentă financiară, pentru 
trimi terea şi primirea de bani, instant, 
după confirmarea tranzacţiei de către 
beneficiar. „Prin lansarea Facebook Pay-
ments, deschidem Sucursala BT Facebank. 

Pe pagina de Facebook BT sunt disponi-
bile, de asemenea, aplicaţii pentru a apela 
la câteva dintre produsele şi serviciile 
băncii. În plus, oferim consultanţă prin 
această reţea de socializare“, afirmă Ga-
briela Nistor, Director General Ad-
junct Retail Banking în cadrul BT.

Atât în cazul Facebook Payments, 
cât şi al transferurilor de bani prin 
SMS sau email, beneficiarii pot fi in-
clusiv persoane care nu sunt clienţi ai 
Băncii Transilvania. Cel care trimite 
banii prin BT24 Internet Banking nu 
este necesar să cunoască detaliile con-
tului bancar al destinatarului, acesta 
din urmă fiind înştiinţat printr-un 
mesaj pe profilul său de Facebook, 
respectiv prin intermediul unui me-
saj pe telefon sau printr-un email cu 
privire la transfer. Tranzacţiile au un 
grad de securizare de 100%, iniţierea 
lor presupunând confirmarea online, 

în cadrul BT24, de către persoana care 
iniţiază transferul.

Cât priveşte plăţile prin SMS şi 
email, acestea oferă posibilitatea 
oricărei persoane să trimită bani cu-
noscând doar numărul de telefon sau 
emailul beneficiarului. Practic, cel 
care trimite banii va completa deta-
liile plăţii, iar destinatarul va primi un 
SMS sau un email în care este indicată 
suma şi numele expeditorului. Ac-
ceptarea sumei se realizează prin acc-
esarea linkului conţinut de respectivul 
mesaj.

Managerul Fondului Proprietatea

 INTERVIU

România a avut o 
performanţă im pre sio-

nantă în anul 2013 şi devine 
un potenţial nou star al re-
giunii, a declarat manager-
ul Fondului Proprietatea 
/FP/, Greg Konieczny, 
într-un interviu acordat 
postului american de tel-
eviziune CNBC.

„România a avut o 
performanţă impresionantă în 
acest an, iar noi, la Franklin 
Templeton (compania americană 
de investiţii care administrează 
FP - n.r.), avem o prezenţă 
semnifi cativă acolo, adminis-
trând cel mai mare fond de tip 
închis din lume în privinţa 
activelor. După ani foarte di-
fi cili, în 2009 - 2010, ţara a 
încheiat un angajament cu 
FMI, a îndeplinit cerinţele din 
acest acord, iar acum devine un 
potenţial nou star al regiunii. 
Creşterea PIB-ului în trimestrul 
trei a fost cea mai puternică din 
UE şi credem că urmează lu-
cruri mai bune, determinate în 
special de reformele structurale 
care au loc chiar acum“, a spus 
Konieczny. 

În opinia managerului FP, 
piaţa de capital din România 
este subdezvoltată, dar are 
un potenţial de creştere 
foarte puternic. 

„Noi suntem foarte convinşi 
că ţara şi piaţa de capital au 
potenţialul să repete succesul 
bursei şi al pieţei de capital din 

Polonia. Această ofertă publică 
iniţială (IPO) a Romgaz, cu 
GDR-uri listate la Londra, este 
cu adevărat un catalizator şi ar 
trebui să atragă mai mulţi in-
vestitori. Deja o face, observăm 
acest lucru în piaţă. Apoi, 
există, de asemenea, o listă 
robustă de IPO-uri (oferte pub-
lice iniţiale - n. r.) programate 
pentru anul viitor“, a afi rmat 
Koniecnzy. 

Întrebat de jurnaliştii 
CNBC despre Ungaria, 
mana gerul de fond de la FP a 
spus că Ungaria a fost mulţi 
ani una dintre pieţele prefe-
rate din regiune, însă, în ul-
timii ani, situaţia s-a schim-
bat complet. 

„Uitându-ne la ce s-a 
întâmplat cu piaţa de capital 
şi cu economia, categoric, po-
liticile guvernului au fost com-
plet imprevizibile şi, foarte des, 
foarte surprinzătoare, în special 
pentru investitorii în acţiuni. 
Acestea au limitat apetitul, iar 
dacă ne uităm la dezvoltarea 
Bursei din Budapesta, nu au 
mai avut loc IPO-uri de mulţi 
ani şi nu se anunţă nimic în vii-
torul apropiat. Aşadar, această 
piaţă, din punctul nostru de 
vedere, nu este foarte atractivă, 
deoarece sunt foarte puţine 
oportunităţi şi politicile guver-
namentale sunt imprevizibile, 
mai ales în ceea ce priveşte taxa-
rea“, a mai spus Konieczny, 
în interviul acordat CNBC. 
AGERPRES (AS - autor: Ady 
Ivaşcu, editor: Oana Tilică)
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Chişinău: pact pentru 
o Moldovă europeană

Partidul Liberal Democrat din Republica 
Moldova (PLDM) al fostului premier Vlad 
Filat a iniţiat luni „Pactul responsabilităţii 
naţionale pentru o Moldovă europeană”, 
propus spre semnare tuturor forţelor poli-
tice pro-europene şi societăţii civile.

Pactul a fost semnat în aceeaşi zi, în 
cadrul unui briefi ng, de Filat de actualul 
premier Iurie Leancă şi de ministrul afa-
cerilor externe şi integrării europene Nata-
lia Gherman, ambii reprezentând PLDM. 

Aceştia au salutat apropierea Republicii 
Moldova de UE, subliniind că parafarea 
Acordului de asociere, care îl va cuprinde 
şi pe cel de liber schimb, preconizată pen-
tru summitul Parteneriatului Estic din 28-
29 noiembrie, reprezintă un pas determi-
nant pentru viitorul european al ţării. 

Republica Moldova a înregistrat pro-
grese semnifi cative pe calea integrării euro-
pene, dar constrângerile şi provocările vor 
continua, atât din exterior, cât şi din inte-
rior, a declarat Vlad Filat, care a precizat că 
cel mai important este, în prezent ca toate 
forţele să fi e unite pentru viitorul european 
al Republicii Moldova. 

