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de voturi ale cardinalilor sunt necesare pentru
alegerea următorului Papă în cadrul conclavului
care începe astăzi la Vatican. PAgINIle 8 - 9
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Am să scriu elveţienilor
să nu dea bani pentru
autobuzele electrice
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Canadienii găsesc aur
şi cupru în Hunedoara

O companie canadiană a descoperit importante rezerve de cupru şi aur în partea de Nord
a judeţului Hunedoara. Potenţialul zăcământului e estimat la peste o sută de tone de aur şi
100.000 de tone de cupru.

Anul 212 aduce
prima „integrare
europeană”
a locuitorilor
din Transilvania
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Pentru femei şi copii

Cel puţin trei împăraţi romani sunt atestaţi că au vizitat castrele Daciei Superioare
În anul 212, împăratul Caracalla i-a declarat prin decretul numit „Constitutio Antoniniana" pe
locuitorii Daciei cetăţeni romani,
alături de toţi ceilalţi cetăţeni ai
Imperiului. Cetăţenia reprezenta un
statut social privilegiat în raport cu
legea, dreptul la proprietate şi guvernare. Un cetăţean roman se bucura de toate beneficiile ce derivau
din statutul său, inclusiv de protecţia statului. Titlul de cetăţean se
acorda bărbaţilor; femeile, deşi
aveau un statut social respectat, nu
aveau drept de vot şi de a deţine
funcţii publice.

SPORT

V

estigiile romane
descoperite în
vechiul oraş roman Apulum
îşi fac loc în planurile de
viitor ale oficialităţilor din
Alba Iulia. Castrul legiunii XIII gemina, un
drum roman şi inscripţii
despre împăratul Marcus
Aurelius Antoniu (Caracalla), care a poposit la
Apulum, vor fi conservate, restaurate şi introduse în circuitul turistic.
Cunoscut ca un conducător dur şi nemilos, Caracalla
obişnuia
să

viziteze provinciile romane din Dacia: Dacia
Porolissensis, Dacia Apulensis etc., pentru a rezolva problemele militare,
politice şi administrative
la faţa locului. În urma
vizitei la Porolissum,
lângă Zalău, trupele Daciei au ridicat numeroase
inscripţii onorifice în cinstea împăratului Caracalla şi a mamei sale,
Iulia Domna, în semn de
mulţumire pentru grija
cu care împăratul a tratat
armata provinciei Dacia
Porolissensis.

În prezent, la Alba
Iulia, din respect pentru
patrimoniul istoric, o
mână de oameni s-au
strâns şi au dat viaţă legiunii XIII gemina.
Despre figura temutului împărat roman Caracalla, despre rolul jucat
de legiunea XIII gemina
în trecutul războinic şi în
prezentul turistic al oraşului Alba Iulia şi despre
cum organizau împăraţii
romani vizitele în provincia de frontieră de la nord
de Dunăre, aflaţi mai
multe în paginile 6-7.

Baschetbalist clujean,
premiat pentru crearea unui
robot ce face sandvişuri
OPINII

Dan Jurcan

Români
şi unguri.
Împreună?
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Au trecut două luni de când nu aţi răspuns
sesizării nr. 66377 din 7 ianuarie 2013. V-am
atras atenţia şi în 7 februarie, dar indolenta dvs.
văd că se menţine. O să insist. Faptul că vreţi
să ascundeţi aceasta posibilă investiţie, cea a
„autobuzelor electrice“ îmi spune că nu e doar
un moft, a cetăţeanului Boc, cel cu premierele
galactice. Cred că e vorba de un nou tun, aşa
cum s-a întâmplat pe vremea d-lui Apostu. O
să scriu şi guvernului elveţian, pt. a nu aloca
aceste fonduri pt. Tâmpenii!
În ultima vreme s-a vorbit de proiectul achiziţionării a 5 autobuze „electrice” prin fondurile
programului de cooperare româno-elveţian, „în
premieră naţională”. Cu tot respectul pt. dl. primar Emil Boc, considerăm că este momentul
să fie stopate declaraţiile bombastice, deoarece
achiziţionarea acestor autobuze reprezintă o
cheltuială inutilă, o investiţie extrem de costisitoare, chiar dacă este vorba şi de fonduri nerambursabile. Aşadar, cerem public Primăriei
renunţarea la acest proiect sau Consiliului local
să nu voteze acest proiect dacă Primăria nu renunţă la el.
Tehnologia autobuzelor electrice este încă în
fază incipientă, acestea fiind testate în puţine
oraşe de pe mapamond. În Shanghai, de exemplu, s-a implementat acest sistem, acum renunţându-se treptat la el. Oraşele elveţiene care au
testat astfel de autobuze (Zurich, Geneva, Lucerna, Biel/Bienne, Neuchâtel) le-au respins.
Deoarece aceste autobuze sunt zgomotoase,
grele, lente, costisitoare (adăugăm şi costurile
implementării infrastructurii electrice şi, desigur,
a exploatării ei) şi cu durată de viaţă scăzută.
În opinia noastră, RATUC Cluj Napoca este
una din societăţile de transport public printre
cele mai performante din România. Există rute,
trasee şi programe de circulaţie întocmite corespunzător, ponderea transportului electric (tramvaie, troleibuze) fiind considerabilă, existând
echipă de specialişti ce au implementat reţele
electrice şi în alte oraşe din ţara noastră, punându-se accent pe proiecte inovatoare (transformarea
autobuzelor
în
troleibuze),
implementarea sistemului de ticketing, extinderea în zona metropolitană. Totuşi, deşi au fost
achiziţionate mijloace de transport noi, e nevoie
de mult mai multe, mai ales de troleibuze. Nu
cred că nu s-a remarcat şi insuficienţa capacităţii de transport pe traseele cu grad de utilizare
ridicat (6 şi 25), unde este nevoie de mai multe
troleibuze articulate. Aşadar cinci autobuze
electrice, pe lângă dezavantajele enumerate anterior, nu rezolvă problema strigentă a necesităţii parcului de autobuze şi troleibuze. De fapt,
Primăria s-a angajat că va utiliza fondurile elveţiene pt. achiziţionarea de troleibuze, nu de autobuze electrice.
ing. Silviu Sîntea,
preşedintele Asociaţiei TRANSIRA
Răspuns

foto Dan boDea © transilvania reporter

Am să le scriu elveţienilor
să nu dea bani pentru
autobuzele electrice

Gunoiul din centrul Clujului
are „valoare ambientală”

A

nunţ cu schepsis,
postat pe site-ul unei agenţii imobiliare:
„Proprietatea
prezentă se află în centrul oraşului Cluj-Napoca la cinci
minute distanţă de primărie.
Amplasamentul ultracentral al
imobilului reprezintă o oportunitate imobiliară pentru orice speculant. În acest moment
pe teren se află două con-

porţional, cu cantitatea mizeriei din curtea alăturată.
Vecinii, sătui şi îngroziţi de
venirea căldurii care ar determina ca respectivul moloz să
devină de-a dreptul insuportabil, au făcut sesizări scrise primăriei. Doamna T. a deschis
bucuroasă cutia poştală în dimineaţa zilei de ieri când a
văzut ieşind din căsuţă o scri-

Simona Boeriu, proprietara terenului şi imobilului de
pe strada Paul Chinezu nr. 5, nu a putut fi contactată, ea
locuind în prezent în Franţa. Boeriu a dat spre vânzare
în primavara anului trecut, cerând suma de 270.000 de
euro. Cu toate astea, parteneriatul dintre ea şi societatea Hold Invest, al cărui patron este Călin Buzoianu,
nu a încetat, cei doi continuând demersurile
pentru obţinerea autorizaţiilor de construcţie a
unui imobil cu destinaţie birouri de trei etaje.
Călin Buzoianu este fratele lui Octavian
Buzoianu, proprietarul hotelului Opera Plaza din Cluj.

Stimate Domn,
După cum am menţionat şi în răspunsul
oferit la sesizarea nr. 66377, Primăria Cluj-Napoca respecta toate prevederile legale în elaborarea bugetului municipiului, lista investiţiilor
pentru acest exerciţiu bugetar şi proiectul de
buget detaliat aflându-se pe website-ul primăriei în continuare pentru consultare publică.
Proiectele realizate prin fonduri europene
sunt o prioritate majoră a Primăriei Cluj-Napoca, deoarece vorbim de fonduri semnificative
care vor contribui considerabil la dezvoltarea
oraşului nostru în toate sectoarele.
Proiectul referitor la autobuzele electrice
este public, iar pe măsură ce avem definitivate
detaliile legate de implementarea lui, le vom
anunţa pe website-ul primăriei şi prin intermediul mijloacelor de comunicare mass-media.
Înnoirea parcului auto al regiei de transport în
comun este necesar, iar conversia de la autobuze diesel la autobuze moderne, eficiente din
punct de vedere energetic, utilizând fonduri europene, o consideram o oportunitate care va fi
în beneficiul tuturor clujenilor.
Pentru orice alte detalii, vă recomandăm să
depuneţi o cerere la registratură primăriei de pe
str. Moţilor nr. 7 sau la oricare dintre primăriile
de cartier.
Vă mulţumim.
Marţi, 12 martie 2013 - Transilvania REPORTER

strucţii vechi, dar există posibilitatea de a construi S+ P+
2E + E retras. Imobilul dispune de toate utilităţile şi actele necesare. Preţ 272.000 de
mii de euro”.
Sună scump, dar bine, ar
zice majoritatea celor care citesc o astfel de informaţie. Curiosul ajuns la faţa locului are
parte, însă, de o imagine grotescă. Aproape de Piaţa Muzeului, centrul istoric al
Clujului. Pe străduţa lăturalnică Paul Chinezu din buricul
oraşului, la numărul 5, tronează tone de gunoi. Din depărtare, chiar înainte ca sursa
să fie vizibilă, simţul olfactiv
este provocat de o „mireasmă”
de canal, în timp ce auzul percepe strigătele elevilor de la Liceul „Bariţiu“, aflaţi în pauză.
Cei doi emiţători sunt fizic
alăturaţi, convieţuiesc „gard în
gard”. Numărul elevilor din generaţii de bariţişti care şi-au
trăit pauzele şcolare în miros
de gunoi a crescut, direct pro-

soare cu ştampila Consiliului
Local. Îşi pune în grabă ochelarii şi desface plicul atentă să
nu-l rupă. Citeşte, concentrată,
jumătatea de pagină. Se simte
mândră că însuşi domnul primar i-a răspuns chiar ei,
doamnei T, o pensionară. Răspunsul autorităţilor este unul
pozitiv, dar nu satisface întrebarea cea mai strigentă de pe
buzele femeii: „Când, dom'le,
când?” Frazele scurte şi la
obiect, seci şi fără prea multe
explicaţii o lămuresc pe
doamna T că autorităţile au efectuat un control la faţa locului, nu se ştie când, că au
constatat depozitarea unui
cantităţi mari de deşeuri şi de
moloz, că au identificat şi
sancţionat conform prevederilor HCL 191 din 2009 prin
Proces de contravenţie nr. 521
din 04.03.2013, nu se ştie cu
ce sumă, şi că imobilul va fi
igienizat cu asistaţii sociali.
„Problema rămâne în atenţia
noastră şi vom efectua con-

troale periodice în zonă până
la rezolvarea situaţiei”, citeşte,
cu voce tare, doamna T, ultima
frază din scrisoare. Nu mică îi
este dezamăgirea când vede
că, de fapt, semnătura lui Boc
nu este în original, că e trecut,
acolo în josul paginii în partea
stângă, un anumit inspector
Stelian Filip.
Viitor pictorial? Regina
gunoaielor. Stă între ramele
unuia din fostele geamuri ale
clădirii dinspre stradă. Deşi e
seară şi e frig afară, are pe ea
doar costumul de baie. Doi
băieţi cu aparate foto mari şi
obiective ce par a fi profi „o
trag în chip” din toate părţile.
Domnişoara este zărită de E.,
unul dintre vecini, care se uită
curios la ea. E. zâmbeşte ironic, ea îl vede, dar nu se sfieşte
deloc. Dimpotrivă, pare şi mai
fermă în executarea poziţiilor
languroase şi se abandonează
în lumina bliţurilor aparatelor
celor doi fotografi. E. trece
agale pe lângă clădire şi se îndreaptă spre casă, obosit după
o zi de muncă. În urma lui se
aude vocea fetei care spune
„Hai, băieţi, gata, să plecăm de
aici că mă intoxic, naibii, plus
că am călcat în ceva rahat”.
Construcţiile „retrase”
ale Clujului. Un imobil proiectat pe structura subsol, parter, două etaje şi un al treilea
retras, pe strada Paul Chinezu,
nr. 5, a primit, în vara lui 2009,
avizul pentru Planul Urbanistic Zonal (PUZ) şi pentru cel
de Detaliu (PUD), după ce, în
luna ianuarie acelaşi an, Comisia Tehnică de Amenajare a
Teritoriului şi Urbanism
(CTATU) a dat avizul de oportunitate pentru realizarea PUZ.
Societatea Hold Invest a
început primele demersuri
pentru demolarea vechii clă-

diri cu mai bine de 10 ani în
urmă. S-au înaintat două cereri către Comisia de Monumente care au primit, însă,
aviz negativ. De ce? Pentru că,
surpriză, ruinele micului edificiul, care devenea, pe zi ce trecea, focar de infecţii şi adăpost
pentru oamenii străzii, era
considerat, de către autorităţi,
ca având valoare ambientală.
În urma recursului, dosarul a
fost analizat la Bucureşti şi sa primit avizul pozitiv.
„Mi s-a părut de-a dreptul
ilar când, pentru a obţine certificatul de urbanism pentru
PUD PUZ mi-au cerut să am
aviz de, fiţi atenţi, Ratuc şi
Orange. Asta cu Ratucul e
pentru ca să nu fie probleme
peste câţiva ani dacă domnul
Neag ar vrea să facă o staţie fix
acolo. Cu Orange, nu ştiu ce
să zic, o fi având mai bune antene în zona aia”, povesteşte
râzând, Buzoianu, patronul
societăţii „Hold Invest”.
„Mergem în paralel şi cu
vânzarea, şi cu obţinerea autorizaţiilor de construcţie şi vedem ce va ieşi. A fost o
întreagă nebunie cu aprobările
până acum şi continuăm în
acelaşi stil, specific românesc.
Acum aşteptăm altă tură de
aprobări de la monumente,
aprobarea vecinilor şi a celor
de la UTCN. Cu ei va trebui să
avem discuţii serioase în ceea
ce priveşte infrastructura, pentru că va trebui să coborâm
sub fundaţiile universităţii”,
spune Buzoianu.
Astfel, în speranţa constructorilor că totul va merge
repede şi bine, pe cei 350 de
mp de la numărul 5 se va înălţa, într-un viitor oarecare un
alt edificiu modernist al
boom-ului imobiliar post
ceauşist.
Diana MESAROŞ

