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ACTUALITATE

Vioara lui Enescu, 
în concert umanitar
Violonistul Gabriel Croitoru a cântat pen-
tru copiii cu insufi enţă renală. Pagina 2

EVENIMENT

Premierele anului 2015
Judecător al Curţii Constituţionale urmă-
rit penal, 4 cereri de arestare pentru depu-
tatul Udrea. Paginile 6-7

SOCIAL

Un elev exmatriculat 
de la liceul „Şincai” 
reacţionează
Pedepsirea celor 61 de elevi de la „Şin-
cai” pentru postările la adresa profesori-
lor făcute pe Facebook nu a oprit scanda-
lul de la una dintre cele mai bune şcoli 
din oraş. Pagina 3

Dacă aveţi informaţii care pot constitui o ştire, scrieţi-ne pe adresa redactia@monitorulcj.ro

Monitorul de Cluj l-a intervievat pe șeful Clinicii de Ginecologie Dominic Stanca 
din Cluj-Napoca despre creșterea spectaculoasă a numărului de nașteri din ultimii 
ani, dar și despre problema copiilor care vin prematur pe lume. Pagina 3

2014 a fost anul cu cei mai mulți copii născuți în ultimul sfert de veac

Anul nașterilor

ACTUALITATE

Astăzi începe simularea probei 
de Limba Română pentru Bac

POLITICĂ

Parlamentul votează azi numirea 
lui Eduard Hellvig la şefia SRI

Simularea probelor scrise ale 
examenului de bacalaureat na-
ţional pentru elevii claselor a 
XI-a şi a XII-a debutează astăzi 
cu proba de Limba şi literatura 
română, afi şarea rezultatelor ur-
mând să se facă în 12 martie.

Potrivit calendarului stabilit 
de Ministerul Educaţiei, simu-
larea probelor scrise ale exa-
menului de bacalaureat pentru 
elevii claselor a XI-a şi a XII-a, 
din anul şcolar 2014-2015, în-
cepe luni cu proba Limba şi li-
teratura română, informează 
Mediafax.

Următoarea probă, de Limba 
şi literatura maternă este pro-
gramată marţi (3 martie), iar 
proba obligatorie a profi lului va 
fi  susţinută miercuri (4 martie).

Simularea probelor scrise se 
va încheia vineri (6 martie) cu 
proba la alegere a profi lului şi 
specializării, pe care o vor sus-
ţine doar pentru elevii claselor 
a XII-a.

Afi şarea rezultatelor se va fa-
ce în 12 martie.

Simularea pentru bacalau-
reat la clasa a XI-a a fost or-
ganizată pentru prima oară în 
anul 2014, cu scopul de a fa-
miliariza elevii cu rigorile u-
nei evaluări naţionale, respec-
tiv a unui examen de bacala-
ureat naţional.

Rezultatele obţinute la simu-
lările naţionale nu vor fi  trecu-
te în catalog, dar vor fi  analiza-
te la nivelul fi ecărei unităţi de 
învăţământ.

Plenul Parlamentului va vo-
ta, în cursul zilei de astăzi, în 
şedinţă comună a celor două Ca-
mere, numirea lui Eduard Hell-
vig la şefi a Serviciului Român de 
Informaţii (SRI), după validarea 
acestuia în comisia de speciali-
tate pentru controlul Serviciului, 
la propunerea preşedintelui Kla-
us Iohannnis.

Tot astăzi, plenul reunit va 
adopta hotărâri de modifi care 
a componenţei Comisiilor de 
cod electoral şi de revizuire a 
Constituţiei, dacă PNL şi PSD 
ajung cu negocierile la un 
punct comun, informează Me-
diafax.

Birourile Permanente ale Ca-
merelor au decis, miercurea tre-
cută, la propunerea PSD, ca şe-

dinţa de aprobare a lui Eduard 
Hellvig ca director al SRI să ai-
bă loc luni, începând cu ora 
16:00.

Comisia de control al activi-
tăţii SRI avizase, cu o zi în ur-
mă, favorabil nominalizarea 
acestuia la şefi a Serviciului, la 
propunerea preşedintelui Klaus 
Iohannis, fi ind înregistrate 7 vo-
turi „pentru” şi unul „împotri-
vă”. Cu această ocazie, Eduard 
Hellvig a declarat că soţia sa nu 
este „încântată” de perspectiva 
salariului de şef al serviciului in-
tern de contraspionaj.

„E o schimbare fi nanciară. 
Astea sunt discuţiile care le am 
acasă, într-adevăr. Vă confi rm 
acest lucru. Soţia nu este foarte 
încântată”, a spus Hellvig.
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A de zile de când prefectul Gheorghe Vuşcan a luat act de 

demisia preşedintelui Consiliului Judeţean Horea Uioreanu.

CÂND ORGANIZAŢI ALEGERILE 
PENTRU CONSILIUL JUDEŢEAN ?

Potrivit Legii administraţiei publice locale, termenul pentru alegerea noului preşedinte al Consiliului Judeţean este de 90 de zile de la constatarea vacantării postului.

Combinatul social de la Câmpia Turzii 
a eșuat ! Cine poartă vina ?
Proiectul întreprinderii sociale de la Câmpia Turzii nu se mai poate face: banii au ajuns prea târziu. Pagina 5
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Aproape jumătate dintre 

copii nu ar şti cui ar tre-

bui să se adreseze în 

cazul în care ar fi  folosiţi 

pentru producerea unor 

materiale pornografi ce 

sau ar fi  exploataţi prin 

muncă, informează un 

comunicat al Organizaţiei 

Salvaţi Copiii remis vineri 

Agerpres.

Potrivit raportului de cer-

cetare „Cunoaşterea, impor-

tanţa şi respectarea drepturi-

lor copilului în România – Opi-

niile elevilor”, realizat de Or-

ganizaţia Salvaţi Copiii, se ara-

tă că a crescut semnifi cativ 

nivelul declarat de intoleran-

ţă a copiilor faţă de copiii 

romi, copiii cu dizabilităţi fi -

zice, cei cu dizabilităţi minta-

le uşoare, cei seropozitivi, pre-

cum şi faţă de copiii din in-

stituţiile de plasament. Cea 

mai îngrijorătoare creştere a 

intoleranţei se remarcă în re-

laţie cu copiii cu HIV/SIDA, 

fapt ce se corelează cu nive-

luri scăzute de informare cu 

privire la această tematică, ca-

uzate de numărul mic de ac-

ţiuni de informare sau chiar 

de absenţa acestora, aproape 

50% dintre ei nefi ind de acord 

să aibă coleg de clasă un co-

pil infectat cu HIV/SIDA.

„Întrebaţi dacă ar şti cui să 

ceară ajutorul dacă ei sau pri-

etenii lor s-ar confrunta cu di-

ferite forme de violenţă, între 

31% şi 47% dintre elevi ne-au 

spus că nu ar şti la cine să 

apeleze. Mai mult, inclusiv în 

rândul elevilor care au spus 

că ştiu cine i-ar putea ajuta, 

nivelul de informare pare să 

fi e unul scăzut, pentru că apro-

ximativ 15% dintre aceştia nu 

pot menţiona sau nu menţio-

nează nicio instituţie sau per-

soană căreia s-ar adresa. A-

ceste procente ne arată că, de 

fapt, numărul elevilor care nu 

dispun de informaţiile nece-

sare pentru a se proteja şi a-şi 

apăra drepturile este îngrijo-

rător de mai mare, ceea ce fa-

ce ca aceşti copii să aibă ne-

voie să primească informaţi-

ile şi sprijinul adecvat pentru 

a şti cum să reacţioneze!”, a 

declarat Gabriela Alexandres-

cu, preşedintele executiv al 

Organizaţiei Salvaţi Copiii, în 

documentul citat.

În cadrul seminarului or-

ganizat joi, la care au partici-

pat reprezentaţi din Ministe-

rul Justiţiei, Ministerul Edu-

caţiei şi Cercetării Ştiinţifi ce, 

Serviciul Prevenire din cadrul 

Direcţiei Generale de Poliţie 

Bucureşti, Asociaţia pentru 

Dialog şi Solidaritate a Avo-

caţilor şi Salvaţi Copiii, a fost 

abordată şi tematica educaţi-

ei juridice, având în vedere că 

aceasta poate contribui major 

la creşterea capacităţii copii-

lor de a-şi folosi şi proteja 

drepturile. Cu aceasta ocazie, 

Salvaţi Copiii a lansat trei ma-

nualele pentru adolescenţi şi 

un ghid pentru facilitatori, ca-

re formează pachetul de re-

surse educaţionale "Adoles-

cenţii – drepturi şi legi”.

Instituţiile prezente la eve-

niment au convenit dezvolta-

rea unui parteneriat extins, în 

cadrul căruia să fi e utilizate 

şi resursele educaţionale „Ado-

lescenţii – drepturi şi legi”.

Prin acest pachet de resur-

se se contribuie la creşterea 

informării şi conştientizării 

adolescenţilor, dar şi la dez-

voltarea abilităţilor lor de a 

acţiona atunci când drepturi-

le le sunt încălcate sau igno-

rate. Resursele vizează tema-

tica drepturilor copilului şi cu-

noaşterea legilor, detaliind su-

biecte precum: ce înseamnă 

„a fi  copil”, dreptul la protec-

ţie împotriva violenţei şi con-

tactul adolescenţilor cu legea.

Pachetul de resurse educa-

ţionale a fost elaborat în ca-

drul proiectului „Educaţie Ju-

ridică pentru Copii – Resurse 

Adaptate” (C.L.E.A.R.: 

Children's Legal Education – 

Adapted Resources), coordo-

nat de Salvaţi Copiii România 

şi implementat cu sprijinul fi -

nanciar al Programului pentru 

Drepturi Fundamentale şi Ce-

tăţenie al Uniunii Europene.

Copiii nu ştiu cui să ceară ajutor atunci 
când le sunt încălcate drepturile

Violonistul Gabriel 

Croitoru a susţinut ieri, 

alături de vioara Guarneri 

a lui George Enescu, un 

concert extraordinar pen-

tru sprijinirea copiilor şi 

tinerilor cu insufi cienţă 

renală cronică.

Gabriel Croitoru a cântat 

la Cluj «Anotimpurile» de An-

tonio Vivaldi şi Astor Piaz-

zolla. Acest regal muzical a 

avut ca scop strângerea de 

fonduri pentru 100 de copii şi 

tineri cu insufi cienţă renală 

cronică tratată prin hemodia-

liză, dializă peritoneală şi 

transplant renal îngrijiţi de 

Asociaţia pentru Solidaritate 

şi Empatie «Claudia Safta», 

fundaţie de caritate care este 

şi organizatorul evenimentu-

lui umanitar, potrivit unei in-

formare transmisă de Primă-

ria Cluj-Napoca.

„Am fost onorat de invi-

taţia foarte talentatului diri-

jor clujean Adelin Cătinean 

de a concerta la Cluj pentru 

a susţine alături de sute de 

clujeni, copiii cu suferinţe 

cronice de rinichi a căror via-

ţă scurtă şi plină de suferin-

ţă depinde de un aparat. Sper 

din tot sufl etul ca iubitorii 

de muzică cultă din Cluj, dar 

şi oameni cu dare de mână 

să umple până la refuz su-

perba sală Auditorium Ma-

ximum şi să le oferim aces-

tor tineri care îşi suportă cu 

atâta demnitate suferinţa o 

dovadă puternică de solida-

ritate şi empatie”, a declarat 

Gabriel Croitoru.

La rândul său, preşedinte-

le Asociaţiei pentru Solidari-

tate şi Empatie Claudia Safta, 

Emanuel Ungureanu, spune 

că acest eveniment cultural şi 

caritabil se potriveşte cu titlul 

de Capitală Europeană a Ti-

neretului, pe care Cluj-Napo-

ca îl deţine în acest an.

„Mă bucur din sufl et că 

doi artişti de excepţie, ma-

estrul Gabriel Croitoru, dar 

şi excelentul dirijor clujean 

Adelin Cătinean alături de 

22 de instrumentişti extraor-

dinar de talentaţi şi-au des-

chis inima şi prin muzică de 

foarte bună calitate invită 

clujenii la începutul acestei 

primăveri să vină la un con-

cert umanitar în benefi ciul 

a peste 100 de copii cu insu-

fi cienţă renală cronică trata-

tă prin hemodializă, dializă 

peritoneală şi transplant re-

nal. (...) Fără doar şi poate 

acest eveniment, cultural şi 

umanitar deopotrivă, se în-

cadrează perfect în ceea ce 

trebuie să fi e «Clujul Capita-

lă Culturală a Tineretului – 

2015», tineri artişti, cântă 

pentru copii şi tineri sufe-

rinzi”, a menţionat Emanu-

el Ungureanu.

Vioara lui George Enescu, 
în concert umanitar
Violonistul Gabriel Croitoru a cântat pentru copiii cu insuficienţă renală.



luni, 2 martie 2015 actualitate.monitorulcj.ro 3

Pedepsirea celor 61 de 

elevi de la Liceul 

„Gheorghe Şincai” din 

Cluj-Napoca pentru glu-

mele făcute la adresa pro-

fesorilor pe Facebook nu 

a oprit scandalul de la 

una dintre cele mai bune 

şcoli din oraş.

Alex Hosu, elevul de la Li-

ceul „Gheorghe Şincai” din 

Cluj care a creat grupul de Fa-

cebook unde au fost publica-

te fotografi i cu profesori, în-

soţite de injurii şi comentarii 

ironice la adresa acestora, scrie 

pe blogul său că liceul este 

un „Auschwitz şcolar”, unde 

nu există libertate de expri-

mare.

Postarea elevului de clasa 

a XII-a fost distribuită pe Fa-

cebook şi a adunat numeroa-

se comentarii de susţinere. 

„Jos pălăria! Ceva trebuie 

schimbat!” sau „Un elev ca 

tine le dă lecţii jegoşilor nu-

miţi abuziv profesori. Bravo, 

Hosule!”, sunt doar două din-

tre comentarii.

„Mă frustrează neputinţa 

mea de a face ceva pentru toţi 

ceilalţi elevi care vor să nu mai 

vină 6-7 ore pe zi într-un Aus-

chwitz Şcolar. Şi, ca să fi e to-

tul şi mai mişto, trânteşte mi-

nisteru' şi un minunat ROFUIP 

(Regulament de Organizare şi 

Funcţionare a Unităţilor de În-

văţământ Preuniversitar – n.r.) 

în care se stipulează că elevii 

nu pot distribui materiale pu-

blicate în şcoli fără acordul di-

recţiunii. Implicaţia e simplă. 

Avem dreptul de a face mişto 

de defectele profi lor printr-o 

revistă? Da. Putem face asta? 

Depinde în întregime de direc-

ţiune. Şi ce direcţiune din mi-

nunata Românica va accepta 

să facem mişto de profi i din 

şcoală? Corect, niciuna. Trebu-

ie să ai directori foarte deschişi 

la minte ca să îşi accepte de-

fectele, iar asta e o problemă 

care mă afectează pe mine şi 

pe alţi elevi. Profi i şi directo-

rii prea plini de ei, care îşi ma-

nifestă autoritatea subminân-

du-ne nouă libera exprimare, 

dreptul de a avea dreptate şi 

care nu ne învaţă mai nimic 

TREBUIE SĂ DISPARĂ. Sim-

plu”, a scris Alex Hosu pe blog.

