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Iată cum arată 
celula lui Ridzi !

ACTUALITATE

Spectacol dedicat zilei de Purim, 
la Muzeul Etnografic din Cluj

JUSTIŢIE

Dan Diaconescu, condamnat la cinci 
ani şi şase luni de închisoare

Comunitatea Evreilor din 
Cluj-Napoca organizează, dumi-
nică, 8 martie, de la ora 11, la 
Muzeul Etnografi c al Transilva-
niei, strada Memorandumului 
nr.21 spectacolul „Purim - 5775”.

Considerată cea mai veselă 
sărbătoare evreiască, ziua de 
Purim (anul acesta cade în 5 
martie) evocă de fapt un episod 
dramatic, un holocaust evitat în 
ultimul moment.

Întâmplarea care stă la baza 
sărbătorii este relatată în Cartea 
Esterei din Biblie. Regele Ahaş-
veroş al Imperiului Persan, sub 
infl uenţa ministrului său Haman, 
semnează un decret prin care toţi 
evreii din cuprinsul imensului 

său imperiu, ar urma să fi e ex-
terminaţi. Ziua a fost aleasă prin 
tragere la sorţi (purim), de aici 
numele festivităţii. Acest plan cri-
minal a fost dejucat prin acţiuni-
le Esterei, soţia regelui, şi a un-
chiului acesteia, Mordehai.

În amintirea acestei salvări mi-
raculoase s-a instituit festivitatea. 
Ea este precedată de o zi de post 
– postul Esterei şi cuprinde pa-
tru îndatoriri principale: citirea 
publică a Cărţii Esterei la sinago-
gă; trimiterea de cadouri (alimen-
te, de obicei dulciuri) prietenilor; 
donaţii pentru opere de caritate 
în favoarea celor săraci și o ma-
să festivă, cu mâncăruri tradiţio-
nale şi simbolice.

Dan Diaconescu a fost con-
damnat defi nitiv ieri, de Curtea 
de Apel Bucureşti, la cinci ani şi 
şase luni de închisoare cu exe-
cutare, pentru şantajarea lui Ion 
Moţ, fost primar al comunei ară-
dene Zărand, precum şi a omu-
lui de afaceri Paul Petru Ţârdea. 
Dan Diaconescu a fost ridicat de 
poliţişti de la locuinţa sa şi dus 
la Penitenciarul Rahova, fonda-
torul OTV declarând că i-au în-
chis televiziunile, partidul, iar 
acum îl închid şi pe el.

Dan Diaconescu a fost ridi-
cat de poliţişti, ieri, de la locu-
inţa sa şi a fost dus la Peniten-
ciarul Rahova. „Cred că niciun 
român nu mai are acum încre-

dere în justiţie. Mi-au închis te-
leviziunile, mi-au închis parti-
dul, acum mă închid pe mine”, 
a spus Dan Diaconescu, după 
ce a fost scos, cu cătuşe la mâi-
ni, din locuinaţă sa din cartie-
rul Primăverii.

Diaconescu a mai spus că, 
pentru prima dată, va fi  „întreţi-
nut de telespectatori”, adăugând 
că nu şi-ar fi  dorit acest lucru.

Fondatorul postului de televi-
ziune OTV şi al Partidului Popo-
rului-Dan Diaconescu va fi  în-
carcerat la Penitenciarul Raho-
va, unde va sta în perioada de 
carantină de 21 de zile, după ca-
re vor fi  decise locul şi regimul 
de executare a pedepsei.
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A de zile de când prefectul Gheorghe Vuşcan a luat act de 

demisia preşedintelui Consiliului Judeţean Horea Uioreanu.

CÂND ORGANIZAŢI ALEGERILE 
PENTRU CONSILIUL JUDEŢEAN ?

