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ACTUALITATE

Începe calvarul 
înscrierilor la grădiniţă
Reînscrierea copiilor la grădiniţă începe 
astăzi, iar înscrierea nou-veniţilor debu-
tează în 23 mai.  Pagina 2

ACTUALITATE

Ce spitale din Cluj 
au folosit produse 
Hexi Pharma?
Firma Hexi Pharma, producător de sub-
stanţe dezinfectante şi lider de piaţă, a 
livrat substanţe dezinfectante de până la 
10 ori faţă de concentraţiile menţionate 
pe etichete inclusiv pentru spitale din 
Cluj.  Pagina 3

SOCIAL

De ce România nu va fi 
niciodată Japonia
Timp de două săptămani am călătorit prin 
Japonia. Timp de două săptămani am 
avut ochii larg deschişi, curioasă din fi re 
fi ind oricum. Nu a trecut mult şi am înce-
put să fac o listă cu ceea ce m-a uimit în 
această ţară.  Pagina 7

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

ECONOMIE

De când trebuie legate casele 
de marcat la calculatoarele Fiscului ?

ECONOMIE

Câte miliarde de euro au depozitat 
românii în bănci ?

Conectarea caselor de mar-
cat se va face cel târziu în 2018 
spun şefi i Fiscului. Promisiuni-
le nu sunt însă noi.

Toate casele de marcat vor fi  
legate la serverul Fiscului din 
2018, informează digi24.ro. Un 
echipament special va transmi-
te datele către Agenţia Naţiona-
lă de Administrare Fiscală în 
momentul emiterii unui bon. 
Conectarea a fost amânată de 
mai multe ori, iar ultimul ter-
men cerea ca sistemul să fi e pus 
în practică în mai anul viitor.

”Anul acesta informăm asupra 
cerinţelor tehnice, anul viitor es-
te un an în care contribuabilii îşi 
vor achiziţiona noile componen-
te necesare pentru conectarea ca-

selor de marcat, iar de la 1 ianu-
arie 2018 poate şi mai devreme 
vom fi  gata să conectăm toate ca-
sele de marcat la serverul ANAF”, 
spune Dragoş Doroş, preşedinte-
le Agenţiei Naţionale de Admi-
nistrare Fiscală.

Fiecare lună de amânare re-
prezintă o pierdere pentru bu-
getul de stat. Potrivit specialiş-
tilor, introducerea caselor de 
marcat moderne şi, implicit, li-
mitarea tranzacţiilor cu nume-
rar vor duce la o scădere a eva-
ziunii fi scale cu două miliarde 
de euro pe an.

În România se discută des-
pre introducerea caselor de mar-
cat digitale de cinci ani. Bulga-
ria le-a introdus deja, din 2011.

De teama unei noi căderi e-
conomice grave, românii au pus 
deoparte 10 miliarde de euro în 
depozite bancare din 2009 până 
în prezent, astfel încât banii din 
bănci ai persoanelor fi zice au 
ajuns la 31 mld. euro, informea-
ză ZF.ro.

Populaţia avea anul trecut 
active fi nanciare brute de pes-
te 500 mld. lei (circa 100 mld. 
euro), din care aproximativ o 
treime, peste 140 mld. lei (31 
mld. euro), sunt plasate în de-
pozite la bănci, după cum re-
iese din datele BNR. Restul ac-
tivelor fi nanciare este reprezen-
tat de numerar, acţiuni, fonduri 
de pensii, mutuale şi alte ti-
puri.

Comparativ cu anul 2009, su-
mele economisite de români la 
bănci s-au majorat cu peste 
45%, adică au crescut de la 21 
mld. euro la 31 miliarde de eu-
ro (în echivalent), în timp ce 
creditele acordate de bănci per-
soanelor fi zice au rămas la 25 
mld. euro. Astfel, populaţia a 
trecut de la poziţia de net debi-
tor la cea de net creditor faţă de 
sistemul bancar.

Banca centrală susţine că si-
tuaţia fi nanciară a populaţiei s-a 
îmbunătăţit, dar atenţionează că 
accelerarea creditării în condiţi-
ile în care ratele de dobândă sunt 
la minime istorice reclamă o 
atenţie deosebită din perspecti-
va stabilităţii fi nanciare.
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Telefon Monitorul: 
0264/59.77.00

Ce impact va avea extinderea rampei temporare 
de deşeuri de lângă Pata Rât
Rampa de gunoi temporară a Clujului, amenajată în apropierea celei închise de la Pata Rât, tinde tot mai mult să devină permanentă. 
Iniţial, autorităţile spuneau anul trecut în octombrie că această soluţie este pentru 7 luni.  Pagina 3
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

Poliţia Secţia 3 (Gheorgheni 
– Bună Ziua) 0264-414.006

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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Anii 1950 au făcut popu-

lară dezvoltarea televiziu-

nii, iar acesta a devenit 

refugiu pentru stările de 

tristeţe, amuzament şi 

destindere sau lume magi-

că pentru copii, dar la 

nivelul creativităţii, 

demonstrează studiile 

recente, televizorul are 

efecte de regresie.

Sursele de tehnologie, 

mass-media, joacă un rol pri-

mordial în viaţa individului 

din acest secol. Însă, alarmaţi 

de creşterea mediei orelor pe-

trecute în faţa micului ecran, 

oamenii de ştiinţă s-au apu-

cat să studieze care sunt efec-

tele acestuia asupra noastră. 

S-a constatat, cu stupoare, în 

ciuda faptului că televizorul 

ar putea fi  considerat indis-

pensabil, faptul că acesta are 

efecte nocive asupra sănătă-

ţii dar şi asupra proceselor 

psihice, precum creativitatea.

De fapt, televizorul inhibă 

gradul de imaginaţie. Din ca-

uza imaginilor pe care televi-

zorul le prezintă, în acord cu 

o anumită poveste, creierul nu 

mai este nevoit să îşi creeze 

propriile sale poze, astfel, func-

ţia de imaginaţie inhibându-se 

şi atenţia fi ind concentrată 

strict la ceea ce se arată deja. 

Fapt ce nu poate fi  spus şi des-

pre romane, deoarece poveş-

tile acestora, lipsite de ima-

gini, forţează la crearea pro-

priilor scenarii imaginative.

Potrivit CSID, o serie de 

studii care au testat nivelul 

de creativitate asupra copiilor 

în raport cu timpul de expu-

nere la televizor au constatat 

faptul că grupul al cărui timp 

de expunere era mai ridicat, 

a obţinut un scor mult mai 

mic al creativităţii, spre deo-

sebire de grupul al cărui timp 

de expunere era mai scăzut.

Cu toate acestea, susţin 

cercetătorii, pentru copiii so-

cietăţii actuale, televizorul es-

te necesar în dezvoltarea pro-

cesului imaginativ, dar este 

importantă calitatea informa-

ţiilor pe care aceştia le absorb. 

Astfel, un copil care priveşte 

o emisiune educativă, speci-

fi că vârstei sale, poate dezvol-

ta un câmp imaginativ mai 

larg faţă de un copil care pri-

veşte seriale sau fi lme care 

depăşesc considerabil abilita-

tea sa de a percepe ceea ce se 

întâmplă.

Un alt motiv pentru care 

imaginile la care copiii sunt 

expuşi atunci când vine vor-

ba de televizune, trebuie con-

trolate, constă în faptul că în 

perioada preşcolară, copilul 

se hrăneşte din puterea de a 

imita ceea ce vede. Astfel, in-

formaţiile sunt asimilate 

într-un ritm alert şi reprodu-

se aproape instant, cu preci-

zie. Deoarece televiziunea pro-

duce foarte multe imagini cu 

tentă sexuală şi violentă, gra-

dul imaginativ al copiilor se 

va dezvolta în acest demers, 

ceea ce se va putea observa 

în timpul petrecut la joacă, cu 

colegii.

Chiar dacă nu putem in-

terzice copiilor privitul la te-

levizor, avem puterea de a se-

lecta informaţiile la care îi ex-

punem pentru o dezvoltare 

socio-emoţională armonioasă 

şi pentru un grad de creativi-

tate sănătos.

Impactul televizorului asupra creativităţii copilului

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Reînscrierea copiilor la 

grădiniţă începe astăzi, 

iar înscrierea nou-veniţi-

lor debutează în 23 mai. 

Conducerea 

Inspectoratului Şcolar 

Judeţean (ISJ) Cluj asigu-

ră părinţii că niciun copil 

nu va rămâne fără loc la 

grădiniţă.

Astăzi, începe reînscrierea 

copiilor la grădiniţă, urmând 

ca după această etapă să în-

ceapă înscrierea nou-veniţi-

lor. Cu două săptămâni îna-

inte de etapa înscrierilor, re-

prezentanţii Inspectoratului 

Şcolar Judeţean (ISJ) nu ştiu 

câte locuri sunt disponibile în 

grădiniţele din municipiu, dar 

îi asigură pe părinţi că niciun 

copil nu va rămâne pe dina-

fară. “Nu putem vorbi despre 

un număr exact de locuri în 

grădiniţe. Vom avansa unul 

după etapa reînscrierilor, ca-

re începe în 4 mai şi durează 

până în 20 mai. Revenim cu 

un număr după etapa reîn-

scrierilor când vom şti şi câţi 

dintre elevii de grupa mare 

nu s-au reînscris pentru că 

pleacă din toamnă la clasa 

pregătitoare”, a declarat An-

dreea Coroian Goldiş, purtă-

torul de cuvânt al ISJ Cluj.

Reprezentanta ISJ Cluj a 

adăugat că din experienţa ani-

lor anteriori, toţi copiii vor fi  

cuprinşi în învăţământul pre-

şcolar. “Nu ne facem proble-

me cu privire la depăşirea nu-

mărului locurilor de numărul 

înscrişilor, întrucât experien-

ţa ultimilor ani a arătat că în 

judeţul Cluj există infrastruc-

tura necesară pentru a fi  cu-

prinşi toţi preşcolarii în gru-

pele de grădiniţă”, a precizat 

Andreea Coroian Goldiş.

Înscrierea nou-veniţilor, 
în două etape

Reînscrierea copiilor care 

frecventează grădiniţa în acest 

an şcolar şi doresc să o frec-

venteze şi în anul şcolar 

2016-2017 începe astăzi şi se 

încheie în 20 mai, iar înscrie-

rile nou-veniţilor au loc în do-

uă etape: 23 mai – 17 iunie, 

respectiv 27 iunie – 29 iulie.

Orarul reînscrierilor şi al 

înscrierilor va fi  stabilit de 

conducerea unităţii de învă-

ţământ şi va fi  afi şat, la loc 

vizibil, în fi ecare grădiniţă, 

pentru informarea părinţilor 

şi a publicului interesat, in-

clusiv pe site-ul acesteia (da-

că există), şi pe site-ul inspec-

toratelor şcolare.

Care sunt criteriile 
de departajare

Ocuparea locurilor libere, 

după fi nalizarea etapei de re-

înscrieri, se va face, de regu-

lă, în ordinea descrescătoare 

a grupelor de vârstă, respec-

tiv: grupa mare (copii de 5 

ani), grupa mijlocie (copii de 

4 ani) şi grupa mică (copii de 

3 ani). Pot fi  înscrişi în grupa 

mică şi copii cu vârsta cuprin-

să între 2 şi 3 ani.

Potrivit Ministerului Edu-

caţiei, în situaţia în care, 

într-o unitate de învăţământ, 

numărul cererilor de înscri-

ere este mai mare decât nu-

mărul de locuri libere, vor 

fi aplicate, succesiv, criterii 

de departaje generale (sta-

bilite de Ministerul Educa-

ţiei) şi criterii de departaja-

re specifice (elaborate de fi-

ecare unitate de învăţământ 

preşcolar).

Criteriile generale de ca-

re se ţine cont sunt urmă-

toarele: copil orfan de unul 

sau ambii părinţi, copil cres-

cut în centru de plasament, 

existenţa unui frate/soră 

înmatri culat/ă în grădiniţa 

respectivă, existenţa unui 

certifi cat de handicap.

Cererile respinse fi e ca ur-

mare a opţiunilor insufi cien-

te din fi şa de înscriere, fi e 

din cauza absenţei locurilor 

la unitatea de învăţământ 

dorită, vor putea fi  redepu-

se şi aprobate în etapele ime-

diat următoare sau în etapa 

de ajustări, programată în 

perioada 1 – 31 august.

Începe calvarul 
înscrierilor la grădiniţă
Cuprinderea copiilor în învăţământul preşcolar pentru 2016-2017 
se desfăşoară în mai multe etape.

ISJ Cluj spune că din experienţa anilor anteriori, toţi copiii vor fi  cuprinşi în învăţământul preşcolar

Conform Ministerului Educaţiei, pentru asigurarea transpa-
renţei procesului de reînscriere/înscriere, conducerile unită-
ţilor de învăţământ preșcolar vor afi șa, la vedere, pentru 
toţi cei interesaţi, următoarele informaţii: capacitatea insti-
tuţiei (număr de copii pentru care a fost proiectată); numă-
rul de locuri aprobat prin planul de școlarizare pentru anul 
școlar 2016-2017 (pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, ma-
re); criteriile generale și criteriile specifi ce pentru înscrierea 
copiilor; numărul de copii reînscriși/înscriși zilnic (în perioa-
da stabilită) din totalul disponibil.