De asemenea, premierul Iurie Leancă a 
declarat că Republica Moldova va face la 
Vilnius un pas determinant pentru viito-
rul său european, dar acesta va fi  urmat de 
reforme nepopulare, uneori radicale, dar 
absolut necesare pentru asigurarea aderării 
ţării la Uniunea Europeană. 

Acum două săptămâni, şi Partidul 
Democrat, care face parte din Coaliţia Pro-
Europeană, a lansat o campanie socială de 
popularizare a integrării europene a Re-
publicii Moldova. 

Pe de altă parte, opoziţia comunistă 
a iniţiat proteste menite să demită actu-
alul guvern şi să apropie ţara de Uniunea 
vamală Rusia-Belarus-Kazahstan.

AFP

Atena şi creditorii 
negociază noi măsuri 
de austeritate

Atena şi troica creditorilor săi 
internaţionali UE-BCE-FMI au reluat, 
luni dimineaţa, în capitala elenă, difi cilele 
lor negocieri în vederea fi nalizării noilor 
măsuri de austeritate şi a deblocării unei 
noi tranşe de împrumut pentru Grecia. 
Negocierile dintre reprezentanţii troicii 
internaţionale şi ministrul elen de fi nanţe 
Yannis Stournaras „au fost reluate la ora 
locală 09.00 (ora 07.00 GMT), dar nu se ştie 
când se vor încheia“, a indicat, sub rezerva 
anonimatului, un reprezentant al Minister-
ului de Finanţe de la Atena. 

Potrivit acestui responsabil, guver-
nul grec nu a exclus ca aceste discuţii să 
continue pe aproape tot parcursul aces-
tei săptămâni şi chiar după prezentarea, 
joi, a proiectului de buget pentru 2014.  
Reprezentanţii troicii vor purta negocieri 
şi cu ministrul muncii, Yannis Vroutsis, 
asupra proiectului legii privind reforma în 
domeniul securităţii sociale, care vizează 
reducerea cheltuielilor publice, după cum 
a mai indicat acelaşi ofi cial elen. 

„Negocierea este difi cilă, dar cred că în fi nal 
se va găsi o soluţie”, afi rma duminică min-
istrul Stournaras, după o întrevedere cu 
premierul Antonis Samaras, cu care a dis-
cutat punctele ce urmează a fi  negociate în 
cadrul întâlnirii cu troica. 

Presa elenă a scris în aceste zile că, în 
afară de măsurile necesare pentru a face 
faţă defi citului bugetar previzibil pentru 
2014, Atena şi troica urmează să se pună 
de acord asupra viitorului a trei între-
prinderi publice considerate defi citare şi 
a continuării programului de privatizare, 
afl at în întârziere. Părţile vor purta discuţii 
şi în legătură cu noua taxă funciară, even-
tuale noi tăieri ale pensiilor, precum şi cu 
reducerea posturilor de funcţionari. 

O parte a mass-mediei elene consideră 
că negocierile se vor prelungi până la for-
marea unei coaliţii de guvernare la Berlin, 
în condiţiile în care Germania joacă un rol 
esenţial în deciziile troicii.

           Alegeri europene 2014:

   Extrema dreaptă 
încearcă să se unească 

Sportivi egipteni suspendaţi 
pentru convingerile lor politice 
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Clubul egiptean de fotbal 
Al Ahly l-a amendat cu 

50.000 de lire egiptene (peste 
7.200 de dolari) pe jucătorul 
Mohamed Aboutrika, pentru 
că a refuzat să primească me-
dalia Ligii Campionilor CAF 
din mâinile actualului min-
istru al sportului, Taher Abu 
Zaid. 

Clubul a luat această deci-
zie în cadrul unei reuniuni a 
conducerii, care a considerat că, 
prin gestul său, Aboutrika îşi 
exprimă nemulţumirea faţă de 
noile autorităţi ale ţării. Foarte 
religios, Aboutrika, o legendă 
a fotbalului egiptean, este con-
siderat un susţinător al Fraţilor 
Musulmani, reprimaţi de noile 
autorităţi după destituirea şi 
încarcerarea preşedintelui Mo-
hamed Morsi în luna iulie. 

Aboutrika a purtat de ase-
menea un tricou cu numărul 
72, care făcea aparent aluzie la 
numărul suporterilor clubului 
Al Ahly ucişi în masacrul de pe 

stadionul Port Said în februarie 
2012. 

În timpul fi nalei Ligii 
Campionilor CAF, un alt 
jucător, Ahmed Abdel Zaher, 
a făcut un gest de sprijin faţă 
de islamişti, care l-a costat 
suspendarea. El a făcut un 
gest aproape imperceptibil, 

dar care a fost consi derat 
un semn de sprijin faţă de 
preşedintele islamist desti-
tuit Morsi şi împotriva ac-
tualului guvern militar egip-
tean. Mâna cu toate degetele 
răsfi rate, mai puţin degetul 
mic, este considerată „sem-

nul Rabaa“, pe care îl făceau 
manifestanţii islamişti care 
campau în pieţele Rabaa al 
Adaweya şi Nahda şi care 
cereau reîntoarcerea la pu-
tere a Fraţilor Musulmani. 

Surprins de scandalul 
provocat, Ahmed Abdel Za-
her a asigurat ziarului Al 

Ahram că gestul său a fost 
dedicat unui prieten care a 
murit când forţele de ordine 
au evacuat prin forţă piaţa 
Rabaa al Adaweya. 

Clubul, cel mai popular 
din Egipt, a comunicat că 
Ahmed Abdel Zaher nu va 

participa la Campionatul 
Mondial al Cluburilor, care 
va începe la 11 decembrie în 
Maroc, şi că va fi  vândut la 
iarnă. Federaţia Egipteană de 
Fotbal a anunţat că a deschis 
o anchetă privind cele întâm-
plate în Liga Campionilor 
CAF, unde Al Ahli a câştigat 
cu 2-0 împotriva echipei sud-
africane Orlando Pirates, 
adjudecându-şi al 8-lea titlu 
continental din istorie. 

La sfârşitul lunii octom-
brie, autorităţile egiptene 
au suspendat din turneele 
internaţionale un jucător de 
kung-fu, drept pedeapsă pen-
tru comiterea aceluiaşi gest 
după ce a câştigat medalia de 
aur la Campionatul de arte 
marţiale din Rusia. Mohamed 
Yussef s-a fotografi at cu meda-
lia de aur deasupra unui tricou 
pe care era imprimat simbolul 
folosit de manifestanţii din 
piaţa Rabaa al Adaweya, care 
nu recunosc legitimitatea ac-
tualelor autorităţi, pe care le 
acuză de lovitură de stat.

