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Cine a cumpărat așa-zisul 
„drapel al lui Avram Iancu”? 

Executarea silită va fi
decisă numai de instanțe

România, codașa Europei
la proiecte strategice mari

Drapelul de luptă al unei legiuni a lui 
Avram Iancu a fost adjudecat la preţul de 
105.000 de euro în licitaţia organizată de 
casa Artmark.

Drapelul a fost cumpărat de omul de 
afaceri Adrian Thiess. El a fost consilierul 
personal al lui Ion Iliescu, fost coordona-
tor al campaniei lui Sorin Oprescu şi Kla-
us Iohannis.

De asemenea, la licitaţie a participat şi 
Primăria Cluj-Napoca dar şi candidatul la 
Primăria Cluj-Napoca Liviu Alexa.

Drapelul, pictat pe piele, raritate abso-
lută, datat la jumătatea secolului al 
XIX-lea, a avut un preţ de pornire de 5.000 
de euro.  M.C.

Guvernul a adoptat miercuri o ordonanţă de 
urgenţă pentru modifi carea Codului de proce-
dură civilă, potrivit căreia executarea silită nu 
va mai putea fi  încuviinţată de executorii jude-
cătoreşti, ci doar de instanţa judecătorească.

"Instanţa va efectua, astfel, un control ju-
decătoresc preventiv asupra declanşării pro-
cedurii de executare silită propriu-zisă, ca 
garanţie a respectării dreptului justiţiabililor 
la un proces echitabil”, se arată într-un co-
municat de presă al Guvernului.

Până în prezent, competenţa de încuviinţare 
a cererii de executare silită a aparţinut executo-
rilor judecătoreşti. Această atribuţie le-a fost acor-
dată începând cu anul 2014, în urma unei mo-
difi cări aduse Codului de procedură civilă.

România este printre cele 6 state europene 
fără niciun proiect acceptat şi semnat în pla-
nul de investiţii Junker.

22 de state din UE au proiecte aprobate prin 
Fondul European pentru Investiţii Strategice în 
prezent pe baza planului Junker. România se 
afl ă printre cele 6 state care nu au reuşit încă 
să aibă vreun proiect semnat.

„Din cele peste 2000 de proiecte, ţara noas-
tră a depus 16% din total, dar cu o valoare 
de sub 5% din fondurile disponibile. Niciu-
nul nu este însă acceptat. Finanţarea unui 
proiect românesc amplu de investiţii cu bani 
europeni ar trebui să fi e ambiţia şi priorita-
tea anului a guvernului Cioloş”, a spus de-
putatul Andreea Paul.

Fed Cup: 
România – Cehia

sâmbătă-duminică
Sala Polivalentă

Operă: Evgheni Oneghin
Ora 18.30

Opera Națională Română
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Cum să ne ghidăm doar după sunete?Pistele pentru biciclete se distrug stând
Nevăzătorii îi provoacă pe clujeni să „simtă” viața pe care ei o trăiesc 
în întunericul activităților de zi cu zi.  Pagina 7

Pistele de biciclete de pe strada Horea se strică la doar câteva luni de la 
inaugurare din cauza maşinilor parcate neregulamentar.  Pagina 3
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Tel 0264-414076
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca

Punctele UCIGAŞE ale Clujului

Statisticile sunt 
îngrijorătoare: 
majoritatea celor uciși 
în accidente au fost 
tineri. Vedeți harta 
neagră a străzilor 
ucigașe în paginile 4-5.

monitorul weekendde

Pe ce se duc banii orașului în 2016 ?
Citiți în pagina 3 ce vrea Primăria Cluj-Napoca să facă cu bugetul de 247 mil. €.
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Unde mergem în weekend?
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Sâmbătă Duminică

CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

Vineri, ora 19.00
Agamemnon face o radiografi e critică omului 
contemporan și are intensitatea unei curse de 
Formula 1: cei trei eroi aleargă haotic printre 
raioanele de la supermarket, unde se luptă să 
nu piardă controlul asupra propriei lor vieţi. 
Personajele de tip homo consumens (ancorate 
psihanalitic în stadiul oral) uită să fi e și se con-
centrează pe a avea. Înfruntă natura, luând-o 
peste picior, ritualizează obiectele casnice și 
răstoarnă în faţa noastră balastul cumplit care 
ne îngroapă zi de zi. Obsedaţi să se povesteas-
că, aceste creiere spălate, acești oameni robo-
tizaţi ating totuși numeroase adevăruri umane 
în dicteul lor automat, denunţând ororile lumii 
noastre. Dorinţa lor de a cumpăra este egală 
cu dorinţa de nemurire. Clișeele frumos amba-
late se demitizează prin aducerea în scenă a 
acestei familii plasticate, parcă bună de pus în 
vitrină, de unde urlă în permanenţă o foame 
pantagruelică.
Textul lui Rodrigo Garcia respiră la fel ca o tra-
gedie antică, din care, pe undeva, a mai rămas 

speranţa. Suntem asemenea peștilor dintr-un 
acvariu suprapopulat, luptându-ne pentru o ul-
timă gură de aer. Agamemnon este un pumn 
în plexul solar, în care comedia își depășește li-
mitele prin ridicol. Un ridicol în care găsim tra-
gismul supereroilor contemporani, eroi fantoșă, 
anxioși, degradaţi, fragmentari, alienaţi, neli-
niștiţi, răpuși de maldărele de cumpărături.

Andrei Măjeri, regizorul spectacolului

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

DE-A LUNGUL ISTORIEI

5 februarie

1840: S-a născut inventatorul 
scoţian John Boyd Dunlop, 
fondatorul campaniei ce pro-
duce cauciuc. (m. 23 
oct.1921)

1867: S-a încheiat Acordul 
privind crearea statului dua-
list Austro-Ungaria, în cadrul 
căruia Transilvania era anexa-
tă forţat Ungariei. (5/17)

1878: S-a născut inginerul 
francez Andre Citroen, creator 
al marcii de mașini ce-i poar-
tă numele. (m. 3 iul. 1935)

1953: A murit, în închisoare 
la Sighet, Iuliu Maniu, pre-
ședinte al Partidului 
Naţional Român (1918-
1926), apoi al Partidului 
Naţional Ţărănesc (1926-
1933;1937-1947), al 
Consiliului Dirigent al 
Transilvaniei (1918-1920), 
prim-ministru în mai multe 
rânduri (1928-1930, 1930, 
1932-1933), opozant al re-
gimului comunist. În 1947, 
a fost arestat, judecat și 

condamnat la închisoare pe 
viaţă. (n. 8 ian. 1873)

6 februarie

1908: S-a născut scriitorul 
Geo Bogza, membru titular 
(2 iul. 1955) al Academiei 
Române. (m. 14 sept. 1993)

1945: S-a născut interpretul 
și compozitorul american, de 
muzică reggae, Bob Marley. ( 
m. 11 mai 1981)

7 februarie

1812: S-a născut scriitorul en-
glez Charles Dickens. (m. 9 
iun. 1870)

1906: S-a născut constructo-
rul rus de avioane Oleg 
Konstantinovici Antonov. (m. 
4 apr. 1984)

1935: Stroe și Vasilache au 
prezentat în premieră 'Bing 
Bang', primul fi lm sonor rea-
lizat la București.

1998: A avut loc ceremonia 
de deschidere a Jocurilor 
Olimpice de Iarnă (Nagano, 
Japonia; 7-22)

Agamemnon, la Teatrul Naţional
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EVENIMENTE PE TOT 
PARCURSUL WEEKENDULUI

Fed Cup: România – Cehia
6–7 feb.
Sala Polivalentă

Maternity Fest / Târgul de 
Servicii Medicale și Îngrijire 
Corporală
5–7 feb.
Polus Center
Foodcourt-ul din Polus Center 
Cluj va fi  gazda acestui eveni-
ment deosebit și va aduce tot ce 
înseamnă sănătate, îngrijire și 
stare de bine pentru întreaga 
familie. Separat de accesorii, 
cursuri prenatale și Lamaze, di-
verse servicii, haine și 
încălțăminte atât pentru gravi-
de cât și pentru bebeluși, clinici-
le prezente vor oferi sfaturi de 
sănătate pentru orice fel de 
afecțiune survenită în familie.

Festivalul pereților 
de gheață
5–7 feb. 
Cascada Vălul Miresei, 
Răchițele

Expoziție: World Press 
Cartoon
27 ian. – 21 feb.
Muzeul de Artă Cluj-Napoca

Expoziție Gabriel Bica: 
Recurs la peisaj
28 ian. – 21 feb.
Muzeul de Artă Cluj-Napoca
Gabriel Bica a absolvit 
Universitatea de Artă şi Design 
din Cluj-Napoca în anul 2010, 
la secţia „Pictură”. Activitatea sa 
expoziţională din perioada stu-
diilor devine semnifi cativă mai 
ales din anul 2010, când partici-
pă la expoziţia „Young Artists 
from Cluj“ de la galeria „Mie 
Lefever“ din Gent (Belgia). Au 
urmat, apoi, expoziţiile de la 
galerii precum „Dana“ (Iaşi) şi 
„Quadro“ (Cluj), care plasau 
creaţia lui Gabriel Bica printre 
demersurile cele mai realizate 
ale tinerei generaţii de absol-
venţi ai învăţământului superior 
artistic clujean.

Expoziție „Războiul în 
Afi șul Polonez. Colecţia 
Krzysztof Dydo”
21 ian. – 21 feb.
Muzeul de Artă Cluj-Napoca
Suferințele cumplite pe care le-
a cunoscut Polonia în timpul 
celui de-al doilea război mondi-
al au îndreptățit-o să acționeze 
pentru apărarea păcii prin toa-
te mijloacele posibile, inclusiv 
prin intermediul creațiilor artis-
tice, din rândul cărora face par-
te și afi șul.

Expoziție: Drumul Cânepii
22 ian. – 12 feb.
Biblioteca Județeană 
„Octavian Goga”
Sub acest generic vor fi  expu-
se fotografi i etnografi ce şi cos-
tume tradiţionale din cânepă.

Harry Potter şi adevărata 
istorie a farmaciei
28 noiembrie 2015 – 27 mai 
2016
Muzeul de Istorie a Farmaciei
Copiii, părinţii şi bunicii sunt in-
vitaţi să intre în lumea magică 
a poţiunilor, plantelor şi a pra-
furilor vindecătoare, într-o am-
bianţa medievală autentică a 
Colecţiei de Istorie a Farmaciei, 
incursiune în care vor fi  însoţiţi 
de ,,Harry Potter”.

VINERI

Aniversarea Teatrului de 
Păpuși „Puck”
În programul zilei au fost in-
cluse două evenimente:
– ora 11 – spectacolul 
non-verbal Mimorózart, regia 
Palocsay Kisó Kata
– ora 17 dialog deschis cu 
foşti şi actuali angajaţi şi cola-
boratori ai Teatrului Puck cu 
tema Istoria nescrisă a păpuşi-
lor Teatrului Puck
Intrarea este liberă.

Teatru: Friedrich 
Dürrenmatt: Vizita 
bătrânei doamne
Ora 19.00
Teatrul Maghiar de Stat
Vizita bătrânei doamne este 
radiografi a unui orăşel provin-
cial. Al unui oraş în care comu-

nitatea – strânsă în „cerculețe pu-
blice“, „mici comitete şi comiţii“, 
asociaţii, societăţi şi alte grupuri 
de interese –, reiterând clişeele 
etice dictate de spiritul de turmă 
şi pătrunsă de aroganţa demago-
gică a propriei integrităţi, este în 
acelaşi timp coruptă şi  coruptibi-
lă până în măduva oaselor.

Filarmonica de Stat 
„Transilvania”: Concert 
Simfonic
Ora 19.00
Program: Wolfgang Amadeus 
Mozart – Simfonia nr. 40 în sol 
minor, K.V. 550; Aria de concert 
Per questa bella mano, K.V. 626;
Johann Matthias Sperger – Aria 
Selene, del tuo bel fuoco non mi 
parlar; Wolfgang Amadeus 
Mozart – Simfonia nr. 41 în Do 
major, K.V. 551, Jupiter

Teatru: Agamemnon
Ora 19.00
Teatrul Național Cluj-Napoca

SÂMBĂTĂ

Meci handbal: „U” 
Alexandrion – HC Alba Sebeș
Ora 12.00
Sala Sporturilor „Horia Demian”

Teatru: Cartea Junglei
Ora 19.00
Teatrul Maghiar de Stat

Meci baschet: U-BT – 
Pheonix Galați
Ora 19.00
Sala Sporturilor „Horia Demian”

Teatru: Idiotul, de F.M. 
Dostoievski
Ora 19.00
Teatrul Național Cluj-Napoca

Printul Miskin, personajul prin-
cipal din romanul lui F.M. 
Dostoievski, sufera de epilepsie, 
iar boala l-a ținut departe, ani 
de zile, de oameni și de natură. 
Când ajunge la un spital din 
Elveția, se retrezește în sfârșit la 
viaţă, cu o conștiință nouă și lu-
minoasă a lumii care îl încon-
joară

DUMINICĂ

Operă: Prinţul Árgyélus
Ora 11.00
Opera Maghiară Cluj-Napoca

Meci handbal: „U” Cluj – 
CSM Satu Mare
Ora 11.00
Sala Sporturilor „Horia 
Demian”

Operă: Evgheni Oneghin
Ora 18.30
Opera Națională Română
Povestea relevă personaje pro-
fund încercate sentimental şi 
ideologic, urmărite în contextul 
vieţii lor sociale, romantice şi in-
telectuale a Rusiei secolului XIX. 
Libretul operei porneşte de la 
romanul în versuri ”Evgheni 
Oneghin“ scris de Alexander 
Puşkin, pe care Ceaikovski l-a 
adaptat, însufl eţit şi redat cu 
ajutorul libretistului Konstantin 
Şilovski.

