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Silviu Ghe\ie mi-a trimis
dou[ fotografii f[cute `n urm[
cu mai bine de 20 de ani. Era
vremea c]nd la "Clipa" ie;eam
pe teren s[ propunem reporta-
je ̀ n cotidianul proasp[t ap[rut
pe pia\a media postcomunist[.

Sunt dou[ fotografii care
mi-au declan;at `n memorie
amintiri ce \in de entuziasmul
unor ani greu de analizat ;i
ast[zi.

Silviu Ghe\ie era pe atunci
fotoreporterul "Clipei".

Tip[ream cotidianul la o
tipografie din Timi;oara.
Directorul tipografiei b[im[-

rene (parc[-l chema Cr[ciun)
blocase tip[rirea cotidianului
nostru, la "`ndrum[rile"
feseni;tilor de factur[ comu-
nist[.

Vreo trei ani, "Clipa" s-a

tip[rit zilnic la Bucure;ti `n
tipografia de la "Cuv]ntul".

Cotidianul se n[scuse la
ini\iativa lui Radu G. |eposu.
Sediul redac\iei era la
Cooperativa "Constructorul".

Sunt multe de scris despre
acea perioad[. Pas cu pas a

ap[rut presa de dup[ '90. 
V[z]nd fotografiile trimise

de Silviu Ghe\ie mi-am mai
amintit cum mergeam cu auto-
busul, sau pe jos, cum schim-
bam tot la trei luni c]te o

pereche de pantofi.
Consider c[ v[z]nd ̀ n pagi-

na 16 aceste fotografii cititorii
"Informa\iei Zilei" se vor ̀ nt]lni
cu ̀ nceputurile presei din jude\.
:i, de asemenea, cu o felie de
via\[ economic[ a anilor '90.
Incinta `n care realizam atunci

reportajul era a unei sec\ii a
Foremar-ului din T[u\ii de Sus.

Dac[ te ui\i ast[zi ce a mai
r[mas din aceast[ sec\ie, te
apuc[ NOSTALGIA!

Editorialul lui Marian Ilea
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ministru, 
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Tragedie `ntr-o familie
din Vi;eu de Sus.
Un militar din cadrul
Deta;amentului de
Pompieri din localitate
a fost g[sit f[r[
suflare. Un subofi\er
al Sec\iei de Pompieri
Vi;eu de Sus, din
cadrul Inspectoratului
pentru Situa\ii
de Urgen\[ (ISU)
"Gheorhge Pop de
B[se;ti" al jude\ului
Maramure;, a fost
g[sit decedat,
`n locuin\a sa,
`n diminea\a zilei de
s]mb[t[, 15 februarie.

Subofi\erul a fost g[sit de
cadre ale subunit[\ii, care
l-au c[utat la domiciliu, pen-
tru c[ nu se prezentase la ser-
viciu `n diminea\a de 15 fe-
bruarie. ~n acest sens oamenii
legii au demarat o anchet[. 

S-a `mpu;cat `n inim[
"Victima s-a `mpu;cat

mortal ̀ n inim[, cu o arm[ de
v]n[toare proprietate per-

sonal[, de\inut[ legal. Sub-
ofi\erul avea 45 de ani, iar la
test[rile psihologice obliga-
torii a fost g[sit apt pentru
serviciu. Victima avea doi
copii, de 13 ;i 18 ani ;i era
divor\at de anul trecut", a
declarat Cornel B[bu\,
purt[tor de cuv]nt al ISU
Maramure;. Se pare c[ sub-
ofi\erul a l[sat un bilet de
adio prin care ;i-a motivat ce
l-a determinat s[ ̀ ;i i-a via\a.
Pompierul era membru
AJVPS Maramure;. 

Cadavrul 
a fost transportat 

la Medicin[ Legal[ 
Tat[l victimei, a declarat

anchetatorilor c[ b[iatul lui
;i-a luat zilele din cauza fos-
tei neveste, care l-a p[r[sit
pentru un alt b[rbat. Victima
locuia `ntr-o cas[ separat de
tat[l s[u, iar `n cursul dimi-
ne\ii colegii de serviciu s-au
dus acas[ la tat[l lui pentru
a-l anun\a c[ fiul s[u nu

venise la serviciu diminea\[.
Tat[l `mpreun[ cu colegii
fiului s[u au venit la casa mili-
tarului ;i l-au descoperit pe
pompier c[zut la p[m]nt.

Avea o m]n[ sub cap, era cu
fa\a `n sus ;i avea arma de
v]n[toare ̀ ntre picioare.Tat[l
victimei a mai spus oamenilor
legii c[, s]mb[t[, la majoratul

b[iatului cel mare, subofi\erul
i-ar fi spus fostei so\ii s[
danseze cu el un ultim dans.
Cadavrul a fost transportat la
Medicin[ Legal[.

Lovit pe trecerea 
de pieton

Un bor;ean
s-a ales cu dosar
penal. B[rbatul
aflat sub
influen\a
b[uturilor
alcoolice a lovit
un pieton care 
s-a angajat
s[ treac[ strada
regulamentar.
Accidentul s-a
petrecut vineri
seara, `n jurul
orei 22.00,
pe strada Drago;
Vod[ din Bor;a. 

Victima se angajase ̀ n
traversarea regulamen-
tar[ pe trecerea pentru

pietoni marcat[ ;i sem-
nalizat[ corespunz[tor.
:oferul, ame\it de licoarea
lui Bachus nu i-a acordat
prioritate de trecere ;i l-a
accidentat. La fa\a locului
a sosit imediat un echipaj
medical pentru a acorda
primele ̀ ngrijiri medicale
victimei, apoi au trans-
portat-o la Spitalul
Or[;enesc Bor;a unde
acesta a r[mas internat.
Oamenii legii au demarat
o anchet[ `n acest caz
pentru a stabili exact cir-
cumstan\ele `n care s-a
produs accidentul. Poli-
\i;tii l-au testat pe con-
duc[torul auto cu apara-
tul etilotest, acesta
indic]nd faptul c[ ;oferul
a consumat alcool ̀ nainte
de a se urca la volan.
B[rbatul a fost dus la spi-
tal pentru recoltare de
probe de s]nge, iar poli-
\i;tii i-au `ntocmit dosar
penal pentru conducere
sub influen\a b[uturilor
alcoolice.

Un angajat al ISU Maramure; s-a `mpu;cat
mortal cu propria arm[ de v]n[toare

Victima avea doi copii, de 13 ;i 18 ani ;i a divor\at anul trecut
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Poli\i;tii de frontier[
din cadrul ITPF
Sighetu Marma\iei
au descoperit,
în ultimele 24 de ore,
aproximativ 27.000
de pachete cu
"\igarete ruse;ti"
în valoare de peste
230.000 lei.

Doi b[rba\i ;i o femeie,
din Maramure; sunt cerce-
ta\i pentru contraband[,
autoturismul folosit în
activitatea infrac\ional[ a
fost indisponibilizat, iar
întreaga cantitate de \ig[ri a
fost confiscat[.

La nivelul Sectorului
Poli\iei de Frontier[ Saras[u,
s-a declan;at o ac\iune pe
linia combaterii contraban-
dei cu \ig[ri de provenien\[

ucrainean[, `n zona de
responsabilitate. O patrul[ a
poli\iei de frontier[ aflat[ în
exercitarea atribu\iilor de
serviciu, a oprit, `n apro-
pierea frontierei de stat, pe
direc\ia localit[\ii Reme\i,
un microbuz marca
Volkswagen Transporter, cu
numere de înmatriculare
specifice Poloniei. Micro-
buzul era condus de A. H. de

51 de ani, domiciliat în
Maramure;, iar în interiorul
autovehiculului au fost des-
coperite mai multe colete cu
\ig[ri. În momentul în care
oamenii legii au re\inut
microbuzul cu \ig[ri, un alt
autoturism marca Ford
Mondeo, cu numere de
înmatriculare specifice Bul-
gariei, care se afla în zon[ ;i
care avea rol de antemer-

g[tor, a demarat în tromb[.
A fost oprit ;i acesta imediat
de un alt echipaj al poli\iei de
frontier[, ̀ n interiorul aces-
tuia fiind identifica\i ;i
re\inu\i, ;oferul în persoana
lui I. C. de 25 de ani, precum
;i L. S. de 24 de ani, în cali-
tate de pasager, ambii din
Maramure;.

Trei gen\i cu \ig[ri 
au fost abandonate 

`n apropierea frontierei
"S-a luat m[sura condu-

cerii microbuzului cu \ig[ri,
precum ;i a persoanelor
implicate la sediul sectoru-
lui, `n vederea continu[rii
cercet[rilor. O echip[ oper-
ativ[ a inventariat coletele
din microbuz ;i s-a con-
statat c[ acestea con\in
24.940 pachete \ig[ri, de
provenien\[ ucrainean[, în
valoare de peste 223.000 de

lei. Cele trei persoane sunt
cercetate pentru s[vâr;irea
infrac\iunii de contraband[,
iar microbuzul în valoare de
2.500 de euro a fost indis-
ponibilizat la sediul sec-
torului, pân[ la finalizarea
cercet[rilor. Întreaga canti-
tate de \igarete a fost ridi-
cat[ în vederea confisc[rii,
la final urm]nd a fi luate
m[surile legale ce se impun",
a declarat Radu Lungu, pur-
t[tor de cuv]nt din cadrul
ITPF Sighetu Marma\iei.
Poli\i;tii de frontier[ din
cadrul Sectorului Valea
Vi;eului, au descoperit,
abandonate, în apropierea
frontierei de stat trei gen\i ce
con\ineau 1.630 pachete cu
\ig[ri în valoare de peste
7.500 lei. Ace;tia fac cerce-
t[ri `n vederea identific[rii
tuturor persoanelor impli-
cate ;i a document[rii
întregii activit[\i infrac-
\ionale.

|ig[ri în valoare de 230.000 lei confiscate de poli\i;tii de frontier[
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Reabilitarea
;oselei de centur[
a municipiului nostru
este de mult[ vreme
`n aten\ia autorit[\ilor
locale. Cu toate
c[ inten\ii, planuri
;i proiecte pentru
realizarea acestui
deziderat au fost
destule, investi\ia nu
s-a concretizat p]n[
acum din cauza lipsei
banilor. Se pare `ns[
c[ acest obiectiv
este mai aproape
ca oric]nd s[ fie atins
`n acest an, cu bani
de la bugetul de stat.

"Rezolvarea problemei

traficului greu este ;oseaua
de centur[ a municipiului,
care s[ poat[ prelua ;i trans-
portul greu. :tim foarte
bine c[ municipiul Baia
Mare ;i-a propus de-a lun-
gul anilor realizarea acestui
obiectiv ;i vreau s[ anun\ c[
el a fost preluat `n acest
`nceput de an de c[tre
CNADR ;i va fi realizat din
bugetul pe care CNADR-ul
`l are pentru repara\iile
capitale. Acest lucru a fost
posibil prin transferul aces-
tui traseu din patrimoniul
municipiului `n patrimo-
niul statului, respectiv
administrarea CNADR, ast-
fel ̀ nc]t ̀ n acest an s[ poat[

fi realizat acest obiectiv `n
maniera ;i pe proiectul pe
care l-am g]ndit noi acum

un an ;i jum[tate< dou[
benzi cu ̀ nc[ dou[ benzi de
retragere, cu sensurile gira-

torii aferente, cu trecerile la
nivel cu cale ferat[, exact a;a
cum au fost ele g]ndite", a

declarat C[t[lin Chereche;,
primarul municipiului. 

~n acest moment traficul
greu, de peste 40 de tone, se
desf[;oar[ doar ocazional ̀ n
Baia Mare, dar chiar ;i a;a
reprezint[ o problem[ din
cauza infrastructurii exis-
tente, care nu a fost g]ndit[
pentru un asemenea volum
pe c[ile de rulare. Prin reali-
zarea acestei investi\ii de
c[tre CNADR, practic se
degreveaz[ bugetul local al
municipiului de o cheltuial[
de c]teva milioane bune de
euro, deoarece ;oseaua de
centur[ trebuia reabilitat[
oricum.

Ciprian Vancea

:oseaua de centur[ a B[ii Mari va fi reabilitat[
din bugetul CNADR

Lucr[rile ar putea fi terminate `n acest an

"N-a; putea s[ spun ceva
concret `n cazul lui Ioan
Avram Mure;an. Totu;i,
duminica trecut[ am parti-
cipat la biserica Sf. Anton

din Baia Mare la slujb[ ;i la
paosul dup[ Iuliu Maniu.
Aici m-am ̀ nt]lnit cu dom-
nul Ciorbea care a fost aici.
Am discutat pu\in cu

d]nsul despre cazul lui
Mure;an. Asta ̀ n condi\iile
`n care so\ia d]nsului `l
reprezint[ pe Ioan Avram
Mure;an, pentru c[ d]nsul
este incompatibil din acest
punct de vedere. Deci se
`ncearc[ ;i alte variante,
dar depinde de perioada
total[ pe care trebuie s[ o
execute ;i dac[ se `nca-
dreaz[ sau nu ̀ n prevederile
noului Cod Penal", a pre-
cizat Cristian Anghel.

Ciprian Vancea

Ministrul delegat
pentru Ape, P[duri
;i Piscicultur[,
Lucia Varga,
a precizat c[
ministerul pe care
`l conduce va aloca
circa 10 milioane de
lei, din necesarul de
20, pentru mai multe
lucr[ri de ap[rare
`mpotriva inunda\iilor
`n Maramure;. Astfel,
din ace;ti bani se vor
efectua lucr[ri
la r]ul S[sar,
Vaser sau Vi;eu.

"Privind finan\area lu-
cr[rilor cu rol de ap[rare
`mpotriva inunda\iilor,
vreau s[ v[ spun c[ avem o
serie de lucr[ri pe care le
vom finaliza `n acest an.
Deci avem dou[ puneri `n
func\iune a amenaj[rii
r]ului Vaser `n localitatea
Vi;eu ;i amenaj[rii r]ului
S[sar `n Baia Mare, `n aval
de podul Decebal. Termi-
n]nd dou[ lucr[ri intro-
ducem alte dou[ pe lista de
investi\ii, pentru c[ a;a
ne-am fixat ca ;i proce-
dur[", a declarat Lucia
Varga, ministrul delegat
pentru Ape, P[duri ;i
Piscicultur[.

Poienile de sub Munte
;i Bistra sunt
urm[toarele

beneficiare de bani
pentru proiecte

"~n primul r]nd o s[
introducem lucrarea de ame-
najare a r]ului din comuna
Poienile de sub Munte. Asta
din cauz[ c[ aceasta este o
zon[ critic[, cu risc mare de
inunda\ii ;i lucrarea de
amenajare de acolo este
absolut necesar[. O alt[
zon[ cu risc mare, unde
investi\ia este necesar[, o

reprezint[ localitatea Bistra.
Aici exist[ chiar riscul
ruperii drumului jude\ean
dintre Bistra ;i Valea
Vi;eului", a mai precizat
ministrul. Solicit[rile din
partea autorit[\ilor locale
pentru realizarea acestor
investi\ii au fost de circa 20
de milioane de lei. Cu toate
c[ ministerul nu va acoperi
`ntreaga sum[, Lucia Varga
a dat asigur[ri c[ se vor
acorda aproximativ 10 mi-
lioane de lei de la bugetul
statului, respectiv al Apelor
Rom]ne. 