Deşi este una din vedetele clubului, atacantul 
Ahmed Abdel Zaher , care a fost adus recent la 

echipă, în ianuarie anul acesta, a fost suspendat. 
Salariul şi primele sale au fost îngheţate, iar el 

nu va participa la Campionatul Mondial al 
Cluburilor care va începe la 11 decembrie.

 PRESSEUROP

Cu șase luni înainte de alegerile pen-
tru Parlamentul European, mișcările 

populiste își înmulțesc contactele pentru 
a se prezenta unite la alegeri și a reuși să 
formeze un grup în legislativul blocului. 
Pe 13 noiembrie, șefa Frontului Național 
Francez, Marine Le Pen, a făcut o vizită 
omologului său olandez, Geert Wilders. O 
perspectivă considerată neliniștitoare, mai 
ales de presa din Olanda, scrie publicația 
electronică Presseurop. 

„Oameni precum Le Pen. Ce oroare!”: 
astfel vorbea în 2007 șeful Partidului Pen-
tru Libertate (PVV, dreapta populistă), 
Geert Wilders, despre Frontul Național 
(FN, extrema dreaptă), amintește NRC 
Handelsblad. Dar, dacă după alegerile 
europene din 2009, Wilders încă refuza ca 
membrii partidului său să stea în Parla-
mentul European lângă cei din FN pentru 
a nu fi  asociați cu extrema dreaptă, astăzi, 
se pare că și-a mai moderat discursul. 
Pe 13 noiembrie, șeful PVV a primit-o 
pe Marine Le Pen la Haga pentru a crea 
o alianță înaintea alegerilor europene de 
anul viitor, o vizită care este primită cu 

scepticism în sânul partidului său din 
cauza diferențelor ideologice.

De Volkskrant deplânge, pe de altă 
parte, că partidele tradiționale din Olan-
da nu reușesc să dea un „răspuns ferm” 
vocilor eurosceptice din PVV. Ar fi  tim-
pul — scrie ziarul olandez — să acceptăm 
provocarea, precum a făcut-o Wilders, 
prin candidați convingători și discursuri 
convingătoare. Dar, în schimb, partidele 
(tradiționale) propun iluștri necunoscuți 
în cap de listă și mizează pe o slabă par-
ticipare a europenilor, care ar limita 
daunele. 

În Trouw, un arabist avertizează îm-
potriva consecințelor dezastruoase pe 
care le-ar putea avea o alianță între FN 
și PVV. Dacă ea reprezintă o „situație în 
care toată lumea câștigă” pentru părțile 
implicate, pentru țările europene nu va 
fi  cazul. 

În Franța, Le Monde consideră că 
obiectivul lui Marine Le Pen și al lui Geert 
Wilders este simplu: „extrema dreaptă 
europeană încearcă să se unească pentru a 
obține un grup în Parlamentul European 
după alegerile din mai 2014”. Pentru a con-
stitui un grup, le-ar trebui douăzeci și 

cinci de aleși repartizați în cel puțin șapte 
țări ale Uniunii Europene. Deocamdată, 
le lipsesc două țări. În demersul lor, ele 
pot conta pe partidele Alianței Europene 
pentru Libertate. Regăsim aici FPÖ aus-
triac, belgienii de la Vlaams Belang și 
democrații suedezi. 

Acordul FN-PVV suscită unele 
neliniști și în Europa Centrală. Potrivit 
cotidianului slovac SME, nu trebuie să 
se aibă încredere în Marine Le Pen și 
Geert Wilders pentru că ei sunt ostili eu-
ropenilor din Est și musulmanilor, și mai 
mult față de imigranți, și urăsc pierderea 
suveranității în favoarea celor de la Brux-
elles. 

Partidele de extremă dreapta sunt în 
creștere și în Scandinavia. A-și ascunde 
chipul față de populism nu face decât 
să-l întărească.  Dar, în Scandinavia, 
lucrurile nu sunt atât de simple. Dansk 
Folkeparti a refuzat imediat oferta lui 
Le Pen și a lui Geert Wilders, de a se 
alătura alianței eurosceptice formată 
pe 13 noiembrie, explică la Copenhaga 
cotidianul Politiken. În ochii partidului 
populist danez, FN are „rădăcini pro-
funde în antisemitism”. 

           Alegeri europene 2014:

   Extrema dreaptă 
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Horoscop - 19 noiembrie

Berbec 
(21 mar. - 20 apr.) 
Nu te grăbi să faci schimbări în viaţă 
ta, deoarece s-ar putea dovedi în 

scurt timp că ai făcut o greşală. Unul din pla-
nurile tale mai vechi ar putea fi  pus în practică, 
cu condiţia să accepţi sfaturile celor din jur. Sunt 
posibile discuţii în contradictoriu cu cineva din 
familie.

Taur 
(21 apr. - 20 mai)
Conjunctura astrală te favorizează, 

aşa că ai putea să pui în practică proiecte mai 
deosebite. Cel puţin deocamdată şansele de 
reuşită sunt mari, dar ar fi  bine să te gândeşti şi în 
perspectivă. Partenerul de viaţă este alături de tine.
 

Gemeni 
(21 mai - 22 iun.)
În continuare eşti tensionat şi te 
agiţi foarte mult. Sănătatea, fără 

a-ţi crea probleme deosebite, nu va fi  punctul forte 
pentru tine în această zi. Încearcă să o menajezi. 
Reuşeşti să comunici bine cu cei din jur în ciuda 
unor neînţelegeri minore.

Rac 
(23 iun. - 22 iul.)
De energie nu duci lipsă, dar nu 
reuşeşti să o foloseşti în mod efi -

cient. Doreşti să faci prea multe lucruri deodată şi 
timpul nu îţi mai ajunge. O informaţie pe care o vei 
primi s-ar putea transforma într-o afacere din care 
poţi câştiga nişte bani.