Teatru: Declarație
Ora 19.00
Teatrul Național Cluj-Napoca, 
Studio Euphorion

Teatru: Victor sau copiii la 
putere
Ora 19.00
Teatrul Maghiar de Stat
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Centrul Naţional de 

Supraveghere şi Control a 

Bolilor Transmisibile 

(CNSCBT) a anunţat că a 

fost înregistrat primul 

deces de gripă porcină, la 

un bărbat din Bucureşti.

„A fost comunicat primul 

deces la caz de SARI (Infec-

ţie Respiratorie Acută Seve-

ră—n.r.) confi rmat cu virus 

gripal A(H1) la un bărbat în 

vârstă de 38 ani, domicilat în 

Bucureşti, având condiţii me-

dicale preexistente, nevacci-

nat antigripal”, relevă ultime-

le date publicate pe site-ul 

CNSCBT.

Potrivit datelor, de la înce-

putul sezonului de supraveghe-

re a infecţiilor respiratorii acu-

te, gripei şi SARI până pe 2 fe-

bruarie au fost confi rmate cu 

laboratorul 95 cazuri de gripă.

Până la data de 31 ianua-

rie au fost vaccinate antigri-

pal 563.105 persoane din gru-

pele la risc, cu vaccin distri-

buit de Ministerul Sănătăţii, 

informează raportul CNSCBT.

„Activitate gripală este spo-

radică, de intensitate medie, 

morbiditatea prin infecţii res-

piratorii acute fi ind mai cres-

cută decât în săptămâna pre-

cedentă, dar încadrându-se 

în intervalul aşteptat. S-a în-

registrat debutul sezonului 

gripal, confi rmându-se cu la-

boratorul, pentru acelaşi sub-

tip, un procent mai mare de 

10% din probele testate/săp-

tămână. La nivel naţional, 

numărul total de cazuri de 

infecţii respiratorii acute a 

fost 89.591, cu 14% mai mic 

comparativ cu cel înregistrat 

în aceeaşi săptămână a sezo-

nului precedent (104.248) şi 

cu 13.4% mai mare faţă de 

cel înregistrat în săptămâna 

precedenta (78.945)”, se ara-

tă în raport.

În săptămâna 25 — 31 ia-

nuarie s-au înregistrat la ni-

vel naţional 135 cazuri de gri-

pă. De asemenea, în aceeaşi 

perioadă s-au înregistrat 17 

cazuri de Infecţie Respirato-

rie Acută Severă (SARI), cu 3 

mai multe faţă de săptămâna 

precedentă şi cu 5 mai multe 

faţă de aceeaşi perioada a se-

zonului anterior.

Primul deces de gripă 
porcină în România

Biletele pentru concertul 

de fado susţinut de Ana 

Moura, care va avea loc pe 

data de 28 februarie la Sala 

Polivalentă din Cluj, pot fi  

achiziţionate şi de pe noul 

site www.anamoura.ro.

Organizatorii au creat site-ul 

pentru uşurarea procurării bi-

letelor, acesta permiţând achi-

ziţionarea de bilete electronice 

care se pot plăti cu cardul ban-

car, fără niciun comision. Pre-

ţul biletelor pentru evenimen-

tul din Cluj variază în funcţie 

de distanţa faţă de scenă, re-

spectiv între 59 şi 195 de lei.

Concertul de la Cluj al cân-

tăreţei portugheze, Ana Mo-

ura, face parte din turneul de 

promovare al noului album al 

artistei intitulat „Moura”, lan-

sat în 2015, la fi nalul lunii no-

iembrie.

Născută în oraşul Santa-

rem din Portugalia, în anul 

1979, Ana a crescut într-o fa-

milie de cântăreţi care a în-

curajat-o să urmeze o carie-

ră muzicală. La 6 ani a cân-

tat primul ei cântec fado, „Ca-

valo Ruco". Ana Moura este 

cea mai tânără cântăreaţă de 

fado care a fost vreodată no-

minalizată pentru premiul 

olandez muzical Edison 

Award. Artista are deja în 

portofoliu zeci de premii, din-

tre care două Golden Globes, 

2 premii Amali, în 2008, când 

a fost premiată cu două dis-

tincţii pentru „cea mai bună 

interpretă” şi “cel mai bun 

album” pentru „Desfado”. A 

cântat alături de artişti pre-

cum Prince, Rolling Stones, 

Caetano Veloso sau Herbie 

Hancock. 

Site dedicat pentru 
vânzarea biletelor 
la concertul Ana Moura

Pista pentru biciclişti de 

pe strada Horea din 

Cluj-Napoca a şi început 

să se rupă, la doar câteva 

luni după inaugurare. Nu 

neapărat din cauza bici-

cliştilor numeroşi care 

trec pe ea, ci din cauza 

maşinilor parcate neregu-

lamentar.

Pe pista pentru biciclete au 

apărut deja crăpături. Faptul că 

şoferii aleg să-şi parcheze ma-

şinile pe pistele pentru bicicle-

te la Cluj este un fapt cunoscut 

deja, autorităţile fi ind în „aer”.

În încercarea de a alarma 

autorităţile un clujean nemul-

ţumit de această situaţie le-a 

făcut o sesizare.

„Din nefericire, pistele de 

biciclete de pe strada Horea 

încă nu sunt semnalizate (cu 

semnalizare verticală), iar din 

cauza asta se urcă şi cu ma-

şinile pe pistă. Acest fenomen 

se vede cel mai bine la coltul 

clădirii Universităţii de Busi-

ness, Horea nr. 7, dar la fel se 

urcă şi la capătul fi ecărei seg-

ment de pistă (unde se termi-

nă locurile de parcare). În ur-

ma acestuia, asfaltul de pe 

pista de biciclete a crăpat, 

acesta nefi ind proiectate să 

suporte greutatea unei maşini. 

Sper doar să nu se aştepte cu 

acele marcaje până se deteri-

orează asfaltul…”, a spus un 

clujean pe portalul domnule-

primar.ro

Pista de biciclete de pe strada Horea 
se deteriorează încet dar sigur

Pe lângă site-ul dedicat, biletele sunt disponibile și pe alte ca-
nale, cum ar fi  facebook.com/DieselEventsRo, biletmaster.ro, 
polivalenta.ro, eventim.ro și la birourile Diesel din Piaţa Unirii 
10. Pentru informaţii si rezervări publicul poate apela la urmă-
toarele date de contact: 0264/439043, 0730/083881, 
cluj@anamoura.ro sau rezervari@dieselclub.ro.

Alte metode de achiziționare a biletului

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Proiectul de buget local 

pe anul 2016 a fost votat 

în şedinţa de Consiliu 

Local de joi, 4 februarie 

cu 24 voturi pentru, un 

vot împotrivă şi o neparti-

cipare la vot.

Bugetul local de dezvolta-

re aferent anului 2016 repre-

zintă 30% din totalul bugetu-

lui local, respectiv suma de 

339.155.000 lei şi a fost fun-

damentat asigurând prevederi 

pentru realizarea obiectivelor 

de investiţii noi şi în continu-

are, achiziţii de bunuri şi ser-

vicii şi pentru alte cheltuieli 

de investiţii. Din totalul bu-

getului local, 954.746.543 lei, 

bugetul de funcţionare este 

de 759.467.543 lei.

Discuţiile pe marginea bu-

getului au durat aproximativ 

15 minute, mare parte din 

timp fi ind ocupat de prezen-

tarea primarului Emil Boc. 

Deşi a vorbit despre lista pri-

orităţilor de mai multe ori 

anul acesta (în conferinţe de 

presă, la dezbaterea pe mar-

ginea bugetului), primarul a 

mai enumerat o dată proiec-

tele pe care Primăria le va 

derula anul acesta. „Priorită-

ţile din acest an pe segmen-

tul de dezvoltare economică 

fac referire la studiul de fe-

zabilitae şi masterplanul pen-

tru Cluj Innovation City, un 

proiect care se întinde pe 202 

hectare, va avea 100.000 lo-

cuitori, realizarea drumului 

Lomb, centrul de dezvoltare 

a afacerilor din Lomb, scuti-

rea de taxe pentru fi rme şi 

menţinerea facilităţilor pen-

tru clădirile verzi”, a spus 

primarul.

Emil Boc a vorbit şi despre 

realizarea unui cartier de lo-

cuinţe pe 80 hectare de teren 

în Borhanci, cu plan unic de 

model de case realizat de Pri-

mărie. „Vom construi şi locu-

inţe sociale în Borhanci, pe o 

porţiune de teren”, a adăugat 

primarul.

O altă prioritate este de-

congestionarea trafi cului, „de 

aceea ne propunem realiza-

rea centurii de sud, având în 

vedere că 60.000 de maşini 

circulă zilnic pe ruta Flo-

reşti-Cluj”.

Boc a vorbit şi despre pri-

oritizarea transportului în co-

mun cu linii dedicate, achizi-

ţionare de tramvaie, autobu-

ze şi troleibuze, la care se 

adaugă construirea de parkin-

guri în cartiere.

„Vom realiza extinderea 

compartimentului de primire 

urgenţe de la Spitalul Cluja-

na, de la 12 la 24 de ore, prin-

tr-o investiţie în plus de 4 mi-

lioane lei pentru Spitalul Clu-

jana”, a menţionat Boc.

Pe lista cu priorităţi a pri-

marului se afl ă şi alte proiec-

te vechi, care nu au fost în-

cheiate în anii precedenţi: pi-

etonalizarea laturii de vest a 

Pieţei Unirii, podul Traian, u-

nifi carea pasajelor de la gară, 

baza sportivă din Gheorgheni, 

fi nalizarea drumului Făgetu-

lui, preluarea Parcului Ferovi-

arilor, amenajarea Turnului 

Pompierilor, amenajarea Ce-

tăţuii etc.

Consilierul Gabriel Oniga 

a avut o remarcă ironică cu 

privire la eterna listă cu prio-

rităţi care în fi ecare an cuprin-

de aproape aceleaşi proiecte. 

„Dacă patru ani la rând enu-

meri aceleaşi proiecte, în ul-

timul an îţi ies perfect. Aţi în-

văţat că hârtia suportă orice 

şi aici mă refer la proiectul 

meu pe care l-am cerut ani la 

rând: parcări pe structură uşoa-

ră. Sper ca anul acesta să îl 

văd realizat”, a spus Oniga.

Avem buget local. 
Pe ce se duc banii în 2016
Bugetul municipiului Cluj-Napoca pe anul acesta este în valoare de 247 milioane 
euro, mai mic cu 30 milioane euro decât anul trecut din cauză că nu mai sunt 
fonduri europene şi nu mai există nici creditul pe care îl avea Primăria.



4 actualitate.monitorulcj.ro 
PUBLICITATE

ANUNŢ DE ANGAJARE

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu sediul în București, Calea Călărașilor nr. 248, bl. 
S 19, sector 3, organizează concurs în data de 02 martie 2016 la sediul C.N.A.S.- Sala de Consiliu, 
pentru ocuparea postului vacant de preşedinte – director general la CAS Cluj.

Termenul limită de depunere a dosarelor este data de 19.02.2016 (inclusiv), până la ora 
1700. Pe data de 24.02.2016 se vor afi șa rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pe baza 
îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs. Contestaţiile cu privire la rezultatele selecţiei 
dosarelor de înscriere se depun la CNAS-Cabinet Președinte până la data de 25.02.2016 inclusiv, 
se soluţionează și afi șează la sediul CNAS în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului 
de depunere.

Concursul constă într-o probă scrisă ce se va desfășură în data de 02.03.2016, începând cu 
ora 1000 și interviu ce se va desfășura în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii 
probei scrise. Proba scrisă se susţine din bibliografi a publicată pe site-ul CNAS, CAS Cluj și la 
avizierul CAS Cluj.

Interviul constă în testarea, pe baza unui plan de interviu, a cunoștinţelor teoretice, practice 
și a abilităţilor/competenţelor manageriale.

Competenţele manageriale vor fi  testate prin susţinerea unui plan de management pentru 
atingerea obiectivelor prin raportare la indicatorii de performanţă aprobaţi prin Ordinul 
Președintelui CNAS nr.799/2015; planul de management va fi  elaborat pentru perioada 
mandatului, luând în calcul indicatorii pentru un an bugetar, și va fi  adaptat sistemului de 
asigurări sociale de sănătate. Planul de management, în formă scrisă, va fi  depus odată cu 
dosarul de înscriere la concurs.