Ce obligaţii au grădiniţele
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ARS OPINIÆ

La „Cultură”, s-a trântit o uşă

Viorel NISTOR
nistor.jurnalism@gmail.com

Nu contează faptele, ci vorbe-
le. Nu impresionează rezulta-
tele, ci părerile. Nu au impor-
tanţă ideile, ci impresiile. Nu 
statura în sine, ci imaginea ei. 
Nu ce vrei tu, ci ce cred alţii. 
De fapt, nu contează cine ești, 
ci pe cine ai. Cam astea par să 
fie concluziile parţiale ale po-
liticii în urma demiterii/demi-
siei lui Vlad Alexandrescu de la Ministerul Culturii. Iar aici, 
din păcate, înafara oricărui bilanţ de activitate, lucrurile au 
scăpat de sub control, fapt de care nu-și dau seama (sau 
n-au găsit nicio soluţie) nici premierul Dacian Cioloș, nici 
președintele Klaus Iohannis. Căci e mai rău și mai grav de-
cât o simplă schimbare de ministru. Se spune că Necuratul 
caută (sau generează el însuși) situaţii complicate, pe care 
apoi doar el, în stilul și în „folosul” propriu, să le „descâl-
cească”. Ba înţelepciunea populară a identificat cazuri des-
pre care se zice că „nici (măcar) Dracu’ nu le rezolvă”. 
Desigur, o simplă figură de stil. Politica românească, în „ne-
putincioșia” ei, dacă nu poate „naște” sau „să învie” ceva, 
atunci hai să „omoare” pe cineva. Cu toată această întâm-
plare (petrecută în preajma Paștelui Ortodox), mai piere un 
mit în politică noastră. Și nu e cel al tehnocratului.

S-a spus și se știe că guvernul tehnocrat Dacian Cioloș a a-
părut pe un val de mânie populară împotriva politicienilor 
în urma tragediei de la Clubul Colectiv, ilustrare, fără putin-
ţă de tăgadă, a funcţionării proaste (catastrofale) a unui sis-
tem girat de către aceștia. Din scurt, e drept, noul premier 
și-a format un guvern după pofta și gustul său, dacă e să 
dăm crezare zicerii că n-au intervenit/influenţat nici partide-
le, nici președintele în alegerea noii echipe. Cu alte cuvinte, 
profitând de inhibiţia de moment (sau frica) oamenilor din 
partide, premierul a pus miniștri pe cine a vrut el. De bună-
seamă, un asemenea lucru e un miracol și se întâmplă foar-
te rar în politica de oriunde, pentru că este „împotriva natu-
rii”, regula fiind ca partidele, oamenii influenţi, clasa politi-
că să-și promoveze și să-și „împingă” în faţă oamenii pe 
toate căile și în orice moment. Aceasta e prima „scăpare” 
importantă a premierului Cioloș și, deopotrivă, a președin-
telui Iohannis (niciunul dintre ei „om de partid”), care, pri-
mind „pleașcă”, la rândul lor, această oportunitate, n-au 
prea știut să aprecieze și să evalueze corect această șansă u-
nică. Desigur, la modul realist, eu nu cred că nu au existat 
niciun fel de influenţă de la partide, dar, în același spirit, 
cred că în guvern au intrat oameni noi, fără legături politi-
ce, fără „ancore” și susţineri obscure și cu sincere bune in-
tenţii. O a doua greșeală comună (a celor doi conducători 
de stat) este că n-au analizat în profunzime beneficiile și ris-
curile unei asemenea ocazii. Ce și cât poate face un ministru 
independent într-o perioadă relativ limitată, într-o ţară în 
care se fac puţine dintr-o multitudine de priorităţi mereu 
amânate? Dacă vedeau că se aventurează prea mult unii (și 
doreau să-i păstreze), ar fi trebuit să-i ocrotească sau să-i 
avertizeze, dacă apăreau tensiuni și conflicte între miniștri, 
ar fi trebuit să le știe și să le rezolve, dacă nu erau de acord 
cu ce fac (periclitând existenţa guvernului), ar fi trebuit să-i 
schimbe. Inocenţa reciprocă (a premierului și a ministrului) 
invocată la acest nivel înalt al politicii nu este nici scuzabilă, 
nici acceptabilă. E chiar dovadă de amatorism. Iar detașarea 
„olimpiană” a președintelui în raport cu acest caz seamănă 
a indiferenţă inconștientă, dacă nu, pur și simplu, a „înţepe-
nire”. Pe de altă parte, se poate vorbi, fără ezitare, de gre-
șeli elementare de management politic. Nu e permis cuiva, 
într-o funcţie atât de expusă, cum este cea de ministru, ori-
cât de complicată și de dramatică ar fi situaţia, să schimbe o 
decizie de patru ori într-o săptămână, fără nici un rezultat, 
așa cum a făcut Vlad Alexandrescu la Opera Naţională. Nu 
mai vorbesc că ar fi trebuit să fie informat despre potenţia-
lul exploziv al acestui scandal și ar fi trebuit să anticipeze 
posibila evoluţie înainte de a se expune într-un asemenea 
mod. Nu o făcea pentru propria persoană, ci pentru propria 
reformă din Ministerul Culturii, care, spune, ar conta mai 
mult în acest scandal.

Oricum, aceste lucruri par istorie de acum, contează mai 
mult morala, care nu e de bun augur. Există în societatea 
românească un reproș etern, profund și public la adresa oa-
menilor independenţi, de bună-credinţă, competenţi etc. că 
nu se implică în politică. Nu știu dacă Vlad Alexandrescu în-
deplinește perfect cerinţele unui asemenea profil, dar face o 
asemenea figură. Important e că eșecul final al „aventurii” 
sale politice și ministeriale (dacă așa se va închide cazul), va 
tăia pofta altora de a „face pasul” și va închide gura „galeri-
ei” meritocraţiei în politică. Mucaliţii vor conchide, scurt, că 
politica în România e, în continuare, pentru „dependenţi”, 
pentru oameni de „rea-credinţă” și pentru „incompetenţi”. 
Și cu asta se va mai fi trântit a ușă. În nasul lui Cioloș, în 
nasul lui Iohannis și în nasul nostru, al tuturor.

Viorel Nistor este lect. univ. dr. la Facultatea de Ştiinţe 
Politice, Administrative şi ale Comunicării din UBB, 
Departamentul Jurnalism. Viorel Nistor are peste 20 de 
ani de experienţă în presă şi predă jurnalismul de 10 ani. 
A scris la revista NU, Ziua, Ziarul de Cluj şi Clujeanul.

Bianca PREDA
redactia@monitorulcj.ro

Pe 25 aprilie, Cătălin 

Tolontan şi Gazeta 

Sporturilor încep publica-

rea rezultatelor unei 

investigaţii privind dilua-

rea cu intenţie a substan-

ţelor dezinfectante din 

spitale, iar trei zile mai 

târziu publică dovada pri-

vind diluarea unor sub-

stanţe dezinfectante de 

până la 10 ori faţă de con-

centraţiile menţionate pe 

etichete. 

În centrul investigaţiei es-

te fi rma Hexi Pharma, produ-

cător de substanţe dezinfec-

tante şi lider de piaţă, care a 

livrat produse inclusiv pentru 

spitale din Cluj.

Mişcarea Civică Iniţiativă 

România a realizat o analiză 

proprie privind situaţia con-

tractelor cu statul ale compa-

niei Hexi Pharma în perioada 

2012-2015, folosind surse gu-

vernamentale deschise.

În perioada 2012-2015, 

compania Hexi Pharma a 

avut cu spitalele din Româ-

nia un număr total de 9.339 

de contracte cu o valoare to-

tală de 25.975.821,5 de eu-

ro, dintre care 9.036 de con-

tracte prin încredinţare di-

rectă – cu o valoare de 

5.440.829,4 de euro şi 303 

de contracte obţinute prin li-

citaţie – cu o valoare de 

20.534.992,1 de euro.

Lista spitalelor din Cluj care au avut contracte 
cu firma acuzată de vânzarea de dezinfectanţi diluaţi

Spitalul Clinic Judeţean 
de Urgenţă Cluj
Potrivit sursei citate, în peri-
oada menţionată compania a 
avut cu Spitalul Clinic de 
Urgenţă Cluj 4 contracte în 
valoare de 1.058.664 lei 
(peste 235.000 de euro).

16.12 2014: Produs antisep-
tic pentru dezinfecţia chirurgi-
cală a mâinilor prin spălare 
cu povidone-iodină – valoare 
648.000 lei
26.04.2011: Antiseptice pentru 
tegumente, mucoase, plăgi – 
valoare 368.028 lei
14.09.2007: Furnizare dezin-
fectanţi – valoare 27.233 lei
14.06.2007: Furnizare dezin-
fectanţi – valoare 15.403 lei

UMF Cluj
7.08.2015: Săpun lichid pentru spălarea antiseptică a mâinilor – va-
loare 1150 lei
7.08.2015: Dezinfectanţi pe baza de clorhexidin – valoare 1065 lei.

Institutul Oncologic Prof. Dr. I. Chiricuţă Cluj-Napoca
De departe, compania Hexi Pharma a avut cele mai multe contrac-
te, dar nu și cele mai mari, cu Spitalul Oncologic în valoare de 
160.150 lei (peste 35.000 de euro). Actualul ministru al Sănătăţii 
chirurgul Patriciu Achimaș-Cadariu a condus din 2012 Institutul 
Oncologic Prof. Dr. Ion Chiricuţă. Achimaș-Cadariu lucrează din 2006 
la institutul clujean ca medic primar de ginecologie oncologică și chi-
rurgie oncologică. În aceste condiţii se ridică o întrebare legitimă: 
putea să nu știe despre existenţa Hexi Pharma și despre contractele 
derulate cu această companie?

20.07.2012: Furnizare dezinfectanţi și detergenţi – valoare 68.250 lei
14.07.2012: Detergenţi, dezinfectanţi – valoare 38.500 lei
3.02.2014: Acord cadru furnizare detergenţi, dezinfectanţi, produ-
se de curăţenie – valoare 20.160 lei
20.07.2012: Furnizare dezinfectanţi și detergenţi – valoare 9720 lei
19.02.2015: Acord cadru furnizare dezinfectanţi – valoare 7200 lei
20.07.2012: Furnizare dezinfectanţi și detergenţi – valoare 7200 lei
20.07.2012: Furnizare dezinfectanţi și detergenţi – valoare 6960 lei
3.02.2014: Acord cadru furnizare detergenţi, dezinfectanţi, produ-
se de curăţenie – valoare 2160 lei

Spitalul Clinic de Recuperare Cluj
20.05.2015: Achiziţie medicamente – valoare 23.760 lei
29.10 2007: Achiziţie dezinfectanţi și detergenţi – valoare 1008 lei
Spitalul Universitar CF Cluj-Napoca
28.07.2011: Achiziţie publică: dezinfectante, antiseptice, detergent 
enzimatic, săpun pentru spălarea mâinilor – valoare 16.200 lei
12.11.2014: Achiziţie dezinfectanţi – valoare 12.000 lei
28.07.2011: Achiziţie publică: dezinfectante, antiseptice, detergent 
enzimatic, săpun pentru spălarea mâinilor – valoare 9720 lei
12.11.2014: Achiziţie dezinfectanţi – valoare 4680 lei
12.11.2014: Achiziţie dezinfectanţi – valoare 2880 lei

Bianca PREDA
eveniment@monitorucj.ro

Rampa de gunoi temporară 

a municipiului Cluj-Napoca, 

amenajată în apropierea 

celei închise de la Pata Rât, 

tinde tot mai mult să devi-

nă permanentă, după ce 

RADP mai construieşte o a 

patra platformă pe lângă 

cele trei existente deja.

Raportul privind impactul 

acestei extinderi asupra mediu-

lui a fost fi nalizat, urmând ca în 

această lună la sediul RADP Cluj 

să aibă loc o dezbatere publică 

cu privire la acest document.

Din start în raport se preci-

zează faptul că „nu s-a luat în 

calcul identifi carea unui alt pe-

rimetru de depozitare deoarece 

prezenta locaţie se afl ă într-un 

perimetru puternic afectat şi cu 

un înalt grad de degradare şi nu 

au fost identifi cate alternative de 

amplasament care să prezinte o 

valoare a impactului semnifi ca-

tiv mai redusă faţă de mediu”.

Noua platformă va fi  con-

struită pe strada Platanilor pe 

o suprafaţă de aproape 6000 

mp, amplasamentul afl ându-se 

la o distanţă de 1,5 kilometri 

de Aeroportul Cluj.

Din raport nu afl ăm cât de 

temporară va fi  această platfor-

mă de depozitare, precizându-se 

doar că „activitatea de depozi-

tare a deşeurilor urmează să în-

ceteze odată cu realizarea unei 

rampe ecologice conforme de 

tratare şi depozitare a deşeuri-

lor”. Ceea ce poate însemna şi 

câţiva ani având în vedere că 

Centrul de Deşeuri este depar-

te de a fi  fi nalizat.

Poluare pe toate planurile

Factorii de mediu care pot 

suferi poluări chimice ca urma-

re a realizării obiectivului nou 

propus sunt apa, aerul şi solul.

„Mai mult de jumătate din 

indicatorii de calitate analizaţi 

arată o calitate proastă a apei 

pârâului Zăpodie după trecerea 

pe lângă depozitul de deşeuri 

Pata Rât. În ce priveşte calita-

tea pârâului Zăpodie ce curge 

la baza depozitului Pata Rât, a-

ceasta prezintă o înrăutăţire în 

aval de perimetrul depozitului, 

înregistrându-se depăşiri ale 

concentraţiei maxime admise 

de lege la toate elementele ana-

lizate, ajungând la clasa V 

(proastă). Sursele potenţiale de 

poluanţi pentru ape sunt levi-

gatul generat din stocarea frac-

ţiei umede a deşeurilor mena-

jere şi a deşeurilor vegetale pe 

platforme, precum şi apele plu-

viale care spală platformele de 

stocare temporară. În zona fron-

tului de lucru, în timpul func-

ţionării utilajelor, pot apărea ac-

cidental şi local emisii care ar 

putea polua apele şi solul”, se 

precizează în documentul citat.

Sănătatea oamenilor, 
în pericol

„Poluarea aerului cu mirosuri 

neplăcute este deosebit de evi-

dentă în zona depozitelor actu-

ale. Pe calea aerului, toate gaze-

le nocive rezultate în urma des-

compunerii substanţelor organi-

ce din deşeuri (metan, amoniac, 

hidrogen sulfurat) sunt inhalate 

şi pot produce prejudicii asupra 

sănătăţii umane într-un mod mai 

mult sau mai puţin grav. În ace-

eaşi măsură mediul este preju-

diciat şi prin produsele de arde-

re – fum, cenuşă. Este vizibil gra-

dul ridicat de risc generat de a-

ceste depozite neconforme şi a 

practicilor implicate”, se mai pre-

cizează în raport.