Ciprian Vancea

Fostul ministru, Ioan Avram Mure;an,
ar putea ie;i de dup[ gratii

Avocatul acestuia `ncearc[ diferite variante

Bani de la Ministerul Apelor ;i P[durilor
pentru r]ul S[sar ;i Vaser

20 de milioane de lei este valoarea total[ a lucr[rilor,
din care jum[tate vor proveni de la minister

Fostul edil de Baia Mare, Cristian Anghel,
a vorbit despre situa\ia actual[ a altui fost
ministru al Agriculturii, b[im[reanul
Ioan Avram Mure;an, aflat dup[ gratii ;i el,
fiind condamnat la trei ani de pu;c[rie
cu executare `n dosarul "Caltabo;ul", `n data
de 25 februarie 2013. Astfel, reprezentantul
acestuia `n instan\[, nimeni alta dec]t so\ia
lui Victor Ciorbea, caut[ porti\e prin care
fostul ministru s[ ias[ ;i el din `nchisoare.
Problema care se pune este aceea c[ Mure;an
a mai fost condamnat definitiv `ntr-un alt
dosar ;i este dup[ gratii `nc[ din luna mai
a anului 2012, a;a c[ nu se ;tie dac[ el,
conform noului Cod Penal, poate beneficia
de eliberare.

Lucr[rile de la acumu-
larea Runcu ar putea fi fina-
lizate `n parteneriat cu un
agent economic. Asta spun
liberalii maramure;eni dup[
discu\iile purtate cu minis-
trul delegat pentru Ape,
P[duri ;i Piscicultur[, Lucia
Varga. Liberalii sus\in c[ se
lucreaz[ la o legisla\ie prin
intermediul c[reia s[ fie
`ncurajat[ asocierea `n par-
ticipa\ie `ntre agen\ii econo-
mici ;i Administra\ia Na\io-
nal[ Apele Rom]ne pentru

montarea de microhidro-
centrale ̀ n special la lucr[rile
care sunt deja `n derulare `n
Rom]nia. La nivel local, o
astfel de legisla\ie ar fi bine-
venit[ `n cazul proiectului
Barajul Runcu. "Este o inves-
ti\ie ̀ nceput[ de mult timp ;i
care continu[, dar resursele
alocate sunt mult prea mici
fa\[ de nevoile pe care le are.
Acumularea Runcu poate fi
realizat[ ;i finalizat[ `n
parteneriat cu un agent
economic ;i noi lucr[m

acum la acea procedur[ prin
care s[ se poat[ face aso-
cierea `n participa\ie. Pe de o
parte, noi vom avea c];tigul
c[ se finalizeaz[ o investi\ie
;i c[-i putem ap[ra pe
cet[\eni de inunda\ii `n aval,
iar pe de alt[ parte, agentul
economic `;i va putea recu-
pera investi\ia mont]nd
acolo un grup de producere
a energiei electrice", sus\ine
ministrul delegat, Lucia
Varga.

(R.M.I.)

Parteneriat pentru finalizarea lucr[rilor
la acumularea Runcu
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S[pt[m]na care
`ncepe se anun\[
una foarte bogat[
pentru iubitorii artei
dramatice din Baia
Mare. Actorii Teatrului
Municipal au preg[tit
reprezenta\ii at]t
pentru cei mari,
c]t ;i pentru cei mici. 

Mar\i, 18 februarie, de la
ora 10.00, cei mici ;i nu
numai, sunt a;tepta\i la
Teatrul de P[pu;i pentru a
viziona „Alb[ ca Z[pada”,
povestea copil[riei fiec[ruia
dintre noi. Alb[ ca Z[pada
este o prin\es[ invidiat[ de
mama ei vitreg[ pentru fru-
muse\ea nativ[ ;i din aceast[
cauz[ `mp[r[teasa vrea s[ `i
fac[ r[u. Nevoit[ s[ fug[ de
acas[ pentru a sc[pa cu via\[,
prin\esa nimere;te ̀ n p[dure,
la c[su\a celor 7 pitici. Ajun-
s[ aici, ea se ad[poste;te `n
casa acestora ;i se `mpriete-
ne;te cu ei. ~mp[r[teasa cea
rea, afl]nd c[ prin\esa tr[-
ie;te, pune la cale diferite pla-
nuri pentru a sc[pa de ea,
`ns[ piticii o salveaz[. C]nd
cel mai reu;it plan al `mp[-
r[tesei este `ndeplinit, un
t]n[r prin\ `;i face apari\ia
pentru a o salva. A;adar,
sunte\i invita\i la un specta-
col inedit, un joc de copii,
care are la baz[ povestea
amintit[. Pre\ul unui bilet de
intrare este de 5 lei.

Miercuri,
`n Sala Studio<

„Cei mari, cei mici”
Miercuri, 19 februarie,

de la ora 18.00, ̀ n sala Studio
a Teatrului Municipal are loc
reprezenta\ia „Cei mari, cei
mici”.  Piesa scris[ de Ioan
Peter „vorbe;te” despre rela-
\iile interumane dintr-o
familie de rom]ni a zilelor
noastre, despre dragoste ;i
despre lipsa acesteia, despre
s[r[cie, despre dificultatea

comunic[rii `ntre genera\ii.
Spectacolul este construit
`ntr-o ascensiune lin[, iar
trecutul personajelor se dez-
v[luie pe parcurs ;i le b]ntuie
prezentul. Pre\ul unui bilet
de intrare este de 15, respec-
tiv 20 de lei.

Joi, 20 februarie, cei mici
sunt a;tepta\i ̀ n Sala Mare a
Teatrului Municipal, de la
ora 11.30, pentru a viziona
„Alice `n |ara Minunilor”.
Alice este o feti\[ simpl[
care, `ntr-o zi, ajunge s[
urm[reasc[ un mare iepure
alb ;i astfel, f[r[ s[ b[nuiasc[,
va ajunge ̀ ntr-o lume minu-
nat[, plin[ de aventuri ;i de
personaje, care de care mai
ciudate. Pre\ul unui bilet
este de 15, respectiv 30 de lei.

Vineri<
„Domnul de Ciocolat[”

;i „Emanciparea
Prin\ului Hamlet”
Vineri, 21 februarie, vor

fi r[sf[\a\i, deopotriv[, ;i cei
mici ;i cei mari. Pentru copii,
de la ora 11.00, la Teatrul de
P[pu;i va fi pus[ `n scen[
piesa „Domul de Ciocolat[”,
o incursiune `n universul
oniric al copiilor, unde toate
dorin\ele devin realitate!
~ns[, uneori, visurile se pot
transforma `n co;maruri! O
feti\[, ca oricare alta, Ana, ̀ ;i
dore;te mai mult ca orice s[
se desfete numai cu dulciuri,
chiar dac[ bunicul ei o sf[-
tuie;te s[ m[n]nce ;i fructe,
;i legume! Dup[ ce, `n vis,
micu\a alintat[ ajunge `n
`mp[r[\ia dulciurilor con-
dus[ de Domnul de Ciocolat[
;i se ̀ nt]lne;te cu tot felul de
personaje dulci< Turta Dulce,
Vata de Zah[r, Gogoa;a
uria;[, ~nghe\ata, Ana se
convinge c[ excesele nu-\i fac

dec]t r[u, ;i c[ vorba bunicu-
lui< ''trebuie s[ existe o m[su-
r[ ̀ n toate'', este foarte adev[-
rat[, iar Spanacul, Tomatele,
C[p;una ajung din du;mani
- a;a cum ̀ i cum ̀ i considera
ea la `nceput - prieteni de
n[dejde! Costul unui bilet
este de 5 lei.

De la ora 18.00 se schim-
b[ registrul ;i, `n Sala Mare
a Teatrului Municipal poate
fi urm[rit[ piesa „Emanci-
parea Prin\ului  Hamlet”.
Este un spectacol care
creeaz[ emo\ie, un spectacol
despre un destin shakespea-
rian transpus `n contempo-
raneitate, un spectacol des-
pre condi\ia uman[ ;i vul-
nerabilitatea omului. Biletul
cost[ 15 lei cu reducere sau
20 de lei f[r[ reducere.

„Gulliver `n |ara
P[pu;ilor” - peste 1.000

de reprezenta\ii
S]mb[t[, 22 februarie,

actorii Teatrului Municpal
`ncheie „`n for\[” s[p-
t[m]na. De la ora 11.00 la
Teatrul de P[pu;i de pe
Strada Dacia, cei mici pot
asista la reprezenta\ia piesei
„Gulliver ̀ n |ara P[pu;ilor”.
Juc[u;[ ;i antrenant[
povestea este adresat[ cu
mare succes copiilor de
v]rst[ mic[. Acest[ pies[ a
avut a;a succes la public c[
s-a jucat de peste 1.000 de ori
;i `nc[ se joac[. Este un
spectacol antrenant unde
copii sunt invita\i s[ par-
ticipe pe tot parcursul

derul[rii spectacolului. Vino
;i tu s[ vezi! Sau s[ revezi!
Hai `n |ara P[pu;ilor s[
cuno;ti ce a mai f[cut
Gulliver. Vezi ;i tu ce se
`nt]mpl[ pe acolo. Pre\ul
unui bilet este de 7 sau 10 lei.

„Cazul Pintea Viteazul”
repus `n scen[

cu Grigore Le;e,
cap de afi;

Trec]nd `n registrul
„adult”, de la ora 18.00, `n
Sala Mare a Teatrului Muni-
cipal, cei mari sunt a;tepta\i
la „Cazul Pintea Viteazul”.
Cu o distribu\ie de excep\ie,
cap de afi; este rapsodul
Grigore Le;e, iar reprezen-
ta\ia promite un apel la
„Limitele elastice ale imagi-
na\iei”. „Nu cred c[ exist[
vreun locuitor al Transil-
vaniei nordice care s[ nu fii
auzit de Pintea Viteazul,
faimosul haiduc al Maramu-
re;ului. ~mi aduc aminte ;i
acum de popasul pe care l-am
f[cut ̀ n prima mea copil[rie
la morm]ntul eroului popu-
lar, ̀ n drum spre Cr[ciune;ti,
pe Valea Tisei, unde mi-am
petrecut ani buni vacan\ele
de var[. Imaginea lui Pintea
s-a format `n memoria mea
ca `n memoria locuitorilor
din zon[, ̀ ntr-un amestec de
mitologie local[, manipu-
lare ideologic[ – Pintea era
un „personaj” din manualul
de istorie – ;i amprent[ sim-
bolic[, trans-temporal[.

Moartea
lui Pintea Viteazul

s-a datorat rela\iei sale
cu o femeie m[ritat[

Pintea Viteazul are o
biografie dubl[, dac[ nu

multipl[. Personaj real, cu
date biografice determinate,
cu implicare `n diverse con-
juncturi politice ale secolelor
17 - 18 – «lupta pentru elibe-
rare na\ional[» a Principelui
Francisc Rákóczi al II-lea, de
pild[ –, el are, totodat[, ;i o
biografie fic\ional[, vehicu-
lat[ ;i amplificat[ peste ani
de memoria colectiv[< are un
cal fermecat, nu poate fi ucis
dec]t `ntr-un anume fel, are
puteri magice ;i, evident,
posed[ o comoar[.

~ntre calitatea uman[ a lui
Grigore Pintea, aceea de
c[pitan ̀ n armata ardelean[,
bun negociator ;i diplomat,
(se zice, amantul unei femei
c[s[torite, fapt ce i-ar fi adus
de fapt moartea), ;i imaginea
sa de haiduc, un haiduc nu
musai generos, dar cu aure-
ol[ eroic[, nu exist[ nici un
hiat< memoria colectiv[ a
Maramure;ului ;i Trans-
carpatiei i-a adus figura p]n[
`n zilele noastre. 

:i nici nu mai conteaz[,
`n cele din urm[, cine a fost
«civilul» Grigore Pintea, ci
mai degrab[ cine a devenit el
`n istorie. Un simbol identi-
tar.

Pe aceast[ dimensiune
mitic[, exemplar[, eroic[,
simbolic[, se bazeaz[ ;i
spectacolul creat de regi-
zorul Gavriil Pinte, un spec-
tacol nu despre un om, ci
despre un reper, un «per-
sonaj» a c[rui existen\[
real[ se estompeaz[ prin
intrarea lui `n imaginar, `n
fic\iunea popular[, `n isto-
ria care, deform]nd poate
realit[\i, formeaz[ cu certi-
tudine modele”, spune
criticul Claudiu Groza.
Pre\ul uni bilet de intrare
este de 15, respectiv 30 de
lei.

Simona Munteanu

S[pt[m]n[ bogat[ pentru iubitorii
artei dramatice la Teatrul Municipal

Miercuri, 19 februarie,
de la ora 11.00,
`n Sala de Conferin\e
a Bibliotecii Jude\ene
''Petre Dulfu'' va avea
loc lansarea c[r\ii
''Un omagiu regal
pentru Rom]nia adus
de str[-nepotul MS
Regele Ferdinand
A.S.R. Prin\ul Paul
al Rom]niei''.

Cartea cuprinde 326
pagini color, peste 600 de
poze alb-negru ;i color din
arhiva personal[ a Reginei
Maria, Carol al II-lea,
Principelui Nicolae, Prin-
\ului Carol Mircea ;i a
Prin\ului Paul, numeroase
documente ;i scrisori origi-
nale, unele publicate `n pre-
mier[ ;i poze ale unor
obiecte personale a Regelui
Carol al II-lea ;i a Principelui
Nicolae. ~ntreaga colec\ie de
poze, documente, scrisori ;i
obiecte din aceast[ carte fac
parte, ̀ n prezent, din colec\ia

privat[ a ASR Prin\ul Paul al
Rom]niei.

Vineri, 21 februarie, de la
ora 16.00, `n Sala de Con-
ferin\e a bibliotecii, Centrul
de Excelen\[ „Por\ile Nordu-
lui” `n colaborare cu Liga
Scriitorilor – Filiala Mara-
mure; invit[ iubitorii ;i criti-
cii de poezie la lansarea volu-
mului de versuri „Sculptorul
de valuri” semnat de Sandu
Emanuel Barbu, a precizat
:tefan Selek, bibliotecar `n
cadrul Bibliotecii Jude\ene
"Petre Dulfu" Baia Mare.

Simona Munteanu

''Un omagiu regal pentru Rom]nia'' - carte lansat[ la Biblioteca Jude\ean[



Din data de 15
februarie, la biroul
vamal de frontier[
Sighetu Marma\iei,
s-au instituit m[suri
specifice de selec\ie
pentru efectuarea
controlului vamal
asupra bagajelor
personale. Astfel, se
limiteaz[ introducerea
`n \ar[ a \ig[rilor,
zah[rului, b[uturilor
;i carburan\ilor. Dac[
p]n[ acum se puteau
trece astfel de
produse de un num[r
nelimitat de ori,
de acum transporturile
de acest gen f[cute
de persoanele fizice
se accept[ doar o dat[
pe s[pt[m]n[,
`n cantit[\ile
prev[zute de lege.
Legiuitorul a definit
clar no\iunea de
caracter ocazional al
acestor transporturi.
Aceea;i m[sur[ se
aplic[ ;i la celelalte
birouri vamale aflate
la frontiera extern[
a Uniunii Europene.

"Începând cu data de 15
februarie 2014, la birourile
vamale Sighet, Halmeu ;i
Siret, aflate la frontiera
extern[ a Uniunii Euro-
pene, se vor aplica m[suri
specifice de selec\ie a c[l[-
torilor utilizând analiza de
risc, pentru efectuarea con-
trolului vamal, fiind avute
în vedere bunurile intro-
duse de c[tre c[l[tori, pe
teritoriul României, în
bagajele personale. 

Ca urmare a evalu[rilor
ob\inute din derularea fazei
pilot implementat[ ini\ial la
nivelul biroului vamal
Sighet, corelat[ cu adap-
tarea capacit[\ii administra-
tive la valorile ;i specificul
traficului de c[l[tori, înce-
pând cu data de 15.02.2014
m[surile specifice de selec-
\ie a c[l[torilor utilizând
analiza de risc, în vederea
efectu[rii controlului va-
mal, se vor extinde ;i la
birourile vamale de fron-
tier[ Halmeu ;i Siret", a
informat Lidia Mure;an,
;ef Birou Vamal Sighetu
Marma\iei. 