Poate participa la concurs persoana care îndeplinește următoarele condiţii:
Condiţiile generale pentru ocuparea postului de preşedinte-director general al casei de 

asigurări sunt următoarele:
a)  să aibă capacitate de exerciţiu deplină (dovedită prin declaraţie notarială);
b)   să fi e apţi din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei; starea de sănătate va fi  

dovedită prin examen medical de specialitate şi act doveditor;
c)  să nu fi  suferit condamnări penale defi nitive pentru fapte care i-ar face incompatibili cu funcţia 

(dovada făcându-se prin cazier judiciar şi declaraţie notarială că nu a suferit condamnări penale, 
indiferent dacă acestea au fost amnistiate sau graţiate);

d)  să nu fi  fost sancţionaţi pentru încălcarea dispoziţiilor legale în domeniul fi scal – dovada prin 
cazier fi scal;

e)  să prezinte acte de identitate valabile, din care să reiasă că sunt cetăţeni români, cu domiciliul 
stabil în România, emise de autoritatea competentă;

f)  să aibă calitatea de asiguraţi în sistemul asigurărilor sociale de sănătate potrivit legii
Condiţiile specifi ce pentru ocuparea prin concurs a postului de preşedinte-director general 

al casei de asigurări sunt următoarele:
a)  pregătirea profesională şi experienţa necesară executării operaţiunilor specifi ce postului:

(i)  pregătire de bază: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă (copie legalizată);

(ii)  pregătire complementară/managerială în domeniul de activitate al candidatului sau în 
sistemul de sănătate: cursuri de perfecţionare/specializări/competenţe/master/doctorat 
(dovedite prin acte – copii legalizate);

(iii)  vechime în specialitate – minimum 7 ani (carnet de muncă – copie legalizată sau orice alt 
înscris doveditor în acest sens);

(iv)  activitate desfăşurată în funcţii de conducere de minimum 5 ani;
b) candidaţii vor prezenta o recomandare de la ultimul loc de muncă;
c) candidaţii vor prezenta un curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfăşurată;
d)  candidaţii vor prezenta planul de management din care să rezulte abilităţile lor manageriale, 

adaptate obiectivelor şi indicatorilor de performanţă pentru postul de preşedinte-director 
general în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.
Dosarele de înscriere se depun la C.N.A.S. – Cabinet Președinte și vor cuprinde următoarele 

documente:
-  formular de înscriere la concurs (se va menţiona numele, prenumele, adresa completă 

telefon, fax) – pus la dispoziţia candidaţilor de către Direcţia Resurse Umane, Salarizare și 
Evaluare Personal a CNAS;

- copie act de identitate;
- curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfășurată;
-  adeverinţă care să  ateste starea de sănătate corespunzătoare exercitării funcţiei 

eliberată cu cel mult 6 luni înainte de depunerea dosarului;
- declaraţie notarială care să ateste capacitatea de exerciţiu deplină;
-  cazier judiciar sau declaraţie notarială din care să rezulte că nu are antecedente penale care 

să îl facă incompatibil cu funcţia de Președinte Director General (în condiţiile art.6 alin.(l) 
lit. e) și alin.(3) din HG nr.286/2011);

- cazier fi scal;
-  document justifi cativ care să ateste calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de 

sănătate*;
-  copie legalizată a diplomei de licenţă care dovedește absolvirea studiilor de lungă durată;
-  copie legalizată a carnetului de muncă sau orice alt înscris doveditor al vechimii în specialitate 

de minimum 7 ani și al activităţii desfășurate în funcţii de conducere de minimum 5 ani;
-  copii legalizate după actele de studii, perfecţionare, specializare care atestă pregătirea 

complementară/managerială în domeniul de activitate sau în sistemul de sănătate: cursuri 
de perfecţionare/specializări/competenţe/master/doctorat;

-  recomandare de la ultimul loc de muncă (aceasta trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, 
caracterizarea profi lului profesional și moral al persoanei) sau copie a fi șei /raportului de 
evaluare a performanţelor profesionale întocmită la ultimul loc de muncă;

-  planul de management în formă scrisă, din care să rezulte abilităţile manageriale, adaptate 
obiectivelor și indicatorilor de performanţă specifi ci postului de Președinte Director General 
în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

* Dovada calităţii de asigurat se realizează prin modalitatea electronică de verifi care a calităţii 
de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, iar în situaţia în care, în urma interogării, 
persoana nu apare în aplicaţia menţionată, se realizează printr-un document justifi cativ – 
adeverinţă, conform art. 12 din Ordinul Preşedintelui CNAS nr. 581/2014

Copiile de pe actele prevăzute mai sus (cu excepţia celor pentru care se solicită copii legalizate) 
se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifi că pentru conformitate cu originalul 
de către secretarul comisiei de concurs.

Condiţiile pe care, obligatoriu, le va îndeplini persoana care va promova concursul pentru 
ocuparea postului de președinte – director general în cadrul casei de asigurări de sănătate, sunt 
prevăzute la art.5 și art.6 din Ordinul Președintelui CNAS nr. 799/2015, respectiv :
a.  nu sunt asociaţi/acţionari ai furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi dispozitive 

medicale, precum şi titulari ai contractelor de furnizare de astfel de servicii cu casele de asigurări.
b.  se suspendă de drept din funcţiile deţinute anterior, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul 

superior;
c.  nu pot deţine funcţii de conducere în cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiilor de sănătate publică, 

furnizorilor de servicii medicale din sistemul de asigurări sociale de sănătate ale căror servicii 
se decontează din F.N.U.A.S.S., unităţilor sanitare, cabinetelor medicale, funcţii alese sau numite 
în cadrul Colegiului Medicilor din România, colegiilor judeţene ale medicilor, respectiv al 
municipiului Bucureşti, în cadrul Colegiului Medicilor Dentişti din România, colegiilor judeţene 
ale medicilor dentişti, respectiv al municipiului Bucureşti, în cadrul Colegiului Farmaciştilor din 
România, colegiilor judeţene ale farmaciştilor, respectiv al municipiului Bucureşti, organizaţiilor 
centrale şi locale ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali 
din România, organizaţiilor centrale şi locale ale Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor 
sau funcţii în cadrul societăţilor comerciale cu profi l de asigurări, farmaceutic ori de aparatură 
medicală, organizaţiilor sindicale sau organizaţiilor patronale.

Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare la concurs, actele necesare înscrierii și 
bibliografi a de concurs se pot obţine la sediul CNAS, respectiv la sediul CAS Cluj unde acestea 
sunt afi șate, pe pagina de internet a CNAS, respectiv a CAS Clujși la Direcţia Resurse Umane, 
Salarizare și Evaluare Personal a CNAS, telefon 0372309240.

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Majoritatea persoanelor 

care şi-au pierdut viaţa în 

accidente rutiere petrecu-

te în Cluj-Napoca au fost 

tineri. În zilele de vineri 

şi sâmbătă au avut loc 

cele mai multe accidente 

rutiere.

Anul trecut, în Cluj-Napo-

ca au avut loc 164 de acciden-

te rutiere grave, mai multe cu 

21 decât în anul precedent. În 

urma acestor accidente, au 

murit şase persoane, faţă de 

14 în anul 2014 şi 166 au fost 

rănite grav, mai multe decât 

în anul 2014 cu 24. Tot anul 

trecut, în urma accidentelor 

rutiere din municipiu, 25 de 

persoane au fost rănite uşor, 

în scădere cu 14 cazuri com-

parativ cu anul 2014.

Potrivit unui bilanţ al Po-

liţiei municipiului Cluj-Napo-

ca, anul trecut, cele mai mul-

te accidente s-au produs în 

septembrie (26 de accidente) 

şi octombrie (21 de acciden-

te). Coincidenţă sau nu, sunt 

exact lunile când elevii şi stu-

denţii reîncep cursurile, ora-

şul fi ind mai aglomerat decât 

în celelalte luni ale anului.

Ţinând cont de analiza po-

liţiştilor, cele mai nefaste zile 

din anul 2015, au fost vinerea 

şi sâmbăta. „Din punct de ve-

dere al zilelor când s-au pro-

dus accidentele rutiere grave 

reiese faptul că 32 (19,51%) 

s-au produs vinerea, 27 

(16,46%), sâmbăta, compa-

rativ cu 2014 când 27 (18,88%) 

s-au comis în zilele de mier-

curi”, se arată în raportul pe 

2015 al Poliţiei municipiului 

Cluj-Napoca.

Intervalele orare cele mai 

afectate au fost cele cuprinse 

între 12.00 – 18.00 (57 de ac-

cidente cu 64 de victime, doi 

morţi, 55 de răniţi grav şi şap-

te răniţi uşor).

Care sunt cele mai 
periculoase străzi

Calea Turzii şi Oaşului au 

fost străzile cu cele mai mul-

te accidente rutiere înregistra-

te anul trecut. Mai exact, pe 

aceste două artere au avut loc 

nouă accidente. Urmează bu-

levardul 21 Decembrie 1989 

şi Calea Floreşti cu câte opt 

Harta accidentelor 
Care sunt străzile 

Numărul accidentelor rutiere mortale de anul trecut a fost 

Patru din cele șase accidente mortale din 2015 au avut 
ca victime persoane tinere și un copil.

Vineri, 20 martie, pe Calea Baciului, o fetiţă a fost lovită 
mortal de un autocamion. Fetiţa a fost accidentată în timp 
ce traversa strada regulamentar.

Joi, 2 aprilie, pe strada Aurel Vlaicu, un tânăr de 24 de ani 
a murit după ce a intrat într-un stâlp cu mașina pe care o 
conducea.

Duminică, 6 septembrie, pe strada București, un bărbat 
de 37 de ani a murit în urma unui accident rutier petre-
cut pe strada București, provocat de un șofer de 54 de 
ani. Acesta din urmă, în timp ce conducea un autovehicul 
pe strada București înspre strada Fabricii, din 
Cluj-Napoca, la efectuarea unei manevre neregulamenta-
re de întoarcere și pe fondul neasigurării corespunzătoa-
re, a intrat în coliziune cu o motocicleta condusă de băr-
batul de 37 de ani. care se deplasa pe aceeași direcţie de 
mers

În 13 noiembrie, pe strada Pavlov, o tânără motociclistă 
de 29 de ani și-a pierdut viaţa după ce șoferul unui auto-
turism nu i-a acordat prioritate. 

Majoritatea victimelor au fost tineri

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Majoritatea consilierilor 

foşti democrat liberali au 

bani în conturi, case, 

apartamente şi bijuterii. 

Ei nu sunt la primul man-

dat în Consiliul Judeţean.

Astfel, Alexandru Coroian 

are un apartament la Cluj-Na-

poca şi o casă de vacanţă la 

Râşca, un autoturism, dar şi un 

credit de 40.000 lei. De la Pri-

măria Cluj-Napoca a obţinut 

aproximativ 13.000 lei, iar de 

la Cluj-Innovation Park SA a 

obţinut aproximativ 30.000 lei.

În calitate de consilier ju-

deţean a obţinut o indemniza-

ţie de aproximativ 17.000 lei, 

de la Cluj Innovation Park (CA) 

a obţinut de asemenea o in-

demnizaţie de aprozimativ 

1.000 lei, de la CA al Regiei de 

Termofi care aproximativ 6.000 

lei, iar de la Regia Autonomă 

a Domeniului Public a obţinut 

aproximativ 6.000 lei.

Călin Tuluc are un aparta-

ment şi un teren în Floreşti, iar 

împreună cu soţia sa deţine do-

uă autoturisme. Liberalul are 

de asemenea, conturi curente 

de aproximativ 40.000 lei, în-

să are şi el două credite. De la 

Consiliul Judeţean a obţinut 

aproximativ 9.000 lei, iar de la 

cabinetul său de avocatură a 

obţinut un venit brut de apro-

ximativ 140.000 lei.

Steluţa Racolţa are patru te-

renuri, trei case de locuit, dintre 

care una în Cluj-Napoca. De a-

semenea, aceasta are un aparta-

ment la Cluj-Napoca şi unul la 

Gherla. Steluţa Racolţa stă foar-

te bine la obiecte de valoare, a-

vând bijuterii în valoare de 85.000 

euro şi tablouri de 100.000 eu-

ro. Are acţiuni de aproximativ 

500.000 lei, iar anul trecut a acor-

dat un împrumut. De asemenea, 

Racolţa are şi un credit. De la 

RSC Consulting a obţinut 116.000 

lei, de la Asociaţia Patronală a 

Furnizorilor de Formare Profesi-

onală din România a obţinut 

aproximativ 50.000 lei, iar de la 

Consiliul Judeţean a obţinut apro-

ximativ 9.000 lei. Steluţa Racol-

ţa a obţinut venituri şi din divi-

dende şi vânzarea unor acţiuni.