Impact asupra solului

„Pentru perioada de con-

strucţie, sursele potenţiale de 

poluare a solului sunt depozi-

tarea necontrolată pe sol a unor 

materii, deşeuri, ambalaje care 

ar putea afecta calitatea aces-

tuia, depunerea pe sol a polu-

anţilor emişi iniţial în aer de 

utilajele şi mijloacele de trans-

port utilizate la construcţia de-

pozitului, pierderi accidentale 

de uleiuri sau produse petroli-

ere de la utilajele de pe ampla-

sament. Emisiile de levigat au 

un impact semnifi cativ asupra 

solului, subsolului şi a apelor 

freatice şi de suprafaţă din ca-

uza concentraţiei ridicate în sub-

stanţe toxice: diferiţi compuşi 

chimici, organici, metale grele, 

astfel încât fertilitatea solului 

scade, iar calitatea apelor devi-

ne nesatisfăcătoare. De aseme-

nea, microorganismele şi agen-

ţii patogeni din aceste depozi-

te ridică un risc foarte mare de 

îmbolnăvire a populaţiei uma-

ne. În perioada de construcţie 

propriu-zisă activităţile de de-

copertare a solului sunt o sur-

să principală de afectare a ca-

lităţii solului”, mai precizează 

cei care au realizat raportul.

Cu toate acestea, concluziile 

raportului dau undă verde eli-

berării acordului de mediu pen-

tru cea de-a patra platformă.

RADP Cluj-Napoca a primit 

în toamna anului trecut 4,6 mi-

lioane lei din bugetul local pen-

tru construirea rampei tempo-

rare de deșeuri.

Ce impact va avea extinderea 
rampei temporare de deşeuri 
de lângă Pata Rât
Iniţial, autorităţile spuneau anul trecut în octombrie că această soluţie este pentru 7 luni.

GUNOAIE

335.000
de tone de deșeuri solide sunt generate anual 
în județul Cluj
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Comunicat de presă
Proiectul se încheie, “Păsările Clujului” rămân

Biroul Teritorial Cluj al Societăţii Ornitologice Române (SOR) anunţă închiderea ofi cială 
a proiectului ”Păsările Clujului: creşterea diversităţii speciilor prin colaborare între 
ornitologi, experţi silvici şi publicul larg”, proiect fi nanţat prin granturile SEE 2009 – 
2014, în cadrul Fondului ONG în România.
Proiectul a început în martie 2014, cu montarea a 1310 cuiburi artifi ciale în parcurile, 
livezile şi pădurile din apropierea Clujului. Numărul de cuiburi a crescut la 1360 în 
toamna aceluiaşi an prin adăugarea a 50 de cuiburi artifi ciale pentru huhurez mic şi 
huhurez mare. Cuiburile au fost ocupate într-un procent de 93,5%, cu precădere de 
specii de piţigoi, dar şi ţicleni, grauri, muscari sau specii de pârş. Cea mai mare rată de 
ocupare a cuiburilor, 100%, a fost a fost în păduri, acolo unde, în lipsa copacilor bătrâni, 
păsările au avut nevoie mai mare de cuiburile Societăţii Ornitologice Române.
Tot pentru a ajuta păsările, dar şi pentru a educa elevii şi publicul larg, au fost montate 
şase hrănitori şi cinci panouri informative în parcurile oraşului. Realimentarea 
hrănitorilor a fost responsabilitatea copiilor din şcolile apropiate. Acţiunea de realimentare 
a hrănitorilor a fost completată şi cu prezentări în şcoli, astfel încât peste 700 de elevi 
au fost informaţi cu privire la importanţa hrănitorilor de păsări pe timp de iarnă. 
Participanţii la program au avut posibilitatea să observe şi de aproape speciile pe care 
le-au ajutat, la acţiunile publice de inelări ornitologice care au avut loc la Grădina 
Botanică, dar şi la verifi carea cuiburilor artifi ciale.
Tot în campania de informare au avut loc activităţi specifi ce, cum ar fi  work-shop-urile 
de educaţie de mediu şi pe tema folosirii cuiburilor artifi ciale pentru a limita înmulţirea 
excesivă a nevertebratelor, organizate pentru cadrele didactice din Cluj şi pentru 
experţii Ocolului Silvic Cluj.
Pentru publicul larg au fost organizate şapte evenimente pe teme diferite, iar numărul 
total al participanţilor de-a lungul celor doi ani a fost de peste 700.
Noaptea Privighetorilor organizată în luna mai a anilor 2014 şi 2015 a îmbinat cultura şi 
natura, prin concerte simfonice, expoziţii de desene şi fotografi i şi audiţia cântecelor 
păsărilor din Grădina Botanică.
Evenimentul „O Zi cu Păsări în Muzeul Etnografi c”, organizat în ambii ani în luna iunie 
a fost conceput pentru familii, iar părinţi şi copii au participat la inelări de păsări 
dimineaţa şi la activităţi pentru copii în cursul zilei. Rând pe rând au participat la 
atelierele de activităţi artizanale, origami, quilling, înşirat mărgele şi jocuri de aventură. 
Nivelul evenimentului a fost ridicat şi de reprezentanţii Muzeului Zoologic şi Vivariului 
Universităţii Babeş-Bolyai, care au oferit informaţii interesante despre natură, iar pentru 
cei curajoşi posibilitatea de a mângâia reptile şi alte animale vii.
În decembrie, în ambii ani, echipa de proiect a atras atenţia publicului asupra începutului 
sezonului de hrănire prin evenimentul „Atelierul de Hrănitori”, unde cei interesaţi au 
construit propriile lor hrănitori din materiale naturale precum coaja de cocos sau de 
grapefuit într-un mediu cald şi prietenos.
Ultimul eveniment al proiectului a fost „Ziua Păsărilor”, organizată în aprilie anul acesta, 
dedicat unui public şi mai larg, prin ture ornitologice dimineaţa, prin activităţi pentru copii 
în timpul zilei, şi printr-un şir de prezentări ştiinţifi ce după amiază.
Deşi fi nanţarea proiectului se încheie ofi cial în data de 30.04.2016, activităţile acestuia 
vor fi  continuate de către angajaţii şi voluntarii Societăţii Ornitologice Române, care deja 
pregătesc următoarea ediţie a Nopţii Privighetorilor, planifi cată – deja tradiţional – în 
luna mai, cu un concert şi cântece de păsări în Grădina Botanică.
Proiectul ”Păsările Clujului: creşterea diversităţii speciilor prin colaborare între ornitologi, 
experţi silvici şi publicul larg” este fi nanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul 
Fondului ONG în România, componenta Dezvoltare Durabilă, cu suma de 74.432,52 
euro şi cofi nanţat în proporţie de 10% de către SOR.
Pentru informaţii suplimentare vă invităm să îi contactaţi pe:
Benkő Zoltán, Manager proiect SOR, tel: 0742394975, zoltan.benko@sor.ro
Veres-Szászka Judit, Asistent proiect SOR, tel: 0751102665, judit.veres@sor.ro
Domşa Cristian, Expert ornitolog SOR, tel: 0740242978, cristi.domsa@sor.ro
Ovidiu Neculai Bufnilă, Responsabil Comunicare SOR, tel: 0745768448, ovidiu.bufnila@sor.ro
Societatea Ornitologică Română este o organizaţie neguvernamentală, înfi inţată în 1990 din dorinţa 
ornitologilor din România de a da o formă organizată acţiunilor de cercetare şi de conservare a păsărilor 
şi habitatelor lor. A devenit, astfel, prima organizaţie nonguvernamentală din România dedicată 
conservării biodiversităţii. SOR reuneşte ornitologi şi iubitori ai naturii, amatori sau profesionişti 
interesaţi de cercetarea şi protecţia păsărilor şi a habitatelor lor.
www.sor.ro

 
 
 
 

 
 

    
 

 
 

Criza economică a adus 

modifi cări drastice pe piaţa 

imobiliară, jumătate din 

cererile de apartamente 

vizând locuinţe de până în 

60.000 euro, în timp ce în 

2008 circa 70% dintre 

cumpărători erau interesaţi 

de proprietăţi mai scumpe 

de 100.000 de euro, se 

arată într-un studiu reali-

zat de imobiliare.ro.

În ultimii 5-6 ani, ponderea 

cumpărătorilor cu bugete de 

peste 100.000 de euro a scăzut 

semnifi cativ, până la 18% din 

total. În prezent, în intervalul 

de preţ 60.000-80.000 euro s-ar 

încadra 21% dintre clienţi, iar 

13% şi-ar permite o casă de 

80.000-100.000 de euro.

Lucrurile stăteau cu totul 

altfel în 2008, când majorita-

tea cumpărătorilor căutau lo-

cuinţe scumpe, în condiţiile 

în care la vremea aceea apar-

tamentele cu trei şi, în Capi-

tală, chiar două camere se si-

tuau, de regulă, peste pragul 

de 100.000 euro, atât pe pia-

ţa veche, cât şi pe cea nouă.

Potrivit Indicelui Imobiliare.

ro, suma medie solicitată pen-

tru apartamentele (noi şi vechi) 

disponibile spre vânzare la ni-

vel naţional a scăzut cu 41% în 

primul an de recesiune, de la 

2.058 de euro pe metru pătrat 

util în momentul de vârf al pie-

ţei (martie 2008) până la 1.211 

euro pe metru pătrat.

În oraşele secundare, pia-

ţa a atins pragul de jos la ju-

mătatea anului 2014. Locuin-

ţele din Braşov, Cluj-Napoca, 

Timişoara şi Constanţa au în-

ceput să recupereze din de-

clinul început în 2008.

Acest decalaj este respon-

sabil, parţial, de faptul că, de 

anul trecut, oraşul cu cele mai 

mari preţuri la apartamente nu 

este Bucureştiul (unde se situ-

ează în prezent la o valoare 

de 1.104 euro pe metru pătrat), 

ci Clujul (cu o medie de 1.197 

de euro pe metru pătrat).

Cum s-a schimbat piaţa imobiliară 
din Cluj după criza economică?

Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

Salariul minim brut va fi  

majorat din luna mai la 

1.250 lei lunar. Creşterea 

salarială înseamnă o creş-

tere de 140 de lei a sala-

riului primit „în mână”, 

de la 785 de lei, la 925 de 

lei pe lună. Majorarea îi 

afectează pe puţini 

oameni din Cluj, oraşul 

de pe Someş având în 

2016 cele mai mari salarii 

din ţară după Bucureşti şi 

Ilfov.

Dintr-un total de 4,5 mili-

oane de angajaţi, peste 1,1 

milioane sunt plătiţi cu sala-

riul minim pe economie, da-

că datele pe care angajatorii 

acestora le-au raportat statu-

lui sunt corecte. Anul trecut, 

361.000 de persoane inactive 

doreau să lucreze, dar fi e nu 

căutau de lucru, fi e nu erau 

disponibile să înceapă lucrul.

Potrivit INS, în 2015, un 

număr de 268.000 de persoa-

ne ocupate cu program par-

ţial doreau şi erau disponibi-

le să lucreze mai multe ore 

decât în prezent, fi ind consi-

derate persoane subocupate. 

Din rândul populaţiei inacti-

ve în vârstă de 15-74 ani, 

361.000 de persoane făceau 

parte din forţa de muncă po-

tenţială adiţională (n.red.: ca-

re nu are un loc de muncă), 

în scădere cu 19.000 faţă de 

anul precedent. Dintre aces-

tea 357.000 erau disponibile 

să înceapă lucrul, dar nu că-

utau un loc de muncă.

Industria IT generează 
profi t

Extinderea fabricilor de 

componente auto şi invesţii-

le din zona serviciilor, în spe-

cial din IT, au generat o com-

petiţie mai mare pe piaţa mun-

cii din Cluj, ceea ce a deter-

minat o creştere a salariilor, 

întrucât companiile din zonă 

găsesc din ce în ce mai greu 

candidaţi.

După Bucureşti şi Ilfov (un-

de salariul mediu trece de 

2.300 de lei net), cele mai ma-

ri salarii vor fi  obţinute în 2016 

de către angajaţii din Cluj, un-

de salariul mediu va ajunge 

la 2.166 de lei net (cu 7,8% 

mai mult faţă de nivelul din 

2015).

Angajaţii din IT nu sunt 
afectaţi de mărire

Circa 14.000 de companii 

IT îşi desfăşoară, în prezent, 

activitatea în România, iar 

jumătate dintre ele sunt lo-

calizate în Bucureşti şi 

Cluj-Napoca, potrivit unui 

studiu realizat de Clusterul 

iTech Transilvania by ARIES 

Transilvania.

Potrivit studiului, toate 

companiile care activează pe 

nişa de IT şi tehnologie din 

România au generat în 2014 

venituri cumulate de 4 mili-

arde de euro şi oferă locuri de 

muncă permanente pentru 

75.500 de angajaţi.

Bucureştiul şi Clujul con-

duc detaşat în topul regional 

al zonelor cu cele mai nume-

roase companii de profi l, cu 

48 la sută din totalul lor. Pe 

de altă parte, Cluj-Napoca a-

re cei mai mulţi specialişti IT 

la nivelul întregii populaţii a 

oraşului, 1 din 25 de clujeni 

lucrând în acest domeniu, re-

latează euractiv.ro.

Salariul mediu net în sec-

torul IT era, la jumătatea anu-

lui 2015, de circa 2.600 lei, 

potrivit declaraţiilor celor ca-

re au răspuns la chestionar. 

Peste jumătate dintre compa-

niile participante la studiu 

(54%) au operat sau urmea-

ză să opereze creşteri salari-

ale, până la fi nele anului, cu 

aproximativ 16%.

Ce (mai) implică 
creşterea salarială?

Creşterea salarială implică 

şi contribuţii de sănătate mai 

mari, plătite atât de angaja-

tori, cât şi de către angajaţi. 

Contribuţiile de asigurări so-

ciale de sănătate (CASS) cresc 

de la 57,7 lei/lună la 68,7 lei/

lună – 5,5% din salariul mi-

nim pe economie. Astfel, pen-

tru anul 2016, CASS va fi  de 

781 de lei, adică 231 de lei 

pentru perioada ianuarie-apri-

lie, la care se adaugă 550 de 

lei datoraţi pentru perioada 

mai-decembrie.