Leu 
(23 iul. - 22 aug.)
Din punct de vedere fi nanciar vei 
avea unele avantaje. Este posibil să 

ai parte de un câştig datorită unei decizii inspirate 
pe care ai luat-o. Dorinţa ta de a face ceva mai 
deosebit nu se va putea concretiza, aşa cum îţi 
doreşti. Pentru tot ce ţi-ai propus este nevoie de un 
efort mai mare decât îţi imaginezi.

Fecioară
(23 aug. - 22 sep.)
Relaţia cu partenerul de viaţă se 
afl ă într-un echilibru instabil. Faci 

eforturi pentru a o menţine pe linia de plutire. Vei 
avea ocazia să îţi consolidezi relaţia cu fi inţa iubită, 
dar n-ar fi  exclus nici să cunoşti o persoană de care 
să te legi afectiv.

Balanţă 
(23 sep.  -  23 oct.)
Eşti puţin cam obosit aşa că cel mai 
bine ar fi  să îţi faci un program care 

să conţină mai multe ore de odihnă. Tot ceea ce vei 
demara în această zi se va fi naliza cu o oarecare 
întârziere şi va necesita răbdare şi perseverenţă.

Scorpion 
(24 oct. - 21 nov.)
Dispui de sufi cientă energie pentru 
a fi naliza ceea ce ţi-ai propus. Eşti 

optimist, încrezător, deşi din când în când ai un 
sentiment de nemulţumire. Lucrurile îţi vor ieşi 
destul de greu, dar dacă vei fi  perseverent, vei avea 
parte şi de unele avantaje.

Săgetător
 (22 nov. - 21 dec.)

Vei reuşi să ieşi în evidenţă prin 
modul tău de implicare. Pentru 

a-ţi rezolva problemele familiale, va fi  nevoie de 
multă alergătură ceea ce te va obosi, chiar stresa. 
Încearcă să îţi găseşti timp pentru o activitate 
relaxantă şi te vei simţi mult mai bine.

Capricorn 
(22 dec. - 20 ian.)
Relaţia cu rudele mai îndepărtate va 
reveni în atenţia ta. Cheltuielile vor fi  

destul de mari, dar măcar poţi miza pe sprijinul celor 
din jur. Nu cumpăra decât strictul necesar, pentru 
că altfel s-ar putea să constaţi că ai făcut o greşeală. 
N-ar fi  exclus să fi i obligat să faci o călătorie.

Vărsător 
(21 ianuarie - 18 februarie)
Posibil să pleci într-o călătorie. 
Comunicarea cu cei din jur va fi  în 

principiu bună şi îţi permite să intri în posesia unor 
informaţii ce îţi vor fi  de un real folos în viitorul 
apropiat. Aţi putea demara o investiţie care îşi va 
arăta roadele în timp destul de scurt.

Peşti 
(19 feb. - 20 mar.)
Relaţia cu partenerul de viaţă este un 
pic tensionată. Ai tendinţa de a te im-

plica în prea multe activităţi, ceea ce te-ar împiedica 
să duci la bun sfârşit câte ceva. Pe tot parcursul zilei, 
evenimentele se vor succeda cu rapiditate, astfel 
încât nu vei avea timp nici măcar să respiri.

Sosul de roşii - marele secret al vieţii îndelungate?

Mumia și Frankenstein, 
păpușile urâte ale copilăriei

|  Marţi, 19 noiembrie 2013 • Nr. 451

 CERCETARE

S-a observat de multă 
vreme că aşa-numita 

dietă mediteraneană este 
asociată cu longevitatea şi 
cu o sănătate mai bună. Dar 
care anume dintre elemen-
tele acestei diete determină 
aceste efecte, şi în ce mod, 
sunt lucruri care încă nu 
sunt cunoscute pe de-a-
ntregul. Recent, un grup 
de oameni de ştiinţă a ajuns 
la concluzia că unul dintre 
„secrete” ar fi  sosul de roşii, 
aşa cum este el gătit în ţările 
mediteraneene.

Preparat din ceapă (une-
ori şi usturoi), ulei de măsline, 
amidon şi roşii, sosul de 
roşii este foarte mult consu-
mat în zona mediteraneană, 
iar cercetătorii cred că el 
protejează, în mare măsură, 
organismul împotriva atacu-
lui de cord şi a accidentului 

vascular cerebral (AVC). 
Cercetătorii spanioli de la 
Universitatea din Barce-
lona au descoperit că sosul 
de roşii conţine cca. 40 de 
antioxidanţi din categoria ce-
lor numiţi polifenoli, despre 
care se crede că ar proteja 
inima de efectele stresului 
oxidativ.

Dar, pentru a avea parte 
de întregul efect benefi c al 
ingredientelor, ele trebuie 
combinate într-un sos, nu 
mâncate separat. 

Folosind o tehnică numită 
spectroscopie de masă de 
înaltă rezoluţie, cercetătorii 
au testat mai multe tipuri de 
sos de roşii, disponibile în 
magazine şi preparate din in-
grediente  produse în ferme 
obişnuite.

În Spania, acest sos de 
roşii este numit sofrito (nu 
trebuie confundat cu ceea 
ce italienii numesc soff ritt o, 

care este un amestec de leg-
ume – ceapă, ţelină, şi.a. – to-
cate mărunt şi călite în ulei.)

După afi rmaţiile 
cercetătorilor, sosul de roşii 
care conţine ulei de măsline 
extravirgin are proprietăţi 
antioxidante mai bune, fi ind 
mai bogat în compuşi fenoli-
ci, de exemplu quercetina.

Diferenţele observate în-
tre diferitele tipuri de sos 
de roşii testate s-ar datora, 
cred oamenii de ştiinţă, 
diferenţelor dintre ingre-
dientele utilizate în fi ecare 
reţetă (usturoi, ceapă, roşii, 
ulei de măsline), precum şi 
proporţiilor diferite în care 
sunt folosite diversele ingre-
diente. 

În orice caz, experimen-
tele cu diferite tipuri de sos 
de roşii din supermarket 
a arătat că este mai benefi c 
pentru sănătate consumul 
combinaţiei de ingrediente, 

sub forma sosului, decât 
consumulul ingredientelor 
separate.

În primul rând, explică 
Anna Vallverdz Queralt, 
unul dintre autorii studiu-
lui, există un efect de siner-
gie între ingrediente, care 
se traduce printr-o sporire a 
cantităţii totale de polifenoli; 
în al doilea rând, deşi roşiile 
sunt ingredientul principal, 
sosul astfel preparat conţine 
mai mulţi polifenoli decât 
roşiile sau sucul de roşii, 
deoarece ceapa, usturoiul şi 
uleiul furnizează şi ele polif-
enoli.