Potrivit constat[rilor
autorit[\ii vamale, au fost
înregistrate cazuri în care
c[l[torii introduceau prin
cele trei birouri vamale de
frontier[ cantit[\i de com-

bustibili (motorin[ sau ben-
zin[), produse din tutun,
alcool, zah[r, sau alte bu-
nuri a c[ror valoare dep[;ea
suma de 300 de euro, peste
uzul personal, aceste intro-
duceri neavând caracter
ocazional ;i neîndeplinind
condi\iile de scutire pre-
v[zute de reglement[rile
comunitare ;i legisla\ia
na\ional[. 

Cet[\enilor nu li se mai
permite  introducerea

`n \ar[ a bunurilor
cu caracter comercial 

Scutirile de taxe vamale,
accize ;i T.V.A. pentru
bunurile aflate în bagajele
personale ale c[l[torilor,
precum ;i pentru carbu-
ran\ii afla\i în rezervoarele

standard ale autovehicu-
lelor, sunt condi\ionate de
caracterul necomercial al
acestor importuri. Ele se
aplic[ dac[ importurile au
loc în mod ocazional, exclu-
siv pentru bunuri de uz
personal sau familial al
c[l[torilor ;i pentru obiec-
tele cu destina\ia de cado-
uri. ~n plus, natura ;i can-
titatea acestora nu trebuie s[

indice c[ sunt importate
din motive comerciale.

"Caracterul ocazional al
unei introduceri de bunuri
efectuate de c[tre o per-
soan[ este definit la art.1
din Ordinul Pre;edintelui
A.N.A.F. nr. 3477 din
07.11.2013 privind definirea
caracterului ocazional al
introducerii în România de
bunuri aflate în bagajele
personale ale c[l[torilor
care vin dintr-o \ar[ ter\[,
publicat în Monitorul
Oficial al României, `n 8
noiembrie 2013. Astfel, în
situa\iile în care bagajele
personale ale c[l[torilor
con\in bunuri de natura
celor care fac obiectul m[su-
rilor de supraveghere avute
în vedere, biroul vamal
solicit[ declararea în scris a
acestor bunuri cu scopul de
a verifica caracterul ocazio-
nal ;i necomercial al intro-
ducerii de bunuri", a pre-
cizat Lidia Mure;an. 

Dac[ în urma verifi-
c[rilor efectuate se con-
stat[ c[ bunurile declarate
au caracter comercial, nu va
fi permis[ introducerea
acestora pe teritoriul vamal
al României. Sunt vizate
persoanele fizice care se
ocupau cu micul trafic de
frontier[.

Noi reguli la frontier[< Se limiteaz[ introducerea `n \ar[ a carburan\ilor ;i \ig[rilor

Adio mic comer\ de frontier[!
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"La sfâr;itul lunii ia-
nuarie 2014, rata ;omaju-
lui înregistrat la nivel
jude\ean  a fost de 3,88 %,
mai mare cu 0,06 puncte
procentuale decât în luna
precedent[,  ;i mai mic[  cu
0,34 puncte procentuale
decât cea din  luna ianua-
rie a anului 2013. Num[rul
total de ;omeri la finele
lunii ianuarie, de 8.191
persoane, a crescut cu 146
persoane, fa\[ de cel de la
finele lunii anterioare", a
informat Oana O;anu,
directorul AJOFM Mara-
mure;. De subliniat c[ mai
mult de jum[tate din tota-
lul ;omerilor nu mai pri-
mesc niciun fel de ajutor
din partea statului. 

":omerii neindemniza\i
au o pondere de 56,31% în
totalul ;omerilor înregis-
tra\i. :omerii neîndem-
niza\i sunt, de regul[, per-
soane care fie c[ au ie;it
din perioada de acordare a
indemniza\iei de ;omaj

f[r[ a se putea încadra, fie
nu întrunesc condi\iile
legale de acordare a îndem-
niza\iei de ;omaj, dar ape-
leaz[ la serviciile agen\iei
pentru a-;i g[si un loc de
munc[. Ace;tia  sunt per-
soane cu o preg[tire infe-
rioar[, majoritatea  pro-
venind din mediul rural,
care sunt nevoite s[ apeleze
la autorit[\ile locale pentru
ob\inerea venitului minim
garantat pentru a-;i asigu-
ra mijloacele de trai. Tot
din aceast[ categorie a
;omerilor neindemniza\i,
provine ;i cea mai mare
parte a ;omerilor de lung[
durat[< tineri cu vârsta de
sub 25 de ani afla\i de
peste 6 luni în ;omaj ;i
adul\ii cu vârsta de 25 de
ani ;i peste, care se afl[ în
;omaj de peste 12 luni", a
ad[ugat interlocutoarea.

Num[rul ;omerilor
neindemniza\i a ajuns la
4.613 persoane `n Mara-
mure;.

Patronii
maramure;eni sunt
din ce `n ce mai
`mpov[ra\i de d[rile
ce trebuie pl[tite
statului. :i pentru
a-i determina
s[-;i achite datoriile,
Fiscul a dispus
popriri pe conturile
bancare ale acestora
sau ale ter\ilor
cu care r[u-platnicii
au rela\ii comerciale.
Astfel, luna trecut[,
s-au dispus 63
de popriri asupra
ter\ilor pentru
recuperarea sumei
de 350.000 de lei. 

Totodat[, au fost `nre-
gistrate 1.072 de popriri
asupra disponibilit[\ilor

din conturi bancare, a
informat Ioan Popa, di-
rectorul Administra\iei
Jude\ene a Finan\elor Pu-
blice Maramure;.

El a mai subliniat c[
luna trecut[, inspectorii
fiscali au efectuat 212 veri-
fic[ri la operatorii econo-
mici din jude\, ac\iuni care
au avut ca rezultat atra-
gerea de sume ̀ nsemnate la
bugetul general consoli-
dat al statului. Este vorba
de 3,6 milioane lei, din care
taxa pe valoarea ad[ugat[
(TVA) `nsumeaz[ 1,9 mi-
lioane lei.

Pagin[ realizat[ de
CCoorriinnaa  ::ooffrraann

:omajul, `n cre;tere
Peste 4.600 de maramure;eni f[r[ loc de munc[

nu primesc indemniza\ie

Fiscul a dispus peste 1.000 de popriri
asupra conturilor firmelor

De la o lun[ la alta, num[rul persoanelor
f[r[ loc de munc[ este din ce `n ce mai mare.
Astfel, la finele lunii ianuarie, aproape 8.200
de maramure;eni figurau `n eviden\ele Agen\iei
Jude\ene pentru Ocuparea For\ei de Munc[
(AJOFM) Maramure;. ~n realitate, persoanele
f[r[ ocupa\ie sunt mult mai multe, av]nd
`n vedere c[ la sate, foarte pu\ini dintre ;omeri
se `nregistreaz[ `n eviden\ele agen\iei.
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Forma\ia b[im[rean[
de handbal feminin
ob\ine o nou[ victorie
`n Liga Na\ional[. ~n
cadrul etapei a 17-a,
HCM s-a impus pe
teren propriu `n fa\a
echipei HCM Roman. 

B[im[rencele s-au insta-
lat la conducere `nc[ din
primele minute, iar pe dura-
ta meciului au reu;it s[ se
desprind[ la 8 goluri pe
tabela de marcaj.

Forma\ia din Roman s-a
\inut tare, reu;ind s[ se
apropie `n mai multe
r]nduri, chiar la un singur

gol. HCM nu a pierdut `ns[
partida din m]n[ ;i a
ob\inut `n cele din urm[ o
victorie la 3 goluri diferen\[,
scor 31-28.

HCM Baia Mare dicteaz[
ritmul partidei din primele
minute ;i se distan\eaz[
repede la 4 goluri (scor 6-2).
La jum[tatea reprizei
gazdele se apropie la un
singur gol (7-6) `ns[ nu
reu;esc mai mult. B[i-
m[rencele m[resc din nou
diferen\a de pe tabel[ ;i
`ncheie prima repriz[ cu
un avantaj de 5 goluri (scor
17-12).

Forma\ia condus[ de
Costic[ Buceschi ;i Magda
Kovacs `ncepe `n for\[
partea a doua a meciului ;i
duce diferen\a de scor la 8
goluri, gra\ie unor contra-
atacuri finalizate de
Andrada Maior-Pa;ca
(20-12, min.33). Av]nd un

avans confortabil pe tabel[,
HCM nu mai for\eaz[ iar
echipa din Roman reduce
din handicap. Cu 5 minute
`nainte de final, gazdele se
apropie chiar la dou[ goluri
(28-26). B[im[rencele ges-
tioneaz[ mai bine finalul de
meci ;i reu;esc s[ se impun[
cu 31-28.

Antrenorii b[im[reni au
rulat tot lotul de juc[toare
pe care l-au avut la dis-
pozi\ie pentru acest[ par-
tid[. Cea mai bun[ marca-
toare a fost Eliza Buceschi
cu 7 goluri marcate.

HCM Baia Mare ob\ine
astfel al 16-lea succes din
campionat ;i `;i conso-
lideaz[ pozi\ia de lider `n
Liga Na\ional[.

HCM Baia Mare - HCM
Roman 31-28 (17-12)

Partida a fost arbitrat[ de

Dorel Gurbina ;i Emilian
Stanciu din Re;i\a.

Echipe ;i marcatoare<
Baia Mare< 

B[beanu (4 interven\ii),
Cet[\eanu (10) - Buceschi 7 (1),

Marin 6 (3), Geiger 4, Elisei 2,
Dini;-V]rtic 2, T[tar 2, Maior-
Pa;ca 2, Tomescu 2, Bondar 1,

Nechita 1, P`rvu\ 1, 
Rudics 1, Oltean.

Antrenori< 
Costic[ Buceschi 
;i Magda Kovacs.

Roman< 
P`slaru (13 +1), Vi;an (2) -

Dru\u 7, Krumova 6 (4), Genkova
4, Crap 3, B[beanu 2 (1),

Agrigoroaie 2, Iuganu 1, Bokaric
1, Chi\acu 1, Paval 1, 
Horobet, Amoagdei. 

Antrenori< 
Florin Pera ;i Viorel Laz[r. 

Arunc[ri de la 7 m< 5-6
(transformate 4-6)
Minute de eliminare<

4-6.

Evolu\ia scorului< 
1-1 (min. 5), 5-2 (min.

10), 8-7 (min. 15), 11-9
(min. 20), 14-11 (min. 25),
17-12 (pauz[), 21-14 (min.
35), 21-17 (min. 40), 25-20
(min. 45), 27-22 (min. 50),
28-25 (min. 55), 31-28
(final).

Etapa viitoare, programat[
m]ine, 18 februarie, HCM Baia Mare
va juca `n deplasare la HC Zal[u.

E oficial! Arenhart
;i Do Naschimento 

au semnat 
cu HCM Baia Mare
HCM Baia Mare s-a

`nt[rit cu dou[ campioane
mondiale. Dup[ ce numele
lor au fost vehiculate `n
ultimele s[pt[m]ni, por-
tarul Barbara Arenhart ;i
extrema dreapta Alexandra
do Nascimento au fost
transferate de echipa
b[im[rean[. Cele dou[
brazilience au semnat con-
tracte valabile doi ani de zile
cu vicecampioana Rom]-
niei.

Ambele juc[toare, care
evolueaz[ `n acest moment
pentru forma\ia austriac[
Hypo Viena, se vor al[tura
echipei b[im[rene `n luna
iulie a acestui an.

~n acest sezon, HCM le-a
mai achi\ionat pe Camilla
Herrem ;i Valentina Ardean
Elisei.

Oficialii b[im[reni au
declarat c[ `n perioada
urm[toare vor mai anun\a ;i
alte transferuri de top.

Nechita ;i Ungureanu
;i-au prelungit

contractele
Ve;tile bune pentru

suporterii forma\iei b[im[-
rene continu[, dup[ ce dou[
dintre juc[toarele emble-
matice ale echipei au ales s[
evolueze ̀ n continuare pen-
tru HCM. Ada Nechita ;i
Paula Ungureanu au semnat
prelungirea contractelor
pentru `nc[ doi ani de zile,
cu posibilitatea de rene-
gociere dup[ fiecare sezon.

Cele dou[ juc[toare au
fost transferate ̀ n vara anu-
lui trecut de la Oltchim
R]mnicu V]lcea.

HCM ob\ine un nou succes `n campionat
HCM Baia Mare - HCM Roman 31-28 (17-12)

Tadici r[m]ne 
la echipa na\ional[

Pre;edintele FR Hand-
bal, Alexandru Dedu, a
declarat c[ antrenorul
Gheorghe Tadici va
r[m]ne la echipa na\io-
nal[ feminin[ `n campa-
nia de calificare la CE din
2014, care va avea loc `n
Ungaria ;i Croa\ia ̀ n luna
decembrie. Pre;edintele
FRH a avut o `nt]lnire cu
selec\ionerul la Ploie;ti,
unde HC Zal[u a a `nvins
echipa local[ cu 28-21. ~n
urm[ cu c]teva zile,
selec\ionerul Gheorghe
Tadici declara c[ `;i
dore;te s[ se retrag[ de la
echipa na\ional[. El a fost
ales ̀ n func\ie de Consiliul
de Administra\ie al FR
Handbal `n iunie 2012
av]nd contract semnat pe
patru ani, cu obiectiv prin-
cipal de calificare la JO de
la Rio.

Steaua a `nvins
Chiajna `ntr-un meci

restan\[ din Liga 1

Forma\ia Steaua a
`nvins, pe teren propriu,
cu scorul de 4-0 (3-0),
echipa Concordia Chiaj-
na, `ntr-un meci restan\[
din etapa a III-a a Ligii I,
`n care la gruparea bucu-
re;tean[ a debutat Lucian
S]nm[rtean, achizi\ionat
s[pt[m]na trecut[. Golu-
rile au fost marcate de
Varela '9, Chipciu '32 ;i
S]nm[rtean '45 (penalti) ;i
R]mniceanu '60 (auto-
gol). Partida marcat ;i
debutul lui Claudiu
Ke;eru `ntr-un meci ofi-
cial la Steaua. Meciul a fost
arbitrat la centru de
b[im[reanul Cristian
Balaj.

Handbal feminin. Liga Na\ional[.

Do Nascimento

ArenhartArenhart
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Unul din cei mai mari
fotbali;ti ai Angliei 
a `ncetat din via\[

Fostul component al
echipei Preston North
End, Tom Finney, unul
din cei mai mari juc[tori
ai Angliei ;i primul care a
fost ales de dou[ ori fot-
balistul anului, a `ncetat
din via\[, la v]rsta de 91 de
ani, informeaz[ uefa.com.
Finney a jucat pentru
na\ionala Angliei ̀ n 76 de
meciuri ;i a `nscris 30 de
goluri, `n perioada 1946-
1958. El a fost ales fotba-
listul anului `n 1954 ;i
1957, fiind primul care a
ob\inut acest trofeu de
dou[ ori. De asemenea,
Finney a ̀ nscris 210 goluri
pentru Preston North
End, pentru care a jucat ̀ n
473 de meciuri. Tom
Finney a fost decorat de
Regina Marii Britanii `n
1961, devenind membru
al Ordinului Imperiului
Britanic. ~n 1998, el a pri-
mit titlul de cavaler.

Suedia, campioan[
olimpic[ la schi fond

Sportivele suedeze Ida
Ingemarsdotter, Emma
Wiken, Anna Haag ;i
Charlotte Kalla au c];tigat
proba de ;tafet[ 4x5 kilo-
metri feminin din cadrul
concursului de schi fond
de la Jocurile Olimpice de
iarn[ de la Soci. Suedia,
care a fost cronometrat[
cu timpul 53<02.7, a
devansat la sprint Fin-
landa cu cinci zecimi de
secund[. Pe locul trei s-a
clasat Germania la nou[
zecimi de secund[ de
`nving[toare. Sportivele
din Norvegia Heidi Weng,
Therese Johaug, Astrid
Uhrenholdt Jacobsen ;i
Marit Bjoergen, care erau
marile favorite, au
`ncheiat proba pe locul
cinci, la 53 de secunde ;i
6 zecimi de `nving[toare.