De asemenea, cresc şi 

amenzile pentru şoferi, a-

vând în vedere că punctul 

de amendă reprezintă 10% 

din salariul minim. Amen-

zile rutiere sunt majorate cu 

circa 20%. În schimb scade 

preţul gazelor şi pentru po-

pulaţie şi pentru industrie, 

ceea ce va duce la ieftiniri 

treptate ale alimentelor, du-

pă cum au anunţat produ-

cătorii.

Puţin peste 1,1 milioane 

de români sunt vizaţi de a-

ceastă măsură, dintre care 

circa 39.000 lucrează în sec-

torul bugetar.

Cum se simte 
în buzunarul clujenilor 
creşterea salariului?
Cei 140 de lei în plus la salariul minim ar însemna 
practic 4,66 de lei în plus în buzunarul angajatului. 

Specialiștii OMS și ai Centrului Global pentru Nutriţie și 
Sănătate au declarat că valoarea coșului minim zilnic și care 
să și asigure tot necesarul de nutrienţi pentru o familie de 
patru persoane ar putea fi  în valoare de minim 19,41 lei. 
Cei 140 de lei în plus la salariul minim ar însemna practic 
4,66 de lei în plus în buzunarul angajatului.

Concret cu 4,66 de lei pe zi clujenii și-ar putea cumpăra:

- o pâine
- o sana
- un suc
- un bilet pentru autobuz
- o ciocolată
-  patru cafele cu preţul de 1 

leu

- un muştar
- un iaurt
- o margarină
- două beri
-  aproape 500 grame de 

mandarine
- un Kefi r

Acest coș zilnic poate include: făină integrală, pâine cu tărâ-
ţe, varză, fi cat de porc, macrou, telemea, ceapă, morcovi, 
cartofi , sfeclă, mălai. Coșul zilnic poate fi  diversifi cat la un 
cost cuprins între 20 și 26 de lei, în componenţa acestuia 
mai putând fi  introduse merele, orezul, prazul, alte organe 
animale și o varietate mai mare de pește.

Ce vă puteţi cumpăra de banii în plus?
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Judecătorii Curţii 

Constituţionale vor discu-

ta sesizarea jurnalistului 

Liviu Avram privind orga-

nizarea alegerilor locale 

într-un singur tur în 

şedinţa de miercuri, 4 

mai, cu două zile înainte 

de startul campaniei elec-

torale.

Jurnalistul Liviu Avram a 

declarat, săptămâna trecută, 

că Tribunalul Bucureşti a de-

cis transmiterea către CCR a 

sesizării sale privind excepţia 

articolelor din lege privind nu-

mărul necesar de semnături 

pentru un candidat indepen-

dent şi organizarea alegerilor 

locale într-un singur tur.

Astfel, Liviu Avram şi-a de-

pus candidatura pentru func-

ţia de primar general al Capi-

talei, depunând o listă cu doar 

trei semnături de susţinere, 

demers care i-a permis să adu-

că în atenţia CCR articolul 50, 

alineatul 2 (Legea 115/2015 - 

n.r.), cerând în aceeaşi sesi-

zare şi extinderea controlului 

CCR asupra articolului 101, 

alineatul 2 care prevede ale-

gerea primarilor într-un sin-

gur tur de scrutin.

El a adăugat că a cerut ex-

tinderea controlului CCR şi a-

supra alegerii primarilor 

într-un singur tur, afi rmând 

că cei care candidează inde-

pendent trebuie să îndepli-

nească condiţii exigente de re-

prezentativitate, în timp ce 

pentru cei aleşi legea coboa-

ră sub standardul constituţi-

onal criteriul de reprezentati-

vitate.

Recomandarea Comisiei 
de la Veneţia: „Nu!”

În urmă cu două săptă-

mâni, Comisia de la Veneţia 

a recomandat României să nu 

schimbe sistemul electoral îna-

inte de alegeri. „Motivul este 

că pe măsură ce alegerile se 

apropie partidele politice pot 

să evalueze foarte bine care 

sunt schimbările care le-ar pu-

tea fi  favorabile sau nu. Cu 

cât se apropie mai mult data 

alegerilor, cu atât mai mult 

creşte tentaţia de a schimba 

sistemul electoral pentru ca 

partidele să obţină avantaje”, 

a explicat atunci secretarul ge-

neral al Comisiei, Thomas 

Market.

Cum se adaugă 
un tur de scrutin

Din punct de vedere legal, 

dacă CCR îi va da câştig de 

cauză lui Avram, se va adău-

ga un tur de scrutin. Legal, 

acest lucru se va putea face 

doar printr-o ordonanţă de ur-

genţă. Mai exact, Guvernul va 

da o ordonanţă de urgenţă 

prin care, practic, se va adă-

uga un tur de scrutin. Aceas-

tă schimbare va avea efecte 

asupra campaniei electorale.

Juristul clujean Ovidiu Po-

daru, explica recent faptul că 

CCR doar constantă caracte-

rul de constituţionalitate sau 

neconstituţionalitate, nu 

schimbă regulile în timpul jo-

cului, aşa cum interpretează 

unele voci. Pe de altă parte, 

acesta atrage atenţia că iniţi-

ativa jurnalistului nu este de-

loc de neglijat.

„Nu ştiu ce şanse ar avea 

acest demers la CCR, dar pot 

să spun că nu este deloc de 

neglijat. Însă pe de altă par-

te, se pot găsi şi argumente 

pentru rămânerea la un sin-

gur tur. Din punct de vedere 

personal, este deci o opinie 

personală, constituţionale sunt 

alegerile în două tururi. Între-

barea care rămâne este dacă 

putem schimba regulile în tim-

pul jocului. Nu Curtea le 

schimbă, CCR doar constată 

nişte lucruri, nu le schimbă. 

De asemenea, o altă întreba-

re care apare este cine va fi  

vătămat dacă se schimbă lu-

crurile cu o săptămână de 

exemplu înainte“, a comentat 

Ovidiu Podaru.

Astăzi aflăm dacă vom vota de două ori 
la locale sau doar o dată

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Mai sunt câteva zile până 

la începerea campaniei 

pentru alegerile locale, 

însă lucrurile sunt încă în 

ceaţă în ce priveşte pro-

movarea materialelor elec-

torale pe parcursul aceste-

ia. Zilele trecute, Biroul 

Electoral Judeţean Cluj a 

decis că afi şele electorale 

ale candidaţilor la 

Primăria Cluj-Napoca 

Adrian Gurzău şi Octavian 

Buzoianu pot să rămână, 

deşi nu ne afl ăm în cam-

panie electorală, pentru că 

nu conţin mesaje de pro-

pagandă electorală.

Pe de altă parte însă, aces-

tea ar trebui să dispară odată 

cu începerea campaniei electo-

rale, pentru că nu se înscriu în 

rândul materialelor care pot fi  

promovate în campanie, spun 

reprezentanţii Autorităţii Elec-

torale.

Liber la afi şaj

Totul ar putea rămâne însă 

doar la nivel declarativ, deoa-

rece cu siguranţă partidele po-

litice vor specula şi vor face 

slalom printre articole de legi.

Astfel, deşi legea a urmă-

rit eliminarea unor materiale 

electorale pentru că anul aces-

ta decontarea se face de la 

stat, candidaţii pot scăpa cu 

afi şele care nu conţin un me-

saj de propagandă electorală, 

cum sunt şi cele ale celor doi 

candidaţi Octavian Buzoianu 

şi Adrian Gurzău. Întrebarea 

care rămâne este cum rămâ-

ne cu transparenţa în fi nan-

ţarea campaniei, atâta timp 

cât candidaţii vor avea liber 

la unele afi şe electorale pen-

tru care vor scoate bani din 

buzunarele lor.

Nici măcar reprezentanţii Au-

torităţii Electorale Cluj nu lămu-

resc clar lucrurile, aceştia preci-

zând doar că fi ecare caz va fi  

analizat în parte, cum de altfel 

s-a întâmplat la fi ecare scrutin. 

Totodată, aceştia susţin că se va 

ţine cont şi de legea 334/2006 

privind fi nanţarea campaniei, 

dar şi de legea electorală.

Mai exact, Autoritatea Elec-

torală i-ar putea sancţiona pe 

candidaţi dacă nu îşi vor re-

trage afi şele în campania elec-

torală, dar pentru că nu con-

ţin mesaje electorale, acestea 

ar putea să rămână acolo un-

de sunt amplasate.

La aceste alegeri nu sunt 

permise decât anumite mate-

riale de publicitate electorală, 

potrivit Autorităţii Electorale.

Cu ce e voie, cu ce nu 
e voie în campanie

Săptămâna trecută, Auto-

ritatea Electorală Permanen-

tă (AEP) a lansat un apel la 

adresa competitorilor electo-

rali privind retragerea din spa-

ţiul public, cel mai târziu pâ-

nă la data începerii campani-

ei electorale, a tuturor mate-

rialelor de promovare care nu 

respectă legislaţia.

AEP reaminteşte că sin-

gurele materiale de propa-

gandă electorală permise în 

perioada campaniei sunt: afi -

şe electorale cu dimensiuni-

le de cel mult 500 mm o la-

tură şi 350 mm cealaltă la-

tură; afi şele electorale prin 

care se convoacă o reuniu-

ne electorală vor avea 400 

mm o latură şi 250 mm cea-

laltă latură şi vor fi  ampla-

sate în locurile speciale pen-

tru afi şaj; materiale de pro-

pagandă electorală audio sau 

video, difuzate de mass-me-

dia audiovizuală; publicita-

te în presa scrisă; materiale 

de propagandă electorală on-

line; broşuri, pliante şi alte 

materiale tipărite.

Conform AEP, nerespecta-

rea acestor prevederi consti-

tuie contravenţii, dacă nu au 

fost săvârşite în astfel de con-

diţii încât să fi e considerate, 

potrivit legii penale, infracţi-

uni, şi se sancţionează cu 

amendă de la 10.000 lei la 

25.000 lei.

Potrivit Legii 334/2006, re-

publicată, se interzice com-

petitorilor politici să utilizeze 

în campania electorală ban-

nere, mesh-uri, panouri pu-

blicitare, steaguri publicitare, 

calcane, ecrane publicitare, 

indicatoare publicitare direc-

ţionale, structuri de publici-

tate autoportante, publicitate 

luminoasă, publicitate pe ve-

hicule.

Printr-o portiţă a legii, în campania electorală 
se strecoară meshuri şi bannere!
Păi, ori e voie, ori nu e voie ?!

Teoretic, afi şele candidaţilor Octavian Buzoianu şi Adrian Gurzău ar trebui să dispară de pe clădiri odată cu începerea campaniei electorale
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Joi, 5 mai, de la ora 18.30, 

Opera Maghiară din Cluj 

pune în scenă Madama 

Butterfl y, capodoperă a 

genului liric, compusă de 

Giacomo Puccini în 1904, 

pe un libret de L. Illica şi 

G. Giacosa, după drama 

cu acelaşi nume de John 

L. Long şi David Belasco.

„Ca toţi compozitorii ve-

rişti, şi Puccini a fost atras de 

subiectele exotice, de poveş-

tile tragice ce se nasc din pa-

siuni puternice ale personaje-

lor ce trăiesc în contexte isto-

rice sau sociale nefavorabile”, 

se arată într-un comunicat de 

presă al instituţiei.

Astfel, istoria frumoasei 

Cio Cio san şi a iubirii sale 

pentru Pinkerton, locotenent 

în marina Statelor Unite, va 

arăta lumii occidentale un mo-

del de credinţă, sinceritate, 

devotament şi preţuire, valori 

a căror lipsă de reciprocitate 

vor conduce la deznodămân-

tul tragic. Cio cio san îşi va 

sacrifi ca din iubire credinţa, 

legătura cu strămoşii şi cultu-

ra, Pinkerton, exponentul so-

cietăţii apusene, superfi cial şi 

grăbit, o va părăsi, se va re-

căsători în ţara sa, şi după trei 

ani se va reîntoarce în Naga-

saki doar pentru a-i lua copi-

lul, rodul iubirii trecătoare 

pentru el, eterne pentru ea.

Compozitorul va întruchi-

pa muzical un personaj femi-

nin de o tulburătoare frumu-

seţe a melodicii şi de un in-

tens patetism al expresiei iu-

birii, suferinţei şi morţii. În 

acelaşi timp recrearea atmo-

sferei specifi ce prin intonaţii 

cu un colorit oriental, creio-

narea personajelor japoneze, 

Suzuki, Yamadori, Goro in-

vocarea tradiţiilor prin cita-

rea unor cântece japoneze 

cum ar fi  cel al nunţii „Kimi 

ga yo”, şi altele, au conferit 

dramei o veridicitate care a 

confi rmat simţul dramaturgic 

al compozitorului, singurul 

creator din istoria muzicii că-

ruia operele îi sunt în între-

gime incluse în repertoriul 

permanent al teatrelor de pre-

tutindeni.

Reprezentaţia de joi, 5 mai 

va aduce pe scena clujeană 

un spectacol de excepţie afl at 

sub bagheta dirijorului, Sza-

bolcs Kulcsár care îi va reu-

ni pe scenă pe artiştii: Judit 

Hary (Madama Butterfl y), 

Adorján Pataki (B.F. Pinker-

ton), Sándor Balla (Shar-

pless), Mária Molnár (Suzuki), 

Éva Jordán (Kate), Róbert 

Laczkó Vass (Goro), Levente 

Szabó (Yamadori), János S-

zilágyi (Bonzo), Ferenc 

Kovács, János Ádám, Endre 

Pataki. Regia artistică este 

semnată de Vincent Liotta.

Spectacolul este supratitrat 

în limbile română şi maghiară.

Madama Butterfly revine 
pe scena Operei Maghiare

La sfârşitul acestei săptă-

mâni, Opera din Cluj se 

alătură teatrelor lirice ce 

sărbătoresc „Zilele 

Europene ale Operei", sub 

genericul „Theatre of the 

World" („Teatrul lumii") 

şi invită publicul clujean 

la o repetiţie a operei 

„Nabucco" de Giuseppe 

Verdi.