Horaţiu Cătărig are un teren 

în Ungaria şi un apartament în 

Cluj-Napoca. Şi el are obiecte 

de valoare, mai exact bijuterii 

în valoare de aproximativ 20.000 

euro. Are conturi curente în va-

loare de aproximativ 4.000 de 

euro, şi de aproximativ 2.000 

lei. Consilierul liberal are, de a-

semenea, un împrumut acordat 

în nume personal, dar şi credi-

te. De la Consiliul Judeţean a 

obţinut în calitate de vicepreşe-

dinte aproximativ 8.000 lei, iar 

în calitate de consilier a obţinut 

aproximativ 4.000 lei. A mai ob-

ţinut de la fi rma H@D Consul-

ting aproximativ 4.000 lei.

Horea Simplicean este cel 

mai modest în ce priveşte ave-

rea strânsă. El are o casă de 

locuit în Huedin şi un auto-

turism. De la Consiliul Jude-

ţean Cluj a obţinut anul tre-

cut aproximativ 10.000 lei.

Mariana Leş are un teren, o 

casă în Cluj-Napoca, dar şi un 

autoturism. Are un cont curent, 

un depozit bancar şi acţiuni în 

valoare de aproximativ 60.000 

lei. De la Hotel Topaz a obţinut 

aproximativ 12.000 lei, iar de la 

CJ a obţinut aproximativ 10.000 

lei. Anul trecut a vândut o casă 

de locuit în valoare de aproxi-

mativ 60.000 de euro, senatoru-

lui Alin Tişe. De asemenea, libe-

rala a mai obţinut din vânzarea 

unei părţi din Hotel Topaz 36.000 

lei, iar de la Gabriela Rădoiu Leş, 

prin donaţie, a mai obţinut apro-

ximativ 700.000 lei. 

Cât de înstăriţi sunt consilierii judeţeni
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INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj RA, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Traian Vuia 
nr. 149, înregistrat la ORC cu nr. J12/3463/92, CUI RO 2882425, organizează procedura 
de licitaţie deschisă, urmată de strigarea liberă a preţului, în vederea închirierii unui spaţiu 
comercial destinat desfăşurării activităţii de alimentaţie publică în regim de cafe-bar, în 
incinta Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj, Terminal Pasageri Plecări, parter, zona 
de așteptare a pasagerilor pentru îmbarcare zboruri interne (P 43 și P 44).

Preţul de pornire în licitaţie este de 25 Euro/mp/lună (fără TVA).

Suprafaţa totală: 31 mp.

Documentaţia de licitaţie va putea fi  achiziţionată de la Secretariatul Aeroportului 
Internaţional Avram Iancu Cluj RA, contra sumei de 200 lei, în termen de 3 zile de la 
transmiterea unei solicitări scrise în acest sens, începând cu data de 05.02.2016.

Oferta şi documentele care însoţesc oferta se vor depune la sediul Aeroportului 
Internaţional Avram Iancu Cluj RA, până la data de 16.02.2016, ora 9.00.

Licitaţia se va desfăşura la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj RA în 
data de 16.02.2016, ora 13.00. Licitaţia se desfășoară după metoda licitaţiei deschise 
competitive, cu strigare cu adjudecare la cel mai mare preţ oferit.

Informaţii şi clarifi cări privind desfășurarea procedurii se pot obţine de luni până vineri, 
între orele 0900 și 1500, printr-o solicitare scrisă, transmisă la Secretariatul Aeroportului 
Internaţional Avram Iancu Cluj RA, la fax nr. 0264/416.712.

CONSILIUL JUDETEAN CLUJ

Drumuri şi Poduri Judeţene Cluj

Informăm cetăţenii judeţului Cluj şi participanţii la trafi c pe 

drumurile din judeţ că in perioada 05.02.2016 – 11.02.2016 

Societatea „Drumuri şi Poduri Judeţene Cluj“ SA execută servicii 

de deszapezire:

Servicii de deszăpezire pe drumurile județene din zona : Dej, 

Gherla, Gilau, Huedin (in functie de conditiile meteorologice)

Multumim pentru intelegere participanţilor la trafi c pentru 

disconfortul creat de execuţia acestor lucrări , cu menţiunea că pe 

aceste sectoare trafi cul nu este închis.

accidente. În 2014, bulevar-

dul Muncii a fost cea mai pe-

riculoasă stradă, înregistrân-

du-se opt accidente, urmată 

de Aurel Vlaicu cu şapte ac-

cidente şi Traian Vuia cu cinci 

accidente.

Şoferii nedisciplinaţi, 
cauza principală 
a accidentelor

Potrivit aceluiaşi raport, 

aproape un sfert din acciden-

tele de anul trecut au fost 

cauzate de pietonii care au 

traversat strada neregulamen-

tar. O treime din accidente 

au fost provocate de şoferii 

nediscplinaţi. Astfel, 17% 

din totalul accidentelor au 

avut loc ca urmare a neacor-

dării de prioritate la pietoni, 

urmând în clasament şoferii 

care nu au acordat priorita-

te altor autovehicule (13%). 

Viteza neadecvată a dus la 

provocarea a 12% din acci-

dente.

mortale în Cluj. 
cele mai periculoase

în scădere faţă de anul 2014.

Str. Oașului

Calea Turzii

Bd. 21 Dec. 1989

Calea Florești

= 1 accident

Harta străzilor din Cluj-Napoca pe care s-au produs cele mai multe accidente în 2015

VINERI

19 %
dintre accidentele 
produse în 
Cluj-Napoca în 
2015 s-au întâmplat 
într-o zi de vineri, 
ziua săptămânii cu 
cele mai multe 
accidente

Anca M.COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Până la alegeri mai este 

foarte puţin timp, astfel 

că parlamentarii vor tre-

bui să legifereze “pe repe-

de înainte”.

Foarte multe dintre iniţia-

tivele lor vor fi  însă comandă 

de partid având în vedere că 

în câteva luni începe campa-

nia electorală.

Deputaţii clujeni sunt, cei 

mai mulţi dintre ei, scumpi la 

vorbă în plen. Nu s-au chinuit 

prea tare până acum să iniţieze 

proiecte legislative, unii dintre 

aceştia fi ind chiar invizibili. Ră-

mâne de văzut ce vor face în a-

ceastă sesiune care tocmai a în-

ceput. În general, iniţiativele lor 

vizează sănătatea, administra-

ţia şi justiţia, spun ei.

Deputatul PNL Adrian Oros 

are în vedere o iniţiativă pri-

vind etichetarea produselor 

procesate. „Această iniţiativă 

vine să atragă atenţia consu-

matorului, să îl avertizeze în 

privinţa a ceea ce conţin a-

ceste alimente. Mai am în ve-

dere o lege privind prevenţia 

în sănătate prin înfi inţarea u-

nei agenţii de monitorizare, 

care să fi e formată din struc-

turi deja existente şi la nive-

lul căreia să se promoveze 

sportul, alimentaţia sănătoa-

să de exemplu şi alte activi-

tăţi de prevenire a bolilor. De 

asemenea, cred că este impor-

tant să se contribuie la sănă-

tate în funcţie de cum demon-

strează fi ecare că a prevenit 

şi a avut grijă de sănătatea 

lui”, a spus Adrian Oros.

„Vreau să promovez o ini-

ţiativă privind trecerea unui 

teren de la Ministerul Trans-

porturilor în proprietatea ju-

deţului, pentru Tetarom, pen-

tru înfi inţarea unui parc ştiin-

ţifi c Tetapolis. Devine de ase-

menea, o prioritate pentru Dej 

drumul expres Dej-Beclean-Bis-

triţa-Vatra Dornei”, a spus Cor-

nel Itu, deputat PSD.

„Am în vedere iniţiative 

privind administraţia, refor-

ma în justiţie, de asemenea, 

cred că este necesar să creăm 

facilităţi în mediul de afaceri. 

Cred că de asemenea, priori-

tar este să susţinem reforma 

sănătăţii. Votul în două tururi 

şi 300 de parlamentari şi vo-

tul electronic sunt alte priori-

tăţi ale PMP”, a spus şi depu-

tatul PMP Adrian Gurzău.

Iniţiativele şi planurile 
deputaţilor Aurelia Cristea 
(PSD), Steluţa Cătăniciu (AL-
DE) şi Mate Andras (UDMR) 
în această sesiune parlamen-
tară rămân o necunoscută 
pentru clujenii care i-au ales, 
deoarece aceştia nu s-au sin-
chisit să răspundă la telefon.

Parlamentarii se întrec 
în promisiuni populiste (III)

Adrian Oros Cornel Itu Adrian Gurzău



Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

Manualele şcolare şi pro-

grama sunt o povară pen-

tru elevi, aceştia ajun-

gând să muncească într-o 

zi mai mult decât un 

adult. Specialiştii spun că 

elevii sunt supraîncărcaţi 

cu informaţii. Profesorii şi 

elevii clujeni sunt de 

acord.

Academicianul Solomon 

Marcus a afi rmat pentru Digi24 

că în ceea ce priveşte şcoala 

din România, cuvântul-cheie 

este agresiunea. Manualele 

şcolare oferă prea multe in-

formaţii.

„Am luat pe rând manua-

le de biologie, geografi e, isto-

rie şi am constatat că agresi-

unea se manifestă foarte vi-

zibil deoarece copilul e pus 

în situaţia de a primi, păstra 

şi reproduce un număr imens 

de informaţii, care te sperie”, 

spune Solomon Marcus, in-

formează Digi24.

Manualele sunt 
neschimbare

Mariana Bălaş predă lim-

ba engleză atât la gimnaziu 

cât şi la liceu şi, deşi recu-

noaşte că în ceea ce priveşte 

limbile străine programa este 

mai fl exibilă, în general ele-

vii nu învaţă, programa este 

prea stufoasă la celelalte ma-

terii, iar temele le ocupă şco-

larilor tot timpul.

„Dacă vorbim despre bi-

ologie sau geografi e, sunt 

foarte multe informaţii. Dar 

la engleză este altă situaţia, 

însă nici aici nu e totul roz 

fi indcă nu s-au mai schim-

bat manualele din 1998. De-

pinde de fi ecare materie în 

parte. Dar este o programă 

pe care profesorul poate să 

o adapteze. Dacă nu îţi pla-

ce textul din manual poți să 

îi dai altceva. Manualele sunt 

foarte vechi, iar programa 

este foarte stufoasă şi chiar 

spuneau că o vor mai des-

congestiona, dar nu s-a mai 

întâmplat asta. Atunci pro-

blema este că a rămas foar-

te multă informaţie şi me-

morare. În schimb la limbi-

le străine totul este mai va-

riat, însă nu ai elevi. Nouă 

ni se dă libertate de a alege 

textele. Manualul nu este o-

bligatoriu la clasă dacă sunt 

alte modalităţi mai intere-

sante de predare”, spune Ma-

riana.

Deoarece programa o cere, 

fi ecare profesor trebuie să dea 

teme, fi indcă prin acestea se 

face fi xarea cunoştiinţelor. Da-

că un copil are şase ore într-o 

zi este foarte probabil să pri-

mească şase teme.

România vs. restul lumii

Psihologul Daniel David a 

scris mult despre acest su-

biect şi este de părere că pro-

blemele încep de la curricu-

lum şcolar.

„M-am uitat la alte ma-

nuale din străinătate şi din-

colo de multe ori se învaţă 

la facultate ce la noi se în-

vaţă în liceu. Şi pe o pagină 

ai zeci de termeni. Nu se 

poate numi chiar agresiune, 

dar este un fenomen de su-

praîncărcare”, spune psiho-

logul.

Supraîncărcarea informaţi-

onală îl poate stresa pe copil 

şi atunci poate fi  considerată 

o formă de agresiune. Pentru 

a se evita astfel de situaţii, 

trebuie o reformă profundă a 

curriculumului şi manualele 

înnointe.

„Copiii sunt stresaţi, de-

motivaţi, au difi cultăţi în a în-

ţelege lucrurile. Lucrurile tre-

buie învăţate treptat, gradat. 

Noi vrem să îi facem acade-

micieni încă din liceu”, con-

cluzionează Daniel David.

Adelina Stan este în clasa 

a X-a, la fi lologie engleză, iar 

pentru o umanistă este de pă-

rere că la şcoală sunt prea 

stresaţi cu materiile ce ţin de 

ştiinţele exacte.

„Din moment ce sunt la 

fi lologie, accentul ar trebui 

pus pe română, geografi e, is-

torie şi ne încarcă foarte mult 

cu fi zica. Sunt prea multe 

informaţii pentru fi lologie şi 

nu le voi folosi niciodată. 

Chiar şi la română ne dau 

prea multe informaţii şi pri-

mim prea multe teme. Nu 

mai am timp aproape de ni-

mic. Programa şcolară este 

de vină şi uneori şi profeso-

rii, fi indcă pe lângă că pro-

grama este încărcată, ne mai 

dau şi informaţii în plus”, 

spune Adelina.

Copiii lucrează mai mult 
decât adulţii

Horea-Dorin Matiş este pro-

fesor de istorie şi părintele 

unui copil de clasa a VII-a şi 

înţelege că un copil nu poate 

să cuprindă atât de multă in-

formaţie.