Profesorii de la Şincai, 
asemănaţi cu extremiştii 
de la Charlie Hebdo

În aceeaşi postare, elevul 

recunoaşte că el este cel care 

a înfi inţat grupul de pe Face-

book pe care au fost postate 

fotografi i şi comentarii ironi-

ce sau defăimătoare la adre-

sa profesorilor, 61 de elevi pri-

mind sancţiuni disciplinare în 

urma scandalului creat.

„Acei oameni care ne iau 

dreptul la libera exprimare cu 

ameninţări nu sunt cu nimic 

mai diferiţi decât extremiştii 

de la Charlie Hebdo”, a mai 

scris elevul pe blog.

Alex încearcă să motiveze 

nevoia elevilor de a-i critica 

pe profesori prin lipsa de di-

alog cu aceştia în anumite 

probleme în care se simt ne-

dreptăţiţi.

„Dacă toţi profi i ar fi  buni, 

atunci nu aş mai avea subiect 

de discuţie. Dacă toţi profi i 

ar fi  oameni de calitate, care 

au ajuns pe merit la catedră, 

nu mi-aş dedica o oră din via-

ţă spunând tuturor ce jalnic 

e sistemul de învăţământ ro-

mânesc şi cum am ajuns eu 

să fi u auto-didact pentru că 

nu mai suport ipocrizia «li-

ceului meu de prestigiu»”, 

scrie Alex.

Un elev sancţionat de la „Şincai” ripostează: liceul e „Auschwitz”
O altă pagină de Facebook

„Memes Șincai” a fost șters la puţin timp înainte de începe-
rea anchetei profesorilor. Sâmbătă, a apărut o pagina de 
Facebook publică având denumire semănătoare – „Șincai 
Memes”. Motto-ul acestei pagini este „Spune nu cenzurii”. 
Spre deosebire de grupul de la care a pornit scandalul și ca-
re era privat, această pagină de Facebook este publică.

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Prof. univ. dr. Dan Mihu, 

şeful Clinicii de 

Ginecologie Dominic 

Stanca din Cluj-Napoca 

vorbeşte în interviul pen-

tru Monitorul de Cluj despre 

creşterea spectaculoasă a 

numărului de naşteri, 

despre copiii care vin pe 

lume prematur şi despre 

miracolul naşterii.

Reporter: Câte naşteri s-au 
înregistrat anul trecut la 
Clinica Dominic Stanca?

Prof. univ. dr. Dan Mihu: 
În anul 2014 am înregistrat un 

număr record de naşteri. Es-

te cel mai mare număr de naş-

teri pe care l-am înregistrat în 

ultimii 25 de ani, de când lu-

crez eu în clinică, adică 3200 

de naşteri, mai multe cu 200 

decât în anul precedent. În 

2013, am depăşit pragul psi-

hologic de 3.000 de naşteri, 

am avut undeva la 3.100, iar 

în 2014 am depăşit 3.200.

În anii precedenţi lui 2013, 

au fost 2.800-2.900 de naşteri, 

dar oricum nu au fost 3.000. 

Practic, în ultimii doi ani am 

înregistrat peste 3.000 de naş-

teri, ceea ce este un număr 

foarte mare de naşteri în con-

textul acestei scăderi genera-

le a natalităţii în România.

Cum se explică acest nu-
măr mare de naşteri?

Putem să spunem că aceas-

tă creştere a numărului de naş-

teri din clinica noastră nu este 

un efect al creşterii natalităţii 

în România, ci este un efect al 

creşterii adresabilităţii.

Pe primele două luni, de-

ja avem aproximativ 500 de 

naşteri, ceea ce este foarte 

mult şi ne face să credem că 

şi anul acesta dacă vom con-

tinua cu 250 de naşteri pe lu-

nă înseamnă că la fi nalul anu-

lui vor fi  tot în jur de 3.000 

de naşteri.

Numărul de naşteri fi ind 
unul mare, cum faceţi faţă 
din punct de vedere al in-
frastructurii şi personalului?

Clinica are 75 de paturi pe 

obstetrică ginecologie, 12 pa-

turi la Terapie Intensivă şi 38 

de paturi la secţia de nou-năs-

cuţi. Nu este un număr foar-

te mare de paturi, dar reuşim 

să ne descurcăm. Sunt situa-

ţii când există aglomeraţie, 

noi trebuie să ne gândim că 

trebuie să fi m efi cienţi.

Ne confruntăm uneori în 

clinică cu aglomeraţia pentru 

că actul naşterii nu poate fi  

aproape deloc planifi cat. Sunt 

perioade în care în clinică nu 

există atâta adresabilitate pen-

tru că nu sunt atâtea naşteri 

şi apoi urmează trei-patru zi-

le în care numărul de naşteri 

este foarte mare şi uneori sun-

tem aglomeraţi şi avem difi -

cultăţi privind asigurarea unui 

circuit adecvat pentru pacien-

te. Au fost perioade în acest 

an în care au fost 50 de copii 

în secţia de copii pe 38 de pa-

turi, dar nu ai ce să faci, nu 

poţi amâna actul naşterii.

Care este frecvenţa naşteri-
lor prin cezariană?

 Aproximativ 35% din naş-

teri sunt prin cezariană. A-

ceastă cale de naştere este sta-

bilită de către echipă, există 

anumite indicaţii pentru care 

se face cezariana. Noi alegem 

acea cale de naştere care es-

te cu cele mai mici riscuri pen-

tru mamă şi copil într-un anu-

mit moment al evoluţiei sar-

cinii sau travaliului. Nu pu-

tem să spunem că cezariana 

este o modalitate de naştere 

complet lipsită de riscuri pen-

tru că dacă acest lucru ar fi  

fost dovedit de-a lungul tim-

pului, nu s-ar mai fi  recurs la 

naştere pe cale vaginală. 

Atunci, sigur că echipa care 

asistă naşterea trebuie să alea-

gă acea cale de naştere care 

este cu cele mai mici riscuri 

în acel moment pentru mamă 

şi pentru făt.

Au fost complicaţii la naş-
terile prin cezariană? S-a 
înregistrat vreun deces?

 Nu am avut incidente evi-

dente în anul 2014, nu a fost 

niciun caz de deces mamă şi 

nu au fost complicaţii severe 

legate de naşteri.

Există şi multă patologie 

obstetricală pentru că noi fi -

ind clinică universitară asigu-

răm asistenţa medicală şi pen-

tru teritoriile vecine judeţului 

Clujului.

Câţi din copiii care se nasc 
la Clinica Dominic Stanca 
vin pe lume prematur?

 Procentul de naşteri pre-

mature este de aproximativ 

10% din totalul naşterilor. 

Adresabilitatea noastră lega-

tă de naşterea prematură es-

te mai mare pentru că este 

statutul acesta de clinică u-

niversitară şi pentru că anu-

mite prematurităţi de grad 

mare, adică în general sarci-

nile sub 32-34 de săptămâni 

nu nasc în maternităţile din 

spitalele judeţene ci vin şi 

nasc aici datorită posibilită-

ţilor de îngrijire în secţia de 

nou-născuţi.

Aveţi cazuri mai speciale 
cu copii născuţi prematur?

 Performanţele pe care 

le-am înregistrat în acest do-

meniu sunt de evidenţiat, în 

sensul că reuşim să menţinem 

în viaţă în condiţii optime co-

pii care au o vârstă de gesta-

ţie foarte mică. Chiar acum 

avem copii născuţi la 28 de 

săptămâni, cu greutatea de 

1.000 de grame, la 27 de săp-

tămâni cu 700 de grame. Da-

torită mijloacelor de terapie 

intensivă care există acum îi 

putem menţine în viaţă.

Este la noi în secţie un nou 

născut pe care îl avem deja 

de două săptămâni, un copil 

extrem de preţios care a sur-

venit după multiple avorturi 

pe care le-a avut mama din 

cauza unei malformaţii uteri-

ne şi am reuşit să ducem a-

ceastă sarcină până la 27 de 

săptămâni şi are 700 de gra-

me. Copilul este într-o stare 

destul de bună. Nu putem să 

fi m extrem de optimişti, însă 

faptul că de două săptămâni 

este în viaţă şi nu a avut com-

plicaţii severe ne dă speranţa 

să credem că acest copil va fi  

un copil recuperat.

Avem un alt nou născut de 

900 de grame care are trei săp-

tămâni, născut la 28 de săp-

tămâni.

 Cât de importantă este latu-
ra umană în acest domeniu?

 Latura umană este cel mai 

important aspect. Un perso-

nal bine pregătit, devotat şi 

care îşi face treaba, colabora-

rea şi armonia în cadrul echi-

pei sunt cheia succesului.

Sunt multe lucruri care s-ar 

mai putea face şi aici. Nu avem 

de toate, dar putem să spunem 

că suntem la un anumit nivel 

la care putem să asigurăm o 

asistenţă medicală de bază în 

condiţii optime dacă ne rapor-

tăm la alte locuri. Nu ne pu-

tem compara cu clinicile pri-

vate sau cu cele din Occident, 

dar eu consider că oferim con-

diţii decente. Faptul că reuşim 

să asigurăm siguranţă pacien-

telor este cel mai important 

aspect, atât ele cât şi copiii lor 

se simt ocrotite şi cred că aces-

ta este motivul pentru care e-

le continuă să vină la noi.

Ce simte un medic atunci 
când ţine în braţe un copil 
nou născut?

 Naşterea este un miracol şi 

cred că noi ca şi medici obste-

tricieni avem privilegiul de a 

ne implica în acest miracol pen-

tru că suntem părtaşi poate la 

cea mai mare bucurie pe care 

o familie poate să o simtă şi nu 

spun lucruri mari şi nu cred că 

spun lucruri neadevărate pen-

tru că fi ecare realizăm că naş-

terea copilului este cel mai im-

portant moment al vieţii noas-

tre. Ori faptul că noi ne putem 

implica în acest moment este 

un lucru care ne creează o sta-

re de optimism şi faptul că noi 

nu ne confruntăm cu boala ci 

cu o stare de normalitate ne fa-

ce să avem un comportament 

diferit puţin de al celorlalţi co-

legi care se confruntă întotdeau-

na numai cu boala. Acest lu-

cru îţi oferă şi un sentiment de 

bucurie, dar şi multă respon-

sabilitate pentru că la fi nalul a-

cestui proces toată lumea aş-

teaptă un copil sănătos şi o ma-

mă sănătoasă.

Număr record de naşteri 
la Maternitatea „Dominic Stanca”
La Clinica de Obstetrică-Ginecologie din Cluj-Napoca se nasc în fiecare an tot mai mulţi copii, recordul 
din ultimii 25 de ani fiind înregistrat anul trecut.

Prof. univ. dr. Dan Mihu, şeful Clinicii de Ginecologie Dominic Stanca
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Preşedintele Forumului 

Democrat al Germanilor 

din România (FDGR), Paul 

Porr, care l-a însoţit pe 

şeful statului în vizita în 

Germania, a declarat, sâm-

bătă, că Angela Merkel „a 

avut cuvinte de laudă că 

justiţia românească 

lucrează“, însă a „criticat 

un pic Parlamentul“ pen-

tru că ridică selectiv imu-

nitatea parlamentarilor.

Întrebat dacă în Germania 

s-a discutat despre corupţia 

din România şi despre ceea 

ce se întâmplă în acest mo-

ment în ţară, Paul Porr a pre-

cizat că doar „tangenţial“ a 

fost atins subiectul.

Întrebat, de asemenea, da-

că s-a discutat despre vreo 

persoană anume din Româ-

nia care este în prezent cer-

cetată, Paul Porr a răspuns: 

„Evident că nu s-a discutat 

despre nume“.

Liderul FDGR a afi rmat în-

să că Angela Merkel a criticat 

„un pic“ Parlamentul.

„A fost un pic criticat Par-

lamentul, fără să se dea nu-

me, că încă selectiv se ridică 

imunitatea la unul sau la al-

tul“, a precizat Porr, adău-

gând: „Preşedintele nostru a 

tăcut în stilul lui caracteristic 

la remarcile astea“.

Întrebat dacă Angela Merkel 

a făcut referire la cazul Varujan 

Vosganian, Porr a precizat că 

nu s-au dat nume, dar Angela 

Merkel ştia că în anumite situ-

aţii Parlamentul a votat într-un 

fel şi în altele în alt fel: „Fără 

nume. Nici nu ştiu dacă ştia nu-

mele, dar ştia informaţia“.

România şi Bulgaria 
au intrat „un pic precoce“ 
în Uniunea Europeană

Paul Porr a mai declarat că 

una dintre principalele teme 

de discuţie a fost aderarea Ro-

mâniei la spaţiul Schengen, iar 

Angela Merkel ar fi  transmis 

că „România şi Bulgaria au in-

trat un pic precoce în UE“.

„Doamna Merkel spune că 

România şi Bulgaria au intrat 

un pic precoce în UE. După ce 

am intrat în UE, am lăsat-o un 

pic mai moale cu ce trebuia să 

facem în domeniul combate-

rii corupţiei şi, de aceea, ra-

poartele MCV erau aşa cum 

erau. Era o modalitate de a ne 

constrânge să ne facem lecţi-

ile pe care trebuia să le facem 

deja de câţiva ani“, a mai spus 

Paul Porr.

Acesta a mai afi rmat că pre-

şedintele Iohannis „a fost foar-

te tranşant în ceea ce priveşte 

pretenţia noastră de a intra în 

spaţiul Schengen“, iar Angela 

Merkel susţine acest demers.

Preşedintele Klaus Iohan-

nis s-a afl at, joi, într-o vizită 

ofi cială în Germania, în cur-

sul căreia a avut întrevederi 

cu omologul său german, 

Joachim Gauck, cu cancelarul 

Angela Merkel, cu preşedinte-

le Bundestagului, Norbert 

Lammert, cu conducerea Fo-

rumului Germano-Român. Can-

celarul german, Angela Mer-

kel, a declarat, joi, la Berlin, 

întrebată dacă se poate lua o 

decizie pe Schengen anul aces-

ta, în privinţa României, că nu 

poate promite, dar a remarcat 

ultimele rapoarte pozitive MCV 

pentru ţara noastră, subliniind 

că vor fi  discutaţi paşii urmă-

tori în acest sens.

Merkel a lăudat justiţia românească, 
dar a criticat Parlamentul

Anca M. COLIBĂŞANU 
politic@monitorulcj.ro

Vechiul PDL şi vechiul 

PNL au stabilit, la sfârşi-

tul săptămânii trecute, 

noua structură la nivel 

judeţean. Astfel, Colegiul 

director al fi lialei Cluj a 

noului Partid Naţional 

Liberal are 33 de membri.

Dintre aceştia, 16 sunt din 

PNL şi 17 din partea vechiu-

lui PDL. Fostul premier Emil 

Boc (foto) deschide lista foş-

tilor democrat-liberali care fac 

parte din conducere ca sim-

plu membru, dar înaintea ve-

chilor lideri PDL.

Noua structură

Co-preşedinţii rămân ace-

iaşi, mai exact Marius Nicoa-

ră din partea vechiului PNL şi 

Daniel Buda, din partea fostu-

lui PDL.

Astfel, cei 16 liberali sunt: 

Marius Nicoară, Mihai Seple-

can, Mircea Abrudean, Bog-

dan Costea, Zoltan Coraian, 

Dan Tarcea, Giacomo Dreoni, 

Marius Sabo, Horea Şulea, 

Mureşan Aurelia, Dorin Loji-

gan, Mihnea Iuoraş, Giulian 

Grosan, Adrian Oros, Elena 

Uioreanu, Radu Zlati.