Primăria Cluj şi-a luat angajamentul igienizării
zonei respective şi efectuării, ulterior, de controale
periodice până la rezolvarea situaţiei.

actualitate 3

Petiţie anonimă pentru autonomie

repere

Ăştia-s clienţii
guvernului

O

rice guvern din România are preferaţii lui în materie de finanţări. Conform unui studiu prezentat ieri de
Expert Forum, la Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării,
primarii independenţi ar fi cei mai favorizaţi.
„La nivel de regiuni nu se poate vorbi de favorizare/defavorizare. Cine este favorizat? Este
primarul independent, un pic administraţia locală a UDMR şi primarii în curs de migrare. În
plus, cei care au fost la putere în anii 20072008, când a fost şi un vârf al volumului de alo-

Cei mai favorizaţi primari au fost cei teoretic independenţi, ceea ce sugerează că,
într-adevăr, alocările discreţionare au fost
folosite intenţionat pentru a încuraja
migraţia politică a aleşilor locali către
arcul puterii. Administraţia locală a UDMR
este singura afiliată politic care iese în
general bine pe tot intervalul de opt ani

P

etiţia depusă duminică seară la Instituţia
Prefectului din judeţul Mureş de organizatorii mitingului pentru
autonomie nu poartă nicio
semnătură şi nicio ştampilă, a
anunţat, luni, prefectul Corneliu Grosu, care a precizat că,
în ciuda acestui fapt, a înaintat-o Guvernului României.
„Această mapă (cu petiţia n.r.) a şi ajuns în Bucureşti.
Sigur că eu m-aş bucura ca ea
să fie şi semnată de oamenii
responsabili şi personalităţi
ale vieţii culturale şi politice
maghiare care au fost în
Târgu-Mureş, mai ales că acest
document - eu sunt sigur că
cei care l-au redactat au avut
nu numai un temei emoţional,
ci şi istoric - or un document
nesemnat rămâne o anonimă.
O anonimă. Probabil că din
viteză… dar aşteptam să fie şi
semnat. Pentru noi are însă
aceeaşi importanţă şi va fi şi
este tratat cu importanţa cuvenită”, a arătat Grosu.
„Ştiţi foarte bine că, atunci
când căutăm în istorie lucrurile de autentică valoare istorică, ne uităm a cui este
semnătura, ce sigilii sunt aplicate, unde este înregistrat. A
rămas un document înregistrat la noi şi la Guvern, dar să mă ierte organizatorii, hai
să îi critic puţin - pentru aceasta el (documentul, n.r.) are
importanţa lui, pentru că nu a
venit de la unul sau altul, ci a
venit din partea celor care
aseară au fost în Târgu-Mureş
şi au fost aproape 7.000 de oameni”, a susţinut Corneliu
Grosu.
Acesta a precizat că organizatorii marşului au înmânat
ofiţerului de serviciu din cadrul prefecturii o petiţie către
Guvernul României, în care au
fost sintetizate doleanţele
„spuse mai încet sau cu o voce
mai tare de diferiţi participanţi
la eveniment”, care solicită „un
alt mod de a fi văzută situaţia
secuilor din România, un alt
mod de a gândi reorganizarea
administrativ-teritorială, care
să ţină cont de foarte multe
coordonate specifice secuilor”.
„Într-o manieră extrem de
normală, calmă, acest document a fost preluat de ofiţerul
de serviciul al Prefecturii (...)

Deja aseară, pe canalele de informare a Guvernului şi Preşedinţiei le-am transmis celor care
trebuie să se ocupe în continuare de acest document. Răspunsul meu este unul singur,
atât către populaţia din TârguMureş, cât şi către organizatori,
este un răspuns de mulţumire
pentru modul în care au reuşit
să controleze miile de oameni
şi, cu atât mai mult, acea structură eterogenă de participanţi al
miting. Străzile Târgu-Mureşului
au rămas la fel de curate ca şi
înainte, iar populaţia - română
şi maghiară - a înţeles apelul
nostru (...) Lucrurile au decurs
absolut normal. Le mulţumesc
că au înţeles şi au fost, împreună cu mine, garanţii bunului comportament şi respectării
legalităţii în Târgu-Mureş”, a
susţinut Grosu, care a precizat
că organele de ordine au colaborat perfect cu cele ale organizatorilor.
„Am reuşit să degajăm oraşul de cele patru coloane de
autobuze, nu am avut nici
măcar o roată spartă, să spu-

nem aşa. De aceea am convingerea că, şi în continuare,
dacă vom avea solicitări de
astfel de manifestaţii (...) că
vom şti să fim aceiaşi oameni
liniştiţi şi cerebrali, cum sunt
ardelenii din Târgu-Mureş (...)

Prefectul a afirmat că, dat fiind faptul că este profesor
universitar, ştie că un document are o valoare istorică
dacă are o serie de caracteristici, cum ar fi semnătura,
sigiliul etc.
Nu am avut cazuri de oameni
care să bea, nu am avut cazuri
de români sau maghiari care
să aibă un comportament
cum spunea, spre marea mea
nemulţumire şi deziluzie,
domnul avocat Kincses (Elod,
implicat în evenimentele din
martie 1990, n.r.) - parcă aşa îl
cheamă, cu bruma aia de neuroni care i-au mai rămas în
cap şi care au deraiat şi ăia de
la normal - că dacă vor veni
români beţi şi drogaţi va fi vai
şi amar. Ce s-a întâmplat? Am
avut şi români care au vrut şi

Îngrijorările preşedintelui
Prefectul judeţului Mureş,
Corneliu Grosu, a declarat
presei luni că înaintea începerii mitingului pentru autonomie de la Târgu-Mureş, în
urmă cu o zi, a fost sunat personal de preşedintele Traian
Băsescu care şi-a manifestat
îngrijorarea faţă de modul în
care sunt educaţi copiii şi tinerii din Secuime în privinţa
respectării simbolurilor României.
Şeful statului s-a referit la
festivitatea de premiere a echipei de hochei din MiercureaCiuc, care a primit distincţia
„Gabor Aron” din partea organizatorilor mitingului, pe
motiv că „promovează simbolurile secuieşti” şi că „este considerată un simbol, la fel cum
este şi steagul secuimii”.
„Am avut o discuţie cu preşedintele Băsescu care s-a interesat de ce se întâmplă în
Târgu Mureş. (...) Domnul preşedinte şi-a exprimat o îngrijorare - eu spun normală - vizavi
de faptul că între cei premiaţi

ei să ridice nişte steaguri. Vreţi
să ridicaţi şi voi, uite o facem
după 15 (martie, n.r.)! Nu
acum, acum este un eveniment al unei structuri de populaţie care trebuie respectată.
Şi aşa a fost”, a subliniat Cor-

la Palatul Culturii se afla şi
echipa de hochei de la Miercurea Ciuc. (...) Preşedintele
şi-a exprimat îngrijorarea faţă
de formarea copiilor şi tinerilor în respectarea însemnelor
ţării în care trăiesc şi am considerat şi în continuare nu
cred că a fost normal să premiezi pe cineva care s-a dezis
de Imnul României şi de însemnele României. Eu i-aş fi
premiat pe copiii aceia - hocheiul este un sport extraordinar de bărbătesc, de solicitant,
cu multe ore de antrenament
- dar i-aş fi premiat pentru
eforturi şi rezultate. Pentru
asta (promovarea însemnelor
secuilor, n.r.) mai puţin”, a subliniat Corneliu Grosu.
Prefectul a arătat că discuţia cu preşedintele ţării a fost
„o parte de îngrijorare a doi
părinţi care se gândesc la evoluţia conştiinţei copiilor“.
Grosu a precizat că preşedintele l-a sunat cu câteva minute înainte de începerea
evenimentelor şi că i s-a adre-

neliu Grosu.
Participanţii la mitingul
pentru autonomie de duminică, de la Târgu-Mureş, au
aprobat public, prin urale, o
petiţie în care se arată că protestează faţă de o regionalizare
care lezează interesul şi existenţa poporului secuiesc.
Prin petiţie se solicită Guvernului să înceapă „de îndată”
tratative
cu
„reprezentanţii Ţinutului Secuiesc”, care cer „autonomia
pentru Ţinutul Secuiesc şi libertate pentru poporul secui”

convorbire

sat cu formula: „I-a spune-mi,
domnule prefect, ce-i pe acolo
pe la voi, nu că nu aş şti, dar
vreau să aflu din relatările
tale”.
„I-am spus ce aveam de
spus, cum suntem organizaţi,
la ce ne aşteptăm, atunci
ştiam din calculele pe care le
realizăm ca număr de călători
din mijloacele de transport că
ne aflăm undeva la 4.000 5.000 şi apreciam că se amplifica numărul pe seama celor
din Târgu-Mureş, maghiari şi
români. (...) În rest, preşedintele ne-a felicitat pentru
modul în care am gândit înainte de eveniment, că ne-am
întâlnit nu odată cu organizatorii, tocmai pentru a vedea
cum vom proceda, dacă elementele extremiste care vin le
vom aduce pe calea normală
pentru care au venit mii de
maghiari din judeţele noastre
sau cei care au venit din
Târgu-Mureş. Astea au fost ultimele detalii', a spus prefectul
de Mureş.

cări. Atunci au fost cei mai mulţi bani, dar şi
cel mai mare favoritism. Discutăm şi pe instrumente. Cel mai mare e fondul de rezervă al guvernului, dar lumea ştie mai puţin că mai sunt
şi alte fonduri. Au fost pentru şcoli, sunt vreo
două ordonanţe, hotărâri de guvern pentru infrastructură rurală, pentru podeţe, pietruiri de
drumuri, sisteme de apă canal etc. Toate împreună cu fondul de rezervă fac mai mult decât
banii europeni, mai mult decât fondurile UE,
în special în rural. Dar nu ne-am obişnuit să ne
uităm la ei, ne uităm numai la granturile acelea
UE pe care şi aşa nu le absorbim, în schimb
nu ne uităm la banii daţi an de an şi care clientelizează administraţia locală”, a spus analistul
Sorin Ioniţă.
O părere similară are şi sociologul Ioan
Hosu: „Alocările de bani pe care le-am văzut
cum s-au produs în ultimii 7-8-10 ani perpetuează sărăcia comunitară şi nu dezvoltarea comunitară. Deşi aici s-ar putea să avem mulţi
oameni care o să spună că aceşti bani s-au folosit în comunităţi. Da, dar s-au folosit româneşte: facem un drum până la jumătatea
satului şi cealaltă jumătate o facem peste 20
de ani. Despre asta vorbim: discontinuitate în
politicile de dezvoltare locală. Oricâte MCV-uri
am primi şi oricâte discuţii publice am avea, e
greu de spus că, într-un orizont de aşteptare de
5-10 ani, lucrurile se vor schimba radical, pentru că nu există masa critică de decidenţi la
nivel guvernamental şi local care să schimbe
această paradigmă. Trăim într-o epocă a sultanismului postcomunist. Conceptul de sultanism e discutat prima dată de Max Weber şi
ţine de un mod tradiţional de fidelizare a actorilor politici, prin resurse ale statului către clienţii politici”.
O parte dintre concluzii: „Am avut un
maxim de clientelism politic în anii 2007-2008,
pe aproape toate instrumentele de transferuri
pentru investiţii existente. În medie, în 20072008 era de trei ori mai probabil să primeşti