„Trebuie să avem în ve-

dere că se alocă doar câte o 

oră şi atunci la materie mul-

tă, nu ai cum să parcurgi ca 

profesor. De regulă lecţiile 

la istorie încep pe pagina din 

stânga şi acolo primul lucru 

sunt cuvintele cheie, apoi 

sunt reperele cronologice, o 

serie de ani. Apoi sunt ele-

mente ce ţin de biografi a 

unor personalităţi, abia apoi 

apare lecţia propriu-zisă. Pen-

tru elevi e greu să parcurgă 

oră de oră fi ecare lecţie”, 

spune profesorul.

Horea-Dorin Matiş este de 

părere că elevii trebuie aju-

taţi, iar părinţii trebuie să se 

implice, deoarece când un 

copil este pus în faţa faptu-

lui de a acumula atât de mul-

te cunoştinţe noi, este greu 

pentru el.

„Şi dacă ai şase ore într-o 

zi, el şase ore lucrează. Şi da-

că are tot atâtea şi a doua zi, 

chiar dacă ar sta o jumătate 

de oră să înveţe la fi ecare dis-

ciplină, tot ar fi  nouă ore. Deci 

lucrează mai mult decât un 

adult şi nu e în regulă”, ex-

plică profesorul.

Leon Oros este licean şi es-

te la profi lul matematică-in-

formatică. Pentru el însă ma-

nualele şi programa şcolară 

nu sunt deloc stresante.

„Cred că am timp liber, 

iar temele nu sunt atât de 

multe încât nu îmi pot or-

ganiza timpul încât să am 

parte şi de distracţie. Manu-

alele au prea multe infor-

maţii, însă programa şcola-

ră nu le cuprinde pe toate. 

Programa şcolară te lasă li-

ber pe partea asta deoarece 

nu se pune accentul pe in-

formaţiile suplimantare”, 

spune tânărul.
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Manualele și programa, 
un stres pentru elevi
„Vrem să-i facem academicieni încă din liceu ?”

HOREA-DORIN MATIŞ | profesor de istorie

 „Şi dacă ai şase ore într-o 
zi, el şase ore lucrează. Şi 
dacă are tot atâtea şi a 
doua zi, chiar dacă ar sta 
o jumătate de oră să 
înveţe la fi ecare 
disciplină, tot ar fi  nouă 
ore. Deci lucrează mai 
mult decât un adult şi nu 
e în regulă“
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Saul POP
foto@monitorulcj.ro

Din dreapta se aude un 

grup de tineri. În spate 

un domn care pare a fi  

trecut de prima tinereţe 

vorbeşte agitat la telefon. 

Corul de sunete nedis-

tinctibile te loveşte iar şi 

iar. Din toată această 

învălmăşală eşti obligat 

să desluseşti ce se întam-

plă în jurul tău.

Când începi să crezi că ai 

reuşit să pui în ordine avalan-

şa de sunete, o sirenă îti stră-

punge timpanele. Glasul stri-

dent se aude din ce în ce mai 

aproape, dar acum pare a fi  

rămas într-un punct fi x. „O fi  

blocată în interesecţie” îţi zici 

în timp ce încerci să îţi faci li-

nişte în minte. Trebuie să as-

culţi soneria montată pe stâl-

pul semaforului, pentru a şti 

când poţi traversa în siguran-

ţă. Potrivit Primăriei Munici-

piului Cluj-Napoca, în oraş 

sunt amplasate 34 de treceri 

de pietoni semnalizate acustic 

şi 113 treceri pentru pietoni 

prevăzute cu marcaj tactil.

Odată trecut strada ai ajuns 

în una din staţile CTP unde, 

potrivit Primăriei, există pa-

nouri de afi şaj corespunzătoa-

re nevoilor persoanelor cu 

handicap vizual şi auditiv. Tot 

aceeaşi sursă susţine că exis-

tă 364 de astfel de staţii. Din 

nefericire, echipamentele sunt 

insufi ciente sau au fost dis-

truse. Există în schimb difu-

zoare montante în majorita-

tea autobuzelor care anunţă 

călătorii următoarea staţie.

Oraş accesibil pentru cei 
cu defi cienţe de vedere

Preşedintele Filialei Jude-

ţene Cluj a Asociaţiei Nevă-

zătorilor din România (ANR), 

Ion Podosu, a vorbit într-un 

interviu acordat Monitorul de 

Cluj despre nevoile pe care 

persoanele cu defi cienţe de 

vedere le au.

„Oraşul nostru, Cluj-Na-

poca, este un oraş în care oa-

menii cu defi cienţe de vede-

re se adaptează destul de u-

şor. Clujul are aceste străzi 

vechi, care sunt în unghiuri 

drepte, apoi sunt trotuarele 

care pe bulevarde sunt des-

tul de largi. În general este 

un oraş care nu pune mari 

probleme de orientare. S-au 

creat condiţii. Sunt acele co-

voare asfaltice care se afl ă la 

diverse treceri de pietoni. 

Avem de asemenea şi sema-

foarele sonore pe la diferite 

intersecţii care facilitează ori-

entarea persoanelor cu defi -

cienţe prin oraş. Nu sunt su-

fi ciente însă. De altfel, chiar 

aici în Piaţa Avram Iancu un-

de este asociaţia nevăzători-

lor nu avem semafoare sono-

re”, a precizat Podosu.

Preşedintele ANR Cluj spu-

ne că asociaţia s-a adresat în 

repetate rânduri conducerii CTP 

în vederea soluţionării proble-

melor existente în staţii.

„CTP a răspuns că face de-

mersuri în acest sens, dar pro-

iectele sunt încă în lucru. Exis-

tă un proiect experimental în 

Bucureşti care foloseşte 

smartphone-ul pentru a anun-

ţa persoanele ce autobuz ur-

mează să ajungă în staţie, în-

să aceasta este o soluţie re-

strictivă deoarece nu toţi cei 

care suferă defi cienţe de ve-

dere pot utiliza optim un dis-

pozitiv smartphone”, este de 

părere preşedintele ANR Cluj.

O altă problemă cu care per-

soanele cu defi cienţe de vede-

re s-ar putea confrunta este a-

ceea a accesului la informaţii-

le publice. Potrivit Primăriei 

Cluj-Napoca, sediile instituţiei 

au panouri de informare cores-

punzătoare cu nevoile persoa-

nelor cu handicap vizual sau 

auditiv. Preşedintele ANR Cluj 

subliniază însă alt neajuns.

„Alte probleme avem cu 

accesibilizarea site-urilor in-

stituţiilor publice, în sensul 

în care utilizatorii cu defi ci-

enţe de vedere folosesc vo-

cea sintetică pentru a navi-

ga, însă există foarte multe 

imagini şi parole care îngre-

unează trafi cul pe aceste plat-

forme. Există acum o asoci-

aţie din Arad care încearcă 

printr-un proiect remedierea 

acestor probleme. Toate a-

ceste lucruri sunt prevăzute 

în legislaţia noastră (Legea 

448 din 6 decembrie 2006 

privind protecţia şi promo-

varea drepturilor persoane-

lor cu handicap), dar după 

cum ştiţi ea se aplică cu des-

tul de multă difi cultate”, mai 

spune Podosu.

Iniţiativă comunitară 
inedită la Cluj

Clujenii care pot vedea dun-

gile zebrelor de la trecerile de 

pietoni, pentru care luatul au-

tobuzului nu reprezintă un 

efort semnifi cativ au fost in-

vitaţi marţi la Bastionul Cro-

itorilor şi joi la Muzeul Etno-

grafi c să experimenteze pro-

vocările cu care oamenii cu 

defi cienţe de vedere se întâl-

nesc zilnic.

Elevii Liceului Special pen-

tru Deficienţi de Vedere 

Cluj-Napoca au pregătit par-

ticipanţilor un traseu pe ca-

re aceştia trebuiau să îl par-

curgă legaţi la ochi, ghidaţi 

fi ind doar de sunetele din ju-

rul lor.

Adrian Cigănean, actor şi 

coordonator artistic, a vorbit 

despre mesajul pe care acest 

spectacol vrea să îl transmită.

„Teatrul senzorial este un 

tip de spectacol care poate fi  

asociat teatrului radiofonic, în 

care văzul este mai puţin im-

portant. Noi oferim un specta-

col radiofonic live, un specta-

col care nu doar se ascultă, dar 

se şi trăieste şi simte prin toa-

te simţurile. Am ales tema Ha-

rap-Alb interpretată şi oferită 

aşa cum o înţelege fi ecare par-

ticipant sau povestitor. Nu 

ne-am propus să spunem po-

vestea cap-coadă, ci aşa cum 

o înţelegem noi. Fiind vorba de 

un parcurs individual, pentru 

noi este important ceea ce ex-

perimentează fi ecare partici-

pant sau ce amintiri are despre 

Harap-Alb”, a spus Cigănean. 

Ochi deschişi pentru nevăzători
În judeţul Cluj trăiesc aproximativ 2.000 de persoane cu deficienţe de vedere.

Din cei aproximativ 2.000 
de persoane cu defi cienţe 
de vedere doar 43 lucrea-
ză. Piaţa forţei de muncă 
pentru astfel de persoane 
este una foarte redusă. 
Cei care muncesc sunt fi e 
angajaţi în domeniul ma-
sajului terapeutic, fi e sunt 
cadre didactice la Liceul 
Special pentru Defi cienţi 
de Vedere. 

Domenii restrânse 
de activitate

Oamenii au fost invitaţi marţi la Bastionul Croitorului să experimenteze provocările cu care oamenii cu defi cienţe de vedere se întâlnesc zilnic

 Participanţii la experiment s-au ghidat doar cu ajutorul sunetelor şi a mâinilor

Clujenii au avut şansa să experimenteze cum este viaţa unei persoane 
cu defi cienţe de vedere

 În cadrul experimentului cei care n-au avut vedere pentru o zi au fost puşi în situaţii de zi cu zi
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ASCOR Cluj organizează 

săptămâna viitoare două 

seri duhovniceşti dedicate 

familiei.

Un prim eveniment va avea 

loc luni, 8 februarie, de la ora 

20:00 în Amfi teatrul Facultă-

ţii de Chimie. Invitat pentru 

a vorbi despre „Familia – mi-

ca biserică” este pr. Mihai An-

drei Aldea de la parohia Sf. 

Daniil Sihastrul din Bucureşti.

Joi, 11 februarie, cei care 

doresc pot participa la discu-

ţiile cu părintele Ciprian Ne-

greanu pe tema “Familia şi Bi-

serica”, ce vor avea loc de la 

ora 19.00, după slujba vecer-

niei ofi ciată în bisericuţa stu-

denţilor din Campusul univer-

sitar Haşdeu.

Cele două evenimentele de-

dicate familiei au loc în peri-

oada în care se desfăşoară 

“Săptămâna căsătoriei” la Cluj 

Napoca. Iniţiativa tinerilor din 

cadrul ASCOR Cluj se alătură 

celorlalte acţiuni şi proiecte 

demarate cu scopul ocrotirii 

familiei întemeiate pe căsăto-

ria aşa cum a fost rânduită şi 

binecuvântată de Dumnezeu.

Seri dedicate familiei, 
în organizarea tinerilor 
de la ASCOR Cluj

Marţi, 2 februarie 2016, 

de sărbătoarea 

Întâmpinării Domnului, 

credincioşii parohiei 

„Pogorârea Sfântului 

Duh” din cartierul clu-

jean Grigorescu au primit 

vizita Mitropolitului 

Andrei.

Ierarhul a ofi ciat Sfânta 

Liturghie în prezenţa unui 

sobor de preoţi şi diaconi şi 

a unui număr mare de cre-

dincioşi care au participat 

cu această ocazie şi la insta-

larea noului preot slujitor, 

părintele Adrian Medan, nu-

mit prin concurs pentru a în-

locui postul rămas vacant în 

urma pensionării părintelui 

Petru Varga. În cuvantul de 

învăţătură adresat la prazni-

cul Întâmpinării Domnului, 

Mitropolitul Clujului a vor-

bit despre calităţile necesa-

re întalnirii cu Dumnezeu.

Tot cu această ocazie, În-

altpreasfi nţitul Andrei l-a ri-

dicat la rangul de iconom sta-

vrofor pe noul preot paroh pă-

rintele Petru Marius Varga. 

Parohia ortodoxa romana „Po-

gorarea Sfântului Duh” a fost 

înfi inţată în anul 1991, pen-

tru nevoile spirituale ale nu-

meroşilor credincioşi ortodocşi 

din cartierul Grigorescu.

Biserica parohială este de 

o frumuseţe aparte. Piatra de 

temelie a locaşului de cult a 

fost pusă în 15 iunie 1997 de 

vrednicul de pomenire Mitro-

politul Bartolomeu. Târnosi-

rea Bisericii „Pogorârea Sfân-

tului Duh” din cartierul clu-

jean Grigorescu a fost ofi ci-

ată de Înaltpreasfi nţitul An-

drei în data de 22 august 2015.