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

Proiectanții români desenează drumuri care trec prin mănăstiri !
Firma care a câştigat licitaţia pentru realizarea studiului de fezabilitate a variantei de legătură a centurii 
Clujului cu autostrada Transilvania şi-a prezentat proiectul. Pagina 5

De când 
s-au umplut 

pușcăriile 
de VIP-uri, 

administrația 
penitenciară stă 

sub presiune
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Actorul George Motoi a 

încetat din viaţă, a anun-

ţat fi ica acestuia prin-

tr-un mesaj postat mier-

curi pe Facebook.

„Tatăl meu şi-a trăit via-

ţa cu discreţie şi demnitate, 

preţuind fi ecare clipă fru-

moasă şi învăţând din gre-

şeli, cu bucurie şi fără regre-

te. La fel a ales să părăseas-

că această lume, discret şi 

demn. M-a rugat să-i promit 

că voi păstra discreţia asu-

pra bolii şi asupra trecerii lui 

în nefi inţă. Am de gând să-mi 

respect această promisiune 

şi vă rog şi pe voi să mă aju-

taţi să fac acest lucru. Drum 

bun, tata, spre ceruri! Drum 

bun, George Motoi, spre ce-

ruri!”, se arată în mesajul 

postat pe Facebook, semnat 

de fi ica actorului, Raluca.

Actorul şi regizorul George 

Motoi s-a născut la 22 ianua-

rie 1936, în localitatea Arman, 

judeţul Caliacra, în Bulgaria.

Se stabileşte împreună cu 

părinţii la Brăila în 1940 şi 

urmează cursurile primare la 

şcoala din Dudeşti. Între 1950 

şi 1954 frecventează Şcoala 

Populară de Artă, în paralel 

cu studiile de la Grupul Şco-

lar din Brăila. A absolvit In-

stitutul de Artă Teatrală şi Ci-

nematografi că Bucureşti, în 

1958, la clasa profesorului 

Irina Răchiţeanu. În acelaşi 

an a debutat pe scena Tea-

trului din Piatra Neamţ în 

piesa 'Poveste de iubire' de 

Konstantin Simonov, regia 

Cristian Munteanu.

A jucat pe scenele teatre-

lor din Piatra Neamţ 

(1958-1960) şi Bacău 

(1960-1964). După anul 1964 

a fost remarcat de regizorul 

Vlad Mugur, care preluase di-

recţia Teatrului Naţional din 

Cluj şi sub aripa sa a devenit 

actor consacrat.

Rolul care l-a propulsat 

printre actorii de prim rang 

ai ţării a fost Caligula din 

piesa cu acelaşi nume de Al-

bert Camus, cu care a între-

prins şi câteva turnee în Ita-

lia. Ulterior, a fost remarcat 

de Radu Beligan, fapt ce a 

avut drept consecinţă anga-

jarea sa la Teatrul Naţional 

„I.L. Caragiale” din Bucu-

reşti în anul 1970.

Printre cele mai importan-

te roluri se numără: „Un fl u-

ture pe lampă” de Paul Eve-

rac (1972), „Zodia Taurului” 

de Mihnea Gheorghiu (1973), 

„Richard al III-lea” de Sha-

kespeare (1976), „A treia ţea-

pă” de Marin Sorescu (1979), 

„Vlaicu Vodă” de Al. Davila 

(1982), „Zbor deasupra unui 

cuib de cuci' de Dale Wasser-

man” (1983), 'Jocul ielelor' 

de  Cami l  Pe t rescu 

(1986),'Avram Iancu' de 

L.Blaga (1991), „Numele 

trandafi rului'”, după Umber-

to Eco (1998), „Macbett” de 

E.Ionescu (2000), „Patimile 

S f â n t u l u i  To m m a s o 

d'Aquino”, după Alex Mihai 

Stoenescu (2005).

În regia de teatru a debu-

tat în anul 1967, la Teatrul 

din Cluj, unde a montat pie-

sa „Casa cu două intrări” de 

Calderon de la Barca.

În 1989 a publicat volumul 

de eseuri „Sub masca actorului”.