«E greu de spus că, într-un orizont
de aşteptare de 5-10 ani, lucrurile se vor
schimba radical, pentru că nu există masa
critică de decidenţi la nivel
guvernamental şi local care să schimbe
această paradigmă», Ioan Hosu
fonduri, dacă erai primar din arcul puterii,
decât dacă erai primar de opoziţie. (…) Interesant şi neşteptat, din analiză reiese că cei mai
favorizaţi primari au fost cei teoretic independenţi, ceea ce sugerează că, într-adevăr, alocările discreţionare au fost folosite intenţionat
pentru a încuraja migraţia politică a aleşilor locali către arcul puterii: cum legea interzice
transferul cu acte în regulă la alt partid, ei o fac
neoficial şi sunt recompensaţi cu prioritate
pentru asta. Administraţia locală a UDMR este
singura afiliată politic care iese în general bine
pe tot intervalul de opt ani”. (M. A.)
Marţi, 12 martie 2013 - Transilvania REPORTER
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Români şi unguri. Împreună?
Dan
Jurcan
Viena

M

-am născut în Ardeal şi
îmi aduc aminte că în
copilărie mi se spunea
mereu că ţiganii sunt răi,
hoţi şi murdari, dar despre unguri nu mi s-a
spus mai nimic. Nu erau identificaţi cu
răul de care avem uneori greşit nevoie
pentru a ne dovedi nouă înşine că suntem mai buni. Dar am copilărit cu Lotzi,
Pista şi Csabi. Ne jucam toată ziua, români şi unguri, fără să ne urâm. Alergam
în jurul blocului, jucam fotbal şi turnam
soldăţei şi pistoale de plumb. Vorbeam
româneşte, pentru că prietenii mei maghiari vroiau să ne înveţe limba. Azi îmi
pare rău cu nu le-am am învăţat şi eu
limba în timpul în care eram împreună.
Probabil că aş fi fost mai bogat spiritual.
Dar ca majoritatea românilor care au copilărit cu maghiari, am reţinut unele expresii uzuale şi, bineînţeles, înjurăturile.
Mai târziu, în gimnaziu, când hormonii au început să îmi tulbure liniştea,
m-am îndrăgostit nebuneşte de Tunde, o
colegă de clasă. Ne înţelegeam bine, am
învăţat atunci că „te iubesc” şi „szeretlek”
e acelaşi lucru, dar într-o zi ea mi-a spus
că părinţii i-ar fi atras atenţia că nu e voie
„să aibă prietenie la mine, pentru că sunt
român”. Atunci am simţit pentru prima
dată pe propria-mi piele alteritatea şi intoleranţa definite prin diferenţa etnică.
Am mers mai departe iar, după câţiva ani
buni, Dănuţ - un prieten mai mare - s-a
căsătorit cu Zita - o unguroaică frumoasă
foc, cu ochii mari şi negri. Au fost discuţii aprinse în ambele familii, nici unii nici
alţii nu doreau ca sângele pur (românesc
sau maghiar) să fie amestecat în numele
iubirii. Într-un final, cei doi s-au căsătorit
şi cred că azi sunt la fel de fericiţi cum
erau atunci.
În copilărie, bunicul îmi povestea
cum în 40’, după ce Ardealul a trecut la

unguri, jandarmul din sat i-ar fi cerut să
nu îi mai spună „Bună ziua!”, ci „jó
napot!”. Bunicul i-a răspuns jandarmului
„Io nu pot!” şi, după o bătaie bună la
post, s-a săturat de glume şi a învăţat să
salute ungureşte. Dincolo de acest incident, vorbea cu respect şi admiraţie despre unguri, despre disciplina şi ordinea
pe care ştiau le impună. Într-un exerciţiu
de istorie orală, mi-a vorbit bunicul
atunci şi cum a fost la Budapesta când
l-au concentrat în armata maghiară, despre ce au făcut ungurii la Ip şi Trăsnea,
dar şi despre răzbunările românilor după
ce Ardealul a revenit ca parte a României
după 1944.

Poate că românii din Ardeal au învăţat
să vadă mai degrabă ce au în comun cu
ungurii, nu neapărat ceea ce îi separă.
Poate că au înţeles că românii şi ungurii
sunt condamnaţi de istorie să trăiască
împreună.
Anii au trecut şi a venit revoluţia din
1989, iar apoi, martie 1990, când vecini
şi prieteni de o viaţă au ajuns să se
urască pentru că unul spunea „Bună dimineaţa!”, iar celălalt, „jó reggelt!”.
Atunci, la Târgu-Mureş, lumea era fracturată de ură între cei care nu mai ştiau
să îşi spună decât „bozgor nenorocit” sau
„büdös olah”. Rănile istoriei păreau să fie
mult mai adânci decât frenezia libertăţii
posttotalitare. Şi totuşi, cei care se urau
atât de mult au reînvăţat apoi (e drept,
destul de greu!) să retrăiască împreună.
Când eram student la Cluj, secţia de
sociologie pentru maghiari funcţiona separat. Am interacţionat de câteva ori cu
colegii mei maghiari, dar simţeam o barieră pe care nu am reuşit să o trec nicio-

notă către cititori
Transilvania REPORTER va publica în paginile sale scrisorile primite de la cititori cu referire la orice subiect care
serveşte nevoilor de informare ale comunităţii. Fragmente
din viaţa dumneavoastră, experienţe personale, fotografii
sau lucrări de artă, toate îşi pot găsi locul în cuprinsul
ziarului nostru. Adresa noastră este str. Cometei nr. 5,
Cluj-Napoca, România. Ne puteţi contacta pe e-mail:
redactia@transilvaniareporter.ro sau la
numerele: 0731 01 05 02, 0730 71 23 28.
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dată. Vorbeam despre multiculturalism şi
diversitate şi îmi doream să îi cunosc mai
bine, dar acest tip de separatism educaţional rupea practic comunicarea dintre
noi. Într-un final, le-am respectat decizia.
Am avut în schimb profesori maghiari de
care şi azi îmi aduc aminte cu mult respect. Într-o vacanţă de vară am fost şi
într-o tabără de filosofie politică la Pecs,
în Ungaria. Îmi aduc aminte că un profesor de ştiinţe politice propunea strămutarea teritorială şi crearea de zone pure
din punct de vedere etnic, ca formă de rezolvare extremă a relaţiei dintre românii
şi maghiarii din Transilvania. Era pentru
prima dată când eram speriat de o astfel
de soluţie de laborator pentru a rezolva
problemele istorice între români şi maghiari.
Nu ştiu ce scenarii geopolitice au avut
mai-marii lumii pentru România proaspăt ieşită din comunism, dar, din fericire,
aplicarea modelului iugoslav nu a funcţionat pentru România. Poate că lucrurile
au decurs astfel şi pentru că moderaţii au
învins. Ei au înţeles că nu emoţia primară
şi violenţa de stradă le rezolvă problemele, ci negocierea şi raţiunea. Asta nu
înseamnă că extremiştii maghiari şi români nu şi-au făcut vocile auzite în anii
care s-au scurs. Tentaţia federalizării şi a
autonomiei pe criterii etnice a Ţinutului
Secuiesc este şi azi o temă amplificată
serios de extremiştii maghiari, la fel cum
teama de unguri, de federalizare şi frica
că ne vor lua Ardealul au fost şi sunt permanent afişate de patriotarzi oportunişti.
În fond, fiecare are tokeşii şi vadimii lui.
Din fericire, în ambele tabere, oamenii
politici moderaţi au găsit soluţia consumării energiei etnice în Parlament şi la
guvernare, nu în stradă.
Cred cu tărie că unul dintre marile
câştiguri ale României postcomuniste a
fost abilitatea politicienilor români de a
negocia cu reprezentanţii aleşi ai comunităţii maghiare şi de a căuta o rezolvare
a problemelor minorităţii maghiare prin
negociere, la masa dialogului. Cei mai
mulţi politicieni români au apreciat şi
apreciază seriozitatea, eleganţa şi principialitatea celor de la UDMR. De
aceea, orice scenariu de modificare a regulilor electorale care pune în pericol reprezentarea comunităţii maghiare în
viaţa politică din România nu face altceva decât să arunce problema etnică în
stradă.
În ultima vreme, senzaţia mea e că
dialogul între coaliţia de la putere şi
UDMR a scăzut semnificativ în intensitate. Mai mult, tonul unor liderii USL a
început să capete nuanţe uşor naţionaliste. Iar atunci când nu există dialog între
moderaţi, extremismul începe să îşi facă
reauzită vocea.

Nu cred că scandalul steagului secuiesc şi mitingul pentru autonomia Ţinutului Secuiesc sunt întâmplătoare. Frica
a funcţionat şi funcţionează mai întotdeauna ca mijloc de solidarizare. Iar
atunci când politicienii din România sau
din Ungaria nu mai au soluţii pentru a-şi
ascunde incompetenţa în rezolvarea problemelor economice şi sociale, scot cu
succes de la naftalină problema etnică.
Sper ca românii şi maghiarii să fie mult
mai raţionali şi să înţeleagă că dialogul
este singura cale pentru buna convieţuire.
Alternativa o reprezintă strada şi violenţa.
Şi unii şi alţii ar trebui să pricepem că e
foarte uşor să distrugi şi e foarte greu să
reclădeşti buna convieţuire.
De fapt, sondajele privind relaţiile interetnice din ultimii ani scot în evidenţă
existenţa unei percepţii relativ favorabile
între români şi maghiari, cu multă disponibilitate de toleranţă, în comparaţie cu
atitudinea ambelor grupuri etnice faţă de
minoritatea romă, de exemplu. Există diferenţe clare între români şi maghiari, dar
există şi similarităţi de percepţie. Nu ştiu
dacă Sabin Gherman are dreptate atunci
când spune că românii din Ardeal au
mai multe în comun cu ungurii decât cu
românii din Sud, dar nu pot să nu remarc
că poziţiile antimaghiare şi îngrijorările
privind relaţia dintre români şi unguri
pornesc mai întotdeauna din Regat şi nu
din Ardeal.
Poate că românii din Ardeal au învăţat să vadă mai degrabă ce au în comun
cu ungurii, nu neapărat ceea ce îi separă.
Poate că au înţeles că românii şi ungurii
sunt condamnaţi de istorie să trăiască
împreună. Poate că s-au lămurit că rănile
trecutului dor şi că nu trebuie să ne
uitam istoria, dar ar trebui acum să privim spre viitor. Nu ştiu ce cred maghiarii
din Ardeal, dar ştiu că separatismul şi
izolarea etnică nu reprezintă o soluţie
nici pentru buna convieţuire şi nici pentru dezvoltarea locală. Şi dacă tot facem
parte dintr-o Europă construită pe principiul „unităţii prin diversitate”, poate ar
trebui să aplicăm acest principiu şi aici
în România. Deschiderea trebuie să vină
însă din ambele părţi.
Iar noi, românii, în loc să ne inflamăm atunci când ungurii îşi arborează
steagul secuiesc sau când vor o regionalizare în care şi criteriul etnic să conteze,
poate ar fi mai bine să îi ascultăm, să îi
înţelegem şi apoi să reacţionăm. În faţa
separatismului şi a izolării poate ar trebui
să răspundem prin toleranţă, înţelegere şi
respect. Să construim împreună (együtt)
şi să se ne aducem aminte că la Alba
Iulia, pe 01 Decembrie 1918, înaintaşii
noştri au promis tuturor popoarelor conlocuitoare ceea ce alţii ne-au refuzat secole de-a rândul.
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Caravana cu fonduri europene
vine în satele clujene

F

ermierii şi potenţialii
fermieri din satele clujene vor primi o vizită
mai puţin obişnuită în
următoarea
perioadă,
şi
anume a cea a caravanei cu
sloganul „PNDR vine în satul
tău”. Acţiunea face parte
dintr-o campanie naţională,
„Caravana fondurilor europene pentru satul românesc”,
iniţiată de Agenţia de Plăţi
pentru Dezvoltare Rurală şi
Pescuit, împreună cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale şi Agenţia de Plăţi şi
Intervenţia pentru Agricultură.
Caravana PNDR va ajunge
la judeţul Cluj, în data de 14
martie şi îşi propune să
schimbe relaţionarea dintre
beneficiari şi funcţionarii statului. Funcţionarii vor lăsa birourile şi se vor duce prin
satele din ţară la potenţialii întreprinzători pentru a-i informa
despre
fondurile

europene pe care le pot accesa şi despre cum ar putea
acestea să le schimbe viaţa.
Potrivit informaţiilor oferite de
Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Cluj,
între 14 şi 29 martie 2013, Caravana va trece pe rând prin
localităţile: Ciurila, Feleacu,
Floreşti, Baciu, Apahida, Cojocna, Gilău, Săvădisla, Sânmartin, Vultureni, Sânpaul,
Gârbău, Borşa, Dăbâca, Corneşti, Petreştii de Jos, Băişoara,
Iara, Căpuşu Mare, Aghireşu,
Suatu, Căianu, Aşchileu. De
asemenea, în perioada 1 aprilie - 30 aprilie, promotorii caravanei îi vor consilia pe cei
interesaţi să afle mai multe
despre proiectele europene
din localităţile: Râşca, MăguriRăcătău, Bonţida, Sic, Iclod,
Aluniş, Ceanu Mare, Frata,
Recea-Cristur, Ponticeu, Moldoveneşti, Viişoara, Cămăraşu,
Mociu, Mănăstireni, Mărişel,