Cercetători au identifi -
cat, de asemenea, un număr 
de alte substanţe benefi ce 
pentru sănătate, precum ca-
rotenoizi, o altă categorie de 
antioxidanţi.

Rezultatele experimente-
lor au fost publicate în jur-
nalul Food Chemistry.

 MONSTRULEŢI

Magazinele de jucării sunt pline 
de oferte „ademenitoare”, mai 

ales în această perioadă din preajma 
sărbătorilor de iarnă. Din păcate,  
o mare parte din varietatea de 
jucării o compun și cele mai 
puțin educative. 

Astfel, pe un site destinat 
vânzărilor de jucării accesând 
oferta de jucării pentru vârsta 
cuprinsă între 12 și 24 de luni 
se disting două „personaje 
înfricoşătoare”, fi gurinele 
Frankenstein și Mumia. Într-o
prezentare video, cele două 
fi gurine sunt decapitate la pro-
priu de doi copii. Frankenstein este 
strâns de cap până-i ies creierii, iar 
Mumia este trasa de mâini până ace-
stea se deformează. Abia în descrierea 
amănunțită a celor două fi gurine se 
atrage atenția asupra faptului că aceste 
jucării sunt recomadate după vârsta de 
trei ani. 

Jucării care promovează violența în 
rândul copiilor sunt și personajele de-
numite „Păsările furioase”. O mimică 
a feței cu sprâncene încruntate, ochii 
furioși este lesne de înțeles ce fel de stare 
transmite. Mai mult, pe același site, sunt 
expuse spre vânzare seturi de person-
aje războinice cu accesoriile de rigoare: 
Dragonul care scuipă fl ăcări și proiectile 
(recomandat pentru vârstele 3-7 ani) și 
Spiderman, lansatorul de proiectile. 

Barbie înlocuită 
de Draculaura
De asemenea, jucării nepotrivite 

vârstei se găsesc și în standurile su-
permarketurilor. Într-un supermarket 
foarte cunoscut păpușile nu apar cos-
tumate în rochiile obișnuite. Păpușile 
fac parte din colecția „Scary Fashion” 
intitulată sugestiv „Mystic”. Singurele 
culori  ale vestimentației sunt negrul 
și rozul. Accesoriile sunt în ton, adică 
„înspăimântătoare”, după cum se arată 
chiar în descrierea păpușilor. Pe un alt 
site se vând on-line păpușile din colecția 
„Monster High”. Din această colecție 
fac parte două păpuși cu numele de 
„Draculaura”. Îngrijorător este faptul că 
pentru fete care au împlinit deja vârsta 
de trei ani aceste păpuși pot deveni 

m o d e l e de urmat. 
„Draculaura este fi ica 
lui Dracula și are 1.599 de ani. 
Este vegetariană și leșină dacă vede sânge. 
Draculaura este pregatită pentru o petrecere 
în pijamale, plină de distracție și sperieturi” 
scrie în prezentarea făcută de magazi-
nul on-line acestor jucării-păpuși. 

Părinţii trebuie 
să „cenzureze” jucăriile
Specialiștii recunosc că pe piață 

există „jucării care nu corespund mode-
lului cultural ideal” și că în asemenea 
situații intervin „părinții care trebuie să 
medieze între copii și jucării, adică să pro-
moveze acele jucării care susțin modele ide-
ale, iar dacă copiii accesează jucării care nu 
corespund modelului ideal părinții trebuie 
să le explice că acele jucării nu sunt bune, 
că trebuie evitate”. „Deocamdată modelul 
cultural ideal este modelul care a funcționat 

și anii trecuți. Nu putem să spunem că la 
nivel cultural ideal ne-am îndrepta spre 

o societate în care «vampirii»  și «Drac-
ula» al reprezenta un ideal. Este 

clar că aceste modele nu reprezintă 
modelul cultural ideal”, explică 
psihologul Daniel David. Dacă 
părinții aleg să cumpere astfel 

de jucării  „aceste jucării o să 
le afecteze copiilor capacitatea 

de adaptare pozitivă la soci-
etate”. „Copiii pot fi  expuși 
unor modele pozitive, dar 

având deja aceste modele nega-
tive, va fi  foarte greu să învețe 

modelele alternative pozitive. 
Pe termen scurt sau mediu, com-

portamentele pe care copiii și le-au 
însușit corespund cu modelul pe care 

l-au învățat. Dacă modelul învățat va fi  
unul violent și comportamentele copiilor 

vor fi  violente și agresive”, este de părere 
psihologul clujean.

Totuși, există și alte fi ltre ale societății 
care îi pot ajuta pe copii. „E bine că cei 
mici merg la grădiniță, la școală pentru că 
ce-i scapă părintelui poate corecta școala. 
Societatea și-a elaborat fi ltre multiple: 
părinții, bunicii, școala etc. Aș sugera ca 
părinţii care sunt prima linie, să fi e cât 

mai responsabili, să fi e cât mai vigilenți”, 
a recomandat psihologul Daniel David 
părinților.

Lăsați roboții 
să vină la copii!
O altă categorie de jucării foarte 

des întâlnită pe rafturile magazine-
lor de profi l sunt jucăriile mai inova-
toare, la acest capitol roboții deținând 
supremația. Specialiștii spun că acest 
tip de jucării  pregătesc copiii pentru 
confruntarea de mai târziu cu tehnolo-
gia. „Pe copii îi putem lasă să se joace atâta 
timp cât jucăriile promovează modelul cul-
tural ideal. Societatea evoluează și, dacă nu 
am avea jucăriile mai inovatoare, nu i-am 
pregăti pe copii pentru tehnologia cu care se 
vor confrunta când vor fi  mai mari. Jucăriile 
anticipează mediul în care noi trăim, avem 
telefoane, mobile, sisteme 3 D, roboți. Aceste 
jucării anticipează aceste lucruri într-o 
formă mai simplă pe care le vor întâlni în 
viitor”, consideră psihologul clujean.

 Tia Sîrca 

păpușile urâte ale copilăriei
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La fotbal nu dai cu zarurile 
TRANSFER

HCM a transferat o 
campioană olimpică!