Din Colegiul director al PNL 

Cluj fac parte şi 17 persoane 

din partea fostului PDL Cluj: 

Emil Boc, Daniel Buda, Alin 

Tişe, Alexandru Coroian, Tu-

dor Ştefănie Cristian Haiduc, 

Mircea Moroşan, Gabriela Ră-

doiu-Leş, Florin Stamatian, Pe-

tru Călian, Mariana Leş, Dan 

Gavrea, Vlad Bărbos, Radu Mo-

isin, Mihaela Suciu, Cosmin 

Todea şi Gheorghe Iancu.

De asemenea, există şi câ-

te trei membri supleanţi, atât 

din partea fostului PNL, cât şi 

din partea fostului PDL, secre-

tarul general al Comitetului Ju-

deţean al PNL Cluj este Florin 

Stamatian, secretarul general 

adjunct este Mircea Abrudean, 

iar funcţia de purtător de cu-

vânt al partidului este deţinu-

tă de senatorul Alin Tişe.

Boc s-a opus fuziunii

Fostul premier Emil Boc s-a 

împotrivit încă de la început 

fuziunii dintre PDL şi PNL, 

preferând să susţină Partidul 

Mişcarea Populară, al cărui ini-

ţiator a fost Traian Băsescu.

Înaintea alegerilor preziden-

ţiale din noiembrie 2014, Emil 

Boc, afl at la cel de-al treilea 

mandat de primar al Clujului, 

a avut mai multe declaraţii pu-

blice de susţinere a candida-

tului PMP Elena Udrea, el sem-

nând şi pe lista de susţinere a 

candidaturii acesteia la Preşe-

dinţie şi participând la mai 

multe acţiuni de campanie.

În opinia lui Boc, o soluţie 

mai bună pentru alegeri ar fi  

fost alianţa între partide. De al-

tfel, Boc nu a fost prezent la 

Congresul de fuziune din vara 

lui 2014 şi a susţinut că îşi men-

ţine opinia negativă privind „to-

pirea PDL în PNL”. Emil Boc a 

atras atenţia, în repetate rân-

duri că alianţa este soluţia pen-

tru alegerile prezidenţiale, şi nu 

fuziunea prin absorbţie.

Cine conduce noul PNL Cluj

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Europarlamentarul 

Monica Macovei a lansat 

ieri partidul M10, proiect 

construit pe programul 

cu care aceasta a candi-

dat la Preşedinţia 

României.

Europarlamentarul Moni-

ca Macovei a declarat, dumi-

nică, la evenimentul de lan-

sare a noului partid – M10 – 

( M la puterea 10 – n.r.), că 

în acest moment ne afl ăm în 

faţa „unui tsunami de corup-

ţie”, care trebuie distrus, ast-

fel încât „banii furaţi" să se 

întoarcă la cetăţeni.

„Noi (...) avem în faţă un 

val. O clasă politică de hoţi, 

de minciună, avem în faţă un 

tsunami de corupţie, de ho-

ţie din banii noştri. Noi ne 

luptăm cu valul, noi nu sun-

tem pe val, noi suntem în fa-

ţa valului (...) pe care vrem 

să-l distrugem, tot pentru ti-

ne, ca banii furaţi să se în-

toarcă la tine“, a declarat Ma-

covei, în discursul său, po-

trivit Agerpres.

Ce înseamnă M10

Macovei a spus că noul 

partid este singurul care mer-

ge pe „calea cea dreaptă“ şi 

a susţinut că această forma-

ţiune nu are nimic de a face 

cu actuala clasă politică.

„Astăzi se naşte partidul 

M la puterea 10. De «n» ori, 

nu numai de 10 ori, de «n» 

ori cuvântul «merit», cuvân-

tul «modernizare», cuvântul 

«muncă», cuvântul «morali-

tate», pentru că nu se poate 

face politică fără moralitate. 

Asta înseamnă, de fapt, «M»: 

înseamnă modernizarea Ro-

mâniei, bunăstarea Români-

ei şi a românilor prin moder-

nizare, înseamnă merit, în-

seamnă fi ecare la locul lui pe 

meritul lui, înseamnă mun-

că, înseamnă că tu îţi admi-

nistrezi banii câştigaţi cinstit, 

şi nu statul, înseamnă me-

diu, pentru că omul nu este 

călăul naturii, ci este protec-

torul naturii, şi înseamnă mul-

te alte lucruri minunate, ca-

re, iată, încep cu «m», de la 

«minune» “, a arătat Monica 

Macovei.

M10 la Cluj

Vineri, Monica Macovei s-a 

afl at la Cluj, pentru a se întâl-

ni cu simpatizanţii şi pentru a 

vorbi despre proiectul său.

Potrivit reprezentanţilor 

asociaţiei, fi liala de la Cluj-ca-

re a primit personalitate juri-

dică- are 500 de membri, iar 

la nivel naţional aceasta nu-

mără 3.000 de membri.

Unul dintre coordonatorii 

proiectului este clujeanul 

Adrian Papahagi, fi liala de la 

Cluj fi ind condusă de Clau-

diu Câmpean.

Din această asociaţie şi ul-

terior din partid nu poate fa-

ce parte oricine, mai exact nu 

se aprobă cereri din partea 

membrilor unor partide pre-

cum PRM, PPDD, PSD, PC. 

Finanţarea la viitorul partid 

se va face din cotizaţii şi do-

naţii, „care să refl ecte reali-

tatea”. În prezent cotizaţia la 

asociaţie este de 10 lei pe lu-

nă, dar la partid suma ar pu-

tea fi  mai mare.

„Cotizaţia va fi  stabilită de 

adunarea generală, dar tre-

buie să refl ecte realitatea, adi-

că nu va fi  o cotizaţie de un 

leu. Să nu ne prefacem 

acum…. Vrem să facem un 

partid care să fi e fi nanţat cin-

stit şi să poată funcţiona, co-

tizaţia va trebui să refl ecte 

necesităţile”, a spus Maco-

vei, la Cluj.

S-a lansat Partidul M10 al Monicăi Macovei
Macovei spune că partidul este singurul care merge pe „calea cea dreaptă“ şi că această formaţiune 
„nu are nimic de a face cu actuala clasă politică”.

Adrian Papahagi, Monica Macovei şi Claudiu Câmpean, la Cluj-Napoca
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Evoluţia leului, din peri-

oada analizată, a fost una 

agitată faţă de principale-

le valute.

Euro a început săptămâna 

la 4,4521 lei, maximul ultimei 

luni, creşterea fi ind cauzată 

de lipsa unui acord privind 

ajutorul fi nanciar pe care îl 

primeşte Grecia.

Anunţul făcut de CE, BCE 

şi FMI privind aprobarea lis-

tei de reforme economice pre-

zentate de Grecia, a detensi-

onat pieţele, iar media a scă-

zut miercuri la 4,4216 lei.

Ultimele două şedinţe au 

readus euro pe creştere, cur-

sul urcând vineri la 4,4381 lei.

Scăderea leului a fost pro-

vocată creşterea cererii de do-

lari, investitorii vânzând mo-

nedele considerate riscante, 

aşa cum este leul, dar şi de 

deprecierea lirei turceşti faţă 

de moneda americană, dato-

rată neînţelegerilor privind ni-

velul dobânzilor dintre preşe-

dintele ţării şi banca centrală 

a Turciei.

Piaţa s-a deschis vineri di-

rect pe scădere pentru leu, la 

4,43 lei, faţă de 4,42 lei la în-

chiderea de joi. Vânzarea de 

lei a dus euro la un maxim 

de 4,4440, iar tranzacţiile de 

la închidere se realizau la 

4,4350 – 4,4380 lei.

Dolarul american s-a miş-

cat între un minim de 3,8932 

lei, în 26 februarie, şi o creş-

tere spectaculoasă, vineri, la 

3,9515 lei, o medie mai mare 

fi ind atinsă în 27 ianuarie.

Francul elveţian a scăzut 

joia trecută la 4,1040 lei, cel 

mai mic curs începând cu 15 

ianuarie, atunci când Banca 

Elveţiei a decis să renunţe la 

pragul minim de 1,20 franci/

euro. Finalul perioadei a adus 

o creştere la 4,1664 lei, con-

secinţa deprecierii euro la 

1,061 franci.

În perioada următoare es-

te de aşteptat ca euro să fl uc-

tueze în culoarul 4,41 – 4,48 

lei, conturat de la începutul 

anului. BNR, a anunţat de mai 

mult timp, că acceptă mişcări 

ale cursului de până la 5% iar 

la sfârşitul anului trecut, gu-

vernatorul BNR declara că le-

ul „stă tolănit” şi că îşi doreş-

te fl uctuaţii mult mai ample 

ale raportului.

Perechea euro/dolar a fl uc-

tuat până joi între 1,1290 şi 

1,1390, pentru ca la fi nalul 

perioadei să scadă rapid pâ-

nă la 1,1176, pieţele america-

ne închizând la 1,1195 dolari.

Deprecierea euro se dato-

rează diferenţelor de politi-

că monetară de pe cele do-

uă maluri ale Atlanticului. 

Dacă BCE va începe de as-

tăzi un program amplu de 

injectare de lichidităţi, care 

are un volum lunar de 60 

miliarde de euro, şi se va în-

cheia cel mai devreme în sep-

tembrie 2016, Rezerva Fede-

rală americană se arată tot 

mai pregătită să ridice do-

bânda de la aproape 0%, ni-

vel stabilit în 2008.

Mişcare Fed se fundamen-

tează pe creşterea economiei 

SUA, care a înregistrat în ul-

timul trimestru din 2014 un 

avans de 2,2%, potrivit date-

lor publicate vineri de Depar-

tamentul pentru Comerţ.

Analiza cuprinde perioada 

23 – 27 februarie. R. G.

Leul a încheiat săptămâna în scădere

PIAŢA VALUTARĂ

Fitch Ratings a confi rmat 

ratingul României pentru 

datoriile pe termen lung 

în valută la nivelul BBB-, 

iar cel pentru datoriile în 

monedă locală la BBB, cu 

perspectivă stabilă, men-

ţionând perspectivele 

economice relativ poziti-

ve, apropiate de potenţial 

şi susţinute de politica 

monetară relaxată.

Confi rmarea ratingurilor 

şi perspectiva stabilă refl ec-

tă creşterea economică de 

anul trecut peste aşteptările 

Fitch şi faptul că producţia 

industrială şi comerţul de re-

tail continuă să susţină ce-

rerea internă, compensând 

creşterea mai lentă a expor-

turilor.

În luna septembrie a anu-

lui trecut, Fitch a revizuit în 

scădere creşterea economică 

pentru 2014, de la 2,8% la 

2,2%, dar a anunţat o estima-

re de creştere medie anuală 

de 3% pentru următorii doi 

ani. Prognoza anterioară era 

uşor mai optimistă decât ci-

frele curente publicate de agen-

ţia de evaluare.

Totodată, Fitch notează că 

o absorbţie peste aşteptări a 

fondurilor europene poate con-

tribui la accelerarea creşterii e-

conomice. În schimb, înrăută-

ţirea mediului economic extern 

şi/sau un proces mai rapid de 

dezintermediere al băncilor ar 

putea crea riscuri de încetinire 

a creşterii economice.

„Creşterea economică din 

România este susţinută în pre-

zent de politica monetară re-

laxată a Băncii Naţionale. Cu 

o dobândă de politică mone-

tară de 2,25%, există spaţiu 

ca BNR să ajusteze dobânzi-

le pentru a susţine stabilita-

tea preţurilor”, consideră 

Fitch. Preţurile scăzute ale a-

limentelor şi energiei au men-

ţinut infl aţia sub ţinta BNR de 

2,5% plus/minus 1%, dar 

Fitch estimează că revenirea 

treptată a cererii va spori pre-

siunile infl aţioniste, condu-

când la o infl aţie medie de 

1,1% în 2015 şi 2,3% în 2016.

Ratingurile obligaţiunilor 

negarantate în valută şi mo-

nedă locală au fost confi rma-

te la BBB-, respectiv BBB. Pla-

fonul de ţară a fost menţinut 

la BBB+, iar ratingul pentru 

datoriile pe termen scurt în 

valută la nivelul F3.

„Ratingurile României sunt 

susţinute de poziţia fi scală u-

şor mai bună decât a celorlal-

te state cu ratinguri BBB şi de 

perspectiva economică relativ 

pozitivă, PIB-ul fi ind aşteptat 

să crească aproape de poten-

ţial, în următorii doi ani”, po-

trivit Fitch.

Agenţia menţionează to-

tuşi că ratingul este constrâns 

de problemele structurale din 

economie, care continuă să li-

miteze evoluţiile pozitive din 

sectorul bancar, mediul de 

afaceri şi reducerea decalaje-

lor faţă de veniturile din sta-

te cu ratinguri mai ridicate.

Fitch anticipează pentru 

2015 un defi cit bugetar de 

1,5% din PIB, peste progno-

za guvernamentală de 1,2%, 

şi o pondere a datoriilor în 

PIB de 39%.

Economia românească, 
creștere de aproape 3% anual

Întreprinderea socială 

unde urmau să lucreze 

şomeri de la Combinatul 

Mechel Câmpia Turzii şi 

unde urmau să se produ-

că şoşoni pentru clăparii 

de schi nu se mai poate 

realiza, întrucât fi nanţa-

rea de 3,6 milioane de 

euro de la CE a ajuns prea 

târziu, iar banii vor fi  

returnaţi.

Directorul Agenţiei Judeţe-

ne de Ocupare a Forţei de Mun-

că (AJOFM) Cluj, Daniel Don, 

a declarat, vineri, în şedinţa 

Comisiei de Dialog Social de 

la Prefectura Cluj, că proiec-

tul referitor la combinatul so-

cial de la Câmpia Turzii, care 

includea şi întreprinderea so-

cială, era unul inovator la ni-

velul UE şi de aceea durata de 

evaluare a proiectului a fost 

una foarte lungă, transmite co-

respondentul Mediafax.

„Proiectul a avut mai mul-

te activităţi, printre care şi în-

fi inţarea unei întreprinderi so-

ciale, restul activităţilor con-

stând în subvenţii care au fost 

acordate disponibilizaţilor de 

la Mechel, consiliere profesi-

onală, alocaţii de sprijin, de 

interviu. Era importantă com-

ponenta de întreprindere so-

cială, pentru că ar fi  creat 250 

de noi locuri de muncă din 

rândul disponibilizaţilor. CE 

a alocat doar în noiembrie 

2014 suma de 3,6 milioane de 

euro, după ce proiectul a fost 

aprobat de PE, bani care au 

venit prea târziu şi care ur-

mează să fi e trimişi înapoi. 

Nu au mai putut fi  folosiţi de-

oarece nu a mai fost timp”, a 

spus Don.

Proiect realizat 
pe jumătate

Proiectul întreprinderii so-

ciale de la Câmpia Turzii a fost 

realizat pe jumătate, fără com-

binat, care nu se mai poate fi -

nanţa, pentru că era nevoie de 

o perioadă de 12 luni ca dura-

tă de implementare, în timp 

ce restul activităţilor au putut 

fi  fi nanţate din bugetul asigu-

rărilor de şomaj din România.

„După aprobarea în CE, 

proiectul a fost transmis la 

PE, dar PE şi-a încetat man-

datul şi au fost alegeri euro-

pene, astfel că a fost aprobat 

abia în septembrie 2014 de 

noul PE. Noi nu ne încadram 

în acest interval de 12 luni 

din momentul în care am pri-

mit banii de la CE, 19 noiem-

brie 2014, ca să-l fi nalizăm 

până la la data de 1 martie 

2015. Orice cheltuială pe ca-

re am fi  făcut-o după 1 mar-

tie ar fi  fost neeligibilă, iar noi 

nu ne puteam apuca de un 

lucru pe care ştiam că nu îl 

puteam realiza la 1 martie. 