Fizeşu Gherlei, Gherla, Izvoru
Crişului, Huedin, Buza, Geaca,
Bobâlna, Vad, Cătina, Mărgău,
Călăţele, Sâncraiu, Săcuieu.
În total, vor fi mobilizaţi 75
de promotori care vor străbate
3.200 de localităţi din mediul
rural cu ajutorul a 15 vehicule

cluj

Campanie de strângere
de cărţi şi bani pentru
dotarea bibliotecilor
şcolare din mediul rural
Un număr de 950 de elevi din comunele
clujene Băişoara, Mociu, Cămăraşu, Căşeiu şi
Cojocna se vor afla printre beneficiarii campaniei „Cu o carte schimbă o viaţă”, lansate de
Fundaţia World Vision România şi care se va
derula până pe 31 mai.
Campania vizează dotarea bibliotecilor din
53 de comunităţi rurale din întreaga ţară, cu cel
puţin 15.000 de cărţi de beletristică, enciclopedii şi lucrări de specialitate.
Clujenii pot susţine acţiunea fundaţiei prin
donaţii financiare, pe site-ul organizaţiei, în secţiunea dedicată campaniei, cât şi prin donaţii
de carte, la librăriile „Cărtureşti” din complexul
Iulius Mall, „Diverta” din Piaţa Unirii şi la Polus
Center.
Potrivit unui studiu realizat de World Vision
România, accesul la lectură al elevilor din mediul rural este scăzut, pentru că în cele mai
multe din unităţile şcolare din mediul rural, nu
sunt biblioteci. Date oferite de Ministerul Educaţiei relevă că în 2010 doar un sfert dintre unităţile şcolare din România erau dotate cu o
bibliotecă.
Cărţile colectate şi cele achiziţionate cu ajutorul donaţiilor on-line vor fi dăruite elevilor din
şcolile vizate de program, la începutul lunii
iunie.

în acest moment prin PNDR
şi derularea fondurilor de
către fermierii, investitorii şi
autorităţile locale care sunt
deja beneficiari ai fondurilor
europene. Prin campania
„PNDR vine în satul tău”, cel
puţin 160.000 de beneficiari

spectacole la cluj

«Această caravană are un rol foarte complex, întrucât
trebuie să ai informaţia corectă pentru accesarea cât
mai rapidă şi corectă a fondurilor europene. Există un
deficit de informaţie în mediul rural şi aici intervine
rolul acestei caravane, în distribuirea informaţiilor de
care are nevoie potenţialul beneficiar şi nu numai el»,
Achim Irimescu, secretar de stat pentru dezvoltare rurală
din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
expoziţionale. Aceştia vor
transmite prin comunicare directă şi prin materiale tipărite
informaţii concrete privind accesarea fondurilor disponibile

PNDR şi solicitanţi de fonduri
europene vor primi informaţiile de care au nevoie.
Tia SÎRCA

Teatrul Naţional
Azi, 12 martie, ora 19.00
Cântăreaţa cheală de Eugène Ionesco. Un
spectacol de: Gábor Tompa. Sala mare. Preţul
biletelor: 10 - 30 lei
Miercuri, 13 martie, ora 19.00
Tartuffe sau Impostorul de Molière. Studio
„Euphorion“ Preţul biletelor: 15.00 - 25.00 lei
Joi, 14 martie, ora 19.00
DADA Trans iT, regia: Aristiţa Albăcan. Studio „ArtClub“. Intrarea liberă, în limita locurilor
disponibile.

Teatrul Maghiar

Bistriţa-năsăud

Hunedoara

Importante rezerve de aur
şi cupru în zona Rovina

Centrul de management al
deşeurilor a devenit operaţional

O companie canadiană a
descoperit importante rezerve
de cupru şi aur în partea de
nord a judeţului Hunedoara,
potrivit estimărilor făcute de
specialişti, potenţialul zăcământului fiind de peste o sută
de tone de aur şi 100.000 de
tone de cupru, a anunţat luni
prefectul judeţului Hunedoara,
Sorin Vasilescu.
Zăcământul se află într-un
areal delimitat de comunele
Buceş, Bucureşci şi Crişcior,
exploatarea minereurilor fiind
prevăzută să înceapă peste
patru ani, în situaţia în care vor
fi obţinute toate avizele necesare. „Este vorba de o cantitate
de peste o sută de tone de aur
şi de peste 100.000 de tone de
cupru. Exploatarea se va derula pe parcursul a 20 de ani,
cu investiţii ce au fost estimate

Centrul de management
integrat al deşeurilor din localitatea Tărpiu, judeţul BistriţaNăsăud, construit cu fonduri
europene, a devenit operaţional începând de luni, când a
avut loc inaugurarea oficială,
firma care se va ocupa de gestionarea acestuia fiind SC Vitalia SRL din judeţul Prahova.
Centrul de la Tărpiu a fost
realizat în baza proiectului cu
fonduri europene câştigat de CJ
Bistriţa-Năsăud, care a prevăzut
închiderea gropilor de gunoi
neconforme, construirea a cinci
staţii de transfer şi a unui centru de management al deşeurilor, unde acestea vor fi selectate
şi valorificate. „Este un proiect
important, derulat cu foarte
multe greutăţi şi obstacole, dar
sunt bucuros că am reuşit să
ajungem la final. (...) Suntem în

între 850 de milioane de dolari
şi 1,2 miliarde de dolari“, a declarat prefectul Sorin Vasilescu.
Potrivit acestuia, în urma dezvoltării acestui proiect ar urma
să fie create circa 2.000 de locuri de muncă, dintre care 600
de posturi directe, în perimetrul de exploatare, iar diferenţa
în servicii conexe şi industria
pe orizontală. Prefectul a menţionat că metoda de exploatare
nu foloseşte cianurile, minereul extras în carieră şi în subteran urmând să fie prelucrat
primar prin sistemul de flotare.
Concentratul obţinut va fi unul
de cupru cu aur.
Prefectul judeţului Hunedoara a apreciat că relaţiile
economice cu investitorii din
Canada se pot dezvolta şi în
sectorul energiei, prin crearea
de parteneriate public-privat.

momentul de faţă la prima celulă, în proiect urmează să se
mai construiască încă trei celule. Durata medie de viaţă
unei celule este între patru şi
şase ani”, a declarat preşedintele CJ Bistriţa-Năsăud, Radu
Moldovan. SC Vitalia a preluat
în administrare, pentru o perioadă de 20 de ani, noul depozit de deşeuri al judeţului, în
suprafaţă de 11,2 hectare, staţiile de sortare şi compostare,
staţia de epurare, bazinul pentru levigat şi platforma electronică pentru cântărire auto,
alături de celelalte dotări.
Potrivit contractului semnat cu Consiliul Judeţean, SC
Vitalia va avea de plătit în fiecare an o redevenţă egală cu
20% din valoarea contractului
anual de concesiune, dar nu
mai puţin de 200.000 de euro.

Azi, 12 martie, ora 20.00
Moartea unui comis-voiajor de Arthur Miller. Regia: Tom Dugdale. Sala studio. Cu supratitrare în limba română. Interzis tinerilor sub 14
ani!
Miercuri, 13 martie, ora 16.00
„…sunt rana deschisă a inimii străpunse a
lumii…” Regia: István Szugyiczky. Sala studio.
Miercuri, 13 martie, ora 19.00
„Dundo Maroje”, de Marin Držić. Regia: Robert Raponja. Spectacol-studio în sala Mare.
Cu traducere la cască în limba română.

Opera Maghiară
Joi, 14 martie, ora 18.30
Boema de Giacomo Puccini. Operă în patru
acte. Spectacol interpretat în limba italiană. Dirijor: Zsolt Jankó

Filarmonica de Stat
Transilvania
Vineri, 15 martie, ora 19.00
Schumann, Brahms. Dirijor : Thomas Herzog (dirijor si director artistic al Orchestrei Festivalului din Basel) Alexandra Guţu – violoncel
(solist concertist al Filarmonicii „Banatul” din
Timişoara)
Marţi, 12 martie 2013 - Transilvania REPORTER
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în vizită pe antica „frontieră Schengen”

reportaj

7

dacia felix

Împăratul Hadrian a vizitat
Dacia în două rânduri

Iulia Domna şi-a însoţit fiul,
pe Caracalla, în Dacia

Prin Transilvania, pe urmele temutului Caracalla
Săpăturile arheologice de
salvare executate în anul
2011 în Parcul Custozza din
Cetatea Alba Iulia, de către
Muzeul Naţional al Unirii au
scos la iveală pentru prima
dată părţi din clădirea
comandamentului castrului
Legio XIII Gemina.
De asemenea, într-o parte a
acestei clădiri, a fost
descoperit un porticus unde
au fost găsite fragmente de
monumente şi de inscripţii.
Printre inscripţii sunt trei
legate de vizita imperială a lui
Marcus Aurelius Antonius
(Caracalla), unul dintre cei mai
temuţi împăraţi romani ai
vremii: două dedicate
împăratului Caracalla, alta
dedicată mamei sale Iulia
Domna. Pe lângă aceste două
inscripţii, au mai fost
descoperită şi o inscripţie,
aparţinând unui delegat al
legiunii, dedicată
sanctissimului împărat.
Din fostul oraş provine
şi o inscripţie a unui edil care
conţine formulări similare.
Astfel, dovezile sunt
suficiente pentru a susţine
realitatea vizitei unui împărat
roman la Apulum
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ursă inepuizabilă de
vestigii arheologice, în
Cetatea din Alba Iulia
au fost scoase la
iveală în ultimii doi ani vestigii
ale Principiei, clădirea comandamentului castrului Legiunii
XIII Gemina, foarte bine păstrate. Au fost descoperite
două construcţii, precum şi
drumurile dintre ele, precum
şi o clădire absidată cu sistem
interior de încălzire cu hypocaust, urmată spre Nord de o
curte pavată cu dale mari de
piatră şi canale de evacuare a
apelor pluviale şi uzate. Totodată au fost descoperite fragmente de vase şi de
monumente, între care şi un
fragment de coloană votivă
dedicată probabil lui Jupiter,
numeroase ţigle cu ştampile
ale Legiunii a XIII-a Gemina,
trei monede romane (două
emise pe timpul lui Hadrian).
Printre obiectele găsite s-a
numărat şi inscripţia care
confirmă faptul că împăratul
Marcus Aurelius Antonius
(Caracalla), însoţit de mama
sa, Iulia Domna, a fost în
Dacia, inclusiv la Apulum, arheologii având astfel ocazia
să reconstituie itinerariul vizitei lui Caracalla în Dacia.

Deşi vizitele împăraţilor în
provinciile Imperiului Roman
nu erau ceva neobişnuit, o vizită complexă a fost cea din
anul 214 când împăratul
Marcus Aurelius Antonius,
împreună cu mama sa Iulia
Domna, a vizitat provinciile
romane din Dacia, Porolissenis şi Apulensis.
Caracalla, iubit la Porolissum (azi Moigrad, Sălaj).
Împăratul roman Marcus Aurelius Antoninus (Caracalla)
ajunge în anul 214 la centrul
urban militar de la Porolissum, capitala Daciei Porolissensis. Vizita a reprezentat
punctul culminant al relaţiilor speciale dintre împărat şi
trupele Daciei Romane şi s-a
înscris în programul militar
de întărire şi apărare a frontierelor europoene ale Imperiului.
La Porolissum, în cinstea
onorantei vizite a cunoscutului personaj, municipalitatea
i-a ridicat o statuie ecvestră
din bronz în mărime naturală,
în ipostaza de imperator, cu
salutul roman cu braţul drept
întins. Monumentul a avut ca
model statuia ecvestră capitolină a unui ilustru suveran