Liturghie Arhierească, 
de praznicul 
Întâmpinării Domnului

Ierarhii Mitropoliei 

Clujului, Maramureşului 

şi Sălajului s-au reunit 

miercuri, 3 februarie 

2016, în prima şedinţă de 

sinod mitropolitan din 

acest an, la Centrul 

Eparhial din 

Cluj-Napoca. Şedinţa a 

debutat la ora 10:00 cu 

slujba de Te-Deum.

Pe ordinea de zi au fost 

mai multe probleme admi-

nistrative propuse pentru dis-

cuţii de către Sfântul Sinod, 

dar şi cele care ţin de misi-

unea şi pastoraţia tinerilor 

din comunităţilor parohiale. 

Au fost discutate aspecte pri-

vind pastoraţia şi misiunea 

la nivel de eparhie, dar şi de 

parohii, punându-se un ac-

cent deosebit pe misiunea 

cu tinerii, care trebuie să de-

vină membrii activi ai paro-

hiilor lor aducând un plus 

de energie în misiunea Bise-

ricii.

Misiunea Bisericii 
în rândul tinerilor, 
o prioritate pentru ierarhii 
Mitropoliei Clujului

O seară comemorativă, 

dedicată celui ce a fost 

omul Bisericii şi omul de 

cultură Bartolomeu Anania, 

a fost organizată luni, 1 

februarie, de la ora 19:00, 

în Muzeul Mitropoliei 

Clujului. Au participat, pe 

lângă sute de clujeni, pre-

oţi, artişti, scriitori, actori şi 

oameni de cultură, care 

şi-au amintit cu drag de 

viaţa, personalitatea, opera 

şi vorbele pline de înţelep-

ciune ale marelui ierarh.

La seara comemorativă a 

fost prezent şi Înaltpreasfi n-

ţitul Părinte Andrei, cel care 

i-a urmat în scaunul chiriar-

hal. Ierarhul a amintit de „Me-

moriile” Mitropolitului Barto-

lomeu, care nu sunt doar măr-

turia unei lumi, ci şi a unui 

sufl et, aşa cum însuşi fostul 

mitropolit spunea. Înaltprea-

sfi nţitul Andrei a dat cu acest 

prilej citire şi testamentului 

lăsat de vrednicul de pome-

nire Mitropolitul Bartolomeu 

înainte de plecarea sa în veş-

nicie:

Scriitoarea Marta Petreu a 

făcut o scurtă evocare a omu-

lui de litere Valeriu Anania, 

amintind cum l-a cunoscut, 

dar şi câteva episoade din via-

ţa marelui ierarh, redate în 

„Memoriile” sale, unice în pe-

isajul cultural românesc prin 

forţa cuvântului, dar mai ales 

prin sinceritatea mărturisirii.

Cei prezenţi, printre care 

şi Preasfi nţitul Florentin Cri-

hălmeanu, Episcop greco-ca-

tolic de Cluj-Gherla, au putut 

asculta, în cadrul serii orga-

nizate de Arhiepiscopia Clu-

jului în memoria Mitropolitu-

lui Bartolomeu, şi câteva frag-

mente din operele marelui ie-

rarh, în lectura actriţei Elena 

Ivanca de la Teatrul Naţional 

din Cluj-Napoca. Momentele 

culturale au fost intercalate 

de scurte recitaluri de muzi-

că clasică sau religioasă sus-

ţinute de tânăra sporană Ali-

ce Bacalu de la Academia de 

Muzică „Gheorghe Dima”, 

acompaniată la pian de pro-

fesoara Cornelia Cuteanu.

Memoria Mitropolitului Bartolomeu, 
păstrată vie în inimile clujenilor

Pr. Bogdan Ivanov

Pentru a păstra vie şi a 

cinsti cum se cuvine 

memoria Episcopului 

Nicolae Ivan (1855-1936), 

ierarhul reîntemeietor şi 

ctitor al Eparhiei ortodoxe 

a Vadului, Feleacului şi 

Clujului, Arhiepiscopia va 

organiza o serie de mani-

festări religioase şi cultura-

le care să marcheze împli-

nirea a 80 de ani de la ple-

carea lui la cele veşnice.

Evenimentele vor începe 

Duminică, 7 februarie 2016, 
la ora 12.00, când Înaltprea-

sfi nţitul Părinte Arhiepiscop şi 

Mitropolit Andrei va săvârşi 

slujba de pomenire a Episco-

pului Nicolae Ivan în Catedra-

la Mitropolitană şi în cripta ie-

rarhilor, unde se afl ă mormân-

tul primului ierarh clujean.

Luni, 8 februarie 2016, de 
la ora 10.00, În sala Nicolae 

Ivan, din curtea Centrului 

Eparhial, va avea loc o Sesi-

une de comunicări în cadrul 

căreia vor vorbi: Acad. Prof. 

Univ. Dr. Ioan Aurel Pop, Rec-

torul Universităţii „Ba-

beş-Bolyai”; Pr. Prof. Univ. Dr. 

Alexandru Moraru şi Pr. Lect. 

Univ. Dr. Cosmin Cosmuţa, 

de la Facultatea de Teologie 

Ortodoxă din Cluj, dar şi Prof. 

Univ. Dr. Mircea Popa, de la 

Universitatea „1 Decembrie 

1918” din Alba Iulia.

La sfârşitul luărilor de cu-

vânt va fi  lansarat volumul 

Pr. Prof. NICOLAE VASIU, Pr. 

Prof. IOAN BUNEA, Episco-

pul Nicolae Ivan 1855-1936. 

Ctitorul reînviatei Episcopii a 

Vadului, Feleacului şi Cluju-

lui. Studii şi Documente. Des-

pre reeditarea acestui volum 

care are în centru fi gura pro-

eminentă a Episcopului Ni-

colae Ivan va vorbi Pr. Iustin 

Tira, vicarul eparhial al Ar-

hiepiscopiei Clujului, îngriji-

torul acestei ediţii.

Tot luni, 8 februarie, în me-

moria Episcopului Nicolae 

Ivan, Arhiepiscopia Clujului 

organizează şi un spectacol 

de folclor. Evenimentul va de-

buta la ora 18:00 pe scena Ca-

sei de Cultură a Studenţilor, 

unde vor urca artiştii: Niculi-

na Stoican, Florentina şi Pe-

tre Giurgi, Cristian Pomohaci, 

Mirela Petrovici şi Ansamblul 

Folcloric „Dor Transilvan”.

Nicolae Ivan a fost ierar-

hul care a reîntemeiat la da-

ta de data de 6 decem¬brie 

1921 Eparhia Ortodoxă Româ-

nă a Vadului, Feleacului şi 

Clujului pe vechile rădăcini 

ale centrelor ecleziastice me-

dievale de la Feleac şi Vad. El 

a păstorit Eparhia cu un ne-

întrecut har de ctitor, lăsând 

posterităţii Catedrala din ini-

ma Clujului, reşedinţa epar-

hială, prima Academie Teolo-

gică clujeană, revista „Renaş-

tera”, dar, în primul rând, îm-

plinirea unui vis de veacuri 

al românilor ortodocşi arde-

leni, care şi-au dorit un ierarh 

al lor în metropola Transilva-

niei. 

Episcopul Nicolae Ivan, ctitorul 
reîntemeietor al Episcopiei Clujului, 
comemorat la 80 de ani 
de la plecarea la cele veşnice
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SUDOKU

PROGRAM CINEMA

Cinema „Florin Piersic”
Deadpool
J: 20:00

Năzdrăvanii din pădure
V, L-J: 14:00; S, D: 11:30, 14:00

The Revenant: Legenda lui 
Hugh Glass
Zilnic: 17:00

Trauma
V-D: 20:00; L-Mi: 20:00, 23:00; J: 
23:00

Usturoi
V-D: 23:00

Cinema Victoria
Trauma
S, Mi: 20:00; D, Ma: 17:30; L: 
15:15; J: 22:30

Bunicul Dezlănţuit
V: 22:30; S: 17:30; D: 15:00; L: 
20:00; J: 15:15

Un porumbel cugetând pe o 
ramură
V, J: 17:30; Ma: 15:00; Mi: 22:30

Brokerii apocalipsei

V: 15:00; S, L: 22:30; D, Ma: 
20:00; Mi: 17:30

O nouă odisee greacă
V, J: 20:00; S, Mi: 15:00; D, Ma: 
22:30; L: 17:30

Alvin şi veveriţele: Marea aven-
tură
S: 13:00

Norm la Polul Nord: V, D: 13:00

Cinema City Polus
The finest hours 3D
V – J 17:30, 20:00

Open Season:Scared Silly 2D dub
V 14:20, 16:20, 18:20; S – J 
12:20, 14:20, 16:20, 18:20

The Peanuts Movie 3D Dubbed
S – J 11:30, 12:00

Daddy's home 2D
V – J 13:30

Point break 3D
V – J 22:30

Ride along 2 2D
V – Ma 15:10, 17:40, 19:50, 
22:00; Mi – J 15:10, 17:40, 22:00

Norm of the North 2D dubbed
V 13:10, 16:10; S – J 11:10, 
13:10, 16:10

Alvin and the chipmunks 4 2D
V 13:20, 15:20, 17:20; S – J 
11:20, 13:20, 15:20, 17:20

Deadpool 2D
Mi – J 21:30

The Revenant 2D
V – J 14:00, 17:10, 20:30

Star Wars: Episode VII – The 
Force Awakens 3D
V – Ma 21:30

How to be single 2D
Mi – J 20:10

Fifty shades of black 2D
V – J 15:30, 20:20, 22:20

The 5th Wave 2D
V – Ma 20:10, 22:40; Mi – J 22:40

Dirty grandpa 2D
V 14:00, 16:10, 18:20, 20:30, 
22:50; S – J 11:30, 14:00, 16:10, 
18:20, 20:30, 22:50

Concussion 2D
V – J 15:00, 17:40, 19:30, 22:00

Ooops! Noah is Gone... 3D dub
V 14:10; S – J 12:10, 14:10

Hateful eight 2D
V – J 18:10

Snow queen 2 3D dublat
V 13:10; S – J 11:00, 13:10

Zoolander2 2D
Mi – J 19:50

Cinema City Iulius
Star Wars: Episode VII – The 
Force Awakens 3D
V – Ma 13:00, 19:00; Mi – J 13:00

Ride along 2 2D
V – J 15:50, 18:00, 20:10, 22:20

Dirty grandpa 2D
V, J 13:10, 15:20, 17:30, 19:40, 
22:00; S – Mi 11:00, 13:10, 
15:20, 17:30, 19:40, 22:00

Snow queen 2 3D dublat
V, J 14:10; S – Mi 12:20, 14:10

Fifty shades of black 2D
V – J 13:50, 18:30, 20:40, 22:40

The big short 2D
V – J 16:10, 18:50, 21:30

Ooops! Noah is Gone... 3D 
dubbed
S – Mi 11:50

Zoolander2 2D

Mi – J 19:50

The finest hours 3D
V – Ma 16:00, 19:30, 22:10; Mi – 
J 16:00, 19:10, 22:10

Deadpool 2D
Mi – J 19:40

Youth 2D
V – J 22:00

The Peanuts Movie 3D Dubbed
V, J 14:10; S – Mi 12:00, 14:10

Hateful eight 2D
V – L, Mi – J 15:40, 21:50; Ma 
15:40, 21:40

Daddy's home 2D
V – Ma 20:00

Concussion 2D
V, J 14:10, 16:40, 19:10, 21:40; S 
– Mi 11:40, 14:10, 16:40, 19:10, 
21:40

Open Season:Scared Silly 2D dub
V, J 13:40, 15:40, 17:40; S – Mi 
11:10, 11:40, 13:40, 15:40, 17:40

The Revenant 2D
V 14:00, 17:10, 20:20; S – L 
11:00, 14:00, 17:10, 20:20; Ma 
11:00, 14:00, 17:00, 22:20; Mi 
11:00, 14:00, 17:10, 22:20; J 
14:00, 17:10, 22:20

Alvin and the chipmunks 4 2D
V, J 13:50, 15:50, 17:50; S – Mi 
11:50, 13:50, 15:50, 17:50

How to be single 2D
Ma 20:00; Mi – J 20:20

The 5th Wave 2D
V – Ma 17:40, 20:10, 22:30; Mi – 
J 17:40, 20:00, 22:40

Norm of the North 2D dubbed
V, J 13:30, 15:30; S – Mi 11:20, 
13:30, 15:30

DEZLEGAREA INTEGRAMEI DIN NUMĂRUL TRECUT

PUBLICITATE

www.batrom.ro

ACUM ŞI ÎN ORAŞUL DVS.