Dacă eu începeam să cheltu-

iesc un milion de euro şi nu 

reuşeam să mă încadrez pâ-

nă la 1 martie, toată suma e-

ra imputată”, a spus şeful A-

JOFM Cluj.

Acesta a afi rmat că la fi na-

lul anului 2013 existau toate 

datele pentru realizarea între-

prinderii sociale, erau coman-

date echipamentele, utilajele, 

exista sediul pentru prima sec-

ţie, dar lipsea aprobarea de 

către CE.

Don a adăugat că proiectul 

întreprinderii sociale avea in-

dicator de performanţă anga-

jarea a 50 la sută din disponi-

bilizaţii din grupul ţintă, care 

era de 816 persoane de la Me-

chel Câmpia Turzii, „care a fost 

realizat, în condiţiile în care au 

fost angajaţi 450 de oameni”.

Consolări inutile
„CE, inspirându-se din 

acest proiect, a lansat în oc-

tombrie 2014 o linie specia-

lă de fi nanţare a întreprinde-

rilor sociale. Continuarea 

acestor întreprinderi sociale 

dă posibilitatea României să 

acceseze o linie specială în 

perioada 2014 – 2020 pentru 

acest tip de proiecte europe-

ne. Ar trebui un proiect nou, 

bazat pe aceeaşi idee, pe li-

niile următoare de fi nanţare 

de întreprinderi sociale des-

chisă de UE”, a mai spus Da-

niel Don.

Ministrul delegat pentru 

Dialog Social, Liviu Marian 

Pop, a declarat, la rândul său, 

în şedinţa Comisiei de Dia-

log Social, că oprirea proiec-

tului întreprinderii sociale de 

la Câmpia Turzii „nu e un 

eşec”, la mijloc fi ind vorba 

de „lipsă de comunicare şi 

încredere”.

După falimentul Mechel, şi combinatul 
social de la Câmpia Turzii a eşuat !
Proiectul întreprinderii sociale de la Câmpia Turzii nu se mai poate face: banii au ajuns prea târziu.

Istoria unui proiect ratat

În octombrie 2013, AJOFM Cluj începuse recrutarea a 180 
de persoane pentru prima întreprindere socială din 
România, unde urmau să lucreze șomeri de la Combinatul 
Mechel Câmpia Turzii și să se producă șoșoni pentru clăparii 
de schi, printr-o fi nanţare de la Comisia Europeană de 6,4 
milioane de euro. Proiectul întreprinderii sociale urma să se 
deruleze pe o perioadă de patru ani, iar la fi nalul acestora 
angajaţii urmau să decidă dacă vor continua colaborarea, iar 
dacă ar fi  acceptat, ar fi  devenit proprietari ai întreprinderii 
sociale. La selecţie au participat atunci peste 300 de persoa-
ne, foști angajaţi ai Mechel Câmpia Turzii, care au fost dispo-
nibilizaţi în 2012.

DANIEL DON | directorul AJOFM Cluj

„Proiectul a fost depus în decembrie 2012 la CE, 
a fost aprobat abia în 7 mai 2014, după ce s-au 
mai cerut clarifi cări de la CE, deoarece era prima 
cerere de acest tip, era o idee inovativă 
complexă.“



PUBLICITATE

6 luni, 2 martie 2015

INSPECTORATUL PENTRU
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SPITALUL CLINIC

CLUJ

CINE 
SALVEAZĂ 
O VIAŢĂ, 
SALVEAZĂ 
O LUME 
ÎNTREAGĂ.

DONAŢII PERSOANE FIZICE
Cont deschis la Banca Transilvania,
Titular cont: Ramona Benea
Deschis la sucursala Banca Transilvania Dej, 
SWIFT: BTRLRO22.

EURO - RO 36 BTRL EUR CRT 0152 660 201
RON - RO 86 BTRL RON CRT 0152 660 201
USD - USD 40 BTRL USD CRT 0152 660 201

DONAŢII PERSOANE JURIDICE/
SOCIETĂŢI COMERCIALE
Fundaţia pentru SMURD 
- organizaţie non-guvernamentală
Cod unic de inregistrare (CUI): 20177660
CONT IBAN LEI: RO09RNCB0188084808040012
deschis la BCR Târgu-Mureş.

Pentru detalii suplimentare, 
vă stăm la dispoziţie cu informaţii la numerele de telefon:
0748 - 451 - 098 (Eugenia Mureşan)
0742 - 632 - 777 (Irina Szekernyes).

Florin Benea, paramedic SMURD Cluj a fost diagnosticat în 
preajma Crăciunului cu o formă severă de leucemie acută, 
la o zi dupa ce s-a întors din ultima misiune, ajutase la 
salvarea a doi copii, victime ale unui accident de tren. 
Alături de echipajul SMURD Colina, Florin, "omul pentru 
oameni" a fost la peste 1000 de intervenţii. Acum, omul 
are nevoie de oameni, de ajutorul nostru al tuturor.

Salvatorii 
merită

şi ei salvaţi.

SINGURA ȘANSĂ LA VINDECAREA 
LUI FLORIN SUNTEM NOI.

Să-l ajutăm să adune suma de 150 000 € 
necesară efectuării transplantului de măduvă 

într-o clinică din străinătate! 

PUBLICITATE

Anul 2015 a debutat cu 

două premiere- declanşa-

rea urmăririi penale în 

cazul unui judecător de la 

Curtea Constituţională, 

respectiv Toni Greblă, şi 

patru cereri de avizare a 

arestării preventive pen-

tru un deputat, Elena 

Udrea. Alţi 5 parlamen-

tari şi un europarlamen-

tar au intrat şi ei în aten-

ţia DNA.

În primele două luni ale a-

cestui an, au trecut pragul ares-

tului Poliţiei ori s-au ales cu do-

sare de urmărire penală depu-

taţi, senatori, secretari de stat, 

foşti miniştri, primari şi preşe-

dinţi de consilii judeţene.

Toni Greblă, primul 
judecător al CC 
cu dosar penal la DNA

În fruntea listei demnitari-

lor în cazul cărora a fost înce-

pută urmărirea penală se afl ă 

fostul judecător de la Curtea 

Constituţională Toni Greblă.

Acuzat că a sprijinit expor-

turi ilegale în Federaţia Rusă, 

în timp ce Moscova impuse-

se un embargou în acest sens, 

procurorii spun că Toni Gre-

blă – fost prefect de Gorj, se-

nator PSD şi preşedinte al Co-

misiei Juridice din Senat – l-ar 

fi  sprijinit pe fi nul său, omul 

de afaceri de etnie romă Ion 

Bîrcină, pentru ca fi rma aces-

tuia să obţină mai multe con-

tracte. În schimbul favoruri-

lor, fostul judecător constitu-

ţional ar fi  primit o maşină de 

56.000 de euro şi rochii pen-

tru soţie.

În 2 februarie, procurorii 

DNA au cerut aviz de la Se-

nat pentru arestarea preven-

tivă şi trimiterea în judecată 

a lui Toni Greblă, în dosarul 

în care a fost acuzat iniţial de 

trafi c de infl uenţă, constitui-

rea unui grup infracţional or-

ganizat şi efectuarea de ope-

raţiuni fi nanciare ca acte de 

comerţ incompatibile cu func-

ţia, în scopul obţinerii de bani 

sau bunuri necuvenite.

Acuzaţiile i-au fost aduse 

la cunoştinţă judecătorului Cur-

ţii Constituţionale în 22 ianu-

arie, când a fost dus de anche-

tatori cu mandat la Direcţia 

Naţională Anticorupţie. Toni 

Greblă a intrat în concediu de 

odihnă din 27 ianuarie, după 

ce cazul său a fost discutat la 

Curtea Constituţională.

Ulterior, procurorii au ex-

tins acuzaţiile în cazul jude-

cătorului constituţional şi au 

cerut avizarea de către Senat 

a arestării sale şi pentru fap-

tele de favorizare a făptuito-

rului şi folosirea în orice mod 

direct sau indirect de infor-

maţii ce nu sunt destinate pu-

blicităţii ori permiterea acce-

sului unor persoane neauto-

rizate la aceste informaţii.

Procurorii spun că activi-

tatea „continuă şi neîntrerup-

tă” a lui Toni Greblă denotă 

„stăruinţa infracţională a aces-

tuia în a obţine foloase necu-

venite din promisiunea trafi -

cării infl uenţei pe lângă dife-

riţi funcţionari publici în fa-

voarea intereselor economice 

ale societăţilor economice con-

trolate de Ion Bîrcină şi prin 

efectuare de operaţiuni fi nan-

ciare ca acte de comerţ incom-

patibile cu funcţia”. Procuro-

rii susţin că judecătorul CC a 

încercat prin toate mijloacele 

să ascundă interesele sale re-

ale, trecând chiar şi peste obli-

gaţia de a depune „o declara-

ţie de avere şi de interese con-

formă cu realitatea”.

Procurorii DNA arătau, în 

referatul prin care cereau ares-

tarea şi trimiterea în judeca-

tă a lui Toni Greblă, că aces-

ta l-ar fi  ameninţat pe Lauren-

ţiu Ciurel, director general al 

Complexului Energetic Olte-

nia (CEO), întrucât nu era de 

acord cu o compensare pro-

pusă de o fi rmă a lui Ion Bîr-

cină, care avea datorii la CEO, 

Greblă spunându-i că nu îl va 

uita şi că va avea grijă să fi e 

"terminat".

Anchetatorii mai spus că 

Toni Greblă ar fi  intervenit, pen-

tru Ion Bîrcină, în schimbul fo-

loaselor necuvenite primite, la 

directori ai unor companii de 

stat din energie, dar şi la un 

funcţionar din Compania Na-

ţională de Autostrazi şi Dru-

muri Naţionale din România.

DNA mai spune că, înce-

pând din august 2014, Toni 

Greblă Toni a făcut demersuri 

pentru intermedierea unei le-

gături comerciale de export în-

tre fi nul său, Ion Bîrcină, un 

cetăţean turc, Victor Dolghi şi 

Constantin Bartolomeu Săvo-

iu. Cei cinci ar fi  constituit un 

grup infracţional organizat pen-

tru a exporta, prin Turcia, pro-

duse agro-alimentare către Fe-

deraţia Rusia, în ciuda embar-

goului institutit de aceasta pen-

tru marfa din UE.

Toni Greblă a demisionat 

de la Curtea Constituţională 

în 4 februarie, însă procuro-

rii DNA nu au cerut până 

acum arestarea sa.

Ion Bîrcină, fi nul lui Toni 

Greblă, este un personaj con-

troversat, având mai multe 

dosare penale.

De altfel, în octombrie 2012, 

Bîrcină a fost trimis în jude-

cată de DNA, alături de alţi 

trei parteneri de afaceri de-ai 

săi, pentru că ar fi  oferit mi-

tă de peste o jumătate de mi-

lion de euro fostului senator 

Gergely Olosz, pentru a-i fi  

atribuit preferenţial un con-

tract de furnizare de energie 

la CEZ Oltenia, în perioada 

2007-2008 Gergely Olosz fi ind 

preşedinte al Autorităţii Naţi-

onale de Reglementare în Do-

meniul Energiei (ANRE). În 

iulie 2013, Bîrcină a fost con-

Premierele anulu
penal, 4 cereri de 
În 2014 a fost înregistrat cel mai mare număr de demnitar
şi a urmăririi penale faţă de 12 foşti şi actuali miniştri.

Toni Greblă, un judecător al Curții Constituționale ajuns în fața procurorilor

Conducătorii Constanței, Nicușor Constantinescu și Radu Mazăre au și ei probleme cu ju
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i 2015: Judecător al CC urmărit 
arestare pentru deputatul Udrea

i de rang înalt investigaţi, DNA cerând Parlamentului încuviinţarea arestării pentru nouă parlamentari 

damnat de Tribunalul Bucu-

reşti la patru ani de închisoa-

re cu executare în acest do-

sar, în timp ce Olosz Gergely 

a fost condamnat la şapte ani 

de închisoare. În prezent, do-

sarul este pe rolul Curţii de 

Apel Bucureşti, după ce ma-

gistraţii au stabilit că Tribu-

nalul nu era competent să ju-

dece cauza, întrucât fostul 

parlamentar avea calitatea de 

avocat, ceea ce atrage com-

petenţa Curţii de Apel.

Şase parlamentari 
cu dosare penale

Rândul politicienilor asu-

pra cărora planează suspiciuni 

de corupţie este întregit de 

parlamentari, nu mai puţin de 

şase deputaţi şi senatori fi ind 

fi e urmăriţi penal, fi e arestaţi 

pentru corupţie, în primele 

două luni ale anului.

Cazul cel mai mediatizat 

este cel al deputatului PMP 

Elena Udrea, afl ată acum în 

arest în dosarul „Gala Bute”, 

în care este acuzată de luare 

de mită şi abuz în serviciu.

În 29 ianuarie, procurorii 

DNA au instituit controlul ju-

diciar în cazul fostului minis-

tru Elena Udrea, în dosarul 

„Microsoft”.

În 2 februarie, anchetato-

rii cereau avizarea arestării 

Elenei Udrea, în dosarul „Ga-

la Bute”, pentru abuz în ser-

viciu, tentativă la folosirea de 

documente ori declaraţii fal-

se, inexacte sau incomplete 

pentru obţinerea pe nedrept 

de fonduri din bugetul Uniu-

nii Europene şi folosirea in-

fl uenţei în scopul obţinerii de 

foloase necuvenite. La doar 

două zile distanţă, în 4 februa-

rie, s-a cerut avizarea arestu-

lui şi pentru luare de mită, în 

contextul organizării Galei Bu-

te, solicitarea fi ind trimisă şi 

Parlamentului şi Ministerului 

Justuţiei. În aceeşi zi, pentru 

Udrea s-au cerut două noi avi-

ze de arestare, atât Camerei 

Deputaţilor, cât şi ministrului 

Justiţiei, în cazul „Microsoft”, 

sub acuzaţia de trafi c de in-

fl uenţă, spălare de bani şi fals 

în declaraţii de avere.

Şirul avizelor nu se opreş-

te aici. În 16 februarie, DNA 

a cerut din nou arestarea pre-

ventivă, în dosarul „Gala Bu-

te”, motivând apariţia unor 

noi probe, care conduc la con-

cluzia că Udrea a luat mită. 

În acest context, judecătorii 

au emis un mandat de ares-

tare preventivă în dosarul „Mi-

crosoft” pe numele Elenei 

Udrea.

Fostul ministru al Dezvol-

tării Regionale şi Turismului 

Elena Udrea a stat în Arestul 

Poliţiei Capitalei din seara zi-

lei de 10 februarie, când a fost 

reţinută de procurorii DNA, 

în ziua următoare ea fi ind 

arestată prin decizia Înaltei 

Curţi de Casaţie şi Justiţie, în 

dosarul „Microsoft”. În 17 fe-

bruarie, Elena Udrea a fost 

scoasă din arest şi plasată în 

arest la domiciliu, în urma de-

ciziei Înaltei Curţi de Casaţie 

şi Justiţie, care a judecat con-

testaţia deputatului PMP.

Ulterior, s-a dispus aresta-

rea la domiciliu a Elenei Udrea.

Miercuri, 25 februarie, Ele-

na Udrea a fost arestată din 

nou, de data aceasta în dosa-

rul „Gala Bute”.