Porolissum a fost, încă din anul 106,
cel mai important centru militar, cultural, economic
situat în nord-vestul Daciei Romane, iar din anul 124
devine capitala Daciei Porolissensis. Alături de sistemul
defensiv complex, situat pe culmile sau la poalele
Munților Meseș, fortificațiile romane de la Porolissum,
castrele romane de pe dealurile Pomet și Citera,
au reprezentat cheia de boltă a apărării romane
în regiunea nord-vestică a Daciei

roman şi a fost adus în Dacia
din capitala imperială. Statuia
amplasată în faţa porţii pretoriene a fost distrusă în timpul
năvălirilor barbare. Fragmente
statuare au fost descoperite în
timpul săpăturilor arheologice
din secolul XX, în castrul de
pe dealul Pomet, conduse de
Vasile Lucăcel, fostul director
al Muzeului de Istorie şi Artă
Zalău. Deşi fragmentele statuii ecvestre ale lui Caracalla
constituie o operă unitară, ele
au fost separate, intrând în
patrimoniul a două instituţii
Muzeul Naţional de Istorie a
Transilvaniei Cluj Napoca şi
Muzeul de Istorie şi Artă
Zalău.
Provinciile romane din
Dacia au cunoscut o perioadă de prosperitate sub
împăraţii din dinastia Severilor. Septimius Severus a ajuns
împărat şi cu sprijinul armatelor romane din Dacia. Urmaşii săi au răsplătit credinţa
soldaţilor şi cetăţenilor romani din provincie. În anul
200, împăratul Septimius Severus a acordat oraşului Porolissum statutul de municipiu,
permiţând liderilor şi pieţei să
se dezvolte în mod independent. Tot atunci, amfiteatrul
din piatră şi templele din
urbe au fost renovate. De
atenţie deosebită s-a bucurat
Dacia şi în timpul lui Caracalla, care între anii 213 şi
214 a străbătut-o până la Porolissum. Cu acest prilej, trupele Daciei au ridicat
numeroase inscripţii onorifice, în cinstea împăratului
Caracalla şi a mamei sale,
Iulia Domna, în semn de
mulţumire pentru grija cu

care împăratul a tratat armata
acestei provincii. La Porolissum, unde prezenţa cuplului
imperial este atestată de numeroase inscripţii şi câteva
fragmente statuare, suveranul
a venit pentru a inspecta starea de spirit a armatei de la
graniţa de nord a Imperiului.
În anul 214, la Porolissum,
împăratul roman a purtat tratative cu barbarii în vederea
reglementării realţiilor cu statul roman, a luat ostatici din
rândul dacilor liberi şi i-a învrăjbit pe vandali împotriva
marcomanilor. Conform istoricului Dio Cassius, după o
judecată, l-a executat pe Gabriomarus, regele cvazilor, cel
care îndrăznise să calce tratatul de prietenie cu Roma. Politica sa a descurajat atacurile
barbare,
liniştea
menţinându-se pe toată perioada
domniei sale.
19 milioane de lei pentru
restaurare. Vestigiile Principiei, clădirea comandamentului castrului Legiunii a XIII-lea
Gemina din anticul Apulum,
şi cele ale unui drum roman,
Via Principalis, o descoperire
în premieră în România pentru un castru de legiune, dar şi
un zid medieval, scoase la
iveală în urmă cu doi ani, vor
fi conservate, restaurate şi protejate din economiile rezultate
în cadrul unui proiect cu fonduri europene, în sumă de
aproximativ 19 milioane de
lei. Conservarea, reîntregirea şi
restaurarea elementelor drumului roman, cât şi realizarea
unui sistem de protecţie a vestigiilor, sunt principalele acţiuni prevăzute în derularea

acestui proiect. Acestea sunt
completate de elemente de
punere în valoare a zonei, iluminat artistic, mobilier urban,
panouri informative şi instalaţii edilitare. Toate aceste lucrări vor fi realizate pe
parcursul acestui an, fiind un
obiectiv care condiţionează finalizarea lucrărilor din Piaţa
Cetăţii, ca parte a proiectulului „Reabilitarea Centrului Istoric Alba Iulia, Fortificaţia de
tip Vauban - Căi de acces, iluminat exterior şi mobilier
urban. Zona interioară”.
Din valoarea totală de
peste 76 de milioane de lei,
aproape 48 de milioane de lei
reprezintă valoarea eligibilă
nerambursabilă din Fondul
Social European pentru Dezvoltare Regională. Într-o altă
secţiune de cercetare arheologică a fost descoperit un şir de
postamente provenind de la
un porticus mare, în care apar
şi elemente arhitectonice refolosite (baze de coloane, fragmente de arhitravă), precum şi
porţiuni de curte pavată cu
dale mari de piatră. De asemenea, au fost găsite numeroase fragmente ceramice,
câteva monede, fragmente de
monumente arhitectonice.
O altă descoperire extrem
de importantă, una în premieră pentru un castru de legiune, a fost un fragment de
câţiva metri din drumul principal, ce făcea legătura între
poarta de Sud şi cea de Nord.
Drumul roman, care era prevăzut pe ambele părţi cu aliniamente paralele de baze de
statui sau monumente romane, are dimensiuni tipice
pentru acest tip de amenajare

romană, respectiv 3,20 metri
lăţime, fiind prevăzut la partea
carosabilă cu două şiruri paralele de lespezi de piatră prevăzute cu o bordură. Lespezile
trebuiau să asigure stabilitatea
drumului pentru utilizarea sa
de către atelajele romane. Pe
pietre se pot observa urmele
de trecere ale roţilor de care.
Partea centrală este posibil să
păstreze rigola de preluare şi
de evacuare a apelor pluviale.
Castrul roman de la Apulum
a fost cel mai mare din Dacia
Romană, construcţia sa demarând în timpul împăratului
Hadrian, probabil pe la 125
d.Hr. Timp de peste un secol,
fără întrerupere, Apulum a
fost sediul Legiunii a XIII-a
Gemina.
Temutul Caracalla. Caracalla, cunoscut cu numele de
Marcus Aurelius Severus Antoninus Augustus, a fost un
împărat roman, care a condus
Imperiul alături de tatăl său,
Septimius Severus, din anul
198 până în anul 211 şi apoi
singur din anul 211 până în
ziua asasinării sale în 217.
Principalele sale realizări au
fost băile colosale din Roma,
dar şi edictul său din anul
212, prin care fiecare locuitor
liber al Imperiului primea cetăţenie romană. Caracalla, a
cărei domnie a contribuit la
declinul Imperiului, este privit
drept cel mai însetat de sânge
tiran din istoria romană. Caracalla a fost fiul cel mare al
celui care avea să devină împăratul Lucius Septimius Severus, un nord-african şi al
Iuliei Domna, o siriancă. În
anul 198 a primit titlul de Au-

gustus. Un alt supranume al
său era Tarautas, numele unui
gladiator insolent, însetat de
sânge cu care credea că se
aseamănă. Documentele istorice arată că împăratul Caracalla îi studiase pe oratorii
greci şi obişnuia să citeze fragmente lungi din oratorul grec
Euripide. Cu toate acestea, îi
dispreţuia pe oamenii educaţi.
La vârsta de 14 ani se căsătorea cu Fulvia Plautilla, fiica
unui influent comandant al
gardei imperiale pe care îl ura
şi împotriva căruia a conspirat
până în momentul execuţiei

driei. Pentru înţelegerea caracterului şi comportamentului
său, istoricii îl aseamănă de
cele mai multe ori cu Alexandru cel Mare. Admiraţia pentru acest personaj istoric a
devenit obsesie printre împărţii romani, însă pentru Caracalla, Alexandru a devenit o
obsesie care s-a dovedit a fi
grotescă. Împăratul a adoptat
îmbrăcămintea, armele, comportamentul, chiar şi planurile
de cucerire, toate pentru a-l
imita pe Alexandru. În majoritatea portretelor sale, expresia vehemenţei şi a cruzimii

Un alt împărat care a excelat în vizitele
în provinciile Imperiului Roman fost şi Hadrianus
(118 – 138 p. Chr ). Acesta a fost în Dacia
în anii 119 și 124, conducând înpărţirea teritoriului
dacic în trei provincii: Porolissensis,
Apulensis/Superior şi Malvensis/Inferior
acestuia. De asemenea, Împăratul şi-a exilat propria soţie
pe o insulă, pentru ca mai
apoi să o ucidă. Tot despre el
se spune că şi-ar fi ucis fratele, pe nume Geta, chiar în
braţele mamei sale. Cruzimea
lui s-a manifestat şi împotriva
prietenilor fratelui său.
Un alt Alexandru cel
Mare. Expediţiile sale împotriva triburilor germanice, 212213, când a masacrat fără
milă mai mulţi aliaţi germani
şi împotriva parţilor în 216217 sunt dovezi ale iubirii sale
pentru gloria militară. Chiar
înainte de campania în Imperiul Part, istoricii spun că a
provocat un adevărat masacru
în rândul populaţiei Alexan-

este evidentă. Dacă Împăratul
Caracalla era nebun sau tiran,
aceste două caracteristici nu
au avut consecinţe asupra administrării imperiului, care la
fel de bine ar fi putut fi influenţat considerabil de Iulia
Domna şi de juriştii care îl înconjurau. Caracalla era venerat de soldaţii săi, care au
forţat Senatul să îl divinizeze
după moarte şi nu există dovezi care să ateste că ar fi fost
displăcut de popor. Imperiul
Roman la acea vreme era un
imperiu suficient de puternic
pentru a avea un condcător
căruia îi lipseau calităţile unui
împărat remarcabil.
Tia SÎRCA,
Cristina BELIGăR

repere

Soldaţii romani de la
Apulum salută Napoca
„Ave Napoca!” aşa i-au salutat soldaţii Legiunii a XIII-a Gemina din Alba Iulia pe clujeni, în faţa Statuii Lupa Capitolina de pe
bulevardul Eroilor, de curând. „Am adus un
omagiu Lupoaicei, simbol al latinităţii poporului român şi am salutat locuitorii oraşului Cluj”,
spune Todor Roşu, centurion în formaţia militară romană şi şeful Secţiei istorie din cadrul
Muzeului Naţional al Unirii din Alba Iulia.
Salutul, demonstraţiile de luptă şi marşul
soldaţilor romani din centrul Clujului au atras
zeci de clujeni, tineri, bătrâni şi copiii. În final,
la insistenţele publicului şi pentru a-i mulţumi
pe toţi doritorii, soldaţii romani au participat la
mai multe şedinţe foto. Formaţia militară compusă din 14 legionari, un centurion, un tribun,
doi signiferi (purtătorii steagului cu simbolul
Legiunii a XIII- a Gemina, leul) şi soldaţi simpli
asigură de anul trecut garda romană de la Cetatea Alba Iulia. Componenţii gărzii sunt profesori, elevi, studenţi, funcţionari publici, iar tot
ceea ce fac ei e din dragoste pentru istorie.

„Toţi suntem voluntari şi facem din pasiune
asta. Echipamentele le-am procurat prin fonduri europene, aplicând un proiect”, afirmă
Dan Anca, soldat.
„Reconstituirea istorică e un hobby mai interesant decât filatelia sau pescuitul. Vrem să
promovăm patrimoniul istoric al oraşului Alba
Iulia şi al României. Milităm pentru protejarea
lui, mai ales că sunt atâtea cazuri de abuzuri,
în care buldozerele au intrat şi au distrus multe
situri arheologice. Vrem ca lumea să conştientizeze importanţa patrimoniului istoric. Acum
lucrăm la formarea unei trupe de daci”, întăreşte Tudor Roşu, centurion.
Între anii 106-268 d.C. Legiunea a XIII-a
Gemina între este staţionată la Apulum (AlbaIulia), devenind principala legiune din Dacia,
până la retragerea aureliană. Soldaţii lăsaţi la
vatră primesc terenuri agricole în Dacia. Legiunea a participat la multe evenimente istorice însemnate. Spre deosebire de restul legiunilor
romane, care aveau ca simbol taurul şi acvila,
simbolul „Legiunii a XIII-a Gemina” era leul.
Marţi, 12 martie 2013 - Transilvania REPORTER
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aNUNŢ dE mEdIU
Consiliul local al comunei Frata,
județul Cluj, în calitate de titular,
anunţă publicul interesat asupra
declanşării etapei de încadrare,
conform HG 1076/2004, în vederea
obţinerii avizului de mediu pentru:
PUG comuna Frata, judeţul Cluj.
Prima versiune a planului poate fi
consultată la sediul APM Cluj, din
data 12.03.2013, între orele 8.0014.00. Publicul interesat poate
transmite, în scris, comentarii și
sugestii, până la data de
30.03.2013, la APM Cluj, str.
Dorobanţilor, nr. 99, blocul 9B, cod
400609, fax 0264-412914, e-mail
office@apmcj.anpm.ro, în zilele de
luni-vineri, între orele 9.00-14.00.