Juc[toarea de tenis
Simona Halep, cap de serie
num[rul 7 ;i locul 10 WTA,
s-a calificat ̀ n finala turneu-
lui de categorie Premier 5
de la Doha (Qatar), dotat cu
premii de 2.440.070 de
dolari, dup[ ce a `nvins-o,
scor 7-5, 6-2, pe sportiva
polonez[ Agnieszka
Radwanska, a doua favorit[
a competi\iei.

Meciul dintre Halep ;i
Radwanska, locul 4 WTA,
a durat o or[ ;i 28 de
minute.

~n final[, Simona Halep

o va `nt]lni pe germana
Angelique Kerber, cap de
serie num[rul 6 ;i locul 9
WTA. Cele dou[ s-au mai
`nt]lnit o singur[ dat[, `n
2009, ̀ n runda inaugural[ a
turneului de la Saint
Raphael (Fran\a) Halep s-a
impus cu 5-7, 6-2, 7-5.

Prin calificarea `n ulti-
mul act la Doha, Halep ;i-a
asigurat un premiu 220.200
de dolari ;i 585 de puncte
WTA. Pentru rom]nc[,
aceasta este prima final[ din
carier[ la un turneu de
categorie Premier 5.

Luni, 17 februarie - vor fi decernate ;ase titluri olimpice
9.00-12.00 - Curling feminin - primul tur - Rusia - Marea Britanie, Coreea de Sud - SUA,
Japonia - China
11.00-12.30 - Snowboard - Snowboardcross masculin - Calific[ri
13.30-14.30 - Snowboard - Snowboardcross masculin - Finala
14.00-17.00 - Curling masculin - primul tur< China - Marea Britanie, Germania - Rusia,
Elve\ia - SUA, Norvegia - Danemarca
16.30-19.00 - Hochei pe ghea\[ feminin - Seminale
17.45-19.00 - Freestyle - S[rituri masculin - Calific[ri
18.30-21.00 - Bob dublu masculin - Man;ele 3 ;i 4 - Finala
19.00-20.20 - Biatlon - Mass-start feminin 12,5 km - Finala
19.00-22.35 - Patinaj artistic - Dans - Programul liber - Finala
19.00-22.00 - Curling feminin - primul tur - China - Elve\ia, Danemarca - Marea Britanie,
Canada - Coreea de Sud, Suedia - Japonia
21.00-23.30 - Hochei pe ghea\[ feminin - Semfinala
21.15-23.10 - S[rituri cu schiurile - Marea Trambulin[ pe echipe masculin - Finala
21.30-22.35 - Freestyle - S[rituri masculin - Finala

Pagini realizate de
MMaarriiuuss  PPaa;;ccaa

Simona Halep
s-a calificat `n finala
turneului de la Doha

Jocurile Olimpice de la Soci,
programul zilei de azi

~n cadrul etapei
a 19-a din Divizia A1
la volei masculin,
:tiin\a Explor[ri Baia
Mare s-a impus f[r[
probleme `n partida
disputat[ pe teren
propriu cu Phoenix
:imleul Silvaniei.

B[im[renii c];tig[ me-
ciul cu 3-1 la seturi ;i ob\in
astfel toate cele 3 puncte
puse `n joc.

~nceputul meciului este
echilibrat, `ns[ echipa mai
bun[ s-a dovedit a fi
Explor[ri, care reu;e;te s[
`;i adjudece primul set cu
25-21.

Evolu\ia scorului< 9-7,
11-12, 16-12, 17-15, 19-15,
22-17, 25-21.

B[im[renii evolueaz[
foarte bine ̀ n setul 2 pe care
`l c];tig[ la o diferen\[ ;i
mai mare de scor, 25-18. 

Evolu\ia scorului< 5-3,
6-6, 10-6, 10-9, 13-9, 17-12,
23-16, 25-18

Explor[ri p[rea s[ se
`ndrepte c[tre o victorie cu
3-0, dup[ ce `n setul 3 con-
ducea cu 15-8. Phoenix

:imleul Silvaniei revine pu-
ternic `n joc ;i c];tig[ sur-
prinz[tor setul cu 25-23.

Evolu\ia scorului< 3-4,
6-4, 9-5, 9-8, 15-8, 16-14,
21-20, 21-23, 23-25

Pentru a fi sigur[ de

toate cele 3 puncte puse `n
joc, echipa condus[ de
Marius Botea ;i Sorin Pop
`;i zdrobe;te adversarul `n
setul 4 ;i se impune cu
25-11.

Evolu\ia scorului< 5-0,
7-1, 13-5, 18-7, 21-9, 25-11

:tiin\a Explor[ri
Baia Mare - Phoenix

:imleu Silvaniei
3-1

Partida din Baia Mare a
fost arbitrat[ de Dan
Buh[\el ;i Alin Savu (Cluj
Napoca). Observator FRV<
Vasile Du;a (Zal[u).

Echipe< 
Explor[ri< 

R[ileanu, Negrean,
Cuciureanu, Socaciu, |u\ea,

Suson, Tofan (libero). 
Au mai evoluat< 

Veber, Moisa ;i Nagy. 
Antrenori< 

Marius Botea ;i Sorin Pop

Phoenix< 
Toth, Teu;an, I. Rus, Dacovic,
Ivan, Pa;can, M[rie; (libero).

Au mai evoluat< 
Teleleu, Olar, Kostadinov 

;i V]lcelean. 
Antrenori<

Mircea Abraham 
;i Marius Oniga.

:tiin\a Explor[ri ob\ine toate cele 3
puncte din `nt]lnirea cu :imleul Silvaniei

Volei masculin. Divizia A1
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Conform declara\iei sale,
''Informa\ia Zilei'' de Mara-
mure; a fost primul organ de
pres[ care s-a sesizat ;i care
i-a solicitat un interviu, la o zi
dup[ prigoana care s-a ab[tut
asupra sa. Noi am apreciat
promtitudinea ;i deschiderea
cu care a r[spuns tuturor
`ntreb[rilor noastre, evit]nd
declara\iile ''avoc[\e;ti'' care
las[ impresia c[ spun multe,
dar nu spun, de fapt, nimic. A
vorbit, f[r[ perdea, despre
frustra\ii care, av]nd un cal-
culator ;i o tastatur[ uit[ c[
demnitatea este un lucru
extrem de important, despre
felul ̀ n care i s-a propus s[-;i
''cumpere lini;tea'' oferind
informa\ii despre magistra\i,
''pe surse'', iar c]nd a refuzat
a declan;at r[zboiul, despre
nepublicarea interviului cu
tat[l s[u, care a ar[tat c[ au o
rela\ie de familie mai mult

dec]t bun[... ''Eu, în sala de
judecat[ judec, pe terenul de
sport transpir, la biseric[ m[
rog, iar la petreceri m[ dis-
trez'', sus\ine Danile\, ̀ n inter-
viul acordat cotidianului nos-
tru.

Bun[ ziua, domnule jude-
c[tor. Numele meu este
Aurelian C[t[lin Pop, media-
tor ;i redactor al Departa-
mentului de justi\ie ̀ n cadrul
cotidianului ''Informa\ia Zilei''
de Maramure;. Doresc s[ rea-
lizez un material care va ap[-
rea foarte cur]nd `n paginile
ziarului nostru print, sub
titlul ''Jos labele de pe
Danile\!''. ~n acest material voi
reliefa pionieratul dvs `n
materie de mediere, activi-
tatea dvs profesional[ ca jude-
c[tor, precum ;i atacurile
politice repetate la care
sunte\i supus. Ar fi ideal dac[
mi-a\i putea acorda un mini-

interviu la telefon sau prin
intermediul acestui mediu de
comunicare. ~ntreb[rile la
care a; aprecia s[ primesc un
r[spuns de la dvs sunt< 

''Incul\ii sau cei
manipula\i cred c[ dac[
au o tastatur[ în fa\[ au
;i libertatea de a înjura''

Rep< Considera\i c[ noua
form[ de atac la persoan[
constituie una din ultimele
arme disponibile ale celor
care au un interes v[dit s[ v[
denigreze sub orice form[,
chiar utiliz]nd cele mai jos-
nice mijloace? M[ refer, `n
special, la atacurile orches-
trate recent, pe re\eaua de
socializare Facebook. 

Cristi Danile\< Eu dau
interviuri ;i adopt pozi\ii
publice cu privire la justi\ie ;i
necesitatea ap[r[rii acesteia,
înc[ din anul 2003. Odat[ cu
r[spândirea automatiz[rii, am
început s[ folosesc blogul ;i
apoi contul de Facebook. Aici
este un mediu extraordinar
prin care r[spândesc, cu u;u-
rin\[, aspecte din activitatea
mea ca membru CSM sau
p[reri proprii despre eveni-
mentele socio-juridice. Am
mul\i prieteni – aproximativ
5.000 de persoane ;i multe
persoane care îmi urm[resc
post[rile – cam 6.000 de per-
soane. Mul\i au un interes real
despre opiniile mele, al\ii îmi
cer p[rerea despre legi sau
organizarea sistemului judi-
ciar. Logic, unii sunt neobi;-
nui\i ca un judec[tor s[ fie
prezent în spa\iul public –
de;i lucrul acesta e prezent în
Europa de 20 ani de zile, iar
printre ei sunt unii nemul-

\umi\i – oameni frustra\i,
incul\i sau manipula\i de o
anumit[ parte a media, care
cred c[ dac[ au o tastatur[ în
fa\[ au ;i libertatea de a înju-
ra. Ei bine, ace;tia din urm[
trebuie s[ ;tie c[ acest lucru
nu este permis< demnitatea e
un drept foarte important.

''Am fost acuzat c[ am
rela\ii nepotrivite

cu o minor[, de;i se ;tia
c[ este fiica mea''

Rep< Ave\i de g]nd s[
reduce\i apari\iile dvs din
media, urmare a josnicelor
manevre instrumentate ̀ mpo-
triva Dvs, a vie\ii private ;i a
familiei? 

Cristi Danile\< Sunt câte-
va site-uri specializate în
insultarea ;i calomnierea
magistra\ilor ;i o televiziune
care o face în mod regulat. În
ce m[ prive;te, au încercat
mai întâi ;antajarea mea – s[
îmi cump[r „lini;tea” în
schimbul oferirii, „pe surse”,
a unor informa\ii din dosarele
disciplinare ;i din mapele
magistra\ilor, iar dup[ ce am
dezv[luit acest lucru în mod
public au început o campanie
de denigrare public[. Au
c[utat în via\a mea profesio-
nal[ ;i personal[, dar nu au
g[sit nimic ;i atunci, în imagi-
na\ia lor bolnav[, au inventat
fapte ;i persoane< m-au acuzat
c[ mi-am abandonat p[rin\ii,
de;i am o rela\ie extraordi-
nar[ cu ace;tia ;i îmi între\in
p[rin\ii în vârst[ ;i bolnavi de
mul\i ani. M-au acuzat c[ sunt
omul unor politicieni, de;i
nici eu, nici vreo rud[
apropiat[ de-a mea, nu sun-
tem ;i nu am fost vreodat[
membri de partid, iar toate
func\iile pe care le-am ocupat
în cei 15 ani de magistratur[
le-am ocupat exclusiv pe baz[
de merit ;i numai prin con-
curs. M-au acuzat c[ am
rela\ii nepotrivite cu o minor[
dup[ ce m-au fotografiat pe
strad[, de;i persoana respec-
tiv[ era fiica mea cea mare, iar
jurnali;tii ;tiau asta chiar de
la mine. M-au ridiculizat c[
merg la petreceri ;i m[ distrez
– scuze, trebuie s[ ai o pro-
blem[ psihic[ s[ crezi c[ a;a
ceva este anormal. Eu, în sala
de judecat[ judec, pe terenul
de sport transpir, la biseric[
m[ rog, iar la petreceri m[
distrez. M-au scârbit atacu-
rile, mi-au afectat familia –
tat[l a decedat anul trecut, cu
o mare sup[rare< fusese trimis
un jurnalist cu camera de fil-

mat la el acas[ s[ îl întrebe de
rela\ia cu mine ;i când a
negat c[ ar fi o problem[ ci c[,
din contra, avem o rela\ie
foarte bun[, pozi\ia sa nu a
mai fost preluat[ de respecti-
va televiziune. Pân[ la aceste
dezinform[ri ;i calomnii, eu
nu ;tiam cum func\ioneaz[
presa. Acum am în\eles< e o
s[lb[ticie tributar[ intere-
selor de culise, unde se calc[
peste cadavre pentru a câ;tiga
putere ;i pozi\ii. Dar în\ele-
gând aceste lucruri, mai tare
m-am înt[rit. Dac[ deranjez
mediile infrac\ionale ;i de
interese, eu sunt mul\umit.
A;a c[ nici vorb[ s[ renun\,
din contr[, aceste atacuri îmi
confirm[ c[ ceea ce fac, fac
bine. 

Cei trei „i” ai justi\iei –
independen\a,
impar\ialitatea
;i integritatea –

principii de via\[
Rep< De unde vine aceast[

"boal[" pe care se pare c[ o
manifesta\i prin lu[ri de
pozi\ie tran;ante, ̀ nso\ite de
rostirea adev[rului asumat
propriilor convingeri, atunci
c]nd constata\i anumite
derapaje ale democra\iei, ori
nepotrivire de lucruri ;i
situa\ii? 

Cristi Danile\< Nu e o boa-
l[, e o virtute. Am fost educat
de p[rin\ii mei, în spiritul
drept[\ii. Am avut curajul
opiniei de când m[ ;tiu – aici
cred c[ practicarea artelor
mar\iale, de la vârsta de 14 ani,
au avut un cuvânt greu de
spus. Am citit mult în dome-
niul reformei justi\iei ;i inde-
penden\ei acesteia – curiozi-
tatea mea în domeniu a fost
extraordinar[ ;i am tradus ;i
scris mult pe acest domeniu.
Am v[zut ce s-a întâmplat în
alte \[ri. Am început s[ ana-
lizez critic reglement[rile din
România ;i s[ le expun public.
Am fost deseori solicitat de
parlamentari sau ministrul
justi\iei, cu care am ;i lucrat
doi ani, pentru a redacta sau

Primul interviu cu cel mai  t]n[r judec[tor al CSM, care a refu

Jos labele de

Zilele trecute, cel mai t]n[r judec[tor al CSM,
Cristi Danile\, a acordat cotidianului nostru,
primul interviu referitor la atacurile josnice
la persoan[ la care a fost supus. Aprig prigonit
de ''anti-b[si;ti'', Danile\ a trecut prin aproape
toate formele de atac, familia lui av]nd
de suferit `n urma deciziilor ;i a m[surilor
pe care acesta le-a luat, `n numele drept[\ii.



Special Informa\ia zilei 9Luni 17 februarie 2014

modifica proiecte de legi pri-
vind organizarea justi\iei,
statutul magistra\ilor, func\io-
narea CSM. Am militat pentru
ap[rarea justi\iei de intruziu-
nile politice. În acest context
am fost remarcat de orga-
niza\ii ale ONU ;i Consiliului
Europei ;i deseori sunt invitat
în statele din Europa Central[
;i de Est s[ \in cursuri pentru
magistra\i în domeniul inde-
penden\ei ;i responsabilit[\ii
lor> ultima invita\ie pe care am
primit-o este s[ merg în
Tunisia, într-un program de
democratizare sus\inut de
americani. Am ajuns s[ cred
sincer în necesitatea justi\iei ca
singura cale autentic[ de a
men\ine democra\ia, de a limi-
ta abuzurile statului ;i de a
pedepsi pe cei vinova\i,
indiferent de calitatea sau
func\ia acestora. Pentru mine
cei trei „i” ai justi\iei – inde-
penden\a, impar\ialitatea ;i
integritatea – au ajuns prin-
cipii de via\[. Iar pentru prin-
cipii, eu nu fac nici un rabat,
indiferent de consecin\e.