Cu două zile înainte, Udrea 

vorbise în plenul Camerei De-

putaţilor despre condiţiile din 

arestul Poliţiei Capitalei, spu-

nându-le colegilor săi că a fost 

”verifi cată la sânge şi dezbră-

cată”, fi indu-i luat sutienul, 

că a fost nevoită să pună un 

pet pe post de capac la toale-

tă pentru a opri şobolanii sau 

să rişte să facă pneumonie din 

cauza curentului.

Tudor Chiuariu, Ion Ari-

ton, Laszlo Borbely, Sebasti-

an Ghiţă şi Vlad Cosma sunt 

numele altor parlamentari ca-

re au probeleme cu justiţia.

Direcţia Naţională Antico-

rupţie a cerut, în 5 februarie, 

aviz de la Camera Deputaţilor 

pentru urmărirea penală a de-

putatului UDMR Laszlo Bor-

bely, fost ministru al Mediului, 

în dosarul în care este acuzat 

că ar fi  luat mită pentru inter-

venţii în vederea atribuirii unor 

contracte, cauză redeschisă re-

cent de DNA Oradea.

În 25 februarie, acest aviz 

a fost dat de parlamentari. 

Anchetatorii au suspiciuni că 

în 2011 Laszlo Borbely, atunci 

ministru al Mediului şi Pădu-

rilor, ar fi  primit de la admi-

nistratorul unei fi rme, foloa-

se necuvenite în valoare de 

80.952 de lei, constând în re-

novarea şi utilarea unui apar-

tament, pentru a-şi exercita 

infl uenţa asupra unor funcţi-

onari din Administraţia Naţi-

onală „Apele Române” 

(ANAR), în vederea determi-

nării acestora să favorizeze 

fi rma la licitaţii organizate 

prin Administraţiile Bazinale 

din teritoriu.

Deputatul Sebastian Ghiţă, 

cercetat sub control judiciar, 

este acuzat de sprijinirea unui 

grup infracţional în dosarul 

lui Iulian Herţanu, cumnatul 

premierului Victor Ponta.

Ghiţă l-ar fi  ajutat pe Her-

ţanu să acceseze şi să primeas-

că fonduri europene în cadrul 

contractului de extindere a re-

ţelei de canalizare din oraşul 

Comarnic, proiect în valoare 

de aproape zece milioane de 

euro.

În acelaşi dosar este cerce-

tat sub control judiciar, tot 

pentru sprijinirea unui grup 

infracţional, şi deputatul PSD 

Vlad Cosma, fi ul preşedinte-

lui Consiliului Judeţean Pra-

hova, Mircea Cosma.

Sebastian Ghiţă şi Vlad Cos-

ma sunt suspectaţi că ar fi  pus 

presiune şi au exercitat ame-

ninţări asupra conducerii SC 

Hidro Prahova, fi rma Consi-

liului Judeţean care derula 

proiectul european, pentru ca 

anumite fi rme să primească 

contractul, să obţină prelun-

giri ale termenelor prevăzute 

în acesta şi să primească ile-

gal bani în timpul derulării 

proiectului.

De aceste acuzaţii nu a scă-

pat nici Mircea Cosma, unul 

dintre cei mai vechi membri 

ai PSD Prahova şi preşedinte 

al Consiliului Judeţean, afl at 

la al treilea mandat. Afl at sub 

control judiciar, Mircea Cos-

ma, care mai are un dosar de 

corupţie, nu-şi poate exercita 

funcţia de preşedinte al CJ 

Prahova.

Mazăre şi Constantinescu, 
noi dosare penale

Mircea Cosma nu este sin-

gurul şef de consiliu judeţean 

anchetat de DNA de la înce-

putul anului 2015.

Constantin Nicolescu şi Ni-

cuşor Constantinescu sunt nu-

me care au apărut şi în acest 

an în comunicatele Direcţiei 

Naţionale Anticorupţie la ca-

pitolul urmărire penală, de al-

tfel cei doi adunând în ultimii 

ani mai multe dosare de co-

rupţie la DNA.

În 2 februarie, procurorii 

DNA l-au pus sub control ju-

diciar pe fostul preşedinte al 

CJ Argeş Constantin Nicoles-

cu în dosarul de abuz în ser-

viciu privind încheierea a pes-

te 100 de contracte între o fi r-

mă şi zeci de autorităţi loca-

le din Argeş, dosar în care 

sunt urmăriţi penal zeci de 

edili şi un deputat.

Dosarul este unul mai 

vechi, iar faptele de care aces-

ta este acuzat s-au produs, 

potrivit anchetatorilor, în pe-

rioada 2007 – 2010, când Ni-

colescu deţinea funcţia de pre-

şedinte al Consiliului Jude-

ţean Argeş şi pe cea de pre-

şedinte al organizaţiei judeţe-

ne Argeş a PSD.

Procurorii DNA spun că Ni-

colescu şi-a folosit infl uenţa şi 

autoritatea de preşedinte al CJ 

Argeş şi de lider al PSD Argeş 

”în scopul ajutării efective a 

unui magistrat de a ocupa o 

funcţie de conducere într-o in-

stanţă, pe alte criterii decât ce-

le ale competenţei profesiona-

le, cu ocazia concursului apro-

bat şi organizat în acest sens 

de către Consiliul Superior al 

Magistraturii, prin intermediul 

Institutului Naţional al Magis-

traturii, în perioada 10 aprilie 

– 30 iunie 2009”.

Totodată, anchetatorii no-

tau că în perioada 2007-2010, 

ca urmare a infl uenţei şi a au-

torităţii exercitate de către Ni-

colescu asupra unor primari, 

majoritatea colegi de partid 

cu el, SC European Project 

Consulting SRL Bucureşti a 

încheiat contracte de prestări 

servicii, având ca obiect con-

sultanţă, elaborare strategie 

locală şi elaborare cereri de 

fi nanţare-implementare pro-

iect, cu 46 consilii locale ale 

unor oraşe şi comune din ju-

deţul Argeş, Şcoala Specială 

Valea Mare, Agenţia de Imple-

mentare a Proiectelor de Dez-

voltare a judeţului Argeş (in-

stituţie subordonată Consiliu-

lui Judeţean Argeş) şi chiar 

cu Consiliul Judeţean Argeş.

Trei zile mai târziu, în 5 fe-

bruarie, Constantin Nicoles-

cu a fost condamnat defi nitiv 

la şapte ani şi opt luni de în-

chisoare într-un alt dosar, re-

spectiv în cel în care este acu-

zat că a luat ilegal fonduri 

PHARE de aproape 900.000 

de euro, în baza unor docu-

mente false. După pronunţa-

rea sentinţei, Nicolescu a fost 

ridicat de poliţişti de la locu-

inţa sa din Piteşti şi dus la Pe-

nitenciarul Colibaşi, unde îşi 

va ispăşi pedeapsa.

În ultimele două luni, şi 

preşedintele Consiliului Jude-

ţean Constanţa a continuat să 

aibă probleme cu DNA.

Constantinescu a fost reţi-

nut de procurori pentru mai 

multe infracţiuni, între care 

abuz în serviciu, confl ict de 

interese şi coruperea alegăto-

rilor, iar ulterior, în 20 februa-

rie, a fost arestat preventiv de 

Tribunalul Constanţa, fi ind 

acuzat de plăţi ilegale, din fon-

duri publice, către asociaţii, 

fundaţii şi cluburi sportive. De-

cizia a fost contestată la Cur-

tea de Apel Constanţa, care a 

decis plasarea lui Nicuşor Con-

stantinescu în arest la domici-

liu, în acest nou dosar. Anche-

tatorii spun că, în calitate de 

preşedinte al Consiliului Jude-

ţean Constanţa, el a fi nanţat 

în mod ilegal cheltuieli cu ac-

tivităţile sportive suma de 

13.305.000 lei, care au repre-

zentat plăţi nerambursabile din 

fonduri publice către asociaţii 

şi cluburi sportive.

După cinci zile în arest pre-

ventiv, Nicuşor Constantinescu 

a fost plasat în arest la domi-

ciliu, decizia Curţii de Apel 

Constanţa fi ind defi nitivă.

De asemenea, procurorii 

DNA au cerut arestarea pre-

ventivă a lui Nicuşor Constan-

tinescu şi în dosarul privind 

subfi nanţarea de către Consi-

liul Judeţean a Centrului Mi-

litar Zonal.

Tribunalul Constanţa a de-

cis ca Nicuşor Constantinescu 

să fi e judecat în arest la do-

miciliu, decizia fi ind atacată 

de DNA la Curtea de Apel, ca-

re va pronunţa o soluţie săp-

tămâna viitoare.

Între timp, Nicuşor Con-

stantinescu a fost suspendat 

din nou din funcţia de preşe-

dinte al CJ Constanţa.
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Pentru deputatul Elena Udrea, procurorii DNA au cerut de patru ori arestareaustiția
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ P.F. vând URGENT apartament 
în Mănăștur, str. Mehedinţi nr. 
66-68, D2, sc. 1, et. 3, ap. 13, 4 
camere decomandate, geamuri 
termopan, parchet melaminat, 2 
băi, gresie, faianţă, ușă metalică 
la intrare, beci. Preţ negociabil. 
Inf. și relaţii sulimentare la tel. 
0748-089138. (7.7)

¤ Vând apartament cu 2 camere, 
ultracentral, supr. 70 mp, etaj 1, în 
vilă cu 8 apartamente, înalt, spaţi-
os, luminos, C.T. nouă, fi nisat, 
vis-à-vis de Medicala III, str. Croito-
rilor, cu grădină și parcare, excepţi-
onal pentru cabinet medical, notar, 
avocatură, birouri, dar și pentru lo-
cuit preţ, preţ 78000 euro. Inf. la 
tel. 0745-429546. (4.7)

P.F. cumpăr apartament cu 
2-3 camere, în cart. Mărăşti, 

Gheorgheni sau Zorilor.
Sunaţi la tel. 0740-607307.

CASE/CABANE

¤ Vând casă cu 3 camere, bucă-
tărie, baie, antreu, supr. 78 mp, 
ușă, geamuri termopan, gresie, 
faianţă, pod, pivniţă, fi legorie, 
grădină 1400 mp, la 13 km de 
Cluj, zonă frumoasă, liniștită, 
aproape de mijloacele de trans-
port, acte în regulă. Inf. și relaţii 
la tel. 0726-759145. (6.7)

¤ Vând casă în comuna Câţcău, 
jud Cluj, 4 camere, șură cu 2 
grajduri, bucătărie de vară, co-
teţe și anexe, curte, grădină, 
acces la toate utilităţile, cu sau 
fără 4 ha teren agricol. Inf. și 
relaţii suplimentare la tel. 
0746-297102. (6.7)

¤ Cumpăr casă veche cu suprafa-
ţă mică de teren sau spaţiu co-
mercial. Aștept oferte la tel. 
0740-876853. (6.7)

¤ Vând casă în zonă rezidenţială, 
în cart. Borhanci, Aleea Violetelor 
nr. 1, teren în supr. de 607 mp, 
la parter, living, bucătărie, baie, 
WC, cămară, terasă, la etaj 3 ca-
mere, balcon, terasă, hol, baie, 
WC. Inf. la tel. 0264-550331 sau 
0725-442163. (6.7)

¤ Vând ap. cu 2 camere, confort, 
et. ¼, curte mare, central. Inf. su-
plimentare la tel. 0264-431115. 
(6.7)

¤ Cumpăr casă/vilă, singur în 
curte, în zona Grigorescu (P-ţa 14 
iulie, Donath, E. Grigorescu, O. 
Goga), Gheorgheni (Arieșului, Ar-
telor, V. Lupu, T. Ionescu, Albinii), 
Bulgaria (P-ţa 1848, Clujana), su-
prafaţa utilă între 100-150 mp, 
pod, garaj, teren sau grădină 
min. 400 mp, front minim de 16 
m, aproape de mijloacele de 
transport în comun. Tel. 
0748-111295. (6.7)

¤ Vând cabană la Valea Ierii, cu 3 
dormitoare, supr. 72 mp, grădină 
și teren, C.F. actualizat. Inf. supli-

mentare la tel. 0747-700044. 
(7.7)

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informații la 0722-275170.

TERENURI

¤ P.F. vînd teren arabil în supr. 
de 5700 mp, în hotarul comunei 
Mihai Viteazul, jud. Cluj. Inf. su-
plimenatre la tel. 0720-041143, 
după ora 16.00. (4.7)

¤ P.F. vând teren pentru construc-
ţii în Cluj-Napoca, cart. A. Mure-
șanu, str. Becaș nr. 34, supr. 
3900 mp, cu front de 19,5 m și 
200 m lungime, cu C.F. + C.U., 
P+2 sau case înșiruite, cu toate 
utilităţile pe teren, preţ negocia-
bil. Inf. suplimentare la tel. 
0741-100529. (4.7)

¤ Vând teren pentru construcţie 
casă, situat în Cluj-Napoca, str. 
Braduţului nr. 32, în suprafaţă de 
600 mp, extras C.F., utilităţi, ca-
dastru. Inf. și relaţii suplimentare 
la tel. 0744-636473. (4.7)

¤ Vând teren pentru construcţii 
3000 mp și 7500 mp, pe str. Gabor 
Aron, și de 1060 mp, pe E. Cioran, 
toate în cart. Mănăștur, cu acte în 
regulă. Inf. și relaţii suplimentare la 
tel. 0748-193982. (4.7)

¤ Vând URGENT teren intravilan, 
supr. 3200 mp, în comuna Mo-
ciu, sat Roșieni, preţ 20000 RON, 
negociabil. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0740-183181. (5.7)

P.F. vând 1145 mp de teren 
intravilan cu C.F. la Rudar, la 

200 m de str. D.D. Rosca, 
front la drum de servitute 
36,6 m. Terenul este plan, 

situat într-o poiană.
Informații la tel. 
0756-091346.

P.F. vând casă cu 2 camere, 
bucătărie, cu teren, supr. 
totală 2500 mp, în com. 

Tureni. Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0724-134630 sau 
0723-172514.

¤ Vând teren, suprafaţă: 4000 
mp, cu toate utilităţile la stradă 
(16 km de Cluj) – Vechea Deu-
şu, intravilan, zonă liniştită. 
Preţ – 18 Euro mp. Informaţii 
telefon: 0722-990855.
¤ Vând 2 parcele de teren lângă 
lacul din Chinteni, supr. 613 mp, 
front 18 ml la drum judeţean, 
preţ 15 euro mp. Inf. și relaţii su-
plimentare la tel. 0745-251703.

Vând TEREN
în supr. de 3000 mp, 
în Floreşti, zona RAR.

Informaţii la tel. 
0740-107062.

¤ Vând teren central în supr. de 

100 mp, front 20 ml la drum de 
servitute, cu C.F. și C.U., P+6, 
preţ 250 euro mp. Inf. suplimen-
tare la tel. 0745-251703.

¤ Vând teren în intravilanul Clu-
jului, surp 500 mp, la distanţa 
de 1,5 km de Iulius Mall, cu utili-
tăţi, apă, curent, cu C.F. în regu-
lă. Inf. suplimentare la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314.

P.F. vând TEREN pentru 
construcţii în Şelimbăr, jud. 

Sibiu, lângă motelul Dracula, 
intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 
24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

¤ Vând teren în zona Tetarom 2 
(fosta livadă de pomi – IAS), 
centura spre Apahida. Inf. şi re-
laţii suplimentare la tel. 
0264-416242, după ora 20, 
Fam. Molnar.