Anul acesta Opera mar-

chează X-a ediţie a „Zilelor 

Europene ale Operei", la ca-

re participă 90 de teatre şi 

companii profesioniste de ope-

ră, din 24 de ţări.

Primul „Forum European 

al Operei" a avut loc la Paris 

în anul 2007 şi a reunit peste 

600 de participanţi – aproxi-

mativ 400 de profesionişti din 

domeniu, 50 de artişti, 70 de 

iubitori şi prieteni ai acestui 

gen muzical şi peste 100 de 

tineri delegaţi. Dar pentru ca 

această reuniune majoră să 

aibă ecou dincolo de graniţe-

le Parisului şi pentru a cele-

bra în acelaşi timp 400 de ani 

de la compunerea primei ope-

re, au fost create „Zilele Eu-

ropene ale Operei", încura-

jând companiile de profi l din 

Europa să îşi deschidă porţi-

le şi să primească un public 

divers în cadrul unor activi-

tăţi speciale. Cu peste 100 de 

teatre de operă participante, 

evenimentul a înregistrat un 

mare succes în rândul publi-

cului. În fi ecare an, o temă 

special aleasă oferă o nouă 

abordare şi noi unghiuri de 

inspiraţie, la această a X-a edi-

ţie tema fi ind „Teatrul Lumii".

Opera Naţională Română 

din Cluj-Napoca invită pe toţi 

iubitorii muzicii de operă, dar 

şi pe cei care nu au păşit pâ-

nă acum în sala de spectacol, 

la o repetiţie deschisă publi-

cului, ce va avea loc sâmbătă, 

7 mai 2016, ora 12:00. “Am 

ales pentru această primă şi 

emoţionantă întâlnire cu pu-

blicul opera „Nabucco" de Giu-

seppe Verdi, care se repetă în 

această perioadă pe scena clu-

jeană, în aşteptarea premierei 

din 29 mai. Vom avea cu toţii 

ocazia să vedem cum se des-

făşoară o repetiţie de regie, cu 

acompaniament de pian, la ca-

re vor participa soliştii şi co-

rul Operei Naţionale Române 

din Cluj-Napoca. Repetiţia va 

fi  condusă de Ina Hudea, re-

gizorul spectacolului şi va du-

ra aproximativ o oră”, spun 

organizatorii.

Un studiu de public reali-

zat în Europa în ultimii ani a 

arătat că 60% dintre partici-

panţi au intrat pentru prima 

dată într-un teatru de operă 

în cadrul diverselor activităţi 

ocazionate de „Zilele Europe-

ne ale Operei", iar cifra de 

peste un milion de participanţi 

în decursul anilor demonstrea-

ză interesul foarte mare pen-

tru acest eveniment.

Repetiţie deschisă 
la Opera Română
Opera Naţională Română din Cluj-Napoca a redevenit de curând 
membru al asociaţiei Opera Europa, ce reuneşte cele mai 
importante teatre de operă şi festivaluri de profil din Europa.

În ultimii ani, în Europa, 60% dintre participanţi au intrat pentru prima 
dată într-un teatru de operă în cadrul „Zilelor Europene ale Operei”
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Astronautul britanic Tim 

Peake a publicat pe reţe-

lele de socializare o foto-

grafi e din spaţiu ce înfăţi-

şează oraşul Constanţa şi 

staţiunea Mamaia.

Fotografi a a fost făcută la 

400 de kilometri de Terra, de 

pe Staţia Spaţială Internaţio-

nală, unde locuieşte Tim Pea-

ke, chiar pe 1 mai, în ziua de 

Paşte.

Tim Peake a publicat foto-

grafi a pe Facebook, Instagram 

şi Twitter. Imaginile au înre-

gistrat un număr impresionat 

de share-uri şi like-uri până 

în acest moment. Fotografi a 

a primit 8,200 de like-uri pe 

Facebook de pe 1 mai până 

pe 3 mai.

„Constanţa, cel mai vechi 

oraş locuit din România”, a 

scris Peak pe pagina sa Face-

book, în mesajul ataşat foto-

grafi ei.

Astronautul britanic Tim 

Peake se afl ă pe Staţia Spaţi-

ală Internaţională de 6 luni.

Staţia Spaţială Internaţiona-

lă (ISS) este un proiect spaţial 

în valoare de 100 de miliarde 

de dolari, fi nanţat în principal 

de Statele Unite ale Americii şi 

la realizarea căruia participă 16 

ţări. Staţia este ocupată în per-

manenţă, din noiembrie 2000, 

de echipaje comune.

ISS se afl ă pe orbita teres-

tră la o altitudine de 400 de 

kilometri, efectuând o rotaţie 

completă în jurul Terrei la fi -

ecare 90 de minute, navigând 

cu viteza medie de 28.000 de 

kilometri/ oră. Cântărind pes-

te 408 tone, ISS oferă un spa-

ţiu locuibil echivalent celui 

dintr-un avion Boeing 747.

Litoralul românesc, fotografiat de la 400 de kilometri 
de Pământ de astronautul Tim Peake, în ziua de Paşte

Timp de două săptămâni 

am călătorit prin Japonia. 

Timp de două săptămâni 

am avut ochii larg des-

chişi, curioasă din fi re 

fi ind oricum. Nu a trecut 

mult şi am început să fac 

o listă cu ceea ce m-a 

uimit în această ţară, de 

la cultură, obiceiuri, com-

portament, tehnologie, 

etc. Şi de multe ori m-am 

gândit, aşa cum mulţi 

dintre noi o fac când au 

posibilitatea să iasă din 

ţară, la cum sunt făcute 

lucrurile la noi acasă.

Am ajuns la o concluzie. 

Tristă, din păcate. România 

nu va fi  niciodată Japonia. 

Presar câteva exemple mai jos, 

poate nu cele mai sugestive, 

dar vă puteţi face o părere. 

Deja îi aud pe unii conaţio-

nali care vor spune că nici nu 

vor să fi e aşa. Textul ăsta nu 

îl scriu pentru ei, ci pentru 

noi cei care credem că putem 

încet urni lucrurile în direcţia 

bună. Chiar dacă România nu 

va fi  niciodată Japonia.

Japonezii îşi iubesc ţara, ora-

şul, cartierul, strada, casa, gră-

dina, meseria pe care o fac, in-

diferent dacă poartă costum 

sau uniformă. Acest lucru se 

observă la tot pasul. Japonia a-

re clădiri vechi, din anii '60, 

dar toate sunt îngrijite, iar fl o-

rile frumos îngrijite în ghivece 

le fac de-a dreptul plăcute pri-

virii. La fi ecare pas am obser-

vat grijă şi atenţie pentru fi e-

care detaliu. Angajata respon-

sabilă cu curăţenia în tren aş-

teaptă călătorii, în uniformă, 

cu un zâmbet larg şi spatele 

drept, întinzând un sac din plas-

tic pentru ca aceştia să arunce 

la coborâre vreun eventual zi-

ar sau pungă de gunoi. Coşu-

rile de gunoi lipsesc cu desă-

vârşire. Foarte greu le găseşti, 

dar locuitorii s-au obişnuit să 

ducă cu ei hârtia sau sticla goa-

lă până când găsesc unul.

Cum gândeşte românul:
„Păi bine măi, anul trecut 

am ieşit să tai iarba şi tufele 

din faţa blocului. Dar ăsta de 

la etajul patru nu a mai ieşit 

de câţiva ani. Anul ăsta nu 

mai fac nimic. Dar cine sunt 

eu? Prostul blocului?”

„Hai măi, mai lasă-mă, cu 

un aşa salariu mai vrea să şi 

zâmbesc oamenilor?”

„Lasă măi ambalajul pe 

jos! Aşa le trebuie dacă nu au 

montat un coş de gunoi aici 

că pe cel de la 50 de metri în 

spate l-am ratat.” Asta, în ce-

le mai bune cazuri. Din păca-

te încă mai avem destule per-

soane pentru care a lăsa din 

mână, direct pe stradă sau în 

natură, o mizerie este cel mai 

natural gest.

Japonezii îşi respectă conaţi-

onalul, vecinul, colegul, cli-

entul, oaspetele. Acest lucru 

l-am simţit mereu. Japonezii 

sunt serioşi, profesionişti şi 

politicoşi. În avion, în staţii-

le de tren şi de metro autori-

tăţile educă. Pe ecrane mon-

tante sau pe afi şe poţi citi in-

dicaţii şi sfaturi. Astfel, în avi-

on scaunele nu se rabatează 

pe spate ci se împing un pic 

în faţă, din respect pentru ve-

cinul din spate. De asemenea, 

eşti rugat la îmbarcare, prin-

tr-un fi lmuleţ, să nu blochezi 

coridorul cu aranjatul baga-

jelor. Din respect pentru cei-

lalţi călători. La metrou sau 

în tren eşti invitat să nu vor-

beşti la telefonul mobil. În 

tren era o tăcere relaxantă, 

oamenii aplecaţi spre o carte 

sau computer. Nici nu îţi ve-

nea să şopteşti colegului pen-

tru a nu deranja. În caz de in-

cendiu sau vreun accident eşti 

rugat să participi la anunţa-

rea problemei şi nu să o iei la 

goană. În Japonia nu se mă-

nâncă pe stradă, acest lucru 

este însă încurajat în parcuri 

pentru ca oamenii, mai ales 

cei care petrec numeroase ore 

la birou, să iasă la aer curat.

Cum gândeşte românul:
„Da să aştepte mă, ce-i aşa 

grabă, nu vede că îmi caut 

puloverul că e frig în avion? 

Ionele, urlă mai apoi, oare mi 

l-am lăsat în aeroport?”

„Uite, măi, ăştia ne învaţă 

cum să ne comportăm! Adi-

că ne fac necivilizaţi. Să-şi ci-

tească ei afi şele, pe mine nu 

mă interesează.”

Japonezii respectă regulile. 

Dar acest lucru nu le îngră-

deşte libertatea. Dimpotrivă. 

Felul lor organizat de viaţă le 

permite să îşi administreze u-

şor rutina zilnică. Staţia de 

tren, metrou şi bus Shinjuku, 

cea mai mare din lume ca nu-

măr de călători care o traver-

sează, este un exemplu per-

fect. Furnicarul de oameni ca-

re se grăbesc în toate direcţi-

ile, la orice oră din zi, este 

perfect coordonat. Trenurile 

ajung şi pleacă la ora exactă. 

Pasagerii cunosc regulile şi le 

respectă. Pe ce parte se co-

boară pe scara rulantă, pe ce 

parte se aşteaptă la intrarea 

în tren. Rezultatul este că toa-

tă lumea este mulţumită.

Cum gândeşte românul:
"Stau unde vreau şi trea-

ba lui să mă ocolească. Doar 

nu o să aştept civilizat în rând 

cu alţii. Ce sunt fraier?"

Japonezii sunt unde sunt 

pentru că sunt japonezi. Ro-

mânii sunt unde sunt pentru 

că nu au învăţat nimic de la 

alţii. Dar de plimbat ne plim-

băm destui.

Cristina Maria CHIOREAN

OPINIE 

De ce România nu va fi niciodată Japonia

Angajata responsabilă cu curăţenia în tren aşteaptă călătorii, în uniformă, cu un zâmbet larg şi spatele drept, întinzând un sac din plastic 
pentru ca aceştia să arunce la coborâre vreun eventual ziar sau pungă de gunoi

Cristina Maria Chiorean 
trăiește în Myanmar din 
iunie 2014 și este autoa-
rea cărţii „Sentimente 
amestecate. Primul meu 
an în Myanmar”. 
Absolventă a Facultăţii de 
Studii Europene din 
Cluj-Napoca, Cristina este 
pasionată de călătorii și 
fotografi e.

Japonezii 
respectă 

regulile. Dar 
acest lucru nu 
le îngrădeşte 
libertatea. 
Dimpotrivă. Felul 
lor organizat 
de viaţă le permite 
să îşi administreze 
uşor rutina zilnică“
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Suntem alături de familia colegului nostru 
IOAN BLĂNARIU în marea durere pricinuită 

de trecerea în nefi inţă a fi ului lor drag.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Colectivul Direcţia Regională de Metrologie Legală 
Cluj-Napoca.

CONDOLEANŢE

Monitorul publică GRATUIT* anunţuri de MICĂ PUBLICITATE primite prin e-mail 
(anunturi@monitorulcj.ro) şi SMS cu tarif normal la numărul 0752-990127

* Anunţurile sunt gratuite exclusiv pentru persoane fizice, în limita a 20 de cuvinte.

- Anunţurile pentru rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, „Matrimoniale“ şi „Mulţumiri“ prezi că toare se taxează integral.

- Anunţurile trimise prin e-mail sau SMS beneficiază de 2 apariţii consecutive şi vor fi publicate în termen de 48 de ore de la trimitere.

- Datele de contact publicate în anunţ vor fi exclusiv adresa de e-mail de la care a fost transmis anunţul, respectiv numărul de telefon de la care a fost expediat SMS-ul.

IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

P.F. cumpăr URGENT 
ap. cu 3 camere, mobilat, 
utilat, decomandat, et. 1 
sau 2, de preferat cart. 

Zorilor, Bună-Ziua, 
Gheorgheni, Grigorescu.

Exclus agenţii.
Aşteptăm oferte la tel. 

0727-477.173.

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

Gheorgheni sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0740-607307.

P.F. vând apartament 2 
camere, construcţie 2008, în 
Baciu, str. Jupiter, suprf. 55 
mp, balcon 7 mp închis cu 
termopan, terasă 35 mp, 
complet mobilat şi utilat 

(cuptor, plită, frigider, maşină 
de spălat, televizor).

Preţ 62.000 euro negociabil. 
Exclus agenţii.

Telefon 0743-075605.

CASE/CABANE

Vând vilă în Gura Râului 

jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 

direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

¤ Vând două case + anexe în Tu-
reni, în aceeași curte (se vinde și 
separat), supr. totală 6500 mp, 
curte, livadă, teren arabil, utili-
tăţi, apă, gaz, curent, întăbulat, 
preţ negociabil.
Inf. suplimentare la tel. 
0745-182440.