''Scandalul a pornit
când am atras aten\ia

politicienilor
c[ au comis înc[lc[ri
inacceptabile privind

respectarea
independen\ei justi\iei''

Rep< Domnule judec[tor,
nu crede\i c[ misiunea aceas-
ta de apostolat, conjugat[ pe
alocuri cu forme de martiriu
(vezi temporara excludere
din CSM), va afecta activi-
tatea dvs strict profesional[,
asupra c[reia nici du;manii
dvs nu au de obiectat? Nu
cumva risca\i acest lucru? 

Cristi Danile\< Cu privire
la excluderea din CSM v[
spun c[ eu nici o clip[ nu am
pierdut calitatea de membru
CSM< s-a propus revocarea
mea de ni;te colegi care nu au
;tiut c[ am dreptul s[ votez un
procuror la conducerea CSM,
l[sându-se influen\a\i de tele-
viziunile acaparate politic>
iar majoritatea membrilor

CSM au votat revocarea mea
la presiunea astfel creat[.
Decizia de revocare am con-
testat-o în justi\ie ;i, potrivit
reglement[rilor în vigoare,
s-a suspendat punerea ei în
executare. Dup[ trei luni, am
avut câ;tig de cauz[ în justi\ie
;i s-a anulat decizia de revo-
care, recâ;tigând astfel o
pozi\ie de membru CSM
deplin. Cred c[ toat[ lumea a
în\eles, astfel, c[ nu poate fi
luat[ o decizie cu privire la
cariera unui magistrat, fie el
;i membru CSM, pe criterii
arbitrare< numai dac[ a; fi
înc[lcat legea a; fi putut fi
revocat, ceea ce nu s-a întâm-
plat. Tot „scandalul” acesta,
pornit de fapt în vara lui
2012, când am atras aten\ia
politicienilor c[ au comis
înc[lc[ri inacceptabile privind
respectarea independen\ei
justi\iei – iar sanc\ionarea lor
de organiza\iile europene ;i
reprezentan\ii unor state cu
democra\ie consolidat[
(S.U.A., UK, Germania,
Fran\a) a ar[tat c[ eu ;i un
grup mic de magistra\i cura-
jo;i care am adoptat pozi\ii
ferme am avut dreptate – tot
acest „scandal”, a;adar, mi-a
adus un fel de notorietate.
Oamenii au v[zut c[ exist[
judec[tori curajo;i, dispu;i s[
dezv[luie abuzurile autori-
t[\ilor, care se lupt[ pentru
independen\a justi\iei nu ca
un privilegiu pentru magis-
tra\i, ci ca un drept pentru
cet[\eni care s[ fie, astfel,
convin;i c[ exist[ organisme
menite s[ îi ocroteasc[ dac[
sunt corec\i ;i s[ îi sanc-
\ioneze pe cei incorec\i.
Cariera mea este croit[ pe
merit< nu depind de popula-
ritate – am mii de procese
solu\ionate, zeci de mii de
persoane trecute prin sal[, am
pronun\at hot[râri care au
schimbat jurispruden\a, am
instruit sute de tineri magis-
tra\i. În plus, eu nu cred în
num[r, ci în calitate. Dac[ am
convins pe cineva – ;i miile de
prieteni de pe Facebook
demonstreaz[ c[ da – atunci
eu sunt mul\umit> dac[ ideile
mele vor fi preluate ;i duse
mai departe de cet[\enii cu
care am pornit un dialog
onest sau de tân[ra genera\ie
de juri;ti, voi fi fericit.

''Mi-e mil[ de inamicii
mei...''

Rep< Nu vreau s[ jignesc
pe nimeni cu aceast[ afir-
ma\ie, dar dac[ sunt solicitat
`ntr-o discu\ie s[ pronun\

numele unui judecator din
Rom]nia ultimului sfert de
veac, am o singur[ op\iune<
Cristi Danile\. Ceea ce vreau
s[ subliniez este faptul c[ a\i
c[p[tat o notorietate public[
cu mult peste 90% dintre
politicienii acestei \[ri.
A;adar, inten\iona\i, `ntr-o
anumit[ perioad[ a vie\ii
dvs, s[ v[ implica\i ̀ n politic[
sau exclude\i `n mod cate-
goric acest lucru?

Cristi Danile\< E trist c[
din 4.700 judec[tori, numele
meu e primul sau printre
primele rostite. Încerc s[ cred
c[ nu persoana mea e cunos-
cut[, ci ideile care le eman de
ani de zile, principiile pe care
le propov[duiesc, fermitatea
cu care încurajez la respec-
tarea legii, încrederea în ma-
gistra\i pe care o solicit ;i o
înt[resc. Nu urm[resc nimic
personal. Din contr[, cred c[
notorietatea mi-a adus ;i
mul\i inamici, dar asta e pro-
blema lor, nu a mea. Mie doar
mi-e mil[ de astfel de indivizi.
Revenind la întrebare< nu m[
intereseaz[ politica, preg[-

tirea mea e în alt[ direc\ie –
singura politic[ a mea e cea a
legii. ~mi place s[ vorbesc des-
pre legi, simt ca o îndatorire
s[ înv[\ oamenii despre drep-
turile lor, sus\in c[ oamenilor
trebuie s[ li se explice profe-
sionist organizarea judiciar[.
Fac câte pu\in din toate astea.
Mai mult, cred c[ viitorul este
a;a cum ni-l croim. De aceea,
am ini\iat o activitate de men-
torat< încerc s[ g[sesc oameni
cu o gândire s[n[toas[, verti-
cali, lupt[tori, care s[ fie peste
10 ani judec[tori, procurori,

mini;tri, parlamentari, jur-
nali;ti. Am multe de transmis,
încerc s[ o fac c[tre cei ce
merit[. :i sunt din ce în ce
mai mul\i< sunt oameni one;ti
care au în\eles s[ î;i asume c[
pot fi parte nu a problemei, ci
a solu\iei. Singura alternativ[
viabil[ pe care o v[d e cea care
merge în direc\ia statului de
drept, independen\ei justi\iei,
egalit[\ii în fa\a legii. Acestea
sunt principiile s[n[toase ale
democra\iei, iar eu ;i copiii
mei vrem s[ tr[im într-o \ar[
s[n[toas[.

fuzat s[ cedeze ;antajului

e pe Danile\!

PPaaggiinnii  rreeaalliizzaattee  ddee  AAuurreelliiaann  CC[[tt[[lliinn  PPoopp
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Profesionalismul,
respectul reciproc ;i
atitudinea “altruist[“
fa\[ de cet[\eanul
aflat `n fa\a unui
conflict, sunt
caracteristicile minime
pentru o bun[
func\ionare a rela\iei
mediator-avocat,
rela\ie uneori
tensionat[, datorat[
unei insuficien\e ;i
`nc[ prea pu\in clar
exprimate `n cadrul
legilor care
reglementeaz[,
mai ales, momentul
intersect[rii pe pia\a
conflictelor a celor
dou[ profesii liberale. 

Mediatorul, prin prezen\a
lui relativ recent[ la "bursa
litigiilor", pare s[ amenin\e
interesele financiare ale avo-
catului, atunci c]nd `;i fruc-
tific[ avantajele conferite de
lege, pentru a propune
cet[\eanului, adoptarea unei
alte solu\ii dec]t cea clasic[ a
procesului, `n vederea
solu\ion[rii litigiului ̀ n care
este sau urmeaz[ a fi impli-
cat. Mai mult, chiar ;i atunci
c]nd procesul este `n des-
f[;urare, Institu\ia Medierii
poate fi accesat[ de justi\iabili

ca modalitate de solu\ionare
a procesului. ~n ambele
situa\ii, for\a medierii,
sus\inut[ de avantajele ;i
caracteristicile ei, pare s[
conving[ cet[\eanul-justi-
\iabil s[ se `ndrepte spre
mediator pentru a tran;a,
negocia sau solu\iona dife-
rendul.

Prioritate de grad zero<
interesul clientului
Aceast[ situa\ie nu este

privit[, momentan, cu ochi
buni de avocat, care `;i vede
`n acest fel ciop]r\it venitul
financiar, prin pierderea
clientului, care va prefera
medierea, acolo unde rolul
lui este mult mai mic sau
inexistent, `n detrimentul
procesului de judecat[, unde,
evident, joac[ rolul central,
control]nd aproape `n tota-
litate beneficiile financiare
ob\inute `n urma muncii
prestate.

A;a par s[ stea lucrurile la
prima vedere, `ns[, dac[ ne
aplec[m asupra problemei,

cu siguran\[ vom identifica
modalit[\i ;i solu\ii capabile
s[ mul\umeasc[ mai ales
clientul, `n beneficiul ;i
interesul c[ruia trebuie s[
lucreze ambii profesioni;ti,
precum ;i satisfac\iile profe-
sionale ;i nevoile financiare
at]t ale mediatorului c]t ;i ale
avocatului.

Conform cutumei, `nc[
nealterate, din societatea
rom]neasc[, avocatul va fi
prima persoan[ c[reia
cet[\eanul i se va adresa
atunci c]nd va avea de g]nd
s[ `nceap[ un proces `n
instan\ele de judecat[.
Avocatul `l ascult[, acord[
consultan\[ juridic[, `nca-
s]nd onorariul stabilit, iar
dac[ este cazul, `ncheie cu
clientul s[u un contract de
reprezentare juridic[ sta-
bilind un alt onorariu, nece-
sar deschiderii ;i sus\inerii
procesului `n instan\[. 

Din punct de vedere
juridic, ̀ n acest moment, are
loc na;terea unui contract de
mandat cu reprezentare, avo-

catul asum]ndu-;i doar
obliga\ii de diligen\[, nu ;i de
rezultat - vezi art. 2009 ;i
urm[toarele din Codul Civil.
Ce `nseamn[ acest lucru?
Clientul, ̀ mputernice;te avo-
catul s[-l reprezinte `n
instan\[ iar avocatul s[
depun[ toate eforturile ;i
priceperea profesional[ pe

care o st[p]ne;te pentru a
satisface nevoile ;i interese-
le clientului. ~n consecin\[,
avocatul nu r[spunde de
rezultatul procesului, evi-
dent, cel mai r[u caz fiind cel
`n care clientul “pierde” pro-
cesul.

Un avocat dedicat profe-
siei lui ;i `n func\ie de com-
plexitatea cazului, poate
apela la un mediator ;i
`mpreun[ cu acesta al[turi de
client, s[ analizeze posibili-
tatea solu\ion[rii conflictului
pe calea medierii. Dac[ acest
lucru este posibil at]t din
punct de vedere juridic c]t ;i
faptic, mediatorul va intra ̀ n
rolul s[u ;i va `ncerca solu-
\ionarea spe\ei, repet, cu
toate p[r\ile implicate pre-
zente. 

Toat[ lumea
are de c];tigat

Nimeni nu pierde nimic,
ba mai mult, toat[ lumea are
de c];tigat, indiferent de
rezultatul medierii. 

~n cazul succesului me-
dierii, avocatul ;i-a `ncasat
onorariul ;i a depus toate
diligen\ele pentru satisfa-
cerea nevoilor ;i intereselor
clientului> p[r\ile, poten\ial
implicate ̀ ntr-un viitor pro-
ces, au ajuns la o `n\elegere
capabil[ s[ sting[ conflictul
`nainte de a se prezenta la
proces, iar mediatorul va
`ncasa onorariul pentru
munca prestat[, direct de la
p[r\ile implicate ̀ n mediere.
Sigur, se poate socoti ̀ n acest
caz c[ se va ̀ ngreuna sarcina
financiar[ a clientului, care
de;i a achitat onorariul avo-
catului, mai trebuie s[ achite
;i onorariul mediatorului. :i
acest aspect este cu u;urin\[
rezolvabil dac[ este tratat cu

responsabilitate ;i realism
at]t de mediator c]t ;i de avo-
cat, `n sensul c[ avocatul
fiec[rei p[r\i, neav]nd de
sus\inut un proces `n
instan\[, poate ceda media-
torului o parte din onorariul
`ncasat. Variantele rezolv[rii
financiare pot fi diverse,
important[ fiind doar ati-
tudinea cu care este tratat
presupusul conflict de natur[
financiar[ dintre mediator ;i
avocat.

:i `n cazul `n care
medierea nu poate fi realizat[
sau se soldeaz[ din diferite
motive cu un e;ec, toate
p[r\ile vor puncta favorabil
`n dreptul lor, `n sensul c[
avocatul ;i mediatorul vor fi
mul\umi\i de exercitarea `n
mod impecabil a profesiei pe
care o reprezint[, iar clientul
va sesiza acest lucru, apre-
ciind favorabil posibilitatea
ca `n viitor s[ apeleze la ser-
viciile unui avocat sau a unui

mediator care a dovedit c[
urm[re;te `n primul r]nd
nevoile sale, `n calitate de
client. Mai mult, clientul va
dezvolta cu avocat s[u, o
rela\ie de ̀ ncredere mult mai
bun[ pe parcursul procesu-
lui care urmeaz[.

Mediatorii pot colabora
foarte bine cu avoca\ii

~n ultimii ani, Institu\ia
Medierii a fost intens media-
tizat[ cu ajutorul tuturor
mijloacelor de comunicare
`n mas[, astfel ̀ nc]t un num[r
foarte mare de poten\iali
justi\iabili au luat act de exis-
ten\a ei. Cu pa;i ̀ nce\i dar si-
guri, optica cet[\enilor cu
privire la tradi\ionala moda-
litate de rezolvare a con-
flictelor – numesc aici, proce-
sul - , se “metamorfozeaz[“ ,
astfel `nc]t, dac[ la `nceput
veneau `n biroul mediatoru-
lui mai mult din curiozitate,
acum sunt obliga\i de preve-
derile legale ̀ n vigoare, ̀ n cali-
tate de viitori poten\iali recla-
man\i `ntr-un proces, s[ se
informeze ;i s[ ia ̀ n conside-

rare posibilitatea stingerii
conflictului, apel]nd la
Institu\ia Medierii. Sigur,
decizia le apar\ine ̀ n totalitate,
iar vocile v[dit tenden\ioase
care reclam[ aspectul descris
mai sus ca constituind o
`ngr[dire a dreptului de acces
la justi\ie sunt ori partidice,
ori insuficient informate. Cu
toate acestea, `n acest
moment, ei, clien\ii, sunt cei
care c]nt[resc cu aten\ie posi-
bilit[\ile pe care le au, respec-
tiv modalitatea cea mai avan-
tajoas[ pe care o vor folosi, ̀ n
momentul `n care decid s[
abordeze litigiul.  

~nt]lnim deseori, situa\ia
`n care, partea care este
prezent[ ̀ n cadrul ;edin\ei de
mediere, dore;te s[-;i
formeze o p[rere c]t mai
apropiat[ de realitate ̀ n cazul
`nceperii procesului `n
instan\[. Acest lucru, nefiind
la `ndem]na mediatorului
datorit[ incompatibilit[\ii

profesionale, va face apel la
prezen\a unui avocat, care
s[-;i exprime, `n mod avizat
opinia. 

:i ̀ n aceast[ situa\ie, toat[
lumea are, din nou, de
c];tigat. Mediatorul, cunos-
c]nd mai mul\i avoca\i, va
putea pune la dispozi\ia clien-
tului, o baz[ de date de unde
acesta va putea alege, `n
func\ie de specializarea avo-
catului care s[ se plieze pe
spe\a `n cauz[. Dac[ solu\ia
medierii, ca modalitate de
rezolvare a spe\ei, nu va putea
satisface nevoile ;i interesele
clientului, acesta va putea, ̀ n
mod logic, merge `n fa\a
judec[torului, al[turi de avo-
catul cunoscut `n cadrul
;edin\ei de mediere.

Nu m[ voi opri niciodat[
din a ar[ta clien\ilor dar ;i
colegilor din pia\a con-
flictelor, c[ ideea de com-
peti\ie este cea care deter-
min[ ̀ n mod ne`ndoios plus
valoarea `n dreptul fiec[rui
actor care joac[ un rol deter-
minant `nc[ de la geneza
conflictului.