SCHIMBURI

¤ Familie tânără, schimbă gasoni-
eră Mănăștur-zona Billa, aproape 
de mijloacele de transport, proas-
păt renovat, utilat, mobilat cu a-
partament, zona Billa-Mănăștur, 
Grigorescu, Plopilor. Fără agenţii! 
Sunaţi la tel. 0740-092288 sau 
0746-279924. (1.7)

P.F. schimb casă cu 2 camere, 
bucătărie, cu teren, supr. 
totală 2500 mp, în com. 
Tureni, cu apartament 

în Cluj-Napoca.
Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0724-134630 sau 
0723-172514.

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ P.F. închiriez ap. cu 4 camere, 3 
dormitoare, sufragerie, bucătă-
rie, 2 băi, 2 balcoane, fi nisat, 
C.T., mașină de spălat, mobilat, 
termopane, parchet, loc de par-
care, et. ¾, str. Gh. Lazăr nr. 9, 
preţ 500 euro. Inf. și relaţii supli-
menatare la tel. 0752-238860. 
(1.7)

SPAŢII

¤ Ofer pentru închiriere garaj din 
beton, afl at în curtea blocului din 
str. Fântânele nr. 5, vis-à-vis de 
Institutul de Chimie, cart. Grigo-
rescu. Inf. la tel. 0364-404101 
sau 0771-382360. (3.7)

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut de lucru în domeniul la-
borator-cofetarie sau la bucătă-
rie, dețin diplomă de califi care în 
aceste domenii. Ofer și rog serio-
zitate. Aștept oferte la tel. 0757-
746700.
¤ Caut loc de muncă ca și inspec-
tor SSM sau lucru în domeniul bi-
roticii sau a secretariatului. Rog 
să mă contacţi prin sms 
0748-945449. (2.7)

¤ Angajăm personal curăţenie 
pentru magazin. Salariu minim 
pe economie + bonuri de masă. 
Pentru informaţii sunaţi la 
0786-365375. (4.12)

AMA MODIANE CU 
SEDIUL ÎN 

TIMIŞOARA
ANGAJEAZĂ

PENTRU MUNCĂ ÎN 
GERMANIA, PERSONAL 

CU EXPERIENŢĂ ÎN 
TRANŞARE VITĂ ŞI 

PORC.
SE OFERĂ SALARIU 

MOTIVANT.

Cunoștinţe de limba 
germană constituie un 

avantaj

Contact: 0726100715, 
09.00-16.30. (5.5)

¤ Tânără, nefumătoare, caut loc 
de muncă, în domeniile ba-
bysitter, curăţenie, menaj ușor. 
Ofer și cer seriozitate. Sunaţi la 
tel. 0741-455348.

Angajez femeie serioasă 
pentru îngrijire doamnă 

vârstnică, în Turda. 
Program de lucru între 

orele 16.30-21.30. 
Inf. la telefon 0756-055644.

¤ Caut de lucru în domeniul 
gastronomiei, part-time (în zile-
le libere), experienţă în dome-

niu. Cer şi ofer seriozitate. Rog 
sunaţi la tel. 0745-802150.
¤ Tânără, caut loc de muncă 
part-time, în domeniul contabili-
tate primară, cunoștinţe WIN-
MENTOR. Sunaţi la tel. 
0745-430079.

Tânăr serios, absolvent 
al Facultăţii de Știinţa 
și Ingineria Mediului, caut de 
lucru în Cluj-Napoca, conform 
pregătirii sau 
în alt domeniu. Telefon 
0756-312841, Cosmin.

¤ Caut de lucru ca ŞOFER, expe-
rienţă 18 ani (şi pe comunitate), 
cat. B şi C, cunoscător al lb. ger-
mane şi engleze. Rog şi ofer seri-
ozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314.

SERVICII

¤ Tineri căsătoriţi, serioși, îngri-
jim o persoană contra locuinţă în 
Cluj-Napoca Sunaţi la tel. 
0740-876853. (3.7)

¤ Reparaţii la domiciliul clientu-
lui: frigidere congelatoare, vitrine 
frigorifi ce, în Cluj-Napoca, redu-
ceri pentru pensionari și studenţi. 
NON-STOP! în tot judeţul. Inf. și 
relaţii suplimentare la tel. 
0755-367251. (3.7)

¤ Pensionar, execut croitorie de 
lux pentru bărbaţi, ultima modă, 
pentru toate vârstele, costume 
de mire, fracuri, blezere, etc., fac 
și transformări. Execuţie ireproșa-
bilă, tarif accesibil. Fost maistru 
specialist la “Casa de Modă”. Inf. 
la tel. 0364-882575. (2.9)

¤ Instalator cu experienţă și cali-
fi care, doresc un loc de muncă în 
Cluj, întreţinere sau în construcţii. 
Tel. 0741-139011. (4.5)

¤ Fac menaj, ajutor în casă, con-
tra chiriei, pentru o persoană ca-
re necesită acest ajutor. Sunaţi la 
tel. 0758-513864. (3.7)

Repar frigidere, congelatoare, 
combine, vitrine frigorifi ce, ca-
mere de frig.
Ofer garanţie şi asigur transport.
Tel. 0747-786.320; 0770-607.687.
¤ REPARAŢII TV la domiciliul cli-
entului, cu garanţie. Tel. 
0264-555842, 0721-639290.

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

¤ Vând CART, 270 cmc, stare per-
fectă. Inf. și relaţii la tel. 
0740-876853. (3.9)

¤ Vine primăvara! Ofer spre vân-
zare moped cu motor de 50 cmc, 
în patru timpi, patru viteze și pu-
ţin rulat, ideal pentru tineret. Inf. 
la tel. 0723-064864. (3.7)

¤ VÂND SUPERNOVA asigurare și 
revizie tehnică la zi, an fabricaţie 
2001, km reali 79.000, motor 
1,4, injecţie benzină (Renault 
Clio), tinichigeria și vopsitul făcu-
tă recent. Preţ 1.200 Euro. Infor-
maţii la telefon 0766-484.462.

PIESE AUTO

¤ Vând set motor pentru “Dacia 
1300” și alternator nou de 12 V, 
în stare bună. Relaţii la tel. 
0746-297102. (3.7)

UZ CASNIC

¤ Vând aspirator modern, mic, 
ROMBAT, cu consum de energie 
elecrică scăzută, preș 80 RON. 
Inf. suplimentare la tel. 
0748-945449 sau prin e-mail la 
zselenszki@yahoo.com. (2.7)

¤ Vând cazan de baie din cupru, 
de 100 l, preţ 500 RON. Inf. la 
tel. 0746-297102. (3.7)

¤ Vând ambreaj strung și pietre 
de polizor de diferite mărimi. Su-
naţi la tel. 0746-297102. (3.7)

¤ Vând circular pentru tăiat lemne, 
cu pânză de rezervă de Ø 375 mm. 
Inf. la tel. 0746-297102. (3.7)

¤ Vând sobă teracotă, culoare 
maro, la opt rânduri, cu ușa me-
talicp. Sunaţi la tel. 
0264-593488. (7.7)

¤ Vând soba de fontă, antică, cu 
ornamente, 170 cm înălţime, 
2000 ron negociabil. Inf. supli-
mentare la tel. 0755437088

MOBILIER

¤ Vând canapea ”Madrigal” și su-
fragerie ”Mona”, ambele cu 
sculptură. Inf. suplimentare la tel. 
0751-271474. (3.7)

¤ Vând masă ovală extensibilă 
de 12 persoane, culoare albă, pi-
cioare sculptate, dulap cu trei uși 
cu furnir, canapea extensibilă, 
nouă, tapiţată. Inf. și relaţii supli-

mentare la tel. 0264-454257 sau 
0749-041124. (3.7)

¤ Vând dulap cu trei uși, corp 
deasupra, tot cu trei uși, și un col-
ţar de bucătărie. Preţ negociabil. 
Informaţii suplimenatre la tel. 
0741-028813 sau 0364-418678, 
după ora 17. (4.7)

¤ Vând canapea de două per-
soane + două fotolii pe rotile, 
ambele din burete. Sunaţi la tel. 
0364-418678, după ora 17 sau 
0741-028813. (4.7)

ELECTRO

¤ Vând Ph α termperature me-
tru digital portabil. Inf. la tel. 
0744-479172 sau 0374-930918. 
(7.7)

¤ Vând întrerupătoare de Al-3, 
10, 16, de 63 A. Inf. la tel. 
0746-297102. (3.7)

¤ Vând foarte ieftin: contactori în-
tre 10-400 A, ISOL-uri de 16-630 
A, stea triunghi 63 A, AC 3, 40 A, 
motoare mici de 0,55-0,75/1500; 
1,5/1000, de 380 V, manometru 
cu contact 0-600 bari. Inf. tel. 
0722-886013. (7.7)

¤ Vând generator electric 220 
V, marca Einhell 800/1, nou. 
Inf. la tel. 0740-542305, între 
orele 18-20.

MEDICALE

¤ Vând aparat de făcut bule de 
aer, în cadă de baie, pentru hi-
dromasaj terapeutic. Inf. supli-
mentare la tel. 0723-064864. 
(7.7)

DIVERSE

¤ Vând plante aloe vera de 3 și 5 
ani, ghete negre din piele nr. 40, 
noi. Inf. și relaţii suplimentare la 
tel. 0264-454257 sau 
0749-041124. (3.7)

¤ Vând aparat de făcut kürtös 
kalács, cu 6 role, pe curent 220 V, 
nou, marcă străină, aparatul este 
nou. Preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (3.7)

¤ Vând moară cu valţuri pentru 
grâu, folosită foarte puţin, aproape 
nouă. Relaţii suplimentare la tel. 
0740-240238. (3.7)

¤ Vând 12 bucăţi de piese de arti-
zanat din alamă, carafă, scrumieră, 
cafea, etc, preţ bun. Inf. la tel. 
0264-591965. (3.7)

¤ Vând tanc răcire lapte cu bazin 
din inox, digital monofazic/trifa-
zic, 50 l, ieftin. Tel. 0747-700044. 
(1.9)

¤ Vând coniac de 47°, ţuică de 
53°, din stoc, preţ 30 RON, respec-
tiv 25 RON. Calitate superioară. 
Sunaţi la tel. 0264-591965. (3.7)

¤ Vând moară de grâu cu valţuri, 
ţărănească, 450 kg/oră. Inf. supli-
mentare la tel. 0740-876853. (3.7)

¤ Vând două paltoane de damă și 
un cojoc Alain Delon, talia 52-54, 
preţ minim și la înţelegere. Sunaţi 
la tel. 0264-591965. (3.7)

¤ Cumpăr cazan de ţuică din cu-
pru, peste 120 l. Sunaţi la la tel. 
0740-876853. (3.7)

¤ Vând trei paltoane de bărbaţi, nr. 
52 și 56, și două paltoane de damă, 
nr. 48 și 50 și un cojoc cu guler nr. 

58, stare bună, preţ negociabil. Inf. 
la tel. 0264-591965. (7.7)

¤ Vând barcă pneumatică “Say-
lor”, de 3 persoane, cu accesorii, 
fund “Tego”, 2 beţe de pescuit te-
lescopice, compozit 3,5 m, putere 
80-150 gr; un băţ de 2,40 m 
-15-15 gr din două părţi “Shima-
no” și unu de 3 m – 40-80 gr, din 
două segmente “Silstar”, ambelel 
composit. Inf. la tel. 0744-479172 
sau 0374-930918. (7.7)

¤ Vând trei covoare de 3 x 25, 
din care unul de lână, preţ nego-
ciabil. Aţtept telefoane la 
0264-591965. (7.7)

¤ Vând ţuică de prune de calitate, 
pentru consumatori pretenţioși, preţ 
40 RON. Inf. la tel. 0744-485224 
sau 0264-440637. (7.7)

¤ Vând două pereche patine ghete 
nr. 36 și 38 și două role aproape 
noi, preţ negociabil. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (7.7)

¤ Vând două covoare, covor ”Deli-
na”, cu dim. 3 x 2,5 m, carpetă și 
covor lucrat manual din lână cu 
dim. 3 x 2,50 m, preţ negociabil. 
Inf. la tel. 0264-591965. (3.7)

¤ Vând ușă de garaj cu toc, din do-
uă bucăţi, nouă, cu înălţime 192 și 
lăţimea 196 cm. Inf. la tel. 
0746-297102. (3.7)

¤ Vînd IEFTIN 12 stâlpi din beton și 
42 plopi pentru gard. Inf. la tel. 
0746-297102. (3.7)

¤ Cumpăr puncte ANRP. Tel. 
0745-897813. (22.28)

¤ Vând suc de mere natural, cu 
pulpă, din mere provenite din 
pomi netrataţi, fără zahăr şi 
conservanţi (recipient de 2 l).
Preţ 8,5 RON/l.
Sunaţi la tel. 0758-356073.

¤ Vând toaletă ecologică portati-
vă, de 20 de litri,. Informatii la tel. 
0740-542305, între orele 18-20.

COLECŢIONARI

¤ Cumpăr cărţi tehnice, emble-
me, brelocuri, cu următoarele au-
totursme: Oltcit, Trabant,dacia, 
ARO sau camioane românești. 
Sunaţi la tel. 0749-174082. (7.7)

¤ Vând pentru colecţionari tensi-
ometru cu mercur. Sunaţi la tel. 
0723-064864. (3.7)

¤ Cumpăr orice fel de obiect pe 
care scrie ”Malboro” (tabachere, 
scrimiere, genţi, șepci, brichete, 
brelocuri. Aștept oferte serioase 
la tel. 0749-174082. (7.7) 

MATRIMONIALE

¤ Aș dori să cunosc o persoană 
din zodia berbec. Eu, din 1971, 
aspect fi zic plăcut. Aștept detalii, 
oră și loc de întâlnire la nr. tel. 
0748-945449. (2.7)

DONAŢII

¤ Primesc mașină de spălat auto-
mată, chiar dacă este defectă. Tel. 
0740-876853. (6.7)

PIERDERI

¤ Pierdut carte de intervenţie ceas 
CODEC A.2 cu seria 6748 din 2004, 
RO 088/04. O declar nulă. (1.1)

Monitorul de Cluj nu este responsabil în nicio circumstanță pentru acuratețea sau conținutul anunțurilor publicate, nu răspunde moral sau material 
pentru eventualele prejudicii pe care cineva le-ar suferi în urma publicării acestora. Răspunderea pentru autenticitate aparține exclusiv autorilor anunțurilor.
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UTILAJE profesionale
pentru

INDUSTRIA ALIMENTARĂ.
Noi şi second hand.

Telefon 0740.399.838.