La ediţia din 2011 a Fes-

tivalului Internaţional de 

Film Transilvania, George 

Motoi a fost omagiat prin 

acordarea Premiului pentru 

întreaga activitate.

Actorul a fost căsătorit pes-

te 20 de ani cu actriţa Ceza-

ra Dafi nescu, cu care are o fi i-

că. George Motoi s-a recăsă-

torit cu Gigliola Brăileanu, ac-

triţă a Teatrului Naţional.

Actorul George Motoi a încetat din viaţă

Puţin peste jumătate din-

tre elevii clujeni de clasa 

a VIII-a care au susţinut 

testele de simulare ale 

examenelor de evaluare 

naţională au obţinut 

medie de trecere.

Procentul de elevi care au 

obţinut note de 5 s-a ridicat 

la 56,79%. De asemenea, ab-

senteismul la aceste teste s-a 

menţinut în limitele normale, 

consideră inspectorul general 

al IŞJ Cluj, Valentin Cuibus, 

mai ales în condiţiile în care 

este încă perioada când copi-

ii se îmbolnăvesc des.

„Am avut 5.041 de elevi 

prezenţi dintr-un total de 

5.285, ceea ce considerăm că 

este un număr de absenţe 

obişnuit, fără să ţinem cont 

de faptul că e o perioadă de 

epidemii, de iarnă”, a spus 

Valentin Cuibus.

Procentul de elevi care a 

obţinut notă de trecere este 

considerat bun de inspectori, 

în condiţiile în care aceste tes-

te sunt mai mult un semnal 

pentru elevi de a înţelege ni-

velul la care se afl ă.

Valentin Cuibus a precizat 

că procentul obţinut anul aces-

ta este uşor mai mic decât cel 

din 2014, dar a subliniat că la 

examenele din vara anului 

2014 procentul de elevi care 

au obţinut medie mai mare 

decât 5 a fost de peste 80%, 

iar Clujul s-a situat pe locul 

al doilea în clasamentul jude-

ţelor, în ceea ce priveşte pro-

movabilitatea.

„Simularea este foarte im-

portantă şi cred că este un aver-

tisment care este dat părinte-

lui, copilului şi şcolii. Aici nu 

ne interesează cifrele, ci sem-

nalul pe care îl dăm. Şi anul 

trecut media a fost de 59% şi 

în fi nal am avut un procent de 

peste 80% promovabilitate, ca-

re cred că este un procent bun. 

În continuare se vor lua o se-

rie de măsuri de remediere la 

toate materiile, vor urma in-

specţii de specialitate, lucrări-

le vor fi  discutate la clasă cu 

copilul, în prezenţa părinţilor”, 

a spus Cuibus.

El a afi rmat că în lunile ca-

re urmează fi ecare şcoală va 

stabili un program de recupe-

rare a materiei şi de meditaţii 

care se vor da copiilor, ca for-

mă de suport în vederea pre-

gătirii lor pentru examenele. 

Elevii au susţinut pentru aces-

te teste examene la limba şi li-

teratura română şi matemati-

că, iar 647 de elevi au dat exa-

men şi la limba maternă, re-

spectiv maghiară sau germană.

Rezultatele finale au ară-

tat că elevii au luat note 

mai mici la matematică de-

cât la limba şi literatura ro-

mână. Dintre cei peste 

5.000 de elevi care au sus-

ţinut examenul, doi au lu-

at medii de 10.

Cât e un „procent bun” 
pentru școala clujeană?
Puţin mai mult de jumătate dintre elevii de a VIII-a au luat note de 5 la 
testele de evaluare.

PARTICIPARE

5.041
de elevi s-au 
prezentat la testele de 
evaluare
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Administraţia Naţională a 

Penitenciarelor (ANP) a 

dat publicităţii precizări 

cu privire la acuzaţiile pe 

care Monica Iacob Ridzi 

le-a adus din 

Penitenciarul Gherla. 