HCM Baia Mare a ratat calificarea 
în grupele principale ale Ligii Cam-
pionilor dar, a început deja campa-
nia de achiziţii pentru sezonul viitor. 
La sfârşitul săptămânii preşedintele 
grupării maramureşene, Liviu Bala, a 
ajuns la un acord cu norvegianca echipei 
Byasen, Camilla Herrem, care va semna 
încă din această iarnă cu vicecampioana 
României, dar va evolua la Baia Mare 
abia din vara anului viitor. Herrem are 
27 de ani, evoluează pe postul de extremă 
stângă, iar la turneul final al Campionat-
ului Mondial din 2009 a fost declarată cea 
mai bună jucătoare pe postul ei. „Ne-am 
înţeles asupra detaliilor contractuale, totul 
este pregătit, iar în decembrie, ne întâlnim 
la Campionatul Mondial din Serbia şi va 
semna un contract pentru doi ani cu echipa 
noastră”, a declarat Liviu Bala.

Camilla Herren este una dintre cele 
mai valoroase handbaliste ale lumii, 
cu un palmares absolut impresionant. 
Evoluează încă din 2006 la Byasen, echipa 
din oraşul ei natal, are peste 120 de 
selecţii în echipa naţională a Norvegiei, 
este campioană olimpică la ediţia de anul 
trecut a JO de la Londra, dublă campioană 
europeană (2008 şi 2010), vicecampioană 
europeană în 2012. Este de asemenea 
campioană mondială în 2011 şi medaliată 
cu bronz la Mondialele din 2009. 

Acesta este doar primul transfer din 
campania pregătită de oficialii echipei 
HCM Baia Mare. „Este doar primul trans-
fer, iar următoarele vor fi la acelaşi nivel, 
adică jucătoare de top”, a spus antrenorul 
HCM-ului, Costică Buceschi. (Patrice 
Podină)

HANDBAL

„U” Jolidon merge 
în cantonament

Handbalistele de la Universitatea Jo-
lidon Cluj au terminat perfect sezonul de 
toamnă, atât în întrecerea internă, învingând 
în deplasare, în ultima etapă programată 
în acest an, pe CSM Ploieşti cu scorul de 
41-30, dar şi în Cupa EHF unde a acces în 
optimile de fi nală ale competiţiei, după ce 
a eliminat prin dublă victorie pe PAOK 
Salonic, campioana în exerciţiu a Greciei. 
Liga Naţională s-a întrerupt după etapa 
programată la sfârşitul săptămânii trecute, 
pentru a da posibilitatea echipei naţionale 
să se pregătească în vederea participării la 
Campionatul Mondial de handbal feminin 
programat în luna decembrie, în Serbia. 
Ofi cialii echipei universitare nu le-au dat 
liber fetelor, acestea urmând să efectueze, 
începând de joi, un stagiu de pregătire 
centralizată în localitatea Vatra Dornei, de-
venit locul tradiţional de pregătire a clujen-
celor, în pauzele competiţionale. „A fost o 
perioadă difi cilă pentru noi toţi, de la fete, până 
la antrenori, care au trebuit să pună pe picioare 
o echipă în reconstrucţie. Suntem în grafi c atât 
în Liga Naţională, cât şi în cupele europene, 
tocmai de aceea s-a luat decizia de a nu pune 
capăt pregătirii, chiar dacă până la reluarea 
campionatului este foarte mult timp. La Vatra 
Dornei, antrenorii vor avea posibilitatea să 
regleze ceea ce nu a funcţionat şi să pregătească 
partea a doua a campionatului cât mai bine”, a 
declarat directorul soprtiv al „U” Jolidon, 
Cosmin Sălăjan.

În cantonamentul de la Vatra Dornei 
staful tehnic al formaţiei clujene va deplasa 
întreg lotul de jucătoare. (Patrice Podină)

„U” Cluj întâlneşte Baia Mare în semi� nalele Cupei
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 RUGBY

Echipa masculină de rugby Uni-
versitatea Cluj va juca împotriva 

Ştiinţei din Baia Mare în semifi nalele 
Cupei României, conform tragerii 

la sorţi care a avut loc, luni, la sediul 
Federaţiei Române de Rugby. Este al 
doilea an consecutiv când cele două 
formaţii se întâlnesc în penultimul act 
al competiţiei. În precedentul sezon 
maramureşenii s-au impus în disputa 

cu universitarii din Cluj, iar ulterior au 
câştigat trofeul învingând în fi nală pe 
marea rivală, Steaua Bucureşti.

Anul trecut ofi cialii celor două 
echipe au convenit ca meciul să se dis-
pute la Baia Mare, iar acum managerul 
echipei Universitatea, Lorin Cantor, a 
încercat să-i convingă pe reprezentanţii 
formaţiei din Maramureş să joace semi-
fi nala pe Cluj Arena însă, a fost refuzat. 
Astfel, meciul se va desfăşura, cel mai 
probabil la Gura Humorului, dacă şi ad-
versara Universităţii îşi va da acceptul.

„Rezultatele pe care le-am obţinut în 
partea a doua a sezonului regulat şi în faza 
play-out se pare că i-au cam îngrijorat pe 
cei de la Ştiinţa Baia Mare pentru că nu 
au vrut să jucăm semifi nala la Cluj. Este o 
dovadă că munca noastră este apreciată, iar 
adversarii încep din nou să se teamă de Uni-
versitatea Cluj. Ştiinţa este poate cel mai 
greu adversar pe care îl puteam întâlni, dar 
nu suntem îngrijoraţi, dimpotrivă trebuie 
să demonstrăm că suntem pe drumul cel 
bun şi că ultimele rezultate nu au fost 
întâmplătoare. Am încredere în băieţi şi în 
echipa tehnică şi vom lupta să fi m noi cei 
care merg în fi nală”, a declarat Cantor.

În cealaltă semifi nală se vor duela 
pentru un loc în fi nala Cupe României 
Steaua şi CSM Bucureşti.