Aurelian C[t[lin Pop

Justi\iabilul, mediatorul ;i avocatul
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~nl[turarea efectelor

abandonului ;colar

s-a realizat ;i prin

continuarea, `n jude\ul

nostru, programului

"A doua ;ans["

implementat de

Ministerul Educa\iei

Na\ionale (MEN) 

prin programele 

"Acces la educa\ie 

pentru grupuri

dezavantajate".

Potrivit conducerii
Inspectoratului :colar Jude-
\ean (I:J) Maramure;, pro-
gramul urm[re;te cre;terea
calit[\ii educa\iei `n `nv[-
\[m]ntul pre;colar, `n ve-
derea stimul[rii `nscrierii
copiilor `n înv[\[m]ntul
obligatoriu, stimularea copi-
ilor `n vederea finaliz[rii
educa\iei de baz[ (prevenirea
abandonului timpuriu), dar
;i asigurarea celei de-a doua
;anse ̀ n educa\ie pentru per-
soanele care nu ;i-au finalizat
studiile `n `nv[\[m]ntul
obligatoriu (corec\ia abando-
nului).

"A Doua :ans["
a oferit posibilitatea

continu[rii ;i finaliz[rii
studiilor `n cinci ;coli  

"Programul "A Doua
:ans[" reprezint[ o ini-
\iativ[ cu care am venit `n
`nt]mpinarea acestei pro-
bleme des `nt]lnit[ `n
comunit[\ile defavorizate<
existen\a unui num[r mare
de persoane care au dep[;it
v]rsta legal[ de ;colarizare,
f[r[ `ns[ a fi reu;it s[ par-
ticipe complet sau deloc la
propria lor educa\ie, la
nivelul `nv[\[m]ntului
obligatoriu", a declarat
Camelia Du\[, inspector
;colar. ~n acest context, cu
programul "A Doua :ans[","
I:J Maramure; a oferit posi-
bilitatea continu[rii ;i
finaliz[rii studiilor obliga-
torii f[r[ a fi necesar[ ̀ ntre-
ruperea activit[\ii profe-
sionale sau familiale ̀ n cinci

unit[\i ;colare, respectiv
:coala Gimnazial[ "I.
Buteanu" Sighetu Marma-
\iei, :coala Gimnazial[
T[maia, :coala Gimnazial[
"Nicolae B[lcescu" Baia
Mare, :coala Gimnazial[
Finteu;u Mic ;i :coala
Gimnazial[ "Petofi :andor"
din Colt[u.

Tinerii p[rin\i
devin con;tien\i

de importan\a educa\iei
`n via\a copiilor lor
Prin programul de alfa-

betizare, tinerii p[rin\i devin
con;tien\i de importan\a
educa\iei ̀ n via\a copiilor lor,
acord[ timp ;i se pot impli-
ca `n activitatea de `nv[\are
a elevilor, dau mai mult[
importan\[ ;colii, ceea ce va
conduce la reducerea absen-
teismului ;i ̀ n cele din urm[
a abandonului ;colar." S-a
urm[rit, de asemenea, `m-

bun[t[\irea climatului din
;coli ;i transformarea aces-
tora `n ";coli prietenoase",
deschise spre comunitate,
care abordeaz[ procesul
educa\ional `ntr-un mod

dinamic ;i atractiv, `n ;coli
care, prin sprijinul pe care ̀ l
ofer[ copiilor, tinerilor din
grupuri dezavantajate, se
constituie `n factori de baz[
ai incluziunii sociale, con-

tribuind la eliminarea
prejudec[\ilor legate de
apartenen\[ la un anumit
mediu socio-economic sau
grup etnic", a conchis
Camelia Du\[.

Pentru a preveni abandonul ;i absenteismul, 

Programul "A Doua :ans[" ofer[ posibilitatea
continu[rii studiilor

"Burse de studiu se acord[
semestrial elevilor de la liceu,
cu condi\ia ca media semes-
trial[ sau anual[ s[ fie de cel
pu\in 9 ;i 10 la purtare", a
declarat Pavel Filip, purt[tor
de cuv]nt din cadrul I:J
Maramure;. De asemenea,
bursele de merit ;i bursele de

studiu se acord[ studen\ilor
din ̀ nv[\[m]ntul superior de
stat, cursuri de zi, `n func\ie
de rezultatele ob\inute la
`nv[\[tur[, iar cursan\ilor de
la `nv[\[m]ntul postuniver-
sitar, bursele se acord[ prin
concurs. Pot beneficia de
burse studen\ii care au efec-

tuat integral activit[\ile uni-
versitare `n conformitate cu
planurile de ̀ nv[\[m]nt. Nu
pot constitui criterii de acor-
darea burselor provenite de
la bugetul de stat< v]rsta,
sexul, religia, rasa, aparte-
nen\a politic[ a candidatului
sau a familiei acestuia.

Tot locuri frunta;e au
mai ob\inut< Alessia Coza ;i
Andreea N[pr[dean cu 112
puncte, locul II pe \ar[, Lidia
Chiorean cu 106 puncte locul
trei faza na\ional[, Mihaela
Horvat ;i :tefania Maria
|`\an cu 82 puncte men\iune
la faza jude\ean[ - toate eleve
`n clasa preg[titoare. 

29 de participan\i 
la concurs

Rezultate meritorii au
ob\inut ;i urm[torii elevi
din ciclul gimnazial< :tefa-
nia Le; din clasa a V-a A cu
82 puncte, men\iune la faza
jude\ean[, Andrei Alexan-
dru But din clasa a V-a A ;i
Mariana Hote, clasa a VIII-a
B cu 76 puncte, Andreea
B`rle din clasa a VII-a A,
Sergiu Here; din clasa a
VII-a B, Cosmina Rodica

Han din clasa a VIII-a B cu
70 puncte. Concursul la
nivelul ;colii a fost organi-
zat de profesoara de limba ;i
literatura rom]n[ Viu\a
Dorca. "Clasamentul locu-
rilor ob\inute de elevi este
urm[torul, la faza na\ional[
locul al III-lea - 106 puncte,
locul al II-lea - 112 puncte,
locul I - 118 puncte, la Faza

jude\ean[, men\iune - 82
puncte, locul al III-lea - 88
puncte, locul al II-lea - 94
puncte, locul I ;i calificare la
faza na\ional[ -100 puncte.
Felicit[ri tuturor celor 29 de
elevi miri;eni participan\i,
elevi care iubesc cu adev[rat
limba rom]n[", a conchis
Viu\a Dorca. 

Gelu Drago;

Bursa de merit ;i bursa de studiu Dou[ locuri I
la "Olimpicii Cunoa;terii"

Pagin[ coordonat[ de AAnnccaa  DDiinnddiilliiggaann

Bursele de merit ;i bursele de studiu se acord[ elevilor din `nv[\[m]ntul

preuniversitar de stat (primar, secundar, liceal ;i postliceal), cursuri de zi,

`n func\ie de rezultatele ob\inute la `nv[\[tur[. Bursele de merit se acord[ ;i

elevilor din clasele X-XII (XIII), dac[ au ob\inut `n anul ;colar anterior media

general[ de cel pu\in 9.80 ;i respectiv media 10 la purtare. Ele se revizuiesc

semestrial. Bursele de merit se acord[ ;i elevilor din `nv[\[m]ntul liceal dac[

`n anul ;colar anterior au fost premia\i la olimpiadele interna\ionale ;colare

pe discipline de `nv[\[m]nt.

Dou[ locuri I pentru elevii :colii Gimnaziale Mire;u Mare la Concursul

"Olimpicii Cunoa;terii", etapa I, sec\iunea Limba ;i literatura rom]n[. "Ne-au parvenit

rezultatele Concursului Na\ional "Olimpiadele Cunoa;terii", edi\ia a IX-a, etapa I,

:coala Gimnazial[ Mire;u Mare, unde s-au remarcat `n mod deosebit dou[ eleve<

Maria Daria F[rc[;an ;i Laura Alexandra Mogo; din clasa preg[titoare cu punctajul

maxim de 118 puncte, locul I pe \ar[, medalie de aur plus cadouri din partea

organizatorilor", a precizat Viu\a Dorca, profesor de limba ;i literatura rom]n[.
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M]ine, cu `ncepere

de la ora 13, la Casa

de Cultur[ din Sighetu

Marma\iei, are loc

`nt]lnirea speciali;tilor

APIA Maramure;,

cu fermierii din zon[

aronda\i centrului

local. Cu aceast[

ocazie vor fi informa\i

despre implementarea

noului Regulament

al Uniunii Europene,

cu privire la sprijinul

financiar de care vor

putea beneficia `n

acest an. Urm[toarea

`nt]lnire din cadrul

acestei campanii de

informare va avea loc

pe 26 februarie

la Vi;eu de Sus. 

Fermierii vor afla ultimele
nout[\i legate de condi\iile de
acordare a sprijinului finan-
ciar pe suprafa\[. Campania
se deruleaz[, `n perioada 1
februarie - 15 mai, ;i se
desf[;oar[ `n cele ;apte cen-
tre locale APIA cu partici-
parea direct[ a conducerii
APIA Maramure; ;i implicit
a fermierilor din fiecare zon[.
Cei interesa\i au posibili-
tatea s[ afle c]t mai corect
posibil< modul ̀ n care ̀ ;i pot
identifica parcela ̀ n aplica\ia
IPA Online> cum s[ com-
pleteze ;i ce s[ con\in[ o

cerere de plat[> condi\iile pe
care trebuie s[ le `ndepli-
neasc[ solicitantul pentru a
beneficia de sprijinul pe
suprafa\[> normele de eco-
condi\ionalitate (SMR)>
bunele condi\ii agricole ;i de
mediu (GAEC) pe care tre-
buie s[ le `ndeplineasc[
fiecare solicitant de sprijin
financiar. Important este fap-
tul c[, nu mai este permis[
`ncheierea unor noi angaja-
mente pentru m[surile 211,
212, 214.

Prim[riile nu mai pot
depune cereri de plat[

pe suprafa\[
Din p[cate pentru admi-

nistra\iile locale, acest regu-
lament nou vine cu unele
modific[ri esen\iale. Astfel,
consiliile locale nu mai pot
depune cerere de plat[ pe
suprafa\[ `ncep]nd cu
Campania 2014. La momen-
tul realiz[rii opera\iunii de
digitizare a parcelelor ̀ n apli-
ca\ia IPA Online, fermierul
este obligat s[ furnizeze
informa\iile cu privire la
eventualele zone neeligibile
(neagricole) ;i s[ solicite
excluderea zonelor neeligi-
bile (neagricole) de pe

parcelele declarate. Consiliile
locale care ̀ nchiriaz[ p[;uni
sunt obligate conform
Hot[r]rii 1064/11.12.2013
s[ ̀ ntocmeasc[ regulamente
de p[;unat. P]n[ la data de 
1 noiembrie 2014, consiliile
locale (prim[riile) sunt
obligate s[ prezinte proiecte
de amenajamente pastorale
aprobate de autoritatea com-
petent[ (MADR ;i institu\iile

subordonate). Prevederile
din regulamentele de p[;unat
stabilite conform art. 9 din
Hot[r]rea 1064/11.12.2013 ;i
pentru amenajamentele pas-
torale trebuie s[ fie imple-
mentate prin contractele de
`nchiriere. Conform acestor
reglement[ri legislative, ame-
najamentul pastoral cuprin-
de< actele care stau la baza
dreptului de proprietate,

inclusiv schi\a paji;tii sau
planul cadastral> deter-
minarea suprafe\ei paji;tii
sau a por\iunilor din care se
compune paji;tea, cu
prezentarea denumirii,
suprafe\ei, vecin[t[\ilor ;i a
hotarelor> descrierea situa-
\iei geografice ;i topografice
a paji;tii sau a diferitelor
unit[\i `n cazul `n care
paji;tea se compune din mai

multe por\iuni> descrierea
solului ;i a florei paji;tii>
calitatea paji;tii> deter-
minarea p[r\ilor de paji;te,
care sunt oprite de la
p[;unat> perioada de p[;u-
nat. Amenajamentul pas-
toral cuprinde< capacitatea de
p[;unat ;i `nc[rc[tura
optim[> stabilirea c[ilor de
acces> stabilirea surselor ;i a
locurilor de ad[pat> locurile
de ad[post pentru animale ;i
oameni> `mp[r\irea paji;tii
pe unit[\i de exploatare ;i tar-
lale pentru diferite specii>
lucr[rile care se execut[ `n
fiecare an pentru ̀ ntre\inerea
;i cre;terea fertilit[\ii solului>
lucr[rile de `mbun[t[\ire
anual[ ;i pe termen lung>
lucr[rile tehnice ;i instala\iile
care se utilizeaz[, cu indi-
carea locului de amplasare.
Potrivit acestei legi, normele
specifice pentru perioada
2014 - 2020 prev[d< o plat[
pentru tinerii fermieri care ̀ ;i
`ncep activitatea agricol[> o
schem[ de sprijin cuplat
facultativ> o plat[ specific[
pentru cultura de bumbac> o
schem[ simplificat[ faculta-
tiv[ pentru micii fermieri> un
cadru `n care Bulgaria,
Croa\ia ;i Rom]nia pot com-
pleta pl[\ile directe.

~n cadrul unei campanii APIA,

Fermierii maramure;eni sunt informa\i
cu privire la sprijinul financiar

de care vor putea beneficia `n acest an 

De la `nceputul anului
;i p]n[ `n prezent,
Agen\ia de Pl[\i ;i
Interven\ie pentru
Agricultur[ (APIA)
a pl[tit `n conturile
fermierilor peste 
3,4 miliarde lei,
respectiv 769
milioane euro. P]n[
la finele lui 2014
sunt estimate 
pl[\i `n valoare 
de 2,5 miliarde euro. 

Pentru pl[\ile pe supra-
fa\[ aferente campaniei SAPS
2013, din Fondul European

de Garantare `n Agricultur[
(FEGA) a fost acordat[ o
sum[ de 2,5 miliarde lei (560
milioane euro), respectiv
plat[ pentru 1.015.000 fer-
mieri din cele 1.048.402
solicit[ri depuse ̀ n campania
2013. Pentru Axa II din
FEADR ;i cofinan\are buget
na\ional s-au pl[tit 73,4 mi-
lioane lei (16,5 milioane
euro), iar pentru Pl[\ile
Na\ionale Directe Comple-
mentare (PNDC) 1 ;i 6, peste
458,8 milioane lei (102,8
milioane euro) pentru
654.000 de fermieri. Toto-
dat[, pentru pl[\ile aferente
m[surilor de pia\[, beneficia-
rii programelor de reconver-
sie `n sectorul viti-vinicol,
fructe ;i lapte `n ;coli sau
grupuri de produc[tori au
primit 15,1 milioane lei (3,3
milioane euro). Programele

promovare produse agricole,
inclusiv vinurile ;i restituiri
la export au beneficiat de 1,5
milioane lei (345.900 euro),
iar pentru ajutoarele desti-
nate persoanelor cele mai
defavorizate din Rom]nia
(PEAD) 2013 au fost vira\i
peste 7,7 milioane de lei,
respectiv 1,7 milioane euro.
~n ceea ce prive;te ajutoarele
de stat, APIA a pl[tit pentru
plata na\ional[ direct[ com-
plementar[ `n sectorul
zootehnic (PNDC) circa 345
de milioane de lei (76,6 mili-
oane euro), plat[ acordat[
pentru un num[r de 58.000
beneficiari, iar pentru pri-
mele de asigurare ̀ n agricul-
tur[ 1,8 milioane lei (410.900
euro).