 
ASTĂZI LA TV

TVR 1

11:30 Bărbatul de la Hotelul 
Ritz (sua, 1988, mini-s., episo-
dul 1)
12:20 Discover România (emis. 
info.) - Lumea pierdută a vechii 
Europe
12:30 În grădina Danei (mag. li-
fe-style) (reluare)
13:00 Germana...la 1 (emis. info.)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Maghiara de pe unu 
(emis. mag.)
16:50 Opinii fi scale (emis. info.)
17:00 Cu 80 de tablouri la capătul 
lumii (rep., episodul 12) - De la 
Marea Japoniei la Marea Baltică
17:35 Sărbătoarea comorilor vii
18:40 Bărbatul de la Hotelul 
Ritz (sua, 1988, mini-s., episo-
dul 1) (reluare)
19:40 Sport
19:59 Telejurnal (emis. info.)
20:55 Clubul celor care muncesc 
în România (rep., episodul 2)
21:00 Vorbește liber! (emis. info.)
22:00 Biziday (talk show)
22:50 Starea naţiei (reality show)
23:50 Magazin UEFA Champions 
League 2014-2015 (emis. sport)

PRIMA TV

12:30 Constantin 60 (talk show) 
(reluare)
13:30 Teleshopping (promo)
14:00 Casa: construcţie și de-
sign (divertisment) (reluare)
14:30 Teleshopping (promo)
15:00 Imagini incredibile din lu-
me (sua, 1999, s. reality show)
15:30 Cireașa de pe tort (gas-
tro-reality, sezonul 14, episodul 
1) (reluare)
16:30 Focus (emis. info.)
17:00 Mondenii (divertisment, 
sezonul 11, episodul 10)
17:30 Râzi și câștigi (mag. de div.)
18:00 Focus (emis. info.)
19:30 Salvaţi iubirea (s. dr.,)
20:30 Revendicarea (reality show)
21:30 Dosarele DNA (emis. info.)
22:30 Trăsniţii (s. com.)
23:00 Focus din inima României 
(emis. info.)
23:30 Click! (mag. life-style)

PRO TV

12:00 Trandafi rul negru (tur., 
2013, s. dr.) (reluare)
13:00 Știrile Pro TV
14:00 Sunt celebru, scoate-mă 
de aici! (divertisment) (reluare)
16:00 Puterea destinului (tur., 
2006, s. dr.) (reluare)
17:00 Știrile Pro TV
17:30 La Măruţă (divertisment)
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Sunt celebru, scoate-mă 
de aici! (divertisment)
22:30 Știrile Pro TV
23:05 CSI: New York (sua-can., 
2004, s. poliţist, sezonul 8, ep. 11)

ANTENA 1

12:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) - Sezonul 4
13:00 Observator (emis. info.)
14:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) - Sezonul 4
16:00 Observator (emis. info.)
17:00 Acces direct (talk show)
19:00 Observator (emis. info.)
20:00 Observator special (emis. 
info.)
20:30 Demolatorul (sua, 1993, 
acţiune)
22:30 Un show păcătos (div.)

KANAL D

12:30 Știrile Kanal D (emis. info.)
13:30 Te vreau lângă mine (rea-
lity show)
16:00 Teleshopping (promo)
16:45 Teo Show (divertisment)
18:45 Știrea zilei (emis. info.)
19:00 Știrile Kanal D (emis. info.)
20:00 Trădarea (tur., 2010, s. dr.)
23:00 WOWbiz (divertisment)

LOOK TV

13:00 Liga Magazin (emis. 
mag.) (reluare)
14:00 Celebrity (reluare)
15:00 Un show cu gust (reluare)
17:00 Minunile Lui Tămaș (div.)
19:00 Duda saptămânii (reluare)
19:30 Știri Look TV (emis. info.)
20:00 Fotbal Look (emis. sport) 
20:30 Liga 1: Fc Rapid București 
- Fc Viitorul Constanţa (emis. 
sport)
22:30 Fotbal Look (emis. sport)
23:00 Cenzurat! (divertisment)

Cea mai mare gamă de băuturi

Preţuri promoționale

Oferte speciale pentru nunţi, 
onomastici, botezuri, evenimente.

Adresa: Emil Isac nr. 22, Piezisa nr. 23A 
telefon 0749879788

Organizăm:

Nunţi,
Botezuri,
Petreceri,

Conferinţe,
Mese festive,
Aniversări,

Comemorăriwww.casauniversitarilorcluj.ro

0744 251 471

ANUNŢ LICITAŢIE

CITR SPRL – Filiala Sibiu, cu adresa de corespondenţă în 
Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 48, et. 6, jud. Cluj, 
lichidator judiciar al S.C. SOMEŞ S.A. – – în faliment, in 
bankrupcy, en faillite, cu sediul în loc. Dej, str. Bistriţei, nr. 
63, judeţ Cluj, CUI 199800, J12/1/1991, organizează licitaţie 
publică competitivă cu strigare pentru valorifi carea de bunuri 
mobile din patrimoniul societăţii debitoare. În cazul în care 
nu este specifi cat altfel, bunurile se vând individual pe 
poziţii.

1. Autoturisme și Utilaje-131.796lei

2. Mijloace fi xe-401.163lei

3. Obiecte de inventar-59.956lei

4. Materiale, stocuri -527.656lei

Toate preţurile sunt exprimate in lei și nu includ TVA.

Licitaţia va avea loc în 10.03.2015, ora 12:00, la sediul 
lichidatorului din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 48, et. 
6. În cazul neadjudecării bunurilor la prima licitaţie aceasta 
se va reprograma pe data de 17.03.2015, ora 12:00 în 
aceleași condiţii.

Caietul de sarcini pentru bunurile scoase la licitaţie are 
preţul de 200lei+TVA și poate fi  achiziţionat la sediul 
lichidatorului, iar documentaţia de înscriere la licitaţie va 
trebui depusă cel târziu cu 24 de ore înaintea desfășurării 
licitaţiei.

Cei interesaţi pot obţine date suplimentare, informaţii și 
liste cu bunurile scoase la vânzare la tel. 0737-888997.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Institutul Regional de Gastroenterologie – Hepatologie 
,,Prof. Dr. O. Fodor“ Cluj Napoca

organizează la sediul din Cluj Napoca, Str. Croitorilor, 
nr. 19 – 21, Sala Albastră

CONCURS
pentru ocuparea posturilor vacante și temporar vacante 

de asistent medical
și asistent medical debutant în cadrul Secţiei Clinice ATI
Proba scrisă va avea loc în data de 23.03.2015, ora 11.00
Condiţii de participare la concurs: – studii – diplomă de 

licenţă, sau de absolvire a învăţământului superior sau 
diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă;

Data limită de depunere a dosarelor pentru posturile 
temporar vacante: 09.03.2015 ora 15;

Data limită de depunere a dosarelor pentru posturile 
vacante: 16.03.2015 ora 15;

Date de contact: telefon 0264596333.

AVIZ DE MEDIU

SC Teoris Corporation SRL, în calitate de titulari, anunţă 
publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, 
conform HG 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de 
mediu pentru PUZ construire hală depozitare în comuna 
Feleacu, sat Vâlcele, f.n, judeţul Cluj.Prima versiune a 
planului, poate fi  consultată la sediul APM Cluj din data 
26.02.2015 între orele 8-14.Publicul interesat poate 
transmite în scris comentarii și sugestii, până în data de 
17.02.2015 la APM Cluj, str Dorobanţilor nr 99, cod 400609, 
fax 0264-412914, e-mail offi ce@apmcj.anpm.ro în zilele 
de luni-vineri, între orele 09-14"

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

CLUJ-NAPOCA, Piața Cipariu, Tel: 0364266523
cluj@prink.ro  www.prink.ro
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Cluj-Napoca
Str. Partizanilor 

nr. 120

CONTACT:
e-mail: servicetransauto@yahoo.com

0729.308.116

 Diagnoză electronică
 Curăţare și încărcare sistem climati zare
 Testare și curăţare fi ltre parti cule
 Revizii periodice
 Reparaţii mecanice complexe
 Tinichigerie

Cabinet veterinar

Str. Constantin Brâncuşi nr. 47, Cluj-Napoca
Pentru programări: 0264-418599

Peste 200 de schelete, aşe-

zate atent în gropi comu-

ne, au fost descoperite sub 

un supermarket Monoprix 

din al doilea arondisment 

din Paris, construit pe 

locul unui fost cimitir al 

unui spital distrus în seco-

lul al XVIII-lea.

Începând din ianuarie, ar-

heologii Institutului naţional 

de cercetări arheologice pre-

ventive (INRAP) fac căutări 

sub clădirea unde odinioară 

se afl a cimitirul spitalului Sfân-

ta Treime, înfi inţat în secolul 

al XII-lea dar distrus la sfâr-

şitul secolului al XVIII-lea.

„În cadrul reamenajării ma-

gazinului, am decis să supri-

măm o zonă care se afl a la 

nivelul minus doi, ceea ce a 

declanşat verifi cări preventi-

ve”, explică Pascal Roy, direc-

torul magazinului. „Ne aştep-

tam să fi  rămas câteva oase 

în măsura în care acolo fuse-

se un cimitir, dar nu să găsim 

gropi comune”, a adăugat el.

În momentul dezafectării 

cimitirului, resturile defunc-

ţilor au fost transferate parţi-

al la Catacombes de Paris, un-

de se afl ă şi în prezent. „Es-

te prima dată când un cimitir 

spitalicesc este excavat la Pa-

ris”, subliniază ea, amintind 

că situaţii similare au avut loc 

la Marsilia şi Troyes.

În prezent, în zona de 100 

de metri pătraţi care face obiec-

tul cercetărilor, au fost găsite 

opt gropi comune. Şapte din-

tre ele numără între cinci şi 20 

de cadavre, depuse pe două 

până la cinci nivele. Cea de-a 

opta groapă, cea mai impresi-

onantă, a permis descoperirea 

a peste 150 de schelete, dispu-

se pe mai multe nivele. „Dar 

mai este un strat dedesubt”, 

avertizează Isabelle Abadie.

Persoanele înhumate aici 

par să fi  avut braţele încruci-

şate şi picioarele strânse, su-

gerând că au fost învăluite în 

cearceafuri sau giulgiuri. „Es-

te surprinzător este că aceste 

cadavre nu au fost aruncate, 

ci depuse cu grijă, în mod or-

ganizat. Cadavrele ce aparţin 

unor bărbaţi, femei sau copii 

au fost plasate unul într-o di-

recţie, celălalt în alta pentru 

a se economisi spaţiul”, afi r-

mă arheologul. Şi acest lucru 

s-a întâmplat în acelaşi timp, 

pe mai multe nivele.

Cimitir descoperit sub un supermarket din Paris

Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

Peste 70.000 de ruşi au 

participat duminică 

după-amiază la un marş 

la Moscova pentru a-i 

aduce un omagiu lui 

Boris Nemţov, opozant şi 

fost vicepremier, asasinat 

vineri în apropiere de 

Kremlin, a indicat unul 

dintre organizatorii mani-

festaţiei.

„Estimăm la peste 70.000 

numărul participanţilor”, a 

declarat pentru AFP Alexan-

dr Riklin, unul dintre organi-

zatorii marşului, care a fost 

autorizat de către municipa-

litate. Poliţia a indicat la rân-

dul său un număr de peste 

16.000 de participanţi la marş, 

informează Agerpres.

Boris Nemţov „a murit pen-

tru viitorul Rusiei” sau „El s-a 

bătut pentru o Rusie liberă”, 

scria pe pancartele purtate de 

manifestanţi la Moscova, in-

formează Agerpres.

La Sankt Petersburg, cel 

de-al doilea oraş ca mărime 

al ţării, peste 6.000 de persoa-

ne, potrivit poliţiei, s-au strâns, 

de asemenea, pentru a-i adu-

ne un omagiu lui Nemţov.

Asasinarea opozantului rus, 

vineri, cu puţin timp înainte 

de miezul nopţii, a fost un şoc 

pentru partizanii săi şi pen-

tru mii de persoane anonime, 

fi ind condamnată şi pe plan 

internaţional.

Vladimir Putin s-a angajat 

sâmbătă să-i pedepsească pe 

asasinii lui Nemţov. „Se va fa-

ce totul pentru ca organizato-

rii şi executanţii aceste crime 

odioase şi cinice să primeas-

că pedeapsa pe care ei o me-

rită”, a afi rmat Putin într-un 

mesaj de condoleanţe către 

mama lui Boris Nemţov.

Opoziţia a renunţat la ma-

nifestaţia prevăzută să aibă 

loc în sud-estul Moscovei, în-

locuind-o cu un marş, înce-

pând cu ora 12,00, până la 

podul pe care a fost ucis Bo-

ris Nemţov, împuşcat cu pa-

tru gloanţe în spate.

Ieri, podul pe care a fost 

asasinat opozantul de 55 de 

ani în timp ce se plimba pe 

jos cu o tânără din Ucraina, 

prezentată drept prietena sa, 

era acoperit cu grămezi uri-

aşe de flori, lumânări, foto-

grafii şi mesaje aduse de 

personalităţi cunoscute şi 

de o mulţime de persoane 

anonime.

Cu câteva ore înainte de a 

fi  asasinat, într-o intervenţie 

la radio Ecoul Moscovei, Nem-

ţov făcea apel să se manifes-

teze ieri în capitală împotriva 

„agresiunii lui Vladimir Pu-

tin” în Ucraina.

Potrivit Ministerului rus de 

Interne, Nemţov a fost ucis în 

centrul Moscovei, în apropi-

erea Kremlinului, vineri, la 

ora locală 23,40 (22,40 ora 

României), cu câteva focuri 

de armă trase asupra lui din-

tr-o maşină.

Moscova iese în stradă
Deşi iniţial trebuia să fie un marş împotriva războiului din Ucraina, ieri, 70 de 
mii ruşii au ieşit în stradă să-l comemoreze pe liderul opoziţiei asasinat vineri.
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Reprezentativa României 

a fost învinsă de formaţia 

Rusiei cu scorul de 16-13 

(3-10), la Krasnodar, în 

etapa a treia a competiţiei 

Rugby Europe 

Championship, fosta Cupă 

Europeană a Naţiunilor.

România au pierdut primul 

meci din 2015, după succese-

le cu Portugalia (37-10 în de-

plasare) şi cu Spania (29-8, la 

Cluj). Rusia fusese învinsă de 

Spania cu 43-20, iar apoi a 

dispus de Germania cu 46-22, 

ambele în deplasare.

„Stejarii” au obţinut, totuşi, 

un punct bonus defensiv din 

acest eşec în faţa Rusiei.

Din lotul României au lip-

sit o serie de piese de bază, 

precum Cătălin Fercu, Florin 

Vlaicu, Mihai Macovei sau 

Andrei Ursache.

Precedentul duel dintre ce-

le două echipe a avut loc anul 

trecut, la Bucureşti, în IRB Na-

tions Cup, România învingând 

cu 20-18. La ultimul meci ju-

cat de „stejari” în Rusia, anul 

trecut, echipa noastră a învins 

cu 34-3, la Nebug, în Cupa 

Europeană a Naţiunilor. Ro-

mânii au jucat 15 partide cu 

URSS/CSI, bilanţul fi ind de 12 

victorii şi trei înfrângeri. În 

faţa Rusiei, România a obţi-

nut 12 victorii, un meci s-a 

terminat la egalitate, iar „ur-

şii” au obţinut şase victorii, 

în 19 confruntări (inclusiv cea 

de sâmbătă).

România va disputa urmă-

torul joc pe 14 martie, în de-

plasare, cu Germania.

În clasament, înaintea me-

ciurilor Spania – Georgia şi 

Portugalia – Germania, în cla-

sament, pe primul loc se afl ă 

România, cu 11 puncte, urma-

tă de Georgia, 9 p, Rusia, 9 p, 

Spania, 5 p, Portugalia, 1 p, 

Germania, 0 p.

„Stejarii” au cedat la Krasnodar în fața Rusiei

Universitatea Cluj a sufe-

rit cea de a doua înfrân-

gere, de această dată în 

faţa fostului antrenor a 

grupării clujene, scor 0-3 

(0-1), după meci Ogăraru 

primind „cartonaşul roşu” 

de la fi nanţatorul echipei, 

Florian Walter.