 Patrice Podină

 PRELIMINARII CM

Selecţionerul echipei naţionale de 
fotbal a României, Victor Piţurcă, 

este recunoscut pentru pasiunea lui 
pentru jocurile de noroc. Unii spun 
că ar fi  făcut şi puşcărie, înainte de 
89 din această cauză. Barbutul era jo-
cul preferat de antrenorul României 
în acele vremuri, adică un joc în care 
oponenţii aruncă zarurile şi câştigă cel 
care are combinaţia cea mai mare. La 
Pireu, Piţurcă a stabilit o tactică pe care 
o putem asocia cu barbutul, una în care 
totul ţinea de noroc. Astăzi e nevoie de 
mai mult decât noroc pentru a trece de 
Grecia şi pentru a ne califi ca la Cupa 
Mondială din Brazilia.

„N-a avut mână” la Pireu
Victor Piţurcă anunţase înaintea 

meciului tur, de la Pireu, ca va pregăti 
echipa, în aşa fel încât să fi m mai ofen-
sivi ca niciodată, să marcăm goluri şi să 
ne asigurăm un retur liniştit în dubla 
confruntare cu Grecia. N-a fost în mână 
cum se spune, a aruncat cu zarurile şi 
ce-o fi  o fi , cam la asta s-a rezumat strate-
gia lui Piţurcă. În benzile laterale, Torje 
a dat senzaţia că vine după o cursă de 
maraton, astfel că, în minutul 40 al meci-
ului, extrema „tricoloră” părea că înoată 
pe teren, iar sprinturile de altădată erau 
simple alergări uşoare, de încălzire. În 
stânga, Cristian Tănase a fost depăşit 
şi de adversari şi de miza partidei, ma-
joritatea baloanelor plecate din gheata 
lui erau pase ideale pentru adversari. 
Lobonţ a făcut şi el ce ştie cel mai bine, 
să stea pe linia porţii, la centrări n-a prea 
ieşit, iar când a făcut-o, e trecut pe sub 
minge. Bourceanu a încasat un galben şi 
a înţeles că pentru el campania de cali-
fi care s-a terminat. Nici înlocuitorul lui, 
Costin Lazar, nu a fost mai inspirat. A 
făcut rapid rost de două avertismente şi 
a spus „pas” returului de la Bucureşti. 
La mijlocul terenului doar Răzvan Cociş 
a alergat pentru toată echipa. Clujeanul 
nu străluceşte la capitolul imaginaţie, 
dar măcar a încercat să fi e acolo, lângă 
adversarul direct, măcar să-l încurce 
puţin înainte de a declanşa un nou atac. 
În atac Marica şi Stancu nu s-au înţeles 
deloc, iar în apărare s-a simţit lipsa lui 
Chiricheş. Victor Piţurcă a trimis în 
teren echipa pe care el a considerat-o 
cea mai bună, dar a uitat că un principiu 
elementar al sportului spune că orice 

performar are zile bune şi zile rele, a 
noastră a fost groaznică. Piţurcă a mizat 
pe noroc şi nu i-a ieşit.

Revin Chiricheş şi Maxim
Ca să îmi continui ideea, barbutul se 

joacă cu două zaruri, doar două şi nu 11, 
ceea ce înseamnă că, dacă îi va arunca în 
luptă pe Chiriceş şi pe Maxim, primul ac-
cidentat la manşa tur, al doilea ţinut in-
explicabil pe bancă, lui Victor Piţurcă i-ar 
putea reveni norocul proverbial. De data 
asta sunt doar două „zaruri” (Chiricheş 
şi Maxim) care pot fi  câştigătoare nu doar 
pentru selecţioner, ci pentru o întreagă 
naţiune. De altfel şi selecţionerul părea, 
ieri, mult mai relaxat la conferinţa de 
presă şi a dat de înţeles că ambii jucători 
vor fi  titulari deseară.

„Din punct de vedere medical, Chiricheş 
este refăcut 100% şi în mod normal nu are 
de ce să lipsească din primul 11. Despre 
Maxim nu pot să spun decât că e ca şi co-
pilul meu. Eu l-am adus la echipa naţională 
când nimeni nu auzise de el. Încă nu m-am 
decis asupra echipei care o voi trimite în 
teren, dar cei doi ar trebui să fi e titulari, în 
mod normal”, a spus Piţurcă. 

Manşa a doua din barajul de califi -
care la Cupa Mondială se joacă deseară, 
pe Arena Naţională, de la ora 21.00, iar 
selecţionerul, ca să evite gafele din tur, 
ar putea trimite în teren următrul 11: 
Pantilimon - Măţel, Chiricheş, Goian, 
Raţ - Cociş, Gardoş - Nicoliţă, Maxim, 
Stancu - Marica. 

 Patrice Podină
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de emoții” în centrul Clujului

|  Marţi, 19 noiembrie 2013 • Nr. 451

 AFACERE

Cine crede că poţi trăi dintr-o afacere doar 
dacă e ceva super complicat ce necesită 

investiţii de mii de euro poate fi uşor con-
trazis de o clujeancă ce face accesorii had-
made. În numai două luni de la deschiderea 
magazinului, Dalia Dragotă se poate lăuda că 
a câștigat suficienți bani pentru a plăti chiria 
pentru spaţiul în care funcţionează magazi-
nul, pentru a-şi comanda materiale pentru 
următoarele creații, dar şi pentru a lua şi ea un 
salariu echivalent cu minimul pe economie. 

Pe Strada Napoca, la numărul 5, se vinde 
artă fabricată la mână. Atunci când intri pe ușa 
din sticlă transparentă, în stânga, te așteaptă 
singura regulă scrisă pe perete: „Be nice or 
leave”. Apoi, pe măsură ce pătrunzi în maga-
zin, podeaua continuă pe perete din care răsar 
pomi, note muzicale și culori până la tavan. În 
mijlocul acestora, te întâmpină Dalia Dragotă. 
Are 21 de ani și prima dată când a confecționat 
o pereche de cercei era în clasa a 8-a, la  ea 
acasă, în Turda:

„Când am început eu, atunci începuseră să 
apară cerceii aia handmade de lut; apăruseră și o 
groază de bloguri, pe care am început să le descopăr 
și eu. Mă uitam la poze și îmi plăceau foarte, foarte 
mult cerceii aia rotunzi, colorați, pictați, veseli, dar 
erau foarte, foarte, foarte scumpi(…) La un moment 
dat, am găsit niște linkuri spre site-urile cu mate-
riale și am văzut prețurile materialelor și prețurile 
produsului final și am fost ceva de genul: fir-ar să 
fie, materialele alea mi le permit și eu”. Ăsta a fost 
scopul inițial: să își facă ei câteva perechi de 
cercei, simplu și accesibil. Apoi a început să 
facă și pentru prieteni, iar azi încearcă să trans-
forme totul într-un stil de viață și o afacere în 
Cluj.