TERENURI

¤ Vând teren de 58000 mp, în 
cart. Iris, str. Giuseppe Verdi, ac-
ces de pe str. Oașului, prin livadă, 
drum pietruit, se poate circula fă-

ră probleme până în faţa terenu-
lui, zonă de case, terern compact, 
preţ 8 euro/mp. Tel. 
0744-653097. (1.7)

OMV Petrom SA vinde:
teren intravilan, categoria 

curţi-construcţii,
Cluj-Napoca, zona Pata 

Rât, suprafaţa 41.270 mp.
Detalii la assetsale@
petrom.com. (4.23*)

OMV Petrom SA vinde:
teren intravilan, Str. 

Trascăului nr. 5A, Turda, 
suprafața 27.034 mp.
Detalii la assetsale@
petrom.com. (4.23*)

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.

Informaţii la tel. 

0753-222 759.

¤ 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. suplimentare la 
tel. 0745-251703.

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, suprafaţă: 4000 
mp, cu toate utilităţile la stradă 
(16 km de Cluj) – Vechea Deuşu, 
intravilan, zonă liniştită. Preţ – 
18 Euro mp. Informaţii telefon: 
0722-990855.
¤ Vând teren în intravilanul Cluju-
lui, surp 500 mp, la distanţa de 
1,5 km de Iulius Mall, cu utilităţi, 
apă, curent, cu C.F. în regulă. Inf. 
suplimentare la tel. 0752-397165 
sau 0745-501314.

¤ Vând 2 parcele de teren lân-
gă lacul din Chinteni, supr. 613 
mp, front 18 ml la drum jude-
ţean, preţ 15 euro mp. Inf. și 
relaţii suplimentare la tel. 
0745-251703.

Vând TEREN

în supr. de 3000 mp, 

în Floreşti, zona RAR.

Informaţii la tel. 

0740-107062.

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

ÎNCHIRIERI

¤ Familie cinstită cu copil, nefu-
mători, căutăm chirie ieftină sau 
ne oferim serviciile pentru ajutor 
în gospodărie contra chiriei, sau 
variante. Tel. 0753-226079.

SCHIMBURI

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. 0751-760639.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Oferim locuri de muncă în Ger-
mania pentru ÎNGRIJITORI BĂ-
TRÂNI la domiciliu. Se caută per-
soane vorbitoare de limba ger-
mană la nivel conversaţional și 
mediu. Experienţa constituie un 
avantaj. Se oferă contract, masă, 
cazare și asigurare. Salarii între 
1000 și 1300 euro net!
Detalii la 0733-97.88.60 și mana-
gement.bosque@gmail.com. 
(1.1)

¤ Angajăm STIVUITORIST și MA-
NIPULANT deșeuri periculoase la 
sediul din Cluj-Napoca, cautăm 
persoană serioasă și rezistentă la 
efort fi zic. C.V.-urile pe email hr-
ro@srcl.com, tel. contact 0722-
424000. (Stericycle) (2.4*)

¤ Societate de construcții din 
Brașov angajează tâmplari și dul-
gheri experimentați pentru mon-
taj în Franța. Informații la tel: 
0727-887863 (8.10*)

¤ Angajăm SUDORI pentru punct 
de lucru Potlogi, judeţul Dâmbo-
viţa. Contact: 0727-377.792. 
(4.5)

¤ Societate de construcţii din 
Braşov angajează tâmplari şi 
dulgheri experimentaţi pentru 
montaj în Franţa. Informaţii la 
tel: 0727-887863 (7.10*)

¤ Căutăm FEMEIE DE SERVICIU 
(menaj). Inf. suplimentare la tel. 
0752-134356.

¤ 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.

¤ Caut de lucru în domeniul la-
borator-cofetarie sau la bucătă-
rie, deţin diplomă de califi care în 
aceste domenii. Ofer şi rog serio-
zitate. Aştept oferte la tel. 
0757-746700.

¤ Tânără, caut loc de muncă 
part-time, în domeniul contabilita-
te primară, cunoștinţe WINMEN-
TOR. Sunaţi la tel. 0745-430079.

¤ Caut de lucru în domeniul gas-
tronomiei, part-time (în zilele li-
bere), experienţă în domeniu. 
Cer şi ofer seriozitate. Rog sunaţi 
la tel. 0745-802150.

SERVICII

¤ Depanare TV la domiciliul clien-
tului, cu garanţie. Tel. 
0264-547523, 0744-877328.

¤ Ofer servicii profesionale de 
Web Design, redesign pagini de 
internet si gazduire web hosting,la 
pretul de 399 lei. Contact: 0754 
611 868 sau email: 
horea@orange-webagency.com.

¤ Repar frigidere, congelatoare, 
combine, vitrine frigorifi ce, came-
re de frig. Ofer garanţie și asigur 
transport.Tel. 0747-786.320; 
0770-607.687.

¤ Executăm la comandă, mobili-
er personalizat, din pal melami-
nat, cu montaj la domiciliu. Su-
naţi la tel. 0740-807646.
¤ Montăm uşi şi geamuri, auto-
rizat Porta Doors. Informaţii la 
te.l 0745-993104.

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

¤ Cumpăr ARO 10, 4x4, în stare 
de funcţionare. Aștept oferte la 
tel. 0740-876853. (2.7)

¤ Dorești să-ţi achiziţionezi un 
autoturism nou? Îţi ofer un tichet 
RABLA ca avans de 1000 Euro, 
iar pentru mine ai o obligaţie 
minoră de 550 Euro. Rog seriozi-
tate. Sunaţi la tel. 0743-330440. 
(2.7)

¤ Vând actele pentru tichet RABLA, 
unie persoane care dorește să achi-
ziţioneze un autoturism, preţ 1000 
ROPN. Sunaţi la tel. 0758-311020 
sau 0264-432680. (5.7)

PIESE AUTO

¤ Vând parbriz pentru autoturism 
”Dacia 1310”. Inf. la tel. 
0264-541633. (6.7)

¤ Vând set motor nou pentru 
“Dacia 1300”. Relaţii suplimenta-
re la tel. 0746-297102.

UZ CASNIC

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

ELECTRO

¤ Vând URGENT 30 casete video 
și 50 casete muzicale, preţ nego-
ciabil. Inf. la tel. 0264-591965. 
(2.7)

¤ Vând plasmă SONY, nouă, dia-
gonala 40 cm, se poate adapta și 
la calculator. Preţ 600 RON, ne-
gociabil. Inf. suplimentare la tel. 
0264-523932.

MEDICALE

¤ Vând aparat magnetoterapeu-
tic I-TECH Medical Division nou, în 
stare perfectă de funcţionare, util 
în diverse afecţiunil, dispune de 
carte tehnică și factură de cumpă-
rare. Informaţii suplimentare la 
tel. 0751-537905. (2.7)

DIVERSE

¤ Vând raniţă din piele, costum 
vânătoresc și cort de două per-
soane. Aștept telefoane la nr. 
0264-591965. (6.7)

¤ Vând centrifugă de scos miere, 
stare bună. Preţ negociabil. Inf. la 
tel. 0749-255139. (6.10)

¤ Vând bicicletă pentru bărbaţi 
26/2,0 cu aripi nichelate, anve-
lope noi, stopuri, ochi de pisică, 
cric, porbagaj faţă, marca ”Her-
cules”. Cer 200 RON, preţ nego-
ciabil. Informaţii suplimentare la 
tel. 0264-532272 sau 
0754-504008. (6.7)

¤ Vând 12 piese de artizanat din 
cupru, tăvi, pahare, candele, ser-
viciu de ţuică, cafea, scrumieră, 
statuete, carafă, etc. Preţ negoci-
abil. Tel. 0264-591965. (6.7)

¤ Cumpăr geacă de damă, mar-
că, numai din piele, nouă, nr. 
38-40, culoare maro sau acaju. 
Aștept telefoane la nr. tel. 
0754-504008. (6.7)

Monitorul de Cluj nu este responsabil în nicio circumstanţă pentru acurateţea sau conţinutul anunţurilor publicate, nu răspunde moral sau material 
pentru eventualele prejudicii pe care cineva le-ar suferi în urma publicării acestora. Răspunderea pentru autenticitate aparţine exclusiv autorilor anunţurilor.

¤ Cumpăr bicicletă de damă 
28/2,0 în stare bună sau nouă, 
ușoară sau din aluminiu fără tele-
scoape, portbagaj, 18-21 viteze. 
Sunaţi la tel. 0264-532272 sau 
0754-504008. (6.7)

¤ Vând salam de casă bio, 10 
RON/bucata (cca. 500 g). Inf. la 
tel. 0741-547.721 sau 
0758-356.073.

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

MOBILIER

¤ Vând coniac de 47° din stoc și 
ţuică din pulpă de prune de 53°, 
preţ 30 RON, respectiv 25 RON. 
Sunaţi la tel. 0264-591965. (2.7)

¤ Vând gete nr. 46. Inf. suplimen-
tare la tel. 0164-557665. (2.7)

¤ Vând cort de două persoane, 
cu sac de dormit, culoare albas-
tră, preţ negociabil. Inf. suplimen-
tare la tel. 0264-591965. (2.7)

¤ Vând 4 scaune tip “Bobâlna”, în 
perfectă stare și masă de 12 exten-
sibilă de persoane. Inf. suplimenta-
re la tel. 0164-557665. (2.7)

¤ Cumpăr 4 scaune cu spătar, 
eventual tapiţate, în stare bună, 
din lemn și stabile. Ofer max. 
100 RON/buc. Sunaţi la tel. 
0264-532272 sau 0754-504008. 
(6.7)

¤ Vând mobilă, 2 dulapuri din lemn 
masiv cu furnir nuc, canapea, mobi-
lă cu vitrină (model vechi). Inf. supli-
mentare la telefon 0264-424005 
sau 0745-300323. (6.7)

¤ Vând două paturi de 2 x 90, 
culoare albastru cu crem, cu sal-
tea Relaxa și un birou foarte bi-
ne întreţinut, la preţ foarte con-
venabil. Merită văzute. Inf. la 
tel. 0755-347279. (6.7)

¤ Vând cărucior bebeluşi şi că-
rucior sport . Inf. suplimentare 
la tel. 0745-659792.

LICITAŢII

¤ Administraţia Judeţeană a Fi-
nanţelor Publice Cluj având în 
vedere prevederile O.G.nr. 
14/2007, date în aplicare prin 
H.G. nr. 731/2007, privind regle-
mentarea modului și condiţiilor 
de valorifi care a bunurilor intra-
te, potrivit legii, în proprietatea 
privată a statului, organizează la 
sediul instituţiei situat în Cluj-Na-
poca, P-ţa Avram Iancu nr. 19 
(etajul II, sala de sedinte), jud. 
Cluj: LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHI-
SĂ, în data de 18 mai 2016, ora 
10, privind vânzarea, următoare-
lor bunuri mobile, respectiv: – 
autoturism marca Fiat Scudo, tip 
minibus cu 8 locuri, an fa-
br.–2006, neinmatriculat in Ro-
mânia, comb. -diesel, nr. indenti-
fi care -YFA27000064004279, cu-
loare gri, cu mici defecte, uzat, 
nefunctional in starea actuala, 
preţ de pornire a licitaţiei– 
19450 lei (TVA inclus); -autotu-
rism marca Renault Megane 
Break, an fabricatie –2000, nu-
măr de inmatriculare-CJ-15-TOJ, 
c.c.-1598 cmc, combustie -benzi-
nă, nr. indentifi care 
-VF1KA040522258322, culoare 
gri, cu mici defecte, uzat, nefunc-
tional in starea actuala, preţ de 
pornire a licitaţiei– 3200 lei (TVA 

inclus).  -Teren intravilan în su-
prafata de 504 mp. Situat în 
Cluj-Napoca, str.Porumbului, 
nr.5, CF.291889 Cluj-Napoca 
(provenit din C.F.16666-UAT) 
nr.topo8209, Încheierea 
C.F.156146/2014 privind Certifi -
catul de Vacanta Succesorală 
nr.30/2014, pret de pornire a li-
citaţiei 171750 lei (TVA inclus). 
Potenţialii ofertanţi pot viziona 
bunurile mobile la Biroul Vamal 
de Interior Cluj. Depunerea do-
cumentaţiei (cererea de înscriere 
la licitaţie, copia actului de in-
dentitate/CIF-ptr. pers. juridice/, 
certifi catele de atestare fi scală, 
emise de organele fi scale de do-
miciliu și împuternicirea/delega-
ţia de reprezentare a ofertantului 
la licitaţie-dacă este cazul), a 
avansului de înscriere la licitaţia 
din data de 18.05.2016, se reali-
zează anterior acestei date 
respectiv,până în data de 
17.05.2016 ora 15,00 la com-
partimentul valorifi care bunuri 
din str. Pitesti, nr.7, etaj IV, cam. 
2, Cluj-Napoca. Informaţii supli-
mentare, alte date/ elemente de 
identifi care, rapoarte de experti-
ză, poze/condiţii de participare 
la licitatie, pot fi  obţinute și prin 
accesarea site-ului -www.mfi -
nante.ro- “valorifi care bunuri 
confi scate”, precum si la sediul 
instituţiei- compartimentul valo-
rifi care bunuri, la adresa de 
e-mail: Vasile.Goizago.CJ @mfi -
nante.ro. Garanţia/ avansul de 
participare la licitaţie este de mi-
nim 10 % din valoarea de porni-
re a licitaţiei pentru produsul do-
rit a fi  achiziţionat și se depune 
în contul D.G.R.F.P. Cluj-Napoca, 
nr. RO-
96TREZ2165005XXX006910, 
deschis la Trezoreria Cluj-Napo-
ca, CIF- 4426336 sau, în nume-
rar la caseria institutiei. În caz de 
neadjudecare, avansul se restitu-
ie titularului în maxim 5 zile lu-
crătoare. Pasul de licitatie sa sta-
bilit de către compartimentul va-
lorifi care bunuri (in cotă procen-
tuală ) la 5% din valoarea de 
pornire a licitaţiei . Adjudecarea 
poate fi  realizată cu plata inte-
grală în maxim 5 (cinci) zile de 
la data licitaţiei. Câștigătorul lici-
taţiei pierde avansul depus în ca-
zul neachitării produsului adju-
decat în termenul prevăzut de le-
ge și suportă cheltuielile aferente 
organizării unei noi licitaţii, pre-
cum și a pierderilor din diferenţe 
de preţ rezultate în urma organi-
zării unei noi licitaţii. Bunurile 
neadjudecate, vor fi  prezentate 
ulterior printr-un nou anunt pu-
blicitar spre vânzare s-au transfe-
rate la valorifi care prin alte me-
tode prevăzute de lege. 