Administraţia susţine că 

acuzaţiile Monicăi Iacob 

Ridzi, care a declarat că 

„pereţii sunt cu urme de 

sânge” sau că „în cameră 

sunt fecale”, sunt false.

„Din data de 17.02.2015 şi 

până la momentul transferu-

lui, persoana în cauză a fost 

cazată în infi rmeria penitenci-

arului, împreună cu o altă de-

ţinută şi a urmat tratamentul 

medical prescris de specialiş-

tii consultaţi înainte de intra-

rea în custodia sistemului pe-

nitenciar. Deţinuta a primit do-

uă pături din dotarea peniten-

ciarului şi i-a fost aprobată ce-

rerea de a primi o pilotă de la 

familie. În cadrul Penitencia-

rului Gherla, inclusiv la Sec-

ţia Exterioară Cluj, temperatu-

ra medie în camerele de caza-

re este 22 garde C. Fiecare ca-

meră are în dotare un termo-

metru şi zilnic temperatura ca-

merelor este notată într-un re-

gistru special. Ca urmare a ve-

rifi cărilor efectuate în camera 

unde a fost cazată deţinuta 

IRM, a rezultat faptul că afi r-

maţia conform căreia pereţii 

sunt scrijeliţi, cu urme de sân-

ge, iar în cameră sunt urme de 

fecale nu corespunde realită-

ţii, aceasta respectând norme-

le igienico-sanitare”, se arată 

în comunicatul ANP.

Cuantumul cheltuielilor 

alocate pentru întreţinerea 

unui deţinut în anul 2014 a 

fost de 535 lei/lună cost me-

diu şi a rezultat din raportul 

prevederilor bugetare pentru 

bunuri şi servicii şi numărul 

mediu al deţinuţilor din anul 

menţionat (31.847 deţinuţi).

Costul mediu cuprinde 

cheltuielile cu hrana deţinu-

ţilor, utilităţile (energie elec-

trică, gaze naturale, apă, CLU 

pentru încălzire şi preparare 

hrană), materialele pentru cu-

răţenie, carburanţii, reparaţi-

ile curente, medicamente, ma-

teriale sanitare, dezinfectanţi, 

piese de schimb, lenjerie şi 

accesorii de pat şi altele.

De asemenea, în anul 2014 

contribuţia medie lunară la 

bugetul asigurărilor sociale de 

sănătate (CASS) pentru un de-

ţinut a fost de 94 lei.

Referitor la suma de 2.100 

lei, vehiculată adesea în spa-

ţiul public, facem precizarea 

că aceasta cuprinde cheltu-

ielile cu personalul, investi-

ţiile, inclusiv cheltuielile cu 

bunuri şi servicii detaliate 

mai sus şi CASS, raportate 

la numărul mediu de deţi-

nuţi. Toate cheltuielile men-

ţionate reprezintă bugetul in-

tegral al instituţiei.