Atunci când povestește despre cum a în-
ceput să facă accesorii handmade, își pune 
mâinile în obrajii ce capătă treptat aceeași 
nuanță cu roșcatul din păr: „Tutoriale, încercări, 
improvizație. Apoi m-a tentat ideea de a participa la 
târguri; am comandat mai multe materiale pentru 
a avea produse de expus la târguri”. Curând, avea 
să piardă numărul modelelor confecționate de 
ea.

Primul târg la care a expus a fost la 
Turda. Tarabele de la zilele Turzii au fost 
locul unde ,,m-a impulsionat faptul că am 
avut răspunsuri pozitive”. Poate că, dacă 
feedbackul de atunci ar fi fost unul negativ, 
ar fi fost dezamagită și ar fi spus: ,,o, dar nu 
e de mine. Dă-i pace!” De atunci, a participat 
la numeroase târguri din zona Ardealului.  
Pentru viitor, visează să participe și la târ-
guri internaționale.

Handmade, pas cu pas
Dalia este în Cluj de trei ani. Inițial, s-a 

înscris la Facultatea de Psiho-pedagogie, 
însă a renunțat. Acum se dedică artei de a 
confecționa bijuterii. Are „normă întreagă”; 
lucrează zilnic și dorește să testeze cât mai 
multe tehnici și materiale, precum lut sau 
clei polimeric. Cea mai recentă încercare 
este aceea de a confecționa accesorii din 
rășină. Astfel, în magazin, e înconjurată de 
inele și accesorii ce par de sticlă: „În inte-
rior accesoriilor se află picturi sau decupaje din 
revistă și deasupra e turnată rășină lichidă. 
Asta îi dă un aspect ca și cum ar fi o bucată 
de sticlă în față, ce protejează imginea și arată 
mult mai bine”. Această tehnică impune mai 
multe procese: prima dată, se pictează sau 
desenează modelul dinăuntru, iar după 
trebuie umplut cu rășină. Pentru că rășina 
este mai bună atunci când, e pregătită  
într-o cantitate mai mare, Dalia realizează 
aproximativ 30 de inele odată. Durează 2-3 
zile până se usucă, iar în funcție de cum se 
întărește rășina și care e aspectul final, mai 
trebuie aplicat un strat final de lac  deasu-
pra.

Pielea este unul dintre materialele cu 
care nu a încercat niciodată să lucreze. Nu 
îi place ideea. Totuși, se gândește ca pe 
viitor să înceapă unele colaborări cu artiști 
care realizează accesorii din alte materiale 
față de cele folosite de ea și, astfel, să aibă 

„un magazin handmade cu de toate, să nu știi 
în ce parte să te mai uiți atunci când intri”, 
spune Dalia cu pumnii strânși.

Despre chestii  
mai abstracte
Temele pe care le folosește sunt în 

general păsările și „chestiile mai ab-
stracte”: „M-am diferențiat de ceilalți care 
lucreză cu rășină prin imaginile din inte-
rior. Mi-am ales tot felul de imagini ce îmi 
plac tare mult, am mai făcut și combinații 
între tatuaje și abțibilduri. Mulți clienți au 
remarcat asta și au apreciat”. Poate că de 
aceea are deja cliente care vin periodic 
la magazin, ba chiar i-au cerut să le rea-
lizeze unele accesorii personalizate.

De ce sunt bijuteriile handmade mai 
mult decât un accesoriu?  Pentru că în 
ele există o parte din artistul care le-a 
confecționat, fie frica de eșec, fie emoția 
unei noi creații sau mândria realizării, 
simțită la final: ,,E o chestie de emoție. E ca și 
cum ai cumpăra o emoție de la cineva, de fapt, 
un amalgam de emoții. Fiecare client vine și 
vede altceva. Cumpără emoțiile din care a ieșit 
ceva frumos”, spune Dalia.

În plus, aproape toate accesoriile reali-
zate de ea sunt unicat, doar unele modele 
sunt în serie mică - maxim 5. Nu îi e frică 
de faptul că ar putea intra în pană de idei. 
De ce? pentru că modelul se conturează și 
devine un accesoriu handmade după ce ia 
materialele în mână, niciodată nu începe 
lucrul cu o idee fixă.

Trenduri handmade în Cluj
De două luni, de când a deschis maga-

zinul în Cluj, a observat cam care sunt 
preferințele aici: cerceii și medalioanele 
sunt cele mai căutate, urmate de brățări. 
Totuși, un accesoriu handmade este, de 
cele mai multe ori, „o combinație între ceea 
ce se poartă și ceea ce îți cere personalitatea 
ta”. Dalia poartă mai ales inele. Acum are 
o slăbiciune pentru un inel din rășină, pe 
care spune că îl va purta până când se va 
sătura efectiv să îl mai vadă. 

Cât de scumpe sunt accesoriile hand-
made? „Am încercat să pun prețuri mai mici, 
mai ales față de cele care se vând pe internet, pen-
tru ca oamenii să fie tentați și să vină să cumpere 
de aici, nu să își comande de pe internet. Sincer, 
nu vreau să fiu rea, știu ce înseamnă această 
muncă, dar mi se pare că artiștii handmade din 
România își exagerează prețurile. Se spune că 
românii nu apreciază produsele handmade, eu 
cred că e vorba de faptul că nu le sunt accesi-
bile”, spune Dalia. În magazinul ei, prețurile 
pentru cercei variază între 6 și 18 lei, cei de 
rășină fiind cei mai scumpi, medalioane 
sunt 20 de lei, iar inele pot fi achiziționate 
cu 15-20 de lei.

În timp ce prietenul ei vede deja un 
lanț de magazine, Dalia preferă să se con-
centreze pe prezent și pe lucru, să încerce 
mereu lucruri noi: „Simt un amalgam de en-
tuziasm și, în același timp, precauție. De aceea, 
încerc să nu mă gândesc la viitorul îndepărtat, 
ci mai degrabă la fiecare lună în parte”.

� Andrada�Lăutaru
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