PRODUSE 
TRADIŢIONALE 

DIN MANGALIŢA
DE LA FIRMA 

SC TOTO SRL.
DATE CONTACT : LOC. LĂPUŞEL, 

STR. NUCULUI NR. 1, JUD. MARAMUREŞ;

CONTACT : TEL.0722613194



8,4 x 5 cm sau 8,4 x 8,4 cm

numai de atât ai nevoie numai de atât ai nevoie 
ca să-ţi prezinţi firmaca să-ţi prezinţi firma

şi să-ţi faci cunoscută afacerea, 
clujenilor şi nu numai!
Sună acum la 0264-597.703 şi „cartea 
de vizită” a firmei tale poate apărea 
chiar de mâine, timp de 20 de zile.

NOI ÎŢI OFERIM NOI ÎŢI OFERIM 
CEEA CE-ŢI DOREŞTI!CEEA CE-ŢI DOREŞTI!
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Cumpăr ap. cu 2 camere, deco-
mandat, exclus parter și ultimul 
etaj. Exclus agenţii imobliare. Aș-
tept oferte la tel. 0733-676175. 
(2.7)

¤ P.F. vând două apartamente în-
vecinate, fi ecare cu două camere, 
et. 1/1, utilate și fi nisate, pe 
B-dul Eroilor nr. 4. Inf. suplimen-
tare la tel. 0745-483355. (4.7)

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

Gheorgheni sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0740-607307.

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.

GARSONIERE

¤ Vând garsonieră pe str. Plopilor 
54, supr. 37 mp, parter, necesită 
reparaţii. Inf. suplimentare la tel. 
0745-605924, 0264-556174. (5.7)

CASE/CABANE

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

TERENURI

¤ Vând teren în supr. de 7800 
mp, în Beliș, zona Cătun-Pleș, in-
travilan, front 100 m direct la apa 
lacului Beliș, C.F., drum de acces 
forestier, preţ 6 euro/mp. Inf. și 
relaţii suplimentare la tel. 
0744-653097. (1.7)

¤ Vând teren în supr. de 12200 
mp în Mărișel, zonă centrală, 
front la drumul principal 90 m, 
carte funciară, apă potabilă, C.F., 
curent electric, intravilan, parţial 
pădure de brazi pe teren, preţ 6 
euro/mp. Inf. la tel. 
0744-653097. (1.7)

¤ Vând 6 ha teren în cart. Iris, pe 
str. Giuseppe Verdi, zona de case, 
la intrarea în satul Valea Fânaţe-
lor, preţ 8 euro/mp. Inf. și relaţii 
suplimentare la tel. 
0744-653097. (4.7)

¤ P.F. cumpăr teren agricol, pășu-
ne, în judeţele Cluj, Alba, Bistriţa. 
Aștept telefoane la 0740-876853. 
(4.5)

¤ 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.

¤ 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.

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 2 parcele de teren lângă 
lacul din Chinteni, supr. 613 mp, 
front 18 ml la drum judeţean, 
preţ 15 euro mp. Inf. și relaţii su-
plimentare la tel. 0745-251703.

Vând TEREN

în supr. de 3000 mp, 

în Floreşti, zona RAR.

Informaţii la tel. 

0740-107062.

¤ Vând teren în zona Tetarom 2 
(fosta livadă de pomi – IAS), cen-
tura spre Apahida. Inf. şi relaţii su-
plimentare la tel. 0264-416242, 
după ora 20, Fam. Molnar.

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

ÎNCHIRIERI

¤ P.F. închiriez în Piaţa Mihai Vi-
teazul, apartament cu 3 încăperi 
+ baie, pentru cabinete, birouri, 
sedii fi rme, proaspăt renovat, 
geamuri la stradă, etaj 1/1, supr. 
60 mp. Inf. și relaţii suplimentare 
la tel. 0744-663265. (5.7)

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

¤ 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 contabili-
tate primară, cunoștinţe WIN-
MENTOR. Sunaţi la tel. 
0745-430079.

Recondiţionez, lustruiesc, 

repar, tapiţez orice stil de 

mobilă veche sau mai nouă, 

la domiciliul clientului.

Tel. 0742-035662, 

0264-485424.

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

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

¤ 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

TĂMĂDUITOAREA ELISABETA 
împreună cu preotul IOAN 
veniţi de curând din Ţara 

Sfântă pentru a vă dezlega 
farmecele, blestemele, 

impotenţa, aduce persoana 
iubită, spor în casă și multe 

altele.
Tel. 0729-586988. (7.10)

¤ Persoană fi zică autorizată, ex-
pert contabil, îmi ofer serviciile 
pentru evidenţă contabilă. Sunaţi 
la tel. 0744-501252. (2.7)

¤ Expert contabil autorizat, ţin 
evidenţă contabilă la fi rme mici, 
mari și persoane fi zice. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0364-409746. (5.7)

¤ 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. 0745-993104.

¤ Montăm uşi şi geamuri, auto-
rizat Porta Doors. Informaţii la 
te.l 0745-993104.

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

¤ Vând 5 buc anvelope pentru 
autoturism TICO, în stare foarte 
bună, ieftin. Inf. și relaţii supli-
mentare la tel. 0264-542151. 
(2.7)

¤ Cumpăr jante și portbagaj pen-
tru ”Matiz”. Sunaţi la tel. 
0747-649167. (6.7)

MOBILIER

¤ Vând două lăviţe (conopei), 
în stare bună, pretabil pentru 
expoziţii, depozitat haine sau 
pentru șezut. Preţ negociabil. 

Inf. suplimentare la tel. 
0744-702473.

UZ CASNIC

¤ Vând calorifer pe ulei cu nouă 
elemenţi, la jumătate de preţ faţă 
de preţul din magazin. Inf. supli-
mentare la tel. 0788-287268. 
(6.7)

¤ 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. 
(6.7)

¤ 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.

CALCULATOARE

¤ De vânzare calculator cu moni-
tor sistem „Fujitsu Esprimo” ori-
ginal, Intel Core 2 Duo, E 7500 
2,93 GHz, placă de bază Intel 
Q43, 4 GB, Dddr 3, Hold „Toshi-
ba” 500 GB, sursa 300 W (ultra 
silent technology), placă video 
BT 630, 16 B Ddr 5, tastatură 
„Fujitsu”, monitor „Benq HD 
19”, bonus un sistem audio „Ge-
nius 2,1”. Inf. la tel. 
0742-432886 sau 0757-689308.

DIVERSE

¤ Vând barcă pneumatică cu mo-
tor electric “Saylor”, vestă de sal-
vare sub 100 kg, două beţe tele-
scopice de 3,50 m, putere 80-150 
gr, un băţ din două părţi compo-
sit de 2,40 m, putere 15-60 gr, 
un băţ telescopic de 3 m, putere 
40-80 gr și un băţ din două părţi 
de 1,95 m, putere 5-150 gr, fi r-

bră de sticlă și un Ph α tempera-
ture metru digital portabil, toate 
la preţul de 300 euro, negociabil. 
Inf. la tel. 0744-479172. (2.7)

¤ Vând 12 piese de artizanat din 
aramă, statuete, tăvi, pahare, 
candele, serviciu de ţuică, cafea, 
scrumieră, carafă, etc., preţ nego-
ciabil. Inf. la tel. 0264-591965. 
(2.9)

¤ Vând moară cu valţuri pentru 
grâu, folosită foarte puţin, aproa-
pe nouă. Relaţii suplimentare la 
tel. 0740-240238. (4.7)

¤ Vând trei covoare de 3 x 2,50, 
culori foarte frumoase, din care 
unul de lână, lucrat manual, și 
două carpete, preţ negociabil. Aș-
tept telefoane la 0264-591965. 
(6.7)

¤ Vând 6 buc ţeavă metalică cu 
Dâ74 mm, grosime 5 mm, lungi-
mea de 9 m, necesare pentru in-
stalaţii sau stâlpi de gard, preţ 
sub preţul piţeei. Aștept telefoane 
la la 0264-432680 sau 
0758-311020. (6.7)

¤ Vând URGENT coniac de 47° și 
ţuică de 53°, preţ 30 RON/l, re-
spectiv 25 RON/l. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (14.14)

¤ 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.

COLECŢIONARI

¤ Vând două lăviţe (conopei), în 
stare bună, pretabil pentru expo-
ziţii, depozitat haine sau pentru 
șezut. Preţ negociabil. Inf. supli-
mentare la tel. 0744-702473.

PIERDERI

¤ Pierdut carent de student pe 
numele VASS ZSUZSANNA, stu-
dentă în cadrul Universităţii Ba-
beș-Bolyai, Facultatea de Litere. Îl 
declar nul. (1.1)

¤ Pierdut legitimaţier de trans-
port pentru studenţi, Facultatea 
de Știinţe Politice, Administrative 
și ale Comunicării, pe numele 
DOBROGHII CRISTIAN VLAD. O 
declar nulă. (1.1)

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.
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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“)

GRA-

TUIT

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTIFICARE

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., în calitate de administrator 
judiciar provizoriu al societăţii Transimont S.R.L. (în 
insolvenţă, in insolvency, en procedure collective), conform 
încheierii civile nr. 177 pronunţate în ședinţa Camerei de 
consiliu din data de 20.01.2016, în dosarul nr. 26/1285/2016 
afl at pe rolul Tribunalului Specializat Cluj,

NOTIFICĂ
Toţi creditorii societăţii Transimont S.R.L. (Cluj-Napoca, 

str. Horea, nr. 8, ap. 7, judeţ Cluj, J12/100/2003, C.U.I. 
15137597) că faţă de aceasta a fost deschisă procedura 
insolvenţei în formă generală prevăzută de Legea nr. 
85/2014 și în consecinţă:

1.  Termenul limită pentru depunerea cererilor de admitere 
a creanţelor asupra averii debitoarei este 07.03.2016;

2.  Termenul limită pentru verifi carea cererilor de admitere 
a creanţelor, întocmirea, comunicarea și publicarea în 
Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar 
al creanţelor este 25.03.2016;

3.  Termenul pentru depunerea contestaţiilor faţă de tabelul 
de creanţe, cu privire la creanţele și drepturile trecute de 
administratorul judiciar în tabelul preliminar de creanţe 
este de 7 zile de la publicarea tabelului preliminar de 
creanţe în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă;

4.  Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii 
și pentru defi nitivarea tabelului de creanţe este 13.04.2016.

Prima şedinţă a adunării creditorilor va avea loc în data 
de 30.03.2016, ora 15.00 la sediul administratorului judiciar 
din localitatea Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. 
Cluj.
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Firma de curatenie One Way
isi mareste echipa!!

Cautam persone energice, deschise,amabile care sa 
asigure servicii de curatenie la standard inalte de calitate 
intr-o atmosfera placuta, relaxanta.

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

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 
clientilor 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 

realizaraile 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!

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

S.C. REIF Infra S.R.L.
Competenţă în lucrări de infrastructură.

Grupul german REIF există pe piaţa din România încă 
din anul 2005. S.C. REIF INFRA S.R.L. se remarcă printr-o 
calitate înaltă în execuţia celor mai solicitante proiecte în 
domenii cum ar fi  lucrări de drumuri, de canalizare, de apă 
și amenajări exterioare precum și orice alte lucrări speciale 
legate de infrastructură.

În vederea dezvoltării companiei, cautăm personal cu 
experienţă:

 MAISTRU CONSTRUCŢII CIVILE
 MAISTRU CONSTRUCŢII CIVILE (ASFALT)

 MAŞINIST LA MAŞINI PENTRU TERASAMENTE
Ne dorim persoane fl exibile, care pun accent pe calitatea 

lucrărilor executate și sunt dispuși la deplasări pe întreg 
teritorul României iar la nevoie chiar și în Germania. 
Cunoștinţele de limba germană constituie un avantaj, însă 
nu sunt obligatorii.

Dacă prezentati interes puteţi lua legatura cu noi la sediul 
fi rmei:
S.C. REIF INFRA S.R.L.
Str. Iugoslaviei nr. 64
RO – 400423 Cluj-Napoca
www.reif-infra.ro

Doamna Dana Popa vă stă la dispoziţie la 
nr. de telefon 0264 – 402 303. 

CV-urile se pot trimite pe 
adresa dana.popa@reif-infra.ro.

ANUNŢ DE ANGAJARE

SC ROSAL GRUP SA BUCURESTI, SUCURSALA CLUJ 
NAPOCA, avand ca domeniu de activitate 
salubritate și activităţi similare – anunta 

selectie de personal pentru:

1. DISPECER

Responsabilitati:
-  preia direct, telefonic sau prin e-mail sesizarile, cererile 

și reclamaţiile de la clienţi,
-  urmareste prin sistemul GPS traseul autospecialelor, 

respectarea programelor stabilite pentru acestea;

Cerinte:
- absolvent studii medii
- abilitati de comunicare, relationare si lucru in echipa;
- abilitati de planifi care si de organizare a activitatii;
- cunostinte operare PC – Microsoft offi ce.