În meciul din cea de-a 19-a 

etapă a Ligii 1, s-au întâlnit 

două echipe prietene dar cu 

antrenori rivali, Universitatea 

Cluj şi Dinamo Bucureşti, Ge-

oge Ogăraru şi Mihai Teja. Me-

ciul disputat în „Groapă” i-a 

adus fostului antrenor al gru-

pării clujene, Mihai Teja, o răz-

bunare pe care simţea că o me-

rită de mult timp, asta după 

ce, după venirea lui Eugen Pâr-

vulescu în stafful Universităţii 

Cluj, în septembrie 2014, aces-

ta a fost înlăturat de la echi-

pă, în locul lui venind, de la 

Ajax, George Ogăraru.

Pentru Ogăraru acest meci 

a fost şi ultimatumul pe care 

fi nanţatorul echipei i l-a dat, 

la meci asistând şi Florian 

Walter care după patidă i-ar 

fi  transmis tehnicianului că 

nu va mai antrena la Cluj.

 „Mă bucur că 
am câştigat în faţa 
lui „U” Cluj”

Antrenorul echipei bucu-

reştene, Mihai Teja, a decla-

rat că se bucură pentru aceas-

tă victorie mai ales că la „U” 

Cluj a debutat ca antrenor.

„Mă bucur că am câştigat, 

mai ales că am făcut-o în fa-

ţa lui „U” Cluj, echipa unde 

am debutat ca antrenor prin-

cipal. Mă bucur că băieţii nu 

au irosit şansele, puteam să 

batem şi mai clar. Avem un 

lot bun, cei mai bun dintre ei 

vor intra în primul 11. Vali La-

zăr cred că a înţeles de ce l-am 

exclus meciul trecut, el face 

parte din viitorul lui Dinamo. 

Eu cred că George Ogăraru e 

un antrenor tânăr, trebuie să 

i se dea încredere. Nu se poa-

te face performanţă de pe o 

zi pe alta, lumea tre să înţe-

leagă”, a spus Mihai Teja du-

pă partida câştigată cu 3-0.

Ogăraru: „Nu aceasta 
este faţa echipei”

George Ogăraru, antreno-

rul echipei Universitatea Cluj, 

a declarat că nu va lăsa arme-

le jos şi că îşi doreşte victo-

ria în meciul de miercuri din 

Cupa României.

„Sunt foarte multe lucruri 

care n-au mers. Le-am făcut 

practic un cadou celor de la 

Dinamo, prin acea ratare din 

primele minute. Sunt antre-

norul lui „U” Cluj, nu comen-

tez zvonurile. A fost o săptă-

mână complicată, am lucrat 

mult pentru acest meci, dar 

azi au fost foarte multe gre-

şeli personale, au fost jucători 

care nu s-au ridicat la nivelul 

meciului. Vreau să continui 

acest plan, vreau să avem re-

zultate bune în Cupa Româ-

niei, putem obţine prima vic-

torie din acest an. Nu aceas-

ta e faţa echipei”, a spus Geor-

ge Ogăraru.

Universitatea joacă mier-

curi, de la ora 21:30, în Gru-

ia, în semifi nalele Cupei Ro-

mâniei, cu rivala clujeană CFR.

Potrivit site-ului numaiu.

ro, patronul clubului „U” 

Cluj, Florian Walter, l-a anun-

ţat pe Ogăraru, după meci, 

că înţelegerea dintre ei va fi  

reziliată în scurt timp. Finan-

ţatorul alb-negrilor a discu-

tat toată săptămâna cu Lau-

renţiu Reghecampf, dar pâ-

nă la această oră fostul ste-

list nu s-a hotărît să preia 

echipa, din mai multe moti-

ve. Alte variante pentru ban-

ca lui „U” Cluj sunt Adi Fa-

lub, Adi Mihalcea, dar şi Cris-

ti Dulca.

Ogăraru a primit 
„cartonaşul roşu” 
de la Walter

Explicaţia pentru care 

FRF doreşte să implemen-

teze acest proiect este 

„pentru că unii dintre cei 

mai reprezentativi jucă-

tori s-au născut în satele 

României şi pentru că 

acest sport trebuie să 

ajungă pe tot teritoriul 

ţării, vom organiza 

Campionatul Naţional al 

Fotbalului Rural”, se arată 

într-un comunicat al fede-

raţiei..

Competiţia va fi  destinată 

practicanţilor, atât legitimaţi, 

cât şi nelegitimaţi din mediul 

rural, echipele fi ind formate 

la nivel de comună, din ju-

cători/locuitori ai comunei, 

cu vârsta minimă de 14 ani. 

Se va respecta regulile fotba-

lului clasic, 11 la 11 pe teren 

normal.

Pe lângă Campionatul Na-

ţional al fotbalului rural, FRF 

va lansa şi campania „Trans-

formă uliţa în stadion”. Acest 

proiect va include, în faza 

pilot, 21 de judeţe, în cadrul 

cărora vor fi  descoperiţi şi 

pregătiţi copiii din zonele ru-

rale.

„21 de referenţi zonali ai 

FRF întreprind acţiuni de sco-

uting în 4-5 comune învecina-

te oraşului reşedinţă de judeţ. 

Sunt recrutaţi copiii talentaţi 

din categoria de vârstă 7-10 

ani, nelegitimaţi şi fără posi-

bilităţi de angrenare într-o ac-

tivitate sportivă organizată la 

nivel urban. Grupele de mini-

mum 20 copii sunt pregătite 

în două şedinţe săptămânale 

de antrenament în oraşul re-

şedinţă de judeţ”, se arată în 

„Planul strategic pentru dez-

voltarea fotbalului 2015-2020”.

Începând cu anul 2015, Fe-

deraţia Română de Fotbal va 

demara cel mai vast program 

competiţional dedicat fotba-

lului pentru toţi, „Toată Ro-

mânia Joacă Fotbal”. Acestu-

ia i se va adăuga programul 

guvernamental care prevede 

introducerea unei ore de fot-

bal pe săptămână în şcolile 

din România.

Conform FRF, profesorii de 

educaţie fi zică şi sport, care 

vor dori să coordoneze clase 

cu profi l sportiv, vor fi  pregă-

tiţi prin intermediul progra-

mului „Start Fotbal”, dezvol-

tat de Şcoala Federală de An-

trenori.

Prin intermediul acestui 

program, FRF doreşte „creş-

terea substanţială a număru-

lui de practicanţi şi de persoa-

ne implicate în fenomenul fot-

balistic”.

De asemenea, FRF vrea 

crearea Campionatului Naţi-

onal al fi rmelor şi instituţii-

lor, Campionatului naţional 

al şcolilor-gimnaziilor-licee-

lor şi Campionatului naţio-

nal universitar.

Campionatul naţional uni-

versitar se va desfăşura potri-

vit regulilor fotbalului clasic, 

pe teren normal. Tot în aceas-

tă competiţie, va fi  creat şi un 

concurs paralel destinat fot-

balului feminin.

Forul de la Casa Fotbalu-

lui a luat în calcul şi copiii de 

grădiniţă şi va lansa un alt 

program intitulat „Caravana 

grădiniţelor, Football for fun”.

Federaţia Română de Fot-

bal a elaborat „Planul strate-

gic pentru dezvoltarea fotba-

lului din România 2015-2020”, 

cu obiective precise şi detali-

ate pe care promite să le pu-

nă în practică. Documentul ar 

urma să fi e prezentat mem-

brilor afi liaţi în următoarea 

şedinţă a Adunării Generale 

a FRF, din 30 martie.

Planul realizat de FRF es-

te structurat în jurul a cinci 

obiective strategice pentru 

perioada amintită: califi ca-

rea echipei naţionale la toa-

te cele trei turnee fi nale CE 

2016, CM 2018, CE 2020, creş-

terea substanţială a numă-

rului de practicanţi şi de per-

soane implicate în fenome-

nul fotbalistic, dezvoltarea 

fotbalului feminin şi a futsa-

lului (creşterea performan-

ţei echipelor naţionale), con-

struirea unei culturi organi-

zaţionale care să devină su-

port pentru performanţa spor-

tivă şi creşterea atractivită-

ţii şi a vizibilităţii jocului de 

fotbal.

FRF transformă uliţa 
în stadion
Federaţia Română de Fotbal intenţionează ca în perioada următoare 
să înfiinţeze un campionat naţional de fotbal rural, potrivit „Planului 
strategic pentru dezvoltarea fotbalului din România 2015-2020” al FRF.
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Bilete la preţuri 
scăzute
Federaţia Română de Handbal 
a pus în vânzare bilete și abo-
namente pentru competiţia 
handbalistică, Trofeul Carpaţi, 
care va avea loc în perioada 
20-21 martie în Sala Polivalentă 
din Cluj-Napoca. Preţul unui 
abonament pentru cele două zi-
le este de doar 25 de lei la cate-
goria I și 15 lei la categoria II, 
iar biletele pot fi  achiziţionate la 
preţurile de 15 lei, pentru o sin-
gură persoană, sau 7,5 lei pen-
tru pachetul familie la categoria 
I, și 10 lei, pentru o singură per-
soană, respectiv 5 lei pentru pa-
chetul familie la categoria II. 
Copiii sub 12 ani au acces gra-
tuit la meciuri. La Trofeu Carpaţi 
vor evolua naţionalele 
României, Braziliei, Suediei și 
Germaniei. Această este a 13-a 
ediţie care se dispută la Cluj. 
Biletele pot fi  achiziţionate pe 
eventim.ro și la Sala Polivalentă 
în ziua meciurilor.

Pe scurt

SPORT

FRF transformă 
uliţa în stadion
Federaţia intenţionează ca în 
perioada următoare să înfi inţe-
ze un campionat naţional de 
fotbal rural. Pagina 11

Alexandru Dedu (FRH) 

dezminte informaţiile pri-

vind venirea spaniolului 

Martin Ambros la naţio-

nala feminină de handbal.

Martin Ambros (47 de ani) 

este alesul Federaţiei Române 

de Handbal, pentru înlocui-

rea lui Gheorghe Tadici pe 

banca echipei naţionale femi-

nine, potrivit DigiSport.ro.

Tehnician la Gyor, alături 

de care a cucerit ultimele trei 

titluri din Ungaria, spaniolul 

are un CV impresionant şi ne-

gociază în aceste zile cu FRH, 

care ar da astfel o mare lovi-

tură de imagine.

Preşedintele Federaţiei de 

Handbal, Alexandru Dedu (fo-

to), dezminte aceste informa-

ţii care deja au fost preluate 

de mai multe site-uri. El a de-

clarat, pentru Monitorul de Cluj, 

că „până în acest moment au 

venit la federaţie vreo patru 

antrenori” şi că „aceste infor-

maţii sunt incorecte”, arătân-

du-se iritat de întrebare.

Ambros a impresionat lu-

mea handbalului feminin la 

nivel de club cu Itxako Na-

varra, pe care a dus-o până 

în fi nala Ligii. Ambros este 

actualul lui Gyor, care este 

considerată cea mai valoroa-

să formaţie din ultimii ani. La 

formaţia din Gyor evoluează 

Gorbicz, Loke şi Amorim, 3 

dintre cele mai valoroase ju-

cătoare din ultimul deceniu. 

Potrivit sursei citate, Ambros 

ar dori să rămână în acelaşi 

timp şi antrenor la Gyor.

Fostul antrenor al echipei 

naţionale de handbal feminin 

a României, antrenorul echi-

pei HC Zalău, Gheorghe Ta-

dici, anunţa în cadrul şedin-

ţei în care a fost discutat ca-

zul „Ecusoanele”, odată cu 

prezentarea raportului lui de 

activitate, că nu mai doreşte 

să conducă naţionala de hand-

bal feminin a României.

Antrenorul Gheorghe Ta-

dici a condus echipa naţiona-

lă la Campionatul European 

din luna decembrie, din Un-

garia şi Croaţia, competiţie la 

care naţionala României s-a 

clasat pe locul 9.

În afara locului 9 obţinut la 

CE de în luna decembrie 2014, 

echipa României, cu Gheorghe 

Tadici pe banca tehnică, s-a mai 

clasat pe locul 10 la CE din 2012 

şi la CM din 2014. De aseme-

nea, ultima medalie mondială 

a tricolorelor a fost cucerită tot 

cu Gheorghe Tadici pe banca 

tehnică, la ediţia din 2005.

Dedu: „Până acum au venit 
vreo patru antrenori”

Miercuri, de la ora 21:30 

se va disputat prima 

rundă a celui mai aşteptat 

meci din acest an pentru 

fanii „şepcilor roşii” şi 

fanii „vişiniilor”.

Dacă este să ne luăm du-

pă statistici am putea miza pe 

o victorie a echipei din Gru-

ia, gazda acestui meci, având 

cinci victorii în faţa rivalilor 

clujeni, în ultimele şapte me-

ciuri directe.

Universitatea Cluj a reuşit 

o singură victorie, pe data de 

24 martie 2014, pe terenul din 

Gruia, când a învins cu sco-

rul de 2-1 (1-1) echipa gazdă, 

şi un scor egal, 0-0, pe data 

de 19 septembrie 2013, pe Cluj 

Arena.

Ogăraru: „Avem 
o şansă imensă 
să ajungem în fi nală”

Antrenorul George Ogăra-

ru a declarat, la scurt timp 

după tragerea la sorţi, că U-

niversitatea are o şansă mare 

să ajungă în fi nală, dar pen-

tru a îndeplini acest obiectiv, 

ai noştri au nevoie de spriji-

nul fanilor.

„E ceea ce ne-am dorit. Am 

spus de multă vreme că vrem 

CFR-ul în semifi nale şi uite că 

dorinţa ni s-a îndeplinit. Acum 

nu ne rămâne decât să ne pre-

gătim extraordinar de bine, să 

fi m foarte serioşi la antrena-

mente, pentru că avem o şan-

să imensă să ajungem în fi na-

lă. E obiectivul nostru de când 

am venit eu aici şi, iată, sun-

tem la două meciuri distanţă 

să-l îndeplinim. Ne respectăm 

adversarul şi ştiu că vom avea 

o "dublă" foarte grea. Tocmai 

de aceea mizăm pe sprijinul 

fanilor. Vrem un stadion plin!”, 

a spus George Ogăraru.

Trică: „Clujul va avea 
o echipă în fi nală”

Antrenorul echipei CFR 

Cluj, Eugen Trică, declara du-

pă ce a afl at rivala, că şanse-

le de a se califi ca în fi nala Cu-

pei României sunt de 50/50, 

dar că important este că ori-

cine va merge mai departe 

Clujul va avea o fi nalistă.

„O să fi e două partide foar-

te interesante. Cunoaşteţi ri-

valitatea, una sportivă. Tre-

buie să ne bucurăm. Acest 

meci a fost tot timpul un der-

by. Şi ei speră să câştige să se 

califi ce, la fel ca noi. Îmi aduc 

aminte de meciul de acum 7 

ani. A fost un meci foarte fru-

mos, s-au marcat multe go-

luri. Nu mai îmi aduc amin-

te de vreun gest către galeria 

Universităţii Cluj după acel 

meci, îmi aduc aminte doar 

că i-am bătut, ne-am califi cat 

şi apoi am luat Cupa Româ-

niei. Şansele sunt 50/50. Es-

te bine că Clujul va avea o 

echipă în fi nală şi va fi  foar-

te bine dacă aceea va fi  CFR”, 

a spus Eugen Trică.

Universitatea Cluj şi CFR 

1907 se vor întâlni în penul-

timul act al Cupei României. 

Manşa tur fi ind programată 

pentru 4 martie, în cartierul 

Gruia, urmând ca returul să 

se dispute pe data de 1 apri-

lie pe Cluj Arena.

CFR vs. „U” în Cupa României. 
Cine va câștiga ?
Derby-ul mult dorit de microbiștii clujeni este aproape să înceapă.