P]n[ la finele anului,

Fermierii vor  primi pl[\i estimate de aproape 2,5 miliarde euro

Pagin[ realizat[ de 
VVaassiillee  GGhheerrmmaann
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Baia Mare, str. Gheorghe :incai nr. 33, Rom]nia, www.housekeeping.ro
+40-722-321.673, office@housekeeping.ro

Rela\ii cu publicul -  fondator Club
Calliope Dance< Gyongyi Conicica,

telefon 0743.106.772.
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TVR 1
10:00 Legendele palatului: negustorul Lim Sang-
ok(AP) (sud cor., 2002, s. tv, episodul 43) 10:40
Legendele palatului: negustorul Lim Sang-ok(AP)
(sud cor., 2002, s. tv, episodul 44) 11:20 Oameni care
au schimbat Lumea 11:30 Profesioniºtii... (talk show)
(r) 12:30 În grãdina Danei (2011, emis. culinarã)
Redifuzare 13:00 Germana...la 1 (emis. info.) 14:00
Telejurnal (emis. info.) 14:55 Clubul celor care
muncesc în România (rep.) 15:00 Teleshopping
(promo) 15:30 Maghiara de pe unu (emis. mag.)
16:50 Oameni care au schimbat Lumea 17:00
Jocurile Olimpice de Iarnã Soci 2014 (2014, emis.
sport) (live) 18:30 Întrebãri ºi rãspunderi (2013, talk
show) (live) 19:40 Clubul celor care muncesc în
România (rep.) 19:45 Sport 20:00 Jocurile Olimpice
de Iarnã Soci 2014 (2014, emis. sport) (r) 21:30
Telejurnal (emis. info.) 22:30 Biziday (2013, talk
show) (live) 23:20 Oameni care au schimbat Lumea
(r) 23:30 Maºini, teste ºi verdicte (magazin auto)
TVR 2
7:00 Poate nu ºtiai (program cult.) 7:15 Teleshopping
(promo) 7:40 Legendele palatului: Tãrâmul dintre
vânturi(AP) (sud cor., 2008, s. dr., episodul 61) 8:20
Legendele palatului: Tãrâmul dintre vânturi(AP) (sud
cor., 2008, s. dr., episodul 62) 9:00 Madagascar ºi
febra safirului(AP) Franþa-Germania, 2006 10:00
Filler Jocurile Olimpice de iarnã, Sochi 2014 10:10
În curtea bunicilor (2013, divertisment) Redifuzare
12:00 Lumea azi (emis. info.) (r) 12:30 Naturã ºi
sãnãtate (2013, mag. life-style) (r) 13:00 Concertele
Festivalului George Enescu 13:50 Filler Jocurile
Olimpice de iarnã, Sochi 2014 14:00 Cap compas
(2008, avent. f) (r) 14:30 Cultura minoritãþilor (doc.)
- Identitãþi 15:00 Academicienii (2013, program
cult.) Redifuzare 15:50 5 minute de istorie (2013,
emis. info.) 16:00 Prinþesa sãbiilor(AP) (engl.-sua-
can., 2000, s. avent., episodul 13) 16:50 Poate nu
ºtiai (program cult.) 17:00 Jocurile Olimpice de Iarnã
Soci 2014 (2014, emis. sport) (live) 20:45 Jocurile
Olimpice de Iarnã Soci 2014 (2014, emis. sport)
22:45 Filler Jocurile Olimpice de iarnã, Sochi 2014
23:00 Ora de ºtiri (emis. info.)
Pro TV
7:00 ªtirile Pro TV 10:15 Maverick(AP) (sua, 1994,
avent. f) (r) 13:00 ªtirile Pro TV 14:00 Tânãr ºi neli-
niºtit (sua, 1973, s. tv, episodul 4668) 15:00
Miracol pe munte(AP) (sua, 2000, dramã) 17:00
ªtirile Pro TV 17:30 La Mãruþã (divertisment) 19:00
ªtirile Pro TV 20:30 Anaconda 2: Goana dupã
Orhideea Blestematã(12) (sua, 2004, horror) 22:30
ªtirile Pro TV 23:05 Psihologia minciunii(15)
(sua, 2009, s. poliþist, sezonul 1, episodul 9) 0:00
Las fierbinþi(12) (rom., 2011, s. com.) (r) 1:00 ªtiri-
le Pro TV (r) 2:30 Anaconda 2: Goana dupã Orhideea
Blestematã(12) (sua, 2004, horror) (r) 
Pro Cinema
5:15 Cine A. M. 8:30 Promotor (magazin auto) (r)
9:00 Cum am cunoscut-o pe mama voastrã(AP) (sua,
2005, s. com., sezonul 3, episodul 17) (r) 9:30 Cum
am cunoscut-o pe mama voastrã(AP) (sua, 2005, s.
com., sezonul 3, episodul 18) (r) 10:00 Doi baieþi
ºi o fatã(AP) (sua, 1998, s, episodul 12) (r) 10:30
Doi baieþi ºi o fatã(AP) (sua, 1998, s, episodul 13)
(r) 11:00 Cea mai frumoasã ºcoalã(AP) (sua, 2010,
s. reality show, episodul 2) (r) 12:00 Aventurile lui
Jackie Chan(12) (sua, 2000, d. a., episodul 11) 12:30
La Mãruþã (divertisment) 15:00 Cum am cunoscut-
o pe mama voastrã(AP) (sua, 2005, s. com., sezonul
2, episodul 1) 15:30 Cum am cunoscut-o pe mama
voastrã(AP) (sua, 2005, s. com., sezonul 2, episo-
dul 2) 16:00 Cea mai frumoasã ºcoalã(AP) (sua,
2010, s. reality show, episodul 3) 17:00 Spion fãrã
voie(AP) (sua, 1991, acþ. com.) (r) 19:00 Cum am
cunoscut-o pe mama voastrã(AP) (sua, 2005, s. com.,
sezonul 3, episodul 19) 19:25 Cum am cunoscut-o
pe mama voastrã(AP) (sua, 2005, s. com., sezonul
3, episodul 20) 19:50 La Bloc(AP) (2003, s. com.,
episodul 250) 20:25 La Bloc(AP) (2003, s. com.,
episodul 251) 20:55 M.A.S.H(AP) (sua, 1972, s,
sezonul 11, episodul 3) 21:30 M.A.S.H(AP) (sua,
1972, s, sezonul 11, episodul 4) 22:00 O crimã per-
fectã(15) (sua, 1998, thrill.)
Antena 1
6:00 Observator (emis. info.) (live) 8:00 'Neatza cu
Rãzvan ºi Dani (divertisment) (live) 10:50 În gura
presei (emis. info.) 11:40 Teleshopping (promo)
12:00 Mireasã pentru fiul meu(AP) (reality show)
(live) - Sezonul 3 13:00 Observator (emis. info.)
(live) 14:00 Mireasã pentru fiul meu(AP) (reality
show) (live) - Sezonul 3 16:00 Observator (emis.
info.) (live) 17:00 Acces direct(AP) (talk show) (live)
19:00 Observator (emis. info.) (live) 20:00
Observator special (2012, emis. info.) (live) 20:30
IComedy(12) (2014, divertisment) 22:30 Un show
pãcãtos(12) (divertisment) (live) 23:00 Un show
pãcãtos(15) (divertisment) (live) 1:00 Observator
(emis. info.) (r) 2:00 Nikita(AP) (sua-can., 1997, f.s.
de acþ., sezonul 4, episodul 71) 2:45 Nikita(AP) (sua-
can., 1997, f.s. de acþ., sezonul 4, episodul 72) 3:30
Observator special (2012, emis. info.) (r)

Acas[ TV
7:15 Abisul pasiunii(AP) (mex., 2012, s. dr.) (r) 8:15
Casa Ibacka(AP) (2013, divertisment) (r) 8:45
Dincolo de povestiri(AP) (2013, emis. mag.) (r) 9:15
Teleshopping (promo) 9:45 Diamantul nopþii(AP)
(sua-mex., 2013, s. dr.) (r) 10:45 Teleshopping
(promo) 11:00 Cununa de lacrimi(AP) (mex., 2012,
s. dr.) (r) 12:00 Santa Diabla(AP) (sua, 2013, s.
poliþist) (r) 13:00 Teleshopping (promo) 13:30
Doctorul casei (2013, emis. info.) (r) 14:30 Intrigi
ºi seducþie(AP) (tur., 2010, s. tv) 15:30 Abisul pasiu-
nii(AP) (mex., 2012, s. dr.) 16:30 Poveºtiri ade-
vãrate(AP) (2006) 17:30 Diamantul nopþii(AP)
(sua-mex., 2013, s. dr.) 18:30 Cununa de lacrimi(AP)
(mex., 2012, s. dr.) 19:30 Santa Diabla(AP) (sua,
2013, s. poliþist) 20:30 O nouã viaþã(AP) (rom., 2014,
s) 21:30 Regina(12) (rom., 2008, s) 22:30 Poveºtiri
de noapte(12) (2007, divertisment) 23:00
Cancan.ro(12) (emis. de div.) 23:30 Dincolo de pove-
stiri(AP) (2013, emis. mag.) 0:00 O nouã viaþã(AP)
(rom., 2014, s) (r)
Prima TV
7:00 Vacanþã ºi terapie (2013, reality show, sezonul
2, episodul 21) 8:00 Regina cumpãrãturilor (2013,
mag. life-style, episodul 51) Redifuzare 9:00
Teleshopping (promo) 9:30 Mediumul(AP) (sua,
2005, s. poliþist, sezonul 7, episodul 5) (r) Redifuzare
10:30 Cireaºa de pe tort(AP) (2008, reality show)
(r) Redifuzare 11:30 Teleshopping (promo) 12:00
Viitorul, Azi (2010, emis. info., episodul 34) 12:30
Teleshopping (promo) 13:00 Mondenii(AP) (2006,
divertisment) (r) Redifuzare 13:30 Teleshopping
(promo) 14:00 Vacanþã ºi terapie (2013, reality show,
sezonul 2, episodul 21) (r) 15:00 Focus (emis. info.)
15:30 Cu lumea-n cap (2009, divertisment) (r)
Redifuzare 16:00 Iubiri secrete(AP) (f. tv artã, episo-
dul 32) Redifuzare 17:00 Trãsniþii(AP) (s. com.) (r)
Redifuzare 18:00 Focus 18 (emis. info.) 19:00 Focus
Sport 19:30 Cireaºa de pe tort(AP) (2008, reality
show) Redifuzare 20:30 Ajutor! Vreau sã slãbesc!
(2013, reality show, sezonul 2, episodul 7) 22:00
Mondenii(AP) (2006, divertisment) Redifuzare
22:30 Trãsniþii(AP) (s. com.) Redifuzare 23:15 Focus
Monden (2009, divertisment) 23:45 Trãsniþii(AP) (s.
com.) Redifuzare
Na\ional  TV
7:30 Pitici de varã (r) 8:30 Clipuri 8:45 Baronii(AP)
(2006, s. com.) (r) 9:45 Taxi Driver (divertisment)
(r) 10:45 Teleshopping (promo) 11:00 Triunghiul
iubirii 2(AP) (ind., 2011, s. dr., episodul 87) 12:00
Cuceritorul(15) (sud cor., 2011, s. dr., episodul 35)
13:15 Teleshopping (promo) 13:30 Grupul Vouã (r)
13:45 Mica mireasã(AP) (ind., 2008, s. tv, episodul
195) (r) 14:45 Specialiºti în sãnãtate (2013, emis.
info.) (r) 15:15 Devdas(AP) (ind., 2002, dr. roman-
tic.) (r) 18:30 ªtiri Naþional TV 19:15 Mica
mireasã(AP) (ind., 2008, s. tv, episodul 196) 20:15
Destine împlinite(AP) (ind., 2011, s. dr., episodul
283) 21:15 Visul Regelui(AP) (sud cor., 2012, s. dr.,
episodul 43) 22:30 Fosta mea iubire(12) (2011, reali-
ty show) (r) 0:15 ªtiri Naþional TV (r) 1:00
Cuceritorul(15) (sud cor., 2011, s. dr., episodul 35)
(r) 2:15 Pitici de varã (r)
Kanal  D
6:00 Poveste de familie(AP) (tur., 2006, dramã) 8:45
Campionul(AP) (isr., 2006, dr. romantic., col., a-n)
9:30 Teleshopping (promo) 10:00 Draga mea prie-
tenã(AP) (2011, divertisment) 12:30 ªtirile Kanal
D (emis. info.) 13:15 Te vreau lângã mine(AP) (2010,
reality show) 14:45 Teleshopping (promo) 15:30
Inima nu respectã reguli(AP) (tur., 2009, s. dr.) 16:45
Teo Show(AP) (2013, divertisment) 18:45 ªtirea zilei
(emis. info.) 19:00 ªtirile Kanal D (emis. info.) 20:00
Feriha(AP) (tur., 2011, s. dr.) 22:15 WOWbiz(12)
(2012, divertisment)
Diva Universal
7:00 Haven(AP) (can., 2010, s. tv, sezonul 1, episo-
dul 4)  8:00 Hercule Poirot: Crimã în
Mesopotamia(12) (engl., 2001, f. pol.) 10:00
Camerista din Manhattan(AP) (sua-mex., 2011, s.
rom., sezonul 1, episodul 30) 11:00 Neveste dispe-
rate(AP) (sua, 2004, s. com., sezonul 2, episodul 7)
12:00 Ofiþeri începãtori(AP) (can., 2010, s. tv,
sezonul 3, episodul 12) 13:00 În mintea criminalu-
lui(12) (sua, 2008, s. poliþist, sezonul 2, episodul 18)
14:00 Haven(AP) (can., 2010, s. tv, sezonul 1, episo-
dul 5) 15:00 Neveste disperate(AP) (sua, 2004, s.
com., sezonul 2, episodul 8) 16:00 Camerista din
Manhattan(AP) (sua-mex., 2011, s. rom., sezonul 1,
episodul 31) 17:00 Hercule Poirot: rãul de sub
soare(12) (engl., 2001, f. pol.) 19:00 Ofiþeri începã-
tori(AP) (can., 2010, s. tv, sezonul 3, episodul 13)
20:00 În mintea criminalului(12) (sua, 2008, s.
poliþist, sezonul 2, episodul 19) 21:00 Jurnalele vam-
pirilor(15) (sua, 2009, s. avent., episodul 1) 22:00
Soþia perfectã(12) (sua, 2009, s. tv, sezonul 5, episo-
dul 5) 23:00 Stewardesa(12) (sua, 2003, com. rom.)
1:00 Camerista din Manhattan(AP) (sua-mex.,
2011, s. rom., sezonul 1, episodul 31) 2:00 Neveste
disperate(AP) (sua, 2004, s. com., sezonul 2, episo-
dul 8) 3:00 Hercule Poirot: rãul de sub soare(12)
(engl., 2001, f. pol.)
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www.ifz.ro

Crem;nit sau
creme; f[cut

`n cas[
Ingrediente<
o por\ie aluat foietaj

f[cut `n cas[, 2 litri lapte,
250g amidon, 6 g[lbenu;uri,
500g zah[r, 2 p[stai de
vanilie, 250ml sm]nt]n[
pentru fri;c[, 80g (un plic)
zah[r pudr[ vanilat pentru
pudrat creme;ul

Mai ̀ nt]i ;i mai ̀ nt]i tre-
buie s[ ̀ ncingem cuptorul la
200°C ;i s[ `mp[r\im alua-
tul foiatej `n 2 p[r\i egale,
din care `ntindem 2 foi de
cca 1 cm grosime, pe care le
coacem pe fundul t[vii cup-
torului. Nu trebuie s[
ungem tava cu nimic, pen-
tru c[ aluatul e pe baz[ de
unt, foarte mult unt, a;a c[
nu se lipe;te. Coacem foile
p]n[ cresc frumos ;i sunt
rumenite.