PIERDERI

¤ Scit Tehnology S.R.L., 
J12/1214/2009, C.I.F. 
25643222, anunţă pierderea 
certifi catului constatator pentru 
sediul social din Florești, str Va-
lea Gîrboului, nr. 123, ap. 31, 
jud Cluj. Îl declaram nul. (1.1)

¤ Declar pierdute cele două cer-
tifi cate constatatoare pentru 
puctul de lucru, cu nr. 
38912/2010 pentru fi rma MO-
GA ANDREEA MARIA P.F.A.. Se 
declară nule. (1.1)
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

Redacţia nu-şi asumă responsabilitatea pentru conţinutul anunţurilor. 
Trimiţând acest talon vă exprimaţi acordul privind utilizarea datelor 

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

Completaţi CITEŢ acest talon (maxim 25 de cuvinte) şi veţi 
beneficia GRATUIT de două anunţuri de mică publicitate! 

Anunţurile pt. rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, 
„Matrimoniale“ şi „Mulţumiri prezi că toare“ se taxează integral.
Depune TALONUL DE MICA PUBLICITATE la sediul redacţiei, 
str. Republicii nr. 109, Et. 1 sau librăria BIBLOS (standul de 
ziare) – P-ţa A. Iancu nr. 13 (lângă „alimentara sănătăţii“)
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ADRESĂ:
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900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

CLUJ-NAPOCA, Piața Cipariu, Tel: 0364266523
cluj@prink.ro  www.prink.ro

ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:30 În grădina Danei (mag. 
life-style) (reluare)
13:00 Fără etichetă (emis. mag.)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Convieţuiri (doc.) 
16:55 Vorbește corect! (emis. 
info.)
17:00 Profesioniștii... (talk 
show) - Best of
18:00 Superconsumatorul 
(emis. info.)
19:00 Preţuiește viaţa! (dating 
show) (reluare)
19:45 Sport
19:57 Starea zilei (emis. info.)
20:00 Telejurnal (emis. info.)
21:00 Prim-Plan (talk show) 
22:25 Starea zilei (emis. info.)
22:30 Starea naţiei (sat.)
23:30 Mașini, teste și verdicte 
(mag. auto)

ANTENA 1

13:00 Observator (emis. info.) 
14:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) 
16:00 Observator (emis. info.) 
17:00 Acces direct (talk show) 
19:00 Observator (emis. info.) 
20:00 Observator special (emis. 
info.) 
20:30 În puii mei! (divertisment)
22:30 În puii mei Xtra Show 
(divertisment)
23:30 Un show păcătos (div.) 

PRO TV

13:00 Știrile Pro TV (emis. info.)
14:00 Vorbește lumea (mag. 
life-style)
15:00 Lecţii de viaţă (ser.)
16:00 Ce spun românii (reality 
show)
17:00 Știrile Pro TV (emis. info.)
18:00 La Măruţă (emis. mag.)
19:00 Știrile Pro TV (emis. info.)
20:30 Ferma vedetelor (reality 
show, episodul 26)
21:45 Fotbal UCL: Real Madrid - 
Manchester City (emis. sport) 
23:45 Știrile Pro TV

PRIMA TV

12:30 Focus Magazin (reluare)
13:30 Teleshopping (promo)
14:00 Focus 14 (emis. info.)
14:30 Teleshopping (promo)
15:00 Camera de râs
15:30 Mondenii (divertisment)
16:30 Focus (emis. info.)
17:00 Trăsniţii (reluare) - Best of
18:00 Focus (emis. info.)
19:30 Mama mea gătește mai 
bine (gastro-reality)
20:30 Cronica cârcotașilor 
(reality show)
22:30 Trăsniţii - Best of
23:15 Focus din inima României 
(emis. info.)
23:45 Focus Magazin 

KANAL D

12:30 Știrile Kanal D (emis. info.)
13:30 Te vreau lângă mine 
(reality 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 Bahar: Viaţă furată (tur., 
2014, dr.)
22:30 WOWbiz (divertisment)

LOOK TV

12:30 Poveștile României 
(reluare)
13:30 Casa Poporului (talk 
show) (reluare)
15:00 Big Boletus 
(divertisment)
16:00 Liga Magazin (emis. 
mag.) (reluare)
17:00 Look de campion (emis. 
info.) (reluare)
18:00 Business Expres (emis. 
info.)
18:30 Știri Look TV (emis. info.) 
19:30 Fotbal Look (emis. sport) 
21:00 Cuplul arian(12) (engl.-
sua, 2004, dr. răzb.)
23:00 Business Expres (emis. 
info.) (reluare)
23:30 Știri Look TV (emis. info.) 
(reluare)

ANUNŢ ANGAJARE

A.N.„APELE ROMANE”
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES-TISA

ORGANIZEAZA CONCURS

- pentru ocuparea unui post de contabil sef la Sistemul 
de Gospodarire a Apelor Maramures in data de 26 Mai 
2016 ora 10.00, la sediul Administratiei Bazinale de Apa 
Somes-Tisa , str.Vanatorului nr.17 Cluj-Napoca.

Cererile se depun la sediul A.B.A SOMES-TISA, din 
Cluj-Napoca, str.Vanatorului nr.17 sau la Sistemul de 
Gospodarire a Apelor Maramures din Baia Mare, str.
Hortensiei nr.2, pana la data de 24 Mai 2016 ora 12,00, 
insotite de actele de studii C.V., cazier judiciar si certifi cat 
medical.

Bibliografi a si Tematica va fi  afi sata la sediul unitatii.
Informatii privind atributiile posturilor la serv. Resurse 
Umane din cadrul A.B.A.Somes- Tisa –SGA Maramures.

Conditii de participare pentru postul de contabil sef
- studii superioare economice
- vechime in domeniul economic minim 8 ani

Relatii suplimentare la telefon: 0264/433028, int. 112, 
serv. Resurse Umane.ABAST sau 0262/225044 int.24 SGA 
Maramures.

ANUNŢ ANGAJARE

A.N.„APELE ROMANE“
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES-TISA

SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR CLUJ
ORGANIZEAZA CONCURS

- pentru ocuparea unui post de muncitor hidrometru(0.06 
norma /1ora/zi la Sistemul de Gospodarire a Apelor Cluj 
in data de 26 mai 2016 ora 10.00, la sediul Sistemului de 
Gospodarire a Apelor Cluj , str.Donath nr.157/A Cluj-Napoca.

Cererile se depun la sediul A.B.A SOMES-TISA, din 
Cluj-Napoca, str.Vanatorului nr.17 pana la data de 24 mai 
2016 ora 10,00, insotite de actele de studii C.V., cazier 
judiciar si certifi cat medical.

Bibliografi a si Tematica va fi  afi sata la sediul unitatii.
Informatii privind atributiile posturilor la serv. Resurse 
Umane din cadrul A.B.A.Somes- Tisa

Conditii de participare pentru postul de muncitor 
hidrometru

- domiciliul candidatilor sa fi e in localitatea Aschileu Mare
- studii generale
-  disponibilitatea candidatilor la un program fl exibil 

zilnic
- vechime in munca: 0

Relatii suplimentare la telefon : 0264/433028,int.112, 
serv. Resurse Umane. 

LICITAŢIE PUBLICĂ

Subscrisul Cabinet Individual de Insolvenţă DRAGOŞ 
GIURA, în calitate de lichidator judiciar al Heibl Isoliertehnik 
SRL Iszak Filiala Cluj-Napoca (în faliment, in bankruptcy, 
en faillite) cu sediul în Cluj-Napoca, Aleea Alexandru Vaida 
Voievod, Nr. 6, Etaj 1, Ap. 15, Judet Cluj, J12/1808/2010, 
CUI 23580276, organizează licitaţie publică pentru vânzarea 
următoarelor bunuri:

• Copiator – 453,75 lei,
• Calculator (desktop) – 127,5 lei,
• Seif – 39 lei,
• Aparat de spiralat – 126 lei.

Valoarea totală a bunurilor este de 746,25 lei + TVA.

Licitaţia va avea loc în data de 06.05.2016, ora 13.00 
în Cluj-Napoca, str. Avram Iancu, nr. 8, Etaj I, ap. 2B, jud. 
Cluj. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de sarcini 
și depunerea garanţiei de participare de 10% din preţul 
bunului licitat + TVA (condiţii obligatorii pentru participarea 
la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea 
licitaţiei. În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta 
în aceleași condiţii în data de 13.05.2016, ora 13.00, 
respectiv în data de 20.05.2016, ora 13.00.

Informaţii suplimentare pe http://giura.ro și la tel 0721414183

LICITAŢIE PUBLICĂ

Subscrisul Cabinet Individual de Insolvenţă DRAGOŞ 
GIURA, în calitate de lichidator judiciar al CLAVOR SRL (în 
faliment, in bankruptcy, en faillite) cu sediul în Cluj-Napoca, 
Aleea Alexandru Vaida Voievod, Nr. 6, Etaj 1, Ap. 15, Judet 
Cluj, J12/731/2008 și având CUI 23327398 organizează 
licitaţie publică pentru vânzarea următoarelor bunuri:

1.  Comoda – 34 lei; 2. Copiator Roccoh MP2000 – 164,9 
lei; 3. Masina Spalat Vase- 320,45 lei; 4. Storcator 
Moulinex 39,1, 5.lei; 5. Noptiera – 20,4 lei; 6. Parchet 
– 73 mp- 248,2 lei; 7. Pat – 34 lei; 8. Raft – 9,35 lei; 
9. Somiera – 11,9 lei; 10.Whirpool WBM – 880,6 lei; 
11. Copiator- 338,3 lei; 12.Dulap – 81,6 lei, 13.Laptop 
76,5 lei. Total preţ pachet bunuri: 2259,3 lei, la care 
se adaugă TVA.

Licitaţia va avea loc în data de 06.05.2016, ora 11.00 
în Cluj-Napoca, str. Avram Iancu, nr. 8, ap 2B, jud. Cluj. 
Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de sarcini și 
depunerea garanţiei de participare de 10% din preţul bunului 
licitat + TVA (condiţii obligatorii pentru participarea la 
licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea 
licitaţiei. În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta 
în aceleași condiţii în data de 13.05.2016, ora 11.00, 
respectiv în data de 20.05.2016, ora 11.00.

Informaţii suplimentare pe http://giura.ro și la tel 0721414183

LICITAŢIE PUBLICĂ

Subscrisul Cabinet Individual de Insolvenţă DRAGOŞ 
GIURA, în calitate de lichidator judiciar al EURO AGRI PROIECT 
SRL (în faliment, in bankruptcy, en faillite) cu sediul în 
Cluj-Napoca, str. Ioan Budai Deleanu, nr. 61, jud. Cluj, 
organizează licitaţie publică pentru vânzarea următoarelor 
bunuri:

Imobile:
a)  Teren intravilan în suprafaţă de 4300 mp, identifi cat 

prin CF 51169 Baciu, situat în Mera, jud. Cluj zona 
430-440 (vis a vis de gară), cu acces la E81– preţ de 
pornire 185.472 lei + TVA

b)  Teren intravilan în suprafaţă de 5300 mp, identifi cat 
prin CF 50995 Baciu, situat în Livada de meri Mera-Rădaia, 
jud. Cluj – preţ de pornire 35.107,5 lei + TVA

c)  Teren extravilan în suprafaţă de 7200 mp, identifi cat 
prin CF 54194 Baciu, situat în Livada de meri 
Mera-Rădaia, jud Cluj – preţ de pornire 47.692,5+ TVA

Licitaţia va avea loc în data de 06.05.2016, ora 12.00 
în Cluj-Napoca, str. Avram Iancu, nr. 8. Ap. 2B, jud. Cluj. 
Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de sarcini și 
depunerea garanţiei de participare de 10% din preţul bunului 
licitat + TVA (condiţii obligatorii pentru participarea la 
licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea 
licitaţiei. În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta 
în aceleași condiţii în data de 13.05.2016, ora 12.00, 
respectiv în data de 20.05.2016, ora 12.00.

Informaţii suplimentare pe http://giura.ro și la tel 0721414183
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Firma de curatenie One Way
isi mareste echipa!!

Cautam persone energice, deschise,amabile care sa a-
sigure servicii de curatenie la standard inalte de calitate in-
tr-o atmosfera placuta, relaxanta.

Cerinte:
– femei si barbati cu varsta cuprinsa intre 20-50 ani ;
–  persoane serioase, punctuale, amabile si cu o atitudi-

ne respectuoasa;
–  nu este obligatoriu sa ai experienta, te vom invata noi 

ceea ce trebuie sa faci.

Oferta:
 Vei avea oportunitatea sa oferi servicii de curatenie cli-
entilor nostri, iar noi iti vom oferi:
–  un loc de munca unic si un pachet de benefi cii atractiv;
–  salariu fi x plus bonusuri in functie de implicarea si re-

alizaraile dumneavoastra.

Nr.de contact:
–  0748.610.421
– 0264.483.783
Adresa de e-mail: offi ce@one-way.ro
Adresa: Str. Fabricii, nr. 118,Cluj-Napoca

Keep your image clean!

www.batrom.ro

PUBLICITATEPUBLICITATE

UTILAJE profesionale
pentru

INDUSTRIA ALIMENTARĂ.
Noi şi second hand.

Telefon 0740.399.838.