CURSUL BNR 11.03.2013
1 eUR
1 USD
1 CHF

 4.3643 lei
 3.3556 lei
 3.5306 lei

Papă peste cea mai de
succes multinaţională
A
235

+ 0,99 bani
+ 3,82 bani
+ 0,98 bani

Sursa bnR

InDICII bURSeI De VAloRI bUCUReŞtI
bet
bet-bK
bet-C
bet-FI
bet-ng
bet-Xt
RotX

 0,16%
 0,57%
 0,12%
 0,81%
 0,22%
 0,35%
 0,59%

Sursa bVb
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stăzi are loc conclavul pentru alegerea
următorului Papă,
care va trebui să
aibă stofă de Ceo. 115 cardinali se vor reuni la Roma, un

tuşi mai reduse comparativ cu
acum doi ani.
Cu toate acestea, autorităţile din Roma anunţau după
demisia recentă a Papei benedict al XVI-lea că aşteaptă câ-

Biserica Catolică este cea mai veche şi mai de succes
multinaţională din lume, scrie publicaţia The Economist,
cu peste un miliard de clienţi, un milion de angajaţi şi
cel mai cunoscut logo din lume, la care se adaugă cea
mai vastă reţea de distribuţie la nivel mondial
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eveniment în care se pun mari
speranţe că va impulsiona economia suferindă a capitalei italiene.
biserica Catolică este cea
mai veche şi mai de succes
multinaţională din lume, scrie
publicaţia economist, cu peste
un miliard de clienţi, un milion
de angajaţi şi cel mai cunoscut
logo din lume, la care se
adaugă cea mai vastă reţea de
distribuţie la nivel mondial. Viitorul Papă ar trebui, aşadar, să
aibă stofă de Ceo pentru a
putea gestiona tot ce înseamnă
biserica Catolică.
Conclavul întrunit la Vatican pentru alegerea următorului Papă este considerat o potenţială sursă de venituri
pentru economia suferindă a
capitalei italiene. numirea Papei Ioan Paul II 1978, de pildă,
a însemnat aproximativ 235
de milioane de euro pentru
economia Romei.
Acum, la Vatican au venit
deocamdată doar cei 115 cardinali, iar masele pe care sperau afaceriştii din zonă să-i
atragă conclavul se lasă încă
aşteptate. Deşi numărul de călătorii către Roma, rezervate
prin intermediul site-ului american expedia, s-au dublat faţă
de perioada similară a anului
precedent, aştepările sunt to-

teva sute de mii de vizitatori
cu ocazia conclavului pentru
alegerea următorului Papă.
este însă greu de spus dacă
va fi sau nu aşa, având în vedere că momentan nu sunt
mişcări semnificative la Vatican, cu excepţia celor aproximativ 5.000 de jurnalişti din
toată lumea care au cerut
acreditări pentru a acoperi evenimentul.
Singurele afaceri care simt
deja impactul conclavului sunt

hotelurile din preajma Vaticanului. Potrivit Casevacanza.it,
cererea pentru locuri de cazare
din această săptămână a crescut cu 30%, scrie businessWeek.
În ultima sută de ani, niciunul dintre cele nouă conclave care au avut loc pentru
alegerea unui Papă nu a durat
mai mult de cinci zile - în
1922, cu ocazia alegerii lui
Pius al XI-lea. Cele mai scurte
conclavuri au avut loc în 1939,
când a fost ales Papa Pius al
XII-lea, în 1978, când a fost
ales Ioan Paul II, şi în 2005,
cu ocazia alegerii Papei benedict al XVI-lea. Prin urmare,
comentatorii de la Vatican estimează că este posibil ca biserica Catolică să aibă un nou
Papă înainte de Paşte, care
anul acesta se sărbătoreşte la
31 martie.
Conclavul are loc în Capela Sixtină, iar votul se desfăşoară cu uşile închise şi fără
prezenţa niciunei persoane
străine. Cardinalii nu au voie

CIFRa ZILEI

de milioane de euro
a însemnat pentru
economia Romei
numirea Papei Ioan
Paul al II-lea din 1978
să divulge nimănui detalii despre desfăşurarea votului şi nici
să folosească mijloace electronice de comunicare în acest
sens. Votul începe în prima zi,
iar dacă niciun candidat nu întruneşte două treimi din voturi,
adică majoritatea necesară
pentru alegerea Papei, atunci
votul se repetă de două ori zilnic, în fiecare dimineaţă şi
după-amiază. Dacă nici după
a treia zi nu se întruneşte majoritatea, este permisă o zi de
pauză pentru reflecţie şi rugăciune.

mINIstERUL agRICULtURII

Străinii nu vor cumpăra multe terenuri, după liberalizare
Persoanele fizice străine nu
vor cumpăra terenuri agricole
la scară mare în România
după liberalizarea tranzacţiilor,
la 1 ianuarie 2014, dar statul
vrea să introducă unele condiţii la achiziţia terenurilor, a
declarat luni Achim Irimescu,
secretar de stat în ministerul
Agriculturii.
„Avem intenţia să introducem anumite condiţii la achiziţia terenurilor de către persoanele fizice străine. De
exemplu, de la o anumită suprafaţă în sus, să zicem cinci

hectare, cumpărătorii să fie
agricultori şi să aibă cunoştinţe
în domeniu", a spus Irimescu
la un seminar pe tema agriculturii, organizat de Ziarul Financiar. el a amintit că, şi în
prezent, străinii pot cumpăra
terenuri în România, dacă înfiinţează o firmă.
„mă îndoiesc că persoanele
fizice vor cumpăra terenuri
acum, când persoanele juridice
străine au achiziţionat aproape
un milion de hectare.(...) Răul
a fost deja făcut, când s-a permis achiziţia terenurilor de că-

tre persoanele juridice", a mai
spus secretarul de stat.
Suprafaţa agricolă totală a
României era în 2010 de 13,3
milioane de hectare, din care
8,3 milioane de hectare reprezintă teren arabil.
ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, a anunţat în
octombrie că statul va lua
unele măsuri, în 2013, pentru
a limita cumpărările de teren
de către străini, după liberalizarea pieţei, la 1 ianuarie
2014, stipulată în tratatul de
aderare la Ue.

internaţional
The new York Times

Viitorul Papă trebuie să aibă o
personalitate magnetică şi hotărâtă
«Cardinalii care vor
alege viitorul pontif al
Bisericii Romano-Catolice par a fi în căutarea
unui candidat care combină carisma Papei Ioan
Paul al II-lea, cu hotărârea unui „Papă Rambo
I"», spune un analist
de la Vatican

D

eşi este încă prea
devreme să vorbim
despre favoriţi, caracteristicile
pe
care ar trebui să le aibă viitorul pontif pot fi deduse din
afirmaţiile cardinalilor care
şi-au petrecut săptămâna trecută în cadrul reuniunilor de
la Vatican. Atunci când s-au
oprit din acordarea de interviuri, cardinalii au invocat
frecvent două caracteristici de
care Biserica are nevoie: un
comunicator convingător, care
va câştiga inimile, atât prin cuvinte cât şi prin comportamentul său sfânt, şi un „şerif"
neînfricat care poate gestiona
dezordinea şi scandalurile de
la Vatican.
Concentrarea cardinalilor
pe comunicare şi bună gestionare este - din multe puncte
de vedere - o confirmare a minusurilor Papei Benedict al
XVI-lea, care s-a îndreptat, la
bordul unui elicopter, spre o
retragere neaşteptată, după un
mandat de opt ani. Declaraţiile

sunt, totodată, o dovadă a nostalgiei cardinalilor faţă de predecesorul său, Ioan Paul al IIlea, o prezenţă magnetică, care
a strălucit în turneele sale în
toată lumea, chiar şi atunci
când era pe moarte.
Chiar dacă viitorul Suveran
Pontif nu va putea să pună capăt luptelor interne şi neregulilor de la Vatican, el va trebui
cel puţin să dea dovadă de
abilitatea de a desemna un adjunct suficient de neînfricat
pentru a se confrunta cu birocraţia adânc înrădăcinată a
Vaticanului.
„Primul lucru pe care trebuie să-l facă e să pună o mai
mare ordine în administraţia
centrală a Curiei", este de părere cardinalul Edward Egan,
arhiepiscop emerit de New
York, subliniind totodată că viitorul pontif „va trebui să fie
dispus să accepte critici".
În acelaşi timp, noul Papă
„trebuie să fie un om care înţelege credinţa şi o poate comunica într-un mod atractiv şi

simplu", a precizat cardinalul
Egan, care a votat în conclavul
care l-a ales pe Papa Benedict,
dar care va lipsi de la următorul conclav, deoarece a depăşit
vârsta de 80 de ani.
Cardinalii s-au întâlnit în
spatele uşilor închise în fiecare

limba italiană, limba Vaticanului şi a Romei.
Cardinalii au indicat, de
asemenea, că viitorul Papă trebuie să aibă experienţă ca
episcop de dieceză. Descrierea
i-ar exclude pe unii cardinali,
care au servit cei mai mulţi ani

Mulţi cardinali sunt de acord că noul Papă
ar trebui să aibă între 60 şi 70 de ani. Cardinalul
Wilfrid F. Napier din Africa de Sud crede chiar
că viitorul pontif ar putea avea puţin peste 60 de ani,
ceea ce ar conduce la un mandat mai lung, necesar
eforturilor de consolidare a bisericii
zi în săptămâna trecută, ascultându-se unul pe altul despre
provocările cu care se confruntă biserica.
Pentru cei ale căror nume
au fost incluse pe lista „papabililor", discursurile au servit
în parte şi ca audiţii.
Pe de altă parte, orice candidat serios trebuie să fie un
om dedicat rugăciunii, competent teologic şi fluent în

în cadrul Curiei şi pe cei cu
puţină experienţă pastorală,
cum ar fi cardinalul Gianfranco Ravasi.
Mai mulţi cardinali au subliniat, de asemenea, că viitorul Papă va trebui să fie deschis faţă de alte credinţe, să
îmbunătăţească relaţiile cu
episcopii din întreaga lume şi
să predice cu convingere doctrina catolică.

The Guardian

Generalul Petraeus, implicat în torturile
din Irak, prin intermediul unui consilier

P

entagonul a trimis un
veteran al „războaielor murdare" din
America Centrală,
pentru a supraveghea unităţile
de comando ale poliţiei irakiene care operau centre de
detenţie şi tortură secrete, în
încercarea de a afla informaţii
de la insurgenţi. Aceste unităţi
au condus unele dintre cele
mai oribile acte de tortură din
timpul ocupaţiei americane şi
au accelerat intrarea Irakului
într-un război civil.
Colonelul James Steele, 58
de ani, era veteran al forţelor
speciale atunci când a fost nominalizat de Donald Rumsfeld pentru a ajuta la organizarea de acţiuni paramilitare,
menite să înăbuşe o insurgenţă sunită... Un al doilea
consilier special, colonelul în
retragere James H. Coffman,
a lucrat alături de Steele în
centre de detenţie construite
cu milioane de dolari din fon-

durile americanilor. Coffman
îi raporta direct generalului
David Petraeus, trimis în Irak
în 2004 pentru a organiza şi
pregăti noile forţe de securitate irakiene. Steele, care s-a
aflat în Irak între anii 2003 şi
2005, şi s-a întors ulterior în
ţară în 2006, îi raporta direct
lui Rumsfeld.
Acuzaţiile, formulate de
martori americani şi irakieni,
implică pentru pentru prima
dată consilieri americani în
abuzurile la adresa drepturilor
omului comise în Irak. Este,
de asemenea, prima dată
când generalul Petraeus - forţat să demisioneze în luna noiembrie a anului trecut din
fruntea CIA în urma unui
scandal sexual - a fost implicat în aceste abuzuri prin intermediul unui consilier.
Coffman, care îi raporta lui
Petraeus, se descrie într-un interviu acordat ziarului american militar „Stars and Stripes"

drept „ochii şi urechile" lui Petraeus în Irak.
„Erau mână în mână", susţine generalul Muntadher alSamari, care a lucrat alături
de Steele şi Coffman la crearea comandourilor. „Nu erau
niciodată despărţiţi în cele 40
sau 50 de dăţi în care i-am
văzut în centrele de detenţie.
Ştiau tot ce se petrece acolo...
tortura, cele mai îngrozitoare
tipuri de tortură", povesteşte
generalul.
Ancheta a fost declanşată
de scandalul Wikileaks, în cadrul căruia au fost declasificate documente care vorbeau
despre sute de incidente. Sol-

datul Bradley Manning, 25 de
ani, se confruntă cu o pedeapsă de până la 20 de ani
de închisoare după ce a pledat
vinovat în dosarul scurgerilor
de documente.
Situaţia din Irak se aseamănă tulburător cu abuzurile
la adresa drepturilor omului
comise de trupele paramilitare
consiliate şi finanţate de americani, din America Centrală
a anilor '80. Steele era atunci
şeful unei echipe americane
de consilieri militari speciali
care antrenau unităţi ale forţelor de securitate din El Salvador în cadrul contrainsurgenţei.