Separat, `n 500ml de
lapte, desfacem amidonul,

respective amestec[m cu
telul p]n[ nu mai sunt
cocoloa;e, apoi ad[ug[m
g[lbenu;urile, pe r]nd,
amestec]nd dup[ fiecare.
~ntr-o oal[ mare, cu fundul
dublu sau a;ezat[ pe o plit[,
ca s[ ne asigur[m c[ nu
ardem/afum[m crema,
punem restul de lapte,
miezul de la p[st[ile de
vanilie ;i zah[rul. Ameste-
c[m bine, la foc mic, p]n[
tot zah[rul e topit ;i laptele
e cald, apoi ad[ug[m
amestecul de g[lbenu;uri ;i
amidon. Tragem oala de pe
foc ;i amestec[m energic cu
telul p]n[ amestecul de ami-
don e perfect `ncorporat `n
lapte ;i punem din nou oala
pe foc. Continu[m s[ fier-
bem crema la foc mic,
amestec]nd `n continuu cu
telul, exact ca la budinc[.
~ncet, ̀ ncet, crema ̀ ncepe s[

se `ngroa;e ;i continu[m s[
amestec[m p]n[ cap[t[ con-
sisten\[ ;i ne este tot mai
greu s[ amestec[m cu telul.
Tragem oal[ de pe foc ;i
continu[m s[ amestec[m
p]n[ crem[ `ncepe s[ se
r[coreasc[, apoi o acoperim
cu o folie, ca s[ nu fac[
crust[ ;i o l[s[m s[ se
r[ceasc[ de tot. Urmeaz[
apoi s[ umplem foile. Eu
prefer s[ pun c]te un strat de
crem[, apoi las s[ se
`nt[reasc[ pu\in, apoi pun
alt strat de crem[. Practic,
pun]nd crema strat cu strat
e mai u;or s[ o “cl[dim” ;i
ne asigur[m c[ nu curge
c]nd t[iem creme;ul. Peste
crem[ vine un strat de fri;c[
b[tut[ foarte bine, apoi a
doua foaie. L[s[m creme;ul
`n frigider peste noapte,
apoi `l pudr[m cu zah[r
pudr[ `nainte de servire.
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URGENT! Cedez credit
ipotecar/ v]nd apartament cu
4 camere, 2 b[i, 90 mp, ultra-
finisat, mobilat, etaj 2, Baia
Sprie, zona central[. Telefon<
0745 697 565. (s)

V]nd teren intravilan la ie-
;irea din Rus spre Ungura; 60
ari, posibil parcelare 15 ari,
ap[, gaz, curent. Tel<
0744113227. (s)

 ~nchiriez sal[ compatibi-
l[ pentru amenajarea unui
service auto.  Inf. tel. 0745-
565517 (s)

V]nd Audi A3, an fabrica\ie
2005, albastru, motorin[, ABS,
`nc[lzire scaune, geamuri elec-
trice, dublu climatronic. Pre\
7.300 euro. Inf. Tel.
0751.350.013. (s)

V]nd Renault Clio tuning,
motor 1.390 cmc benzina, 55
kw (75 cai), fabricatie 04/1999,
3 u;i, negru metalizat, 170.000
km, geamuri electrice, 2
airbaguri, ̀ nchidere centraliza-
t[ cu telecomand[, jante alu-
miniu, trapa, radio cu USB.
Tel< 0744-154.158 (s)

Execut la cele mai bune
pre\uri, cu garan\ia calit[\ii,
mont[ri u;i interioare/exte-
rioare. Tel< 0740 236 637. (s)

Medita\ii la limba rom]n[,
limba francez[ ;i limba en-
glez[. Alege cea mai bun[
preg[tire pentru copilul t[u,
at]t la examenul de
Bacalaureat (clasele X,XI,XII)
c]t ;i la Testele Na\ionale
(clasele VII-VIII). Telefon
(0748) 571 629 (Alexandra).(s)

Constructor finisor execut<
plac[ri polistiren, zid[rii, ten-
cuieli, faian\[ri, gresie, ;ape,
glet etc. Pre\ negociabil. Caut
lucr[ri ;i `n \ar[ ;i extern,
str[in[tate. Tel< 0753 927 569.
(9p)

Execut instala\ii electrice la
pre\uri convenabile. Telefon<
0752 388 606 (s)

V]nd \uic[ de mere, calitate
foarte bun[, pre\ avantajos. Re-
la\ii la telefon 0762.210.816 (s).

V]nd rochie de mireas[
f[cut[ la comand[. Rochia este
tip siren[, cu pietre ;i dantel[,
talie 60 cm. Pre\ negociabil.
Informa\ii la tel. 0748.628.225,
dup[ ora 18.00 (9p)

V]nd cas[ la C[rbunari,
jude\ Maramure;, 14 km de
Baia Mare, casa 30 mp,
`nsemn]nd buc[t[rie, o camer[
;i hol, + 2 anexe `nsemn]nd
funda\ie turnat[ de 10/10 + o
anex[ ridicat[ `n c[r[mid[ pt.
;ur[ ;i 2 camere ;i o c[mar[ dar
nu este gata, 30 ari teren cu

pomi fructiferi, se poate si
arabil> f]nt]n[ `n curte, ap[,
gaz la poart[> la ;oseaua prin-
cipal[. Pre\ 28.000 Euro nego-
ciabil.

V]nd garaj metalic. Tel<
0723 880 256. (s)

V]nd balo\i f]n. Tel< 0741
054 075, 0752 860 208. (s)

DIVERSE

AUTO

~NCHIRIERI

TERENURI

4 camere

Pia\a imobiliar[
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Talon de mica publicitate
50 bani 
Nume ;i prenume<

Buletin de identitate, seria< nr.

Text anun\<

Completezi un talon
;i c];tigi

Nume ...........................................................   
......................................................................
Prenume ......................................................
......................................................................
BI/CI seria .......... nr. ...................................
Adresa ..........................................................
......................................................................
Confirm[m participarea la concurs.

Tragerea la sor\i va avea loc
în 28 februarie 2014.

Acest talon se depune o dat[
cu anun\ul de mic[ publicitate.

Data depunerii talonului<

..................................................

Completezi un talon
;i c];tigi 

Nume ...........................................................
.......................................................................
Prenume ......................................................

........................................................................
BI/CI seria ............ nr. .................................
Adresa ..........................................................

........................................................................
Confirm[m participarea la concurs.

Tragerea la sor\i va avea loc
în 28 februarie 2014.
Acest talon se p[streaz[

de c[tre participant.

Data depunerii talonului<

..............................................

Valabil numai pentru
persoane fizice

Talonul decupat se poate depune la sediile agen\iilor din< Baia Mare, Bd. Bucure;ti nr. 23 A/1>

SIGHET, Pia\a Libert[\ii nr. 24, BAIA SPRIE, Str. Gutinului nr. 15, de luni-vineri, `ntre orele 800-1600

5.000 lei vechi
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Telefoane utile 
Apel unic de urgen\[< 112 
Administra\ia Finan\elor Publice<

0262-214787 
Agen\ia pentru Ocuparea For\ei

de Munc[< 0262-227829 
Agen\ia pentru Presta\ii Sociale<

0262-212221,
0262-212051, 0262-213260 

Agen\ia Tarom< 0262-221624
Autogar[ Baia Mare<

0262-221777 
Autogar[ Sighetu Marma\iei<

0262-311512, 0262-312488 
Berg Gaz Sistem Sighet<

0262-310000 
Biroul de Pa;apoarte<

0262-212275 
Biroul Regim Permise Auto

;i Certificate de ~nmatriculare<
0262-212211 

Biroul Vamal Baia Mare<
0262-276327, 0262-286960 

Casa Jude\ean[ de Pensii<
0262-227493 

CEC< 0262-226305  
Centrul Militar< 0262-211088 
Informa\ii CFR< 952, 0262-220952 
Deranjamente Romtelecom< 1921 
Deranjamente Electrica< 0262-929 
Direc\ia Jude\ean[ 

de Eviden\[ a Persoanelor<
0262-211880

Direc\ia de Asisten\[ Social[<
0262-217009 

Direc\ia General[ a Finan\elor<
0262-205150 

Direc\ia de Munc[< 0262-211443
Drusal< 0262-223004,
E. ON Gaz SA< 0800800928,

0265200928 
Energoterm SA< 0262-276266,

0262-275688 

Garda Financiar[< 0262-218139 
Inspectoratul Jude\ean

`n Construc\ii Baia Mare<
0262-211837 

Inspectoratul Jude\ean de Jandarmi<
0262-277494, 0262-229956 

Inspectoratul Jude\ean de Poli\ie<
0262-207604, 0262-207613 

Inspectoratul Teritorial
de Munc[< 0262-218837  

Jandarmerie< 0262-277494,
0262-229956 

Informa\ii numere clien\i
Romtelecom< 118.932
(0,37 €/apel + 0,37 €/min cu TVA) 

Oficiul de Cadastru< 0262-221587,
0262-221007 

Oficiul Jude\ean pentru Protec\ia
Consumatorilor<
0262-218887 

Poli\ia Municipiului Baia Mare<
0262-217206, 0262-217059 

Inspectoratul :colar< 0262-212114 
Poli\ia Municipiului Sighetu

Marma\iei< 0262-311006 
Poli\ia de Frontier[< 959 
Pompieri< 112, 0262-211212,

0262-211213 
Prefectura Maramure;<

0262-215001, 0262-215002 
Prim[ria Baia Mare<

0262-211001, 0262-211002 
Prim[ria Sighet<

0262-311001, 0262-312396 
Protec\ie Civil[< 982 
Salvare< 961 
Serviciul Antidrog< 0262-215934 
Serviciul Public Comunitar Local

de Eviden\a Persoanelor< 0262-
207960 

Serviciul Public Salvamont<
0 Salvamont (0725-826668)

Spitalul Jude\ean< 0262-275340 
Urbis< 0262-213825 

Spitalul de Boli Infec\ioase< 0262-
216601 

Vital SA< 0262-211824 

Program casierii 
E.ON GAZ Baia Mare

abona\i casnici< zilnic, 9.00-17.00
ELECTRICA

luni-vineri, 8.00-16.00

Farmacii de gard[
Farmacia “Helena”<

Bd. Republicii nr. 1, tel. 276755,
deschis[ non-stop

Farmacia “Cardio”<
str. G. Co;buc nr. 48, tel. 218333,
deschis[ non-stop

Farmacia “Some;an”<
str. P[;unii nr. 2/30, tel. 277550,
deschis[ non-stop

Gramul de aur       137.6798 lei
Dolarul australian 2.9529 lei
Dolarul canadian 2.9879 lei
Francul elve\ian 3.6655 lei
Lira sterlin[ 5.4630 lei
100 Forin\i maghiari       1.4517 lei
Leul moldovenesc 0.2434 lei
Leva bulg[reasc[ 2.2913 lei
Hryvna ucrainean[ 0.3865 lei

1 EURO
4.4813  lei

1 Dolar SUA 
3.2721  lei 

€
$

Curs valutar

de Maramure;
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~ntr-o declara\ie
politic[ f[cut[ `n
Parlament, deputatul
PC de Sighet,
Cornelia Negru\
a oferit colegilor
posibile explica\ii
privind tragedia
din Mun\ii Apuseni. 

Problema dot[rilor struc-
turilor Ministerului Afa-
cerilor Interne r[m]ne una
arz[toare, ̀ n ciuda anumitor
progrese f[cute `n ultima
perioad[. ''Din cauza lip-
surilor de tot felul, cred c[
nu putem emite preten\ii
`ndrept[\ite pentru ca statul
rom]n s[ poat[ gestiona cu
rezultate pozitive eveni-
mente tragice cum au fost
accidentul din Mun\ii
Apuseni, o adev[rat[ tra-
gedie! Dincolo de drama-
tismul scenelor din 20 ia-
nuarie, incidentul aviatic ̀ n
care au murit profesioni;ti ;i
oameni de viitor ai acestei
\[ri ne-a ar[tat limitele pe
care Rom]nia, ca stat ;i
institu\ii, le are `n admi-
nistrarea unor probleme de
urgen\[ capital[. De fapt,
este vorba despre func\io-
narea institu\iilor statului,
despre colaborarea inter-
institu\ional[, ;i despre
necesitatea unui „cap
limpede”, a unei persoane
care s[ dispun[ ac\iunile ;i

s[ le urm[reasc[. Mi s-a
p[rut nefiresc, `n contextul
nefericitului accident, s[
d[m vina pe lipsa lui Raed
Arafat din \ar[! A;a ceva mi
se pare ilar ;i nepermis!
De;i to\i rom]nii ne dorim
interven\ii prompte ;i salva-
toare, mijloacele de care
dispune Rom]nia `n dome-
niul situa\iilor de urgen\[
sunt departe de a se ridica la
standardele europene.
Aceasta nu este o scuz[ a
b]lb]ielilor autorit[\ilor,

doar o completare necesar[.
Inten\ia MAI de a comple-
ta dotarea structurilor din
cadrul Ministerului Aface-
rilor Interne prin achizi-
\ionarea a aproximativ 100
de autoturisme, din gama
4x4 ;i 4x2, nu este suficient[,
dar este m[car un prim pas.
Pe fondul problemelor
financiare existente `n pre-
zent, consider c[ demersul
conducerii MAI este l[uda-
bil, iar punerea lui `n prac-
tic[ ar u;ura foarte mult

munca lucr[torilor care `;i
desf[;oar[ activitatea `n
zone greu accesibile. Acela;i
lucru ar trebui f[cut ;i la
nivelul SMURD, ISU, Salva-
mont ;i al celorlalte structuri
destinate salv[rii noastre ;i
a men\inerii unui climat de
siguran\[ a cet[\eanului.
P]n[ nu va fi prea t]rziu!'',
sus\ine deputatul Cornelia
Negru\, `n declara\ia de
pres[ f[cut[ zilele trecute la
Palatul Parlamentului. 

Amalia Babici Man
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Deputatul Cornelia Negru\ ofer[
posibile explica\ii ale tragediei 

din Apuseni!

''Am decis s[ m[ al[tur
unui grup de `nc[ 11 colegi
senatori, pentru ini\ierea
unei propuneri legislative
prin care s[ fie ajutate
familiile care nu au posibi-
litatea de a repatria cadavrele
celor dragi, pentru o ̀ nmor-
m]ntare cre;tineasc[, pe
p[m]nt rom]nesc. Astfel,
noi dorim ca `n lege s[ se
prevad[ faptul c[ statul
rom]n va acorda sprijin
financiar pentru repatrierea
cet[\enilor rom]ni deceda\i
`n str[in[tate, dac[ familiile
acestora fac dovada c[ nu
pot suporta cheltuielile de
repatriere'', sus\ine pre;edin-
tele interimar al Partidului
Mi;carea Popular[ Mara-
mure;.

Potrivit rapoartelor poli-
\iei, nu de pu\ine ori cet[\eni
rom]ni afla\i la munc[ `n
str[in[tate sf]r;esc drama-
tic, iar autorit[\ile din statele
respective au dispus inci-
nerarea sau `nhumarea
trupurilor celor deceda\i,
datorit[ faptului c[ familiile
acestora nu aveau posibili-

tatea financiar[ de a supor-
ta cheltuielile de repatriere.
'':tim cu to\ii c[ rom]nii
care muncesc `n str[in[tate
trimit mul\i bani `n \ar[
pentru famiilele lor ;i sunt
pl[titori de taxe ;i impozite
la bugetul de stat, `n
Rom]nia. De aceea, ei tre-
buie trata\i la fel ca orice
contribuabili din \ara noas-
tr[ ;i privi\i cu ̀ n\elegere ̀ n
situa\ii limit[, a;a cum sunt
decesele'', ;i-a `ncheiat
declara\ia politic[ senatorul
de Baia Mare, Ciprian
Rogojan.

Amalia Babici Man

Senatorul Rogojan militeaz[
pentru repatrierea

cadavrelor rom]nilor
Repatrierea corpurilor persoanelor decedate `n
afara grani\elor \[rii reprezint[ `nc[ o problem[
major[ pentru Rom]nia. Ne pretindem a fi
europeni, `ns[ legisla\ia noastr[ are ni;te
prevederi discre\ionare, aplicabile doar unor
categorii de cet[\eni rom]ni. Este descalificant
pentru \ara noastr[ s[ ignore faptul c[, sute de
corpuri ne`nsufle\ite ale unor cet[\eni rom]ni zac
ani de zile `n morgile din str[in[tate, a precizat
senatorul PMP de Maramure;, Ciprian Rogojan.

Cum se f[cea pres[ `n anii ‘90!

foto< Silviu Ghe\ie
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