Cabinet veterinar

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

PUBLICITATE PUBLICITATE
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Sportivii 
Universităţii Cluj, 
în atenţia echipelor 
naţionale
Patru handbaliste, zece rugbyste 
și doi rugbyști, toţi legitimaţi la 
Clubul Sportiv Universitatea Cluj, 
au primit telegrame de convoca-
re la loturile naţionale. Astfel, în 
acest sens, Alexandra Dindiligan, 
Alexandra Severin, Cristina Laslo 
și Sonia Vasiliu vor participa în 
perioada 3-8 mai, la Izvorani, la 
stagiul de pregătire al echipei 
naţionale de tineret. De aseme-
nea, Irina Hîrjete, Linda Matei, 
Bianca Crișan, Alina Dincă, 
Roxana Ilieș, Monica Rusu, Alina 
Diniţă, Mădălina Radu, Anca 
Hău și Veronica Matei vor lua 
parte în perioada 3-9 mai, la un 
stagiu de pregătire la Snagov și 
vor participa la turneul internaţi-
onal Stanislas 7's, întrecere ce va 
fi  găzduită de orașul francez 
Nancy. Tot la Nancy, între 6 și 9 
mai, vor merge și rugbyștii Florin 
Marin și Vasile Paraschiv, cei doi 
participând cu naţionala de rug-
by în șapte seniori la un turneu 
internaţional. În prealabil, Marin 
și Paraschiv vor lua parte la un 
stagiu intern de pregătire.

Aşchilean şi Văsuţ 
participă 
la Campionatele 
Europene

Începând de astăzi și până du-
minică, 4 – 8 mai, staţiunea 
spaniolă Santa Susanna va fi  
gazda Campionatelor Europene 
de Fitness și Bodybuilding. De 
la Clubul Sportiv Universitatea 
Cluj vor participa sportivii Alina 
Așchilean și Sebastian Văsuţ. 
Obiectivul celor doi universitari 
la Campionatele Europene este 
clasarea pe podium la perechi, 
unde sunt și campioni naţionali 
în 2015. La individual, 
Sebastian Văsuţ se va lupta 
pentru medalia de aur la cate-
goria culturism 70 kg, iar Alina 
are ca obiectiv clasarea în pri-
mele 6 din Europa, la categoria 
bodyfi tness 163 cm.

„U” Prodvinalco s-a 
calificat în sferturile 
Cupei României
Rugbyștii Clubului Sportiv 
Universitatea Cluj au câștigat, 
cu scorul de 23-22, meciul jucat 
împotriva celor de la CSM 
Olimpia București. 
Confruntarea dintre cele două 
echipe s-a disputat pe terenul 
din Parcul Sportiv „Iuliu 
Haţieganu” și a contat pentru 
ultima etapă din prima fază a 
Cupei Românei. Datorită aces-
tei victorii, clujenii au încheiat 
Grupa I pe locul 6 și au obţinut 
califi carea în optimile competi-
ţiei. Pentru un loc în semifi nale, 
băietii pregătiţi de Horea 
Himpea se vor duela cu 
Dinamo București. Întâlnirea se 
va disputa într-o singură man-
șă, pe terenul bucureștenilor, 
sâmbătă, 7 mai, începând cu 
orele 16:00.

Pe scurt
Suporterii şi simpatizanţii 

lui CFR Cluj au luat atitu-

dine după ce Federaţia 

Română de Fotbal a decis 

ca fi nala Cupei României 

dintre Dinamo şi CFR să se 

dispute la Bucureşti. Fanii 

din Gruia au trimis o scri-

soare deschisă către FRF în 

care spun că Dinamo este 

avantajată pentru că joacă 

practic „acasă”.

„Noi, toţi suporterii alb-vi-

şiniu, suporteri sau simpati-

zanţi ai uneia dintre cele mai 

titrate echipe de fotbal din Ro-

mânia ultimului deceniu, CFR 

1907 Cluj, ne exprimăm eter-

na simpatie şi veşnica mulţu-

mire pentru modul în care cu 

atât de multă minuţiozitate vă 

preocupaţi de atragerea micro-

biştilor pe stadioane. În acest 

sens observăm plini de dorin-

ţă cum reusiţi de fi ecare dată 

să oferiţi bucurii şi posibilităţi 

nemărginite celor din Bucureşti 

de a-şi încuraja echipele loca-

le din tribunele monumentu-

lui, templului, acoperitului Na-

ţional Arena. Este cu adevărat 

o realizare demnă de o federa-

ţie care îşi abandonează ţara şi 

îşi proclama propriul stat în 

stat, Bucureştiul metropolitan”, 

şi-au început fanii scrisoarea.

„Credeam că vom 
câştiga doar prin 
prezentare”

Fanii spun că în cazul în 

care partida de fotbal din fi -

nala Cupei României s-ar fi  

desfăşurat în Gruia, partida 

ar fi  fost câştigată de clujeni 

„doar prin prezentare”.

„Noi, suporterii CFR 1907 

Cluj, suntem sinceri când ne 

exprimăm perplexitatea vi-

zavi de locul de disputare a 

fi nalei Cupei României la fot-

bal. Ne făcuserăm mii de pla-

nuri bine puse la punct, fi -

ind convinşi că fi nala se va 

desfăşura în Gruia, Cluj-Na-

poca, Transilvania, România. 

Aveam creionat fi ecare loc 

din stadion, ştiam exact câte 

scaune vom ocupa, câte stea-

guri vom fl utura, câte petar-

de vor puşca. Pregătiserăm 

coregrafi i 3D, 5D şi 7D care 

să uimească adversarul şi 

chiar ne gândeam că veţi tri-

mite o brigadă de arbitri de 

prin zonă, fi e şi de la jude-

ţeană. Sincer ne gândeam că 

vom câştiga doar prin pre-

zentare. Ei bine, trăim o dez-

iluzie, însă apreciem faptul 

că cel puţin aţi ales un sta-

dion situat la mijlocul distan-

ţei dintre Cluj-Napoca şi bu-

ricul Bucureştiului. Ce-i drept, 

în capitală poţi parcurge dis-

tanţa dintre două sectoare si-

tuate diametral opus cam tot 

în acelaşi timp în care ajun-

ge clujeanul la megastructu-

ra naţională cu acoperiş omo-

logat”, se mai arată în scri-

soare.

„Ne teleportăm 
la Bucureşti”

Fanii CFR Cluj se declară 

nemulţumiţi şi de faptul că 

partida are loc într-o zi de 

marţi.

„Apreciem faptul că aţi re-

uşit să ne îndulciţi amărăciu-

nea prin programarea fi nalei 

în singura zi liberă din Arde-

al, marţi, astfel că vom reuşi 

cu mic şi mare să ne telepor-

tăm printre voi, dragii noştri 

fraţi de peste Carpaţi. Sunteţi 

realmente drăgălaşi. Ca o pa-

ranteză, nu, nu aţi făcut o fa-

voare Clujului trimitând naţi-

onala aici pentru partida cu 

Spania, ci aţi fost nevoiţi, fi -

ind incapabili să gestionaţi o 

situaţie hilară, astfel că schim-

bul «partida cu Spania/Fina-

la de cupă» nu ţine. Cireaşa 

de pe tort va fi  brigada de ar-

bitri, obligatoriu bucureştea-

nă. Şi iarăşi vor vui ziarele ti-

trând cum că CFR Cluj este 

avantajată, ajutată, împinsă 

de la spate, ţinută în puf. Vom 

încheia un sezon minunat în 

care ne-aţi făcut cadou 10 

puncte muncite şi udate cu 

transpiraţia porilor dumnea-

vostră. Nu ne aşteptam la a-

tât de multă dragoste «fede-

rală», însă vă mulţumim”, mai 

spun fanii.

Suporterii spun că în aces-

te condiţii vor pleca cu o săp-

tămână înainte spre Bucureşti.

„Stimaţi cinaşi, ne-om fa-

ce bagajele începând de mâi-

ne, noi ne mişcăm mai greu 

prin Ardeal, ne-om strânge 

coregrafi a 7D, steagurile şi 

pernuţele pentru scaune şi-om 

veni în capitală. Plecăm de 

mâine pentru a fi  siguri că 

ajungem, dar de vinit, tăt vi-

nim! În concluzie, convinşi 

fi ind că anul viitor veţi face 

aceleaşi eforturi, asemeni ce-

lor din acest an şi cel prece-

dent, vă mulţumim pentru gri-

ja faţă de noi, faţă de stadi-

oanele goale şi de fotbalul ro-

mânesc afl at în colaps”, şi-au 

încheiat fanii scrisoarea.

Finala Cupei României, din-

tre Dinamo Bucureşti şi CFR 

Cluj va avea loc pe 10 mai, pe 

Arena Naţională.

De la CFR către FRF... cu dragoste
Suporterii CFR Cluj au trimis o scrisoare ironică către Federaţia Română de Fotbal.

Fanii spun că în cazul în care partida de fotbal din fi nala Cupei României s-ar fi  desfăşurat în Gruia, 
partida ar fi  fost câştigată de clujeni „doar prin prezentare”

Jucătoarea română de 

tenis Simona Halep, 

numărul 7 mondial, a 

declarat că nu se gândeşte 

la rezultate după ce a 

învins-o, marţi, pe Karin 

Knapp, în turul al doilea 

la Madrid (WTA), şi că se 

simte liberă, deoarece nu 

are puncte de apărat.

"Vreau doar să joc mai bi-

ne în fi ecare zi şi să văd cât 

de bună pot fi . Vreau să văd 

câte meciuri pot câştiga, de-

oarece am nevoie de victorii. 

Vreau să fi u relaxată — nu mă 

gândesc la rezultate", a spus 

Halep la fi nalul meciului cu 

italianca, adjudecat cu 6-1, 6-1, 

în doar 62 de minute.

Rezultatele modeste din ul-

tima vreme au făcut ca Halep 

să intre în turneul Mutua Ma-

drid Open cu mai puţine aş-

teptări faţă de sezoanele pre-

cedente: "Uneori oamenii din 

jurul tău aşteaptă rezultate 

mai bune şi din acest motiv 

începi să te simţi frustrat şi 

nervos. Acum mă simt bine, 

nu am puncte de apărat — 

sunt liberă!".

La Madrid, după trei zile 

de turneu, nu mai puţin de 10 

din cei 16 capi de serie de la 

feminin au părăsit competi-

ţia. Halep a evitat acest lucru, 

în faţa unei italience care a 

avut probleme fi zice, după ce 

s-a operat la genunchiul drept 

în septembrie, iar recupera-

rea sa a fost compromisă de 

probleme la gleznă, fapt evi-

denţiat şi de evoluţia sa în 

meciul cu Simona Halep, ca-

re a câştigat la un moment 

dat opt ghemuri la rând.

„Nu trebuie să uităm că a 

fost accidentată, s-a operat la 

genunchi, acum revine şi nu a 

fost cea mai bună zi a sa”, a 

ţinut să precizeze Halep după 

meciul cu Knapp. "Totuşi, am 

jucat un tenis de calitate şi am 

încercat să îmi fac jocul meu 

obişnuit", a adăugat românca.

Următoarea adversară va 

fi  elveţianca Timea Bacsin-

szky, a zecea favorită, care a 

trecut de rusoaica Ekaterina 

Makarova cu 6-4, 5-7, 6-4. Ha-

lep a câştigat două din cele 

trei confruntări, dar a pierdut 

ultimul meci, anul acesta, la 

Miami.

„Bacsinszky înseamnă re-

vanşă! Va fi  greu, difi cil, un 

meci dur, cu siguranţă. Vreau 

să intru pe teren relaxată şi 

să îmi fac jocul meu. E un tur-

neu bun, cu oameni simpa-

tici în jurul meu, deci sunt 

într-un loc bun din puncte de 

vedere mental şi fi zic", a mai 

spus Halep.

Românca a învins în pri-

mele două partide directe cu 

Bacsinszky, în 2010 în semi-

fi nalele turneului ITF de la 

Torhout (Belgia), cu 6-1, 6-3, 

şi în 2015 în finală la 

Shenzhen, cu 6-2, 6-2. Elve-

ţianca s-a impus la sfârşitul 

lui martie, în trei seturi, cu 

4-6, 6-3, 6-2, în sferturile de 

fi nală ale turneului WTA Pre-

mier de la Miami.

„Nu am puncte de apărat, sunt liberă!”, 
afirmă Halep după victoria cu Karin Knapp

„O echipă, trei culori şi 

milioane de inimi care bat 

pentru România!” va fi  

sloganul echipei naţionale 

de fotbal la EURO 2016, 

potrivit site-ului FRF.

Fanii tricolorilor au putut 

vota până pe 1 mai, pe site-ul 

ofi cial al competiţiei, mesajul 

care va fi  inscripţionat pe au-

tocarul echipei, iar UEFA a 

anunţat varianta câştigătoare.

Până la începutul lunii mar-

tie, suporterii au putut propu-

ne un slogan, iar cele mai in-

spirate trei propuneri au fost 

supuse la vot, celelalte două 

sloganuri înscrise în compe-

tiţie fi ind „Pasiunile redau 

emoţii, emoţiile nasc victorii. 

Uniţi pentru România!” şi „În 

piept acelaşi ritm, în vene ace-

laşi sânge, în minte acelaşi 

gând! România!”.

România face parte din Gru-

pa A la EURO 2016 (10 iunie 

— 10 iulie), alături de Fran-

ţa, Elveţia şi Albania.

Sloganul echipei Franţei va 

fi  „Votre force, notre passion” 

(Forţa voastră, pasiunea noas-

tră), cel al Elveţiei va fi  „Hop 

Suisse! Hopp Schwiiz! Forza 

Svizzera!” (Hai Elveţia, în ce-

le trei limbi ofi ciale, france-

ză, germană şi italiană), iar 

cel al Albaniei a fost ales „O 

Sa Mirë Me Qenë Shqiptar!” 

(E bine să fi i albanez).

România şi Franţa vor juca 

meciul inaugural al competi-

ţiei, pe 10 iunie, pe Stade de 

France, partida dintre Româ-

nia şi Elveţia va avea loc pe 

15 iunie la Paris (Parc des Prin-

ces), iar cea cu Albania se va 

juca pe 19 iunie (la Lyon).

SLOGANUL NAŢIONALEI LA EURO

O echipă, trei culori şi milioane 
de inimi care bat pentru România
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