«Fiecare centru de detenţie avea propria sa comisie de
interogare. Această comisie apela la orice formă de
tortură pentru a-l face pe deţinut să vorbească, cum ar
fi electrocutarea, atârnatul cu capul în jos, smulsul
unghiilor sau aplicarea de lovituri în zonele sensibile»,
general irakian
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aFP
Coreea de Sud şi
SUA au început manevre
militare comune
Trupele sud-coreene şi aliatul lor american
au început luni manevre militare anuale comune. Acestea sunt condamnate cu putere de
Coreea de Nord, care a ameninţat Seulul şi
Washingtonul cu o lovitură nucleară şi a suspendat linia de comunicare pentru cazuri de
urgenţă. Coreea de Sud şi Statele Unite - care
numără 28.500 de militari în sudul peninsulei
- au început manevrele comune numite „Key
Resolve". Acestea sunt în mare parte virtuale,
dar mobilizează mii de militari. Ca de obicei,
Phenianul le asimilează unei invazii a Nordului din partea unui Sud ajutat de Washington.
Aceste manevre încep după o săptămână de
tensiuni puternice în peninsulă. Phenianul a
ameninţat săptămâna trecută că va denunţa
începând de luni acordul de armistiţiu care a
pus capăt Războiului Coreei în 1953, a agitat
spectrul unui „război termonuclear" şi a ameninţat Statele Unite cu o „lovitură nucleară
preventivă".

aFP
Campanie dură pentru
succesiunea lui Chavez
Lupta pentru succesiunea lui Hugo Chavez
în Venezuela, la 14 aprilie, a început duminică, când a avut loc primul schimb de replici
dure - „mincinos" şi „fascist" - între candidatul
confirmat al opoziţiei Henrique Capriles şi
preşedintele interimar Nicolas Maduro.
Imediat după ce guvernatorul Capriles şi-a
confirmat candidatura, duminică seara, într-o
conferinţă de presă în care a acuzat puterea
că „utilizează corpul preşedintelui (Hugo Chavez) pentru a face campanie" electorală, Maduro a intervenit la televiziunea oficială acuzându-l de „căutarea violenţei".
Astăzi „am văzut faţa dezgustătoare a fascistului care eşti", a lansat preşedintele interimar, criticând o intervenţie „mizerabilă", „deplorabilă", „iresponsabilă" şi "infamă".
Garantându-i „candidatului perdant" în
alegerile prezidenţiale de la 7 octombrie o
nouă „derută la 14 aprilie", Nicolas Maduro
i-a reproşat totodată că se află în serviciul
„oligarhiei" şi că instigă la tulburări în ţară,
cu scopul de a justifica „o intervenţie străină".
Candidat al principalei coaliţii a opoziţiei
din ţară în alegerile prezidenţiale de la 7 octombrie împotriva lui Chavez, obţinând 44%
din voturile exprimate, guvernatorul statului
Miranda a mai acuzat puterea că a căutat să
„câştige timp" minţind în legătură cu starea
reală de sănătate a preşedintelui bolnav.
„Totul a fost calculat minuţios" pentru asigurarea succesiunii liderului charismatic decedat marţi în urma unui cancer, după ce a
condus ţara timp de 14 ani, a continuat el.

jusTiţie
Parchetul din Napoli a
cerut trimiterea imediată
în justiţie a lui Silvio
Berlusconi, pentru corupţie
Parchetul din Napoli a cerut, luni, trimiterea imediată în justiţie a lui Silvio Berlusconi,
suspectându-l pe fostul şef al Guvernului italian de corupţie pentru că a „cumpărat" un
senator al opoziţiei, în urmă cu mai mulţi ani.
În dreptul italian, procedura accelerată de
judecare imediată poate fi cerută de Ministerul Public atunci când dovada delictului este
considerată „evidentă".
Marţi, 12 martie 2013 - Transilvania REPORTER
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Medicii clujeni susţin vaccinarea
copilului la intrarea în grădiniţă

eveniment

O zi până la concertul
Vaya Con Dios
Considerată cea mai de succes trupă belgiană, Vaya Con Dios revine în România pe
data de 13 martie 2013 la Sala Sporturilor „Horia Demian” din Cluj-Napoca. Trupa trebuia să
concerteze în Cluj şi în 2010, dar spectacolul a
fost anulat. Vaya Con Dios îşi anunţă retragerea

prin „Farewell Tour”, care-i va aduce pe belgieni
pentru ultima dată în România, dar pentru
prima dată la Cluj-Napoca anul acesta. După
succesele înregistrate în anii precedenţi în România, Dani Klein şi colegii săi de trupă au
decis să revină în ţara noastră în cadrul ultimului
lor turneu internaţional, prin care-şi iau adio de
la fani, susţinând două concerte - la Cluj-Napoca şi Bucureşti. Trupa încheie astfel 27 de
ani de carieră glorioasă, fiind cea mai cunoscută
trupă belgiană. Hituri precum „What’s a Woman“, „Puerto Rico“, sau „Neh Na Na Na“ se
aud constant pe toate posturile de radio. În
total, trupa a înregistrat până acum vânzări care
depăşesc şapte milioane de albume şi trei milioane de single-uri. Denumirea trupei Vaya Con
Dios („Du-te cu Dumnezeu”), provine din limba
spaniolă şi a fost preluată dintr-un documentar
tv despre cartierul cubanez din Miami. De asemenea, formaţia va susţine, la cererea publicului,
două concerte la Sala Palatului din Bucureşti,
pe 15, respectiv 16 martie, show-urile fiind incluse în acelaşi turneu de adio.

M

edicii clujeni susţin introducerea gratuită a vaccinului
pneumococic, o campanie
a Coaliţiei pentru o Nouă
Prevenţie 2013, compusă din mai multe
fundaţii şi societăţi.
„Susţin vaccinarea pneumococică. În
colectivităţile din grădiniţe şi şcoli, există
multe cazuri de copii purtători de pneumococ. Pneumococul se localizează în
nasul şi faringele multor copii devenind
astfel purtători sănătoşi, dar îl pot transmite oricând altor copii mai sensibili. Şi
de aici apar otitele, dar şi infecţiile mai
grave, pneumoniile şi meningitele. Prin
introducerea vaccinului, s-ar întrerupe lanţul de transmitere al pneumococului, şi,
implicit, ar scădea numărul îmbolnăvirilor”, spune Emiliana Costiug, medic de
familie şi pediatru. În acest moment, doar
2% dintre copiii României au parte de
vaccinare împotriva bolilor pneumococice
(otite medii acute, pneumonii, sinuzite,
conjunctivite, bacteriemii, sepsis sau meningite), pentru că părinţii acestora nu îşi
permit să plătească vaccinul la farmacii
şi pentru că nu sunt informaţi, necunoscând astfel faptul că şi-ar putea feri copiii
de aceste boli şi de urmările lor grave
(convulsii, deficienţe de vorbire, de auz si
comportament, retard mental, septicemie)
printr-un simplu vaccin.
Vaccinul pneumococic nu e nici la îndemâna părinţilor clujeni. „Sunt părinţi

«Prin introducerea vaccinului s-ar
întrerupe lanţul de transmitere al
pneumococului şi, implicit, ar scădea
numărul îmbolnăvirilor», Emiliana
Costiug, medic de familie şi pediatru

sudOku

care solicită vaccinarea, dar e destul de
scump un asemenea vaccin, costă 300
de lei, şi nu şi-l permit toţi”, adaugă pediatrul clujean Emilia Costiug.
Vaccinarea antipneumococică înainte
de intrarea copiilor în colectivitate e necesară. „Înainte cu o lună de a introduce
copilul în colectivitate, e foarte important
ca acesta să fie vaccinat pneumococic.
Le-am indicat părinţilor să facă acest lucru şi am sesizat o schimbare în bine, copiii vaccinaţi au răcit mai puţin faţă de
cei neimunizaţi. Iniţiativa (Coaliţiei, n.red.)
e binevenită. Alţii au introdus vaccinarea
pneumococică în programul naţional cu
mult timp în urmă. Experienţa americană
e un model în acest sens”, afirmă medicul
de familie şi pediatru Călin Florescu.
România e printre ultimele ţări din Europa care nu asigură vaccinarea pneumococică gratuită a copiilor. „Dintre ţările
europene care nu fac vaccinarea au rămas
Polonia, Estonia şi România”, în rest toate

au un program naţional antipneumococic”, adaugă pediatrul clujean Emila Costiug
Studii recente efectuate în spitalele din
ţară, demonstrează că, în România, 1 din
5 copii cu vârsta până într-un an care
ajung la medicul de familie sau în spital
suferă de o boală potenţial pneumococică,
în timp ce rezistenţa pneumococului la
antibiotic este în creştere. Aceste boli, care
provoacă din ce în ce mai multe victime
în rândul celor mici, au devenit o problemă serioasă şi pentru părinţi. Aceştia
sunt conştienţi de gravitatea bolilor pneumococice, 83% declarând că au auzit sau
ştiu detalii despre acestea. 60% sunt conştienţi că bolile pneumococice conduc la
sechele grave sau deces, 70% menţionează
vaccinarea ca metoda de prevenire a bolii,
iar 86% consideră că vaccinarea este o
responsabilitate a autorităţilor din domeniul medical şi a medicilor.
Tia SÎRCA

Soluţiile partidelelor
de şah şi Sudoku
de numărul trecut sunt:
Matul se dă prin:
1. T:a7+! - R:a7
2. Tb7+ - Ra8
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4. Db7
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Victorie cu dedicaţie

A

tmosferă incendiară
pe Cluj Arena. Sute
de femei şi copii înarmaţi cu fulare,
steaguri şi însemne ale clubului universitar au ţinut morţiş
să fie alături de favoriţii lor,
aflaţi în faţa unui examen vital
în lupta pentru salvarea de la
retrogradare.
„Dragi soţii, prietene,
mame sau bunici, iubiţi copii
sau nepoţi, sunteţi înaintea
unui moment unic în viaţa
voastră: aveţi onoarea de a fi
alături de simbol, DOAR voi!
Mergeţi pe stadion şi cântaţi
pentru U, e o MARE CINSTE!
Vă mulţumim din tot sufletul
pentru ceea ce faceţi! SUNTEM MÂNDRI DE VOI!”. A
fost mesajul mobilizator al suporterilor „şepcilor”, care a circulat pe toate canalele media
înaintea partidei „U” Cluj-CS
Severin. La apelul fanilor au
răspuns peste 2.500 de inimi
„alb-negre”.
Cu femeile la.... stadion!
Pentru o seară, reprezentantele
sexului frumos din Cluj au renunţat la cratiţă şi au dat fuga

pe stadion. Nu au venit singure, şi-au luat copiii de mână
şi au pornit spre Cluj Arena
pentru a fi aproape de simbolul alb-negru. Bărbaţii au avut
interzis pe stadion. Dacă unii
dintre ei au preferat să vizioneze partida confortabil, acasă,
din faţa televizorului, cei mai
înfocaţi suporteri nu şi-au
abandonat însă echipa lor de
suflet. Peste 1.000 de fani au
creat o atmosferă incendiară
în faţa noii arene a Clujului,
unde au urmărit meciul pe un
videoproiector. Au cântat şi şiau încurajat favoriţii pe toată
durata partidei. Cântările lor
au răsunat în tot oraşul.
Atmosfera din faţa stadionului s-a mutat şi în tribunele
Cluj Arena. 1.500 de suflete au
strigat din răsputeri „Luptă U!”,
„Mereu alături, la bine şi la
greu”. Nu au lipsit nici bannerele. „Venim la stadion doar
pentru culori, Dan Anca, Mircea Luca şi alte valori”, a fost
unul dintre mesajele afişate de
fanaticele suporteriţe. Henţul
comis în careu de Vranjkovic
şi neobservat de arbitru le-a
„aprins” pe fanele Universităţii,

ştiri

JuDO
Şapte medalii pentru
judoka de la CSM Cluj,
la CN U23
Trei titluri naţionale şi alte patru medalii au
obţinut judoka de la CSM Cluj la Campionatele
Naţionale U23, care s-au încheiat duminică, la
Drobeta-Turnu-Severin.
Campioane s-au încoronat Loredana Ohâi
(cat. 57 kg), Roxana Ioanca (cat.52 kg.) şi Andreea Panea (cat.+78 kg.). Elena Răducanu (cat.
52 kg) şi Carola Pandi (cat. 70 kg) au cucerit
argintul, în timp ce Alexandra Pop a câştigat
două medalii de bronz (cat. 52 kg). Ceilalţi
sportivi de la CSM Cluj, Renata Bucătari (cat.
64 kg), Roxana Anechiţei (cat. 48 kg) şi Attila
Czont (cat. 90 kg) s-au clasat pe locul al cincilea. Toţi sportivii sunt pregătiţi de antrenorii
Gianina Andreica şi Petrică Matei.
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3.500

FOtBAL

de „tichete de solidaritate” au cumpărat fanii
Universităţii Cluj
la meciul de ieri

care l-au luat imediat în colimator pe centralul Radu Petrescu ('18). Fanele au uitat însă
repede de supărare după ce lau zărit pe Ionel Ganea, îmbrăcat la patru ace.
A urmat un moment de tăcere la ciocnirea violentă dintre Adrian Popa şi Tătaru, care
au avut nevoie de îngrijiri medicale ('35). Suporterii s-au trezit imediat la viaţă la ocaziile
semnate de Hidişan ('30, '38).
Fanele nu i-au uitat nici pe ultraşii Universităţii, interzişi pe
stadion din cauza incidentelor
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cu Steaua. „Voi le spuneţi huligani, pentru noi sunt gentlemani”, a fost bannerul fluturat
de suporteriţe.
Eliminarea lui Vranjkovic a
încins atmosfera în tribune şi
în afara stadionului ('57). Fanii
au cântat neîncetat în speranţa
golului izbăvitor al favoriţilor
lor. Buleică le-a îndeplinit dorinţa mult visată. Fotbalistul
adus de la Pandurii a marcat
golul decisiv, după ce a întors
doi adversari şi a şutat nemilos, din unghi ('66). O victorie
cu dedicaţie pentru fanaticii
suporteri ai Universităţii Cluj!