Cererile se pot depune la adresa:
CLUJ NAPOCA, Str. Calea Baciului, Nr. 81-83, intre orele 

9.00 – 16.00. Telefon: 0264 / 456863

LICITAŢIE PUBLICĂ

Subscrisa PHOENIX OMEGA IPURL, în calitate de lichidator 
judiciar al PROARDEAL S.R.L. – în faliment, in bankruptcy, 
en faillite, organizează licitaţie publică cu strigare pentru 
vanzarea următoarelor bunuri:
1.  Imobil constând în teren + construcţie, situat în Cluj-Napoca, 

str. Sitarilor, nr. 56, jud. Cluj, preţ de pornire: 431.040 
lei (tranzacţia nu e purtătoare de TVA)

în data de 10.02.2016, in Cluj Napoca, str. Ludwig van 
Beethoven, nr. 29 A. Documentaţia de înscriere va putea 
fi  depusă până la ora 13:00, în ziua anterioară licitaţiei. În 
caz de neadjudecare, licitaţia se va repeta în data de 
17.02.2016, la aceeași oră și în aceleași condiţii.

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel: 0766 33 66 78

LICITAŢIE PUBLIC

TZA INSOLVENŢĂ S.P.R.L., cu sediul în București, sector 
1, Șoseaua Nicolae Titulescu, nr. 4-8, America House, Aripa 
de Vest, etaj 8, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. RSP 
(RFO) 0365 și având C.U.I. RO 25150283, reprezentată 
prin practician în insolvenţă coordonator Ciprian Dragomir,

și
SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Pitești, 

nr. 18, et. II, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. 
RFO 0407/19.09.2009 și având C.U.I. RO 26058251, 
reprezentată prin asociat coordonator Marius Grecu,

în calitate de lichidator judiciar al CBC Development 
Design S.R.L. (în faliment, in bankruptcy, en faillite), cu 
sediul în Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, jud. Cluj, 
înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J12/1078/2006, 
C.U.I. RO18528000, prin încheierea pronunţată în ședinţa 
din data de 22.04.2015, în dosarul nr. 1298/1285/2013, 
afl at pe rolul Tribunalului Specializat Cluj, organizează 
licitaţii publice pentru valorifi carea următoarelor bunuri:

•  Proprietate imobiliară de tip Comercial-Administrativ 
compusă din: Clădire de birouri

(Corp A) cu regim de înălţime S+P+3E, suprafaţă utilă 
8.794 mp, înscrisă în CF 253627-C1, nr. cad. 253627-C1, 
Clădire cu destinaţie cazare (Hotel: Corp B – nefi nalizat și 
neintabulat) cu regim de înălţime S+P+7E, suprafaţă utilă 
7.382 mp, și teren aferent în concesiune, în suprafaţă de 
10.870 mp, înscris în CF 253627, nr. cad. 253627 și CF 
253650, nr. cad. 6897/1/7/3, situate în Cluj-Napoca, str. 
Tăietura Turcului, nr. 47 – preţ de pornire (global pentru 
toate bunurile) 29.984.800,00 LEI + TVA.

Licitaţia va avea loc în data de 12.02.2016, ora 14.30 
la sediul lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, 
nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului 
de sarcini și depunerea garanţiei de participare de 10% din 
preţul bunului licitat (condiţii obligatorii pentru participarea 
la licitaţie) se fac cel târziu cu 1 (o) zi lucrătoare anterioară 
datei de desfășurare a licitaţiei, conform art. 101 din Codul 
de Procedură Civilă.

În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta în 
aceleași condiţii în următoarele date: 19.02.2016, ora 
14.30, respectiv în 26.02.2016, ora 14.30.

Informaţii suplimentare la tel. 0727.379.154, email: 
emilian.niculcea@solvendi.ro.

SOLVENDI S.P.R.L.  TZA INSOLVENŢĂ S.P.R.L.
Asociat coordonator  Practician în insolvenţă
   coordonator
Av. Marius Grecu   Ciprian Dragomir

CONVOCATOR

Președintele consiliului de administraţie al
Societăţii Comerciale FRULEX S.A.

cu sediul în Dej, Str. Dumbrava Roșie nr. 7, jud. Cluj, 
înregistrată în Registrul Comerţul sub nr J12/122/1991, 
C.U.I. RO 2868447, în temeiul Legii 31 din 1990 actualizată 
și ale actelor constitutive ale societăţii, convoacă Adunarea 
Generală Extraordinară a acţionarilor societăţii pentru data 
de 07.03.2016, ora 10, la sediul din Dej, str. Dumbrava 
Roșie nr. 7, judeţul Cluj, pentru toţi acţionarii înregistraţi 
în registrul acţionarilor la data de 25.03.2016, considerată 
ca data de referinţă, cu următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea menţinerii liniei de credite pe anul 2016.
2. Aprobarea menţinerii creditului sezonier pe anul 2016.
3. Diverse.

În cazul neîndeplinirii condiţiilor statutare de cvorum, 
următoarea adunare generală este convocată în data de 
08.03.2016, ora 10, la sediul din Dej. Str. Dumbrava Roșie 
nr. 7.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
BABA ALEXANDRU
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Halep joacă la Cluj
Echipa natională de tenis a 
României va disputa în acest 
weekend în premieră meciuri 
în grupa mondială Fed Cup. 
Competiţia se va desfășura 
sâmbătă și duminică și va avea 
loc la Sala Polivalentă din 
Cluj-Napoca. Ambele echipe se 
afl ă în plină formă. Româncele 
vin după o perioadă lungă de 
timp cu victorii foarte impor-
tante cu Simona Halep care a 
ajuns la un pas de cea mai bu-
nă ternismenă din lume, 
Serena Williams, și cu cinci ju-
cătoare în top 100 la simplu și 
la dublu. De partea cealaltă, 
Cehia vine după ce anul trecut 
a câștigat pentru a noua oară 
în istorie fi nala de Fed Cup, du-
pă ce au mai câștigat în 1975, 
1983, 1984, 1985, 1988, 
2011, 2012 și 2014. Cehia se 
afl ă și pe prima poziţie în clasa-
mentul ITF, în timp ce România 
ocupă abia locul 7, la doar zece 
puncte în urma Olandei. Prima 
zi a competiţiei, sâmbătă, va 
începe cu ceremonia de deschi-
dere care va avea loc la ora 
12:45-13:00, urmată de înce-
perea meciurilor (13:00). În a 
doua zi meciurile vor începe la 
ora 13:00. Tragerea la sorţi a 
meciurilor din turul 1 al Grupei 
Mondiale va avea loc vineri, la 
ora 12:30.   D.P.

Pe scurt

PUBLICITATE

Mihai Viteazul, primul 
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79,99  LEI  

19,99 LEI 

Arad 1, CP: 1-124, 310 000
Telefon: 0357/439 200 Fax: 0357/439 300      www.muzeugalerie.ro    comenzi@muzeugalerie.ro
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Comitetul de Urgenţă al 

Federaţiei Române de 

Fotbal a adoptat în şedin-

ţa sa de miercuri un arti-

col care are drept scop 

combaterea oricărui 

„aspect negativ care afec-

tează integritatea compe-

tiţiilor, cum ar fi  pariurile 

sportive şi/sau corupţia în 

fotbal”, potrivit comunica-

tului dat publicităţii pe 

site-ul ofi cial al forului 

naţional.

Comitetul de Urgenţă al 

FRF, compus din Răzvan Bur-

leanu, preşedintele FRF, Gino 

Iorgulescu, prim-vicepreşedin-

te FRF, Octavian Goga, vice-

preşedinte FRF, a adoptat cu 

unanimitate de voturi, în con-

formitate cu dispoziţiile art. 

36 din Statutul Federaţiei Ro-

mâne de Fotbal, completarea 

Regulamentului Disciplinar al 

FRF prin introducerea artico-

lului 601.

Primul punct al articolu-

lui stipulează că „participan-

tul la abaterile disciplinare 

prevăzute în cuprinsul art. 

60 şi art. 60bis din prezentul 

regulament nu se pedepseş-

te, dacă ajută în orice mod 

(denunţ, declaraţii, înscrisuri 

ş.a.m.d.) la soluţionarea ca-

uzei şi sancţionarea celorlalţi 

participanţi la respectiva aba-

tere disciplinară”.

Punctul al doilea prevede 

că „participantul care, după 

ce organismul jurisdicţional 

competent a fost învestit cu 

cercetarea unor abateri disci-

plinare prevăzute de art. 60 

şi/sau art. 60 bis din prezen-

tul regulament, recunoaşte 

fapta înainte de data primei 

audieri a respectivului parti-

cipant urmează a fi  sancţio-

nat cu până la 50% din sanc-

ţiunea prevăzută pentru aba-

terea disciplinară comisă”.

Aceste documente au fost 

adoptate având în vedere sco-

pul FRF de „a combate orice 

aspect negativ care afectează 

integritatea competiţiilor cum 

ar fi  pariurile sportive şi/sau 

corupţia în fotbal”, luând în 

considerare „posibilităţile li-

mitate de investigaţie afl ate 

la dispoziţia organismelor ju-

risdicţionale”.

În acest moment, Regu-

lamentul Disciplinar are do-

uă articole care pedepsesc 

aceleaşi fapte cu sancţiuni 

diferite. Pedeapsa pentru ac-

tivităţi legate de pariuri la 

meciurile interne variază de 

la una la 12 luni de suspen-

dare, conform articolului 

60bis. În articolul 60, acti-

vitatea de pariere la meciu-

rile interne şi internaţiona-

le este sancţionată cu 2 ani 

de suspendare.

La fi nele anului 2015, FRF 

a deschis primul caz de tru-

care de meciuri pentru pari-

uri. Vizate sunt zece partide 

disputate de divizionara se-

cundă Gloria Buzău, în sezo-

nul 2014-2015, contra echipe-

lor Academica Argeş, ACS Ber-

ceni, Farul Constanţa, FC Vo-

luntari, CF Brăila, SC Bacău 

şi Rapid CFR Suceava.

Dacă eşti pârâcios, FRF îţi iartă greşelile

Dan PORCUȚAN
sport@monitorulcj.ro

Echipa de volei masculin 

a rămas fără antrenor 

după trei luni de când 

sârbul Dragan 

Scetozarevic a preluat 

funcţia de antrenor a 

echipei nou promovate.

Din cauza unor probleme 

de ordin extra-sportiv, antreno-

rul sârb Dragan Svetozarevic a 

fost nevoit să renunţe la ban-

ca tehnică a echipei de volei 

masculin din cadrul Clubului 

Sportiv Universitatea Cluj. Sve-

tozarevic i-a condus pe volei-

baliştii clujeni în ultimele trei 

luni, perioadă în care echipa 

noastră a obţinut trei victorii în 

Divizia A1 şi s-a califi cat în Fi-

nal Four-ul Cupei României.

Managerul echipei de volei 

masculin, Universitatea Cluj, 

Bogdan Ungureanu, a decla-

rat după plecarea antrenoru-

lui de la echipă că acordul ca-

re iniţial a fost de două luni şi 

prelungit cu încă o lună nu a 

mai fost prelungit de către club, 

lăsând să se înţeleagă că nu a 

fost mulţumit atât el cât şi ju-

cătorii de prestaţia lui Dragan.

„Am petrecut o perioadă 

frumoasă alături de Dragan 

Svetozarevic. La început am 

avut o înţelegere pentru do-

uă luni, după care am decis 

prelungirea cu încă o lună. 

Din păcate acest acord a ajuns 

la fi nal. Pot spune că atât eu, 

cât şi jucătorii şi întreg staf-

ful tehnic, am avut ce învăţa 

de la el. Drumurile noastre 

s-au despărţit aici, el a ales 

să meargă acasă pentru a se 

gândi la ce e mai bine pentru 

viitorul lui. Îi mulţumim pen-

tru tot şi ne dorim să menţi-

nem nivelul ridicat. Dragan 

Svetozarevic a fost un om ca-

re şi-a lăsat amprenta asupra 

acestei echipe şi a fost iubit 

de întregul colectiv. Singurul 

meu regret este că nu a apu-

cat un meci cu sala plină pen-

tru a vedea cum publicul clu-

jean poate fi  al şaptelea jucă-

tor”, a declarat managerul 

Bogdan Ungureanu.

Antrenorul Dragan Svetoza-

revic (n. 16 august 1972) a ple-

cat de la Universitatea Cluj îna-

intea partidei cu CS Volei Mu-

nicipal Zalău, pierdut cu scorul 

de 3-0 (25-19, 25-21, 25-14).

Aceasta venise la Cluj-Na-

poca tot înaintea unui joc cu 

echipa din Sălaj.

Cu toate acestea, după mai 

puţin de trei luni de activitate 

în club, tehnicianul în vârstă 

de 43 de ani a anunţat că pă-

răseşte echipa. Deocamdată, 

lotul său a fost luat de Romeo 

Lotei, cel care a promovat echi-

pa din liga secundă şi cu care 

„alb-negrii” a început sezonul.

Dragan a plecat de la „U” Cluj
Chiar înainte de plecarea de la club, echipa de volei masculin Universitatea Cluj a avut 
parte de un eveniment mai puţin plăcut, la Dej, unde mai mulţi suporteri au afişat 
bannere cu mesaje acide adresate ministrului Tineretului şi Sportului.

În perioada cât Scetozarevic a fost antrenor la echipa din Cluj, „studenţii” au reuşit trei victorii
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