«A fost o atmosferă superbă, o seară minunată. Am ştiut
toate cântecele, am cântat mai bine decât bărbaţii, nu s-a
simţit lipsa lor», una dintre susţinătoarele Universităţii
Echipa de start: Boşneag – Ciupe, Raţiu, Ninu, Nicola –
Bucşă, Adi Popa ('55 Apostu) – Buleică, Hidişan, Borza
('55 Muzac) – Dinu ('76 Dedu)

Liga I rămâne cu 18 echipe
Comitetul Executiv al Federaţiei Române
de Fotbal a decis ca Liga I să rămână cu 18
echipe până la sfârşitul sezonului 2016-2017.
Conform hotărârii luate în şedinţa de luni a
Comitetului Executiv, modificări vor avea loc
la Liga a II-a şi a III-a, acolo unde până în vara
anului 2016 numărul echipelor va scade treptat.
Tot luni a fost aprobat şi calendarul pentru anul
competiţional 2013-2014, prima etapă a campionatului Ligii I urmând să se dispute în 20
iulie 2013, iar ultima a turului la 30 noiembrie
2013.
În zilele de 7 şi 14 decembrie se vor desfăşura partidele contând pentru etapele a XVIIIa şi a XIX-a. În funcţie de deznodământul campaniei de calificare a echipei naţionale la CM
2014, calendarul competiţional din primăvara
anului 2014 ar putea suferi modificări. În principiu, a doua parte a campionatului Ligii I va
începe cu etapa a XX-a, la 22 februarie 2014
şi se va încheia în 21 mai 2014.

CLASAMENT LIGA 1
1. steaua
22 18 2 2
54-18
56
2. Astra
22 13 5 4
45-21
44
3. Pandurii Tg Jiu 22 12 5 5
33-27
41
4. Dinamo
22 11 6 5
34-24
39
5. Petrolul
22 10 8 4
30-18
38
6. FC Vaslui
21 10 6 5
31-20
36
7. CFR Cluj
22 9
7 6
38-26
34
8. Rapid
22 8
6 8
22-23
30
9. FC Braşov
22 8
5 9
30-34
29
10. Gaz Metan
22 7
6 9
26-32
27
11. Otelul
22 7
7 8
25-28
26
12. Concordia
22 6
7 9
21-33
25
13. Viitorul
22 4
10 8
24-32
22
14. U Cluj
22 5
6 11 20-36
21
15. Ceahlăul
22 5
5 12 26-40
20
16. CSMS Iaşi
22 5
4 13 20-29
19
17. FC Severin
22 2
8 12 19-32
14
18. Gloria
21 2
7 12 14-39
13
* Oţelul a fost depunctată cu două puncte

LIGA I, ETAPA A 22-A

susţinere

„Este o victorie foarte importantă pentru noi. Le mulţumim doamnelor şi copiilor că au ţinut să fie alături de noi,
a fost foarte important sprijinul lor. Felicit echipa pentru
modul în care s-a dăruit, am jucat foarte bine şi în egalitate
numerică, îmi pare rău că nu am reuşit să marcăm mai repede. Am câştigat un meci, dar avem nevoie de constanţă şi
de cât mai multe succese. În seara asta am meritat victoria”,
Ionel Ganea, antrenor „U” Cluj

Pentru prima oară pe stadion

Printre spectatori s-au numărat şi femei care s-au aflat în
premieră pe un stadion. „Ţin cu „U” Cluj, însă nu am fost niciodată pe stadion. M-am gândit că măcar acum să vin să-i susţin
pe jucători. A fost o atmosferă foarte frumoasă. Voi mai veni”, a
mărturisit Mirela.

viNeRi
Gaz Metan – Viitorul
20.30
sâMBătă
CsMs iaşi – CFR Cluj
19.00
Astra – FC Braşov
19.00
Rapid- Petrolul
21.30
ieRi
Oţelul – Pandurii
18.00
Ceahlăul – Steaua
20.30
Azi
„U” Cluj – Cs severin
19.00
Dinamo – Chiajna
19.30
SC Vaslui – Gloria Bistriţa
21.30

4 - 1 (3-1)
1 - 1 (0-0)
3 - 0 (2-0)
0 - 0 (0-0)
1 - 0 (0-0)
3 - 4 (2-3)
1 - 0 (0-0)
2 - 0 (0-0)
3 - 1 (0-1)
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Mouse-ul care levitează.
Invenţia care poate
schimba munca la birou
Gadgetul este cunoscut deocamdată sub
numele de Bat şi a fost conceput de o companie cu sediul în Praga, Cehia. Designer-ul care
l-a produs este considerat unul dinte cei 40
care vor schimba faţa lumii în viitor.
Conceptul se bazează pe un câmp magnetic
între mousepad şi mouse, informează Daily
Mail.

Mouse-ul levitează la o înălţime de 40 de
milimetri atunci când este liber şi la 10 milimetri când este manevrat.
În afara de conceptul inovator care are un
aspect futurist, mouse-ul este proiectat şi pentru
a preveni eventualele accidente produse în timp
de folosirea excesivă a mouse-ului.
Produsul primeşte o atenţie considerabilă
deja din partea marilor companii, dar se află
deocamdată doar în faza de testare.
Când va fi scos la vânzare, va apărea în
două culori, alb şi negru.
Vadim Kibardin, designerul mouse-ului, s-a
născut în 1975, în Rusia, dar are studioul de
producţie în Praga.

pet show
Suntem siguri că
iubiţi, ca şi noi,
animalele,
că unele vă sunt
prietene, vă amuză
sau vă enervează,
dar vă umplu viaţa.
Puteţi să ne trimiteţi
pe adresa redacţiei
fotografiile preferate,
care surprind
momente inedite
din vieţile lor de
anonimi. Noi le facem
vedete!
Adresa noastră este
str. Cometei nr. 5,
etaj 1, Cluj-Napoca,
sau ne puteţi contacta
pe mail – redactia@
transilvaniareporter.ro.

fotografia zilei

magazin
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Da, văd osul pe care l-ai pierdut azi-toamnă.
Dar acum trebuie să ai răbdare până la primăvară, să se topească
gheața. Bine măcar că e pus la... rece.

Baschetbalist de la Cluj, premiat pentru
crearea unui robot ce face sandvişuri

B

aschetbalistul echipei „U" Mobitelco
Cluj, Alex Pop, student la Inginerie Informatică, a fost premiat împreună cu colegul său de
proiect, pentru crearea unui
robot care face sandvişuri.
Alex Pop este fundaş la „U"
Mobitelco Cluj şi component
al lotului naţional de baschet
3x3, dar şi un pasiont al informaticii, el fiind student în anul
IV la Facultatea de Inginerie
Informatică.

Săptămâna abia încheiată
i-a adus un premiu mai special, de o cu totul altă importanţă decât medaliile cucerite
de-a lungul carierei de jucător
de baschet. Împreună cu colegul său, Dan Petruţ Beleleu,
au fost premiaţi în cadrul celei
de-a şasea ediţii a „UBBOtsZiua Roboţilor Inteligenţi",
competiţie organizată de Facultatea de Matematică şi Informatică din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai“ din Cluj.
Dintre cele opt proiecte în-

scrise, unul a fost cel al lui
Alex Pop şi Dan Petruţ Beleleu, adică Robotul SMaker,
care face sandvişuri. Fiecare
dintre cei 14 sponsori ai competiţiei a premiat proiectele
preferate. „Am lucrat la acest
proiect pe tot parcursul semestrului I şi mai intens în ultimele două săptămâni. Nu
am avut mult timp la dispoziţie nici eu, pentru că am fost
la echipă, la antrenamente şi
în deplasări, dar nici colegul
meu, pentru că şi el lucrează.

Proiectul nostru, Robotul
Robo SMaker, a fost văzut câştigător de către doi dintre
sponsorii ediţiei. De asemenea, am mai primit un premiu,
care a fost acordat tuturor participanţilor. Acest proiect a făcut parte şi dintr-un examen
pentru facultate. Îi mulţumesc
antrenorului Niksa Bavcevici,
pentru că mi-a dat posibilitatea să particip la examen, dar
şi la UBBots 2013", a declarat
Alex Pop, luni, la o zi distanţă
de la premiere.

Agnetha Fältskog, membră
a grupului ABBA, a lansat
primul ei single după 9 ani

Căsătoriile americane,
mai scumpe în 2012
decât acum doi ani

Zonele polare ale Terrei au început
să înverzească. Cum se schimbă
anotimpurile din cauza încălzirii globale

Cântăreaţa suedeză Agnetha Fältskog, membră a
grupului ABBA, a revenit pe scena muzicală luni,
după o pauză de nouă ani, cu un single intitulat
„When You Really Loved Someone".
Agnetha, în vârstă de 62 de ani, va lansa şi un
nou album, intitulat „A", pe 13 mai, a anunţat într-un
comunicat casa de discuri Universal.
„When You Really Loved Someone", o piesă pop
cu ritmuri antrenante, a fost lansată luni pe site-ul
YouTube şi este disponibilă pe platformele online
iTunes şi Spotify.
„Nu am crezut niciodată că voi cânta din nou,
dar atunci când am ascultat primele trei piese (propuse pentru noul ei album, n.r.), nu am putut să
refuz", a declarat artista suedeză.
Agnetha Fältskog a compus şi ea o piesă pentru
acest album. „Nu mai compusesem de mult timp,
dar, după ce m-am aşezat în faţa pianului, inspiraţia
mi-a venit natural", a relatat ea.
Agnetha a avut o carieră solo destul de prolifică
după destrămarea trupei ABBA, în 1982, dar fără să
se bucure de succesul fenomenal al grupului suedez,
care i-a asigurat celebritatea mondială.
Potrivit administratorilor muzeului ABBA, care va
fi inaugurat la Stockholm pe 7 mai, celebrul grup suedez, emblematic pentru muzica pop şi disco, a vândut
peste 378 de milioane de albume în lumea întreagă.

Cuplurile americane care s-au căsătorit anul
trecut au cheltuit mai mulţi bani pe organizarea
nunţilor decât cuplurile care s-au căsătorit în
2011, costul mediu pentru organizarea unei
nunţi fiind, în 2012, de aproximativ 28.400 de
dolari. În 2012, tinerii căsătoriţi şi familiile lor
au cheltuit, în medie, 28.427 de dolari pe organizarea nunţilor şi a evenimentelor asociate,
această sumă fiind cea mai mare din 2008 încoace, potrivit rezultatelor unui studiu anual
realizat de site-ul TheKnot.com pe un eşantion
de 17.500 de cupluri americane.
Cuplurile care s-au căsătorit în 2012 au cheltuit sume mai mari în aproape toate categoriile,
începând cu onorariile plătite fotografilor şi DJilor şi până la facturile pentru flori şi pentru tipărirea invitaţiilor de nuntă. Costul mediu al
unei nunţi din 2012 a rămas însă mai mic decât
cel din 2008, care a fost de 29.334 de dolari.
„Cuplurile americane s-au simţit ceva mai confortabil în 2012 şi au putut să cheltuiască puţin
mai mult", a declarat Anja Winikka, directoarea
site-ului TheKnot.com. Cuplurile alcătuite din
parteneri de acelaşi sex, care au fost incluse în
acest studiu pentru prima dată în 2012, au cheltuit mai mult decât cuplurile heterosexuale, în
ciuda faptului că au avut mai puţini invitaţi.

Încălzirea globală are un efect
neaşteptat asupra anumitor regiuni
de pe Terra. Potrivit unui studiu realizat de cercetătorii de la NASA, regiunile polare ale planetei încep să
fie un mediu propice pentru dezvoltarea unor porţiuni bogate în vegetaţie.
Daily Mail scrie că temperaturile
ridicate datorate încălzirii globale
acţionează în favoarea dezvoltării vegetative din emisfera nordică a planetei. O serie de imagini făcute publice de cercetătorii de la NASA
demonstrează că aceste zone, care
până în urmă cu ceva ani erau acoperite de zăpadă şi gheaţă, au început să fie „populate" cu vegetaţie bogată şi copaci.
Rezultatele obţinute de cercetătorii
americani din cadrul NASA au fost
comparate cu o serie de date cu privire la problemele climatice din anul
1982 din zone aflate la sud de zona
polară. Astfel, cercetătorii au putut
stabili că fenomenul climateric a debutat încă de atunci, când primele
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semne de încălzire globală au început
să apară. Echipa de la NASA a folosit
câteva imagini obţinute prin satelit
pentru a observa că pe măsură ce
anii au trecut efectul de dezvoltare al
porţiunilor bogate în vegetaţie a continuat să se răspândească, reuşind să
se apropie de zona polară.
Drept rezultat, la încălzirea globală din ultimii ani, porţiuni imense
de teren au fost transformate în păşuni cu vegetaţie bogată. Potrivit cercetătorilor NASA, circa 9 milioane de
kilometri pătraţi sunt acum acoperiţi
cu vegetaţie.
„Efectul de seră ar putea fi amplificat în următorii ani pe măsură ce
pământul din zona nordică a planetei
elimină cantităţi importante de dioxid
de carbon şi metan", a declarat Ranga
Myneni, profesor în cadrul Universităţii din Boston.
Cu toate acestea, extinderea acestor spaţii verzi ar putea fi oprită din
cauze naturale precum perioadele secetoase sau invaziile de insecte dăunătoare.