„Menţionăm că activitatea 

Administraţiei Naţionale a Pe-

nitenciarelor şi a unităţilor 

subordonate a făcut obiectul 

unor verifi cări din partea au-

ditorilor Curţii de Conturi a 

României şi ai Camerelor Te-

ritoriale ale Curţii de Conturi, 

ultimul control având loc în 

luna noiembrie 2014. În ca-

drul misiunilor de audit, re-

spectiv control au fost verifi -

cate şi evaluate situaţia, evo-

luţia şi modul de administra-

re a patrimoniului public şi 

privat al statului, precum şi 

legalitatea veniturilor şi a efec-

tuării cheltuielilor din bugetul 

de stat alocat instituţiei noas-

tre. Controalele au vizat exer-

ciţiile fi nanciare aferente ani-

lor 2008 – 2013. De asemenea, 

modul de desfăşurare a pro-

cedurilor de achiziţii publice 

este monitorizat de către Au-

toritatea Naţională de Regle-

mentare şi Monitorizare a Achi-

ziţiilor Publice, sistemul ad-

ministraţiei penitenciare, ne-

fi ind exclus de la aplicarea pre-

vederilor OUG nr. 34/2006. În 

ceea ce priveşte respectarea 

drepturilor deţinuţilor, Admi-

nistraţia Naţională a Peniten-

ciarelor este verifi cată perio-

dic de Corpul de Control al 

ministrului justiţiei, dar şi de 

organisme internaţionale, pre-

cum Comitetul pentru Preve-

nirea Torturii. Precizăm că ul-

tima misiune de verifi care din 

partea CPT a avut loc în luna 

iunie 2014”, se mai arată în 

comunicatul de presă.

Cum arată celula Monicăi Iacob Ridzi?
Îngrijorați de acuzele publice aduse sistemului penitenciar de ultimii „locatari”, ANP a prezentat fotografii 
ale celulelor în care stau deținuții cu notorietate.

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Fostul ministru Monica 

Iacob Ridzi a ajuns marţi 

seara la Spitalul 

Penitenciar Jilava, unde a 

fost transferată, la cerere, 

din motive medicale. 

Drumul a durat 24 de ore. 

Ce spune fostul premier 

Emil Boc despre situaţia 

lui Ridzi şi despre drumul 

de 24 de ore.

Fostul premier Emil Boc a 

declarat miercuri că ţine legă-

tura cu soţul Monicăi Iacob 

Ridzi şi o sprijină uman, me-

dical şi familial. “Ţin legătu-

ra cu soţul doamnei Ridzi, în 

condiţiile în care se va întoar-

ce la Cluj pentru a o ajuta cu 

tot ceea ce înseamnă familie 

şi chestiuni umane. Detalii nu 

am cu privire la deplasarea 

sau prezenţa la Bucureşti. Pro-

babil că va trebui să se întoar-

că în limita celor 21 de zile 

pentru a fi  în faţa comisiei ca-

re va stabili regimul semides-

chis sau închis de detenţie du-

pă perioada de carantină şi 

locul unde va fi  defăşurată ac-

tivitatea după cele 21 de zile 

de carantină. În acest sens, 

doar ţin o legătură umană şi 

natural cu soţul doamnei Ridzi 

de a o sprijini medical, fami-

lial şi uman, cât este posibil”, 

a spus Emil Boc.

Întrebat de jurnalişti cum 

comentează faptul că Moni-

ca Iacob Ridzi a ajuns la Ji-

lava după un drum de 24 de 

ore, Boc a subliniat că cei 

abilitaţi trebuie să îşi dea cu 

părerea. „Să îi lăsăm pe cei 

abilitaţi să se pronunţe. Eu 

ce pot din punct de vedere 

uman cu asta mă ocup, re-

stul este treaba autorităţilor 

să se implice şi să rezolve 

problemele existente pentru 

că, într-adevăr este vorba de 

un om bolnav”, a punctat 

fostul premier.

Monica Iacob Ridzi a ajuns 

la Spitalul Penitenciar Jilava, 

unde a fost transferată, la ce-

rere, din motive medicale, de 

la secţia din Cluj-Napoca a 

Penitenciarului Gherla, după 

un drum de 24 de ore, potri-

vit unor surse din Adminis-

traţia Naţională Penitenciare-

lor, citate de Mediafax.

Ridzi a plecat de la Cluj, 

luni seară, fiind transferată 

în baza unei solicitări per-

sonale de internare în spi-

tal, ea motivând că suferă 

de mai multe boli şi că se 

simte rău. Începând de mier-

curi, ea va fi supusă inves-

tigaţiilor medicale solicita-

te. „Monica Iacob Ridzi a 

fost transferată nu în baza 

unei decizii a instanţei, ci 

în baza unei solicitări per-

sonale de internare în spi-

tal, motivând că suferă de 

mai multe boli şi că se sim-

te rău. Va fi consultată, i se 

va aplica tratamentul de ca-

re are nevoie, iar dacă me-

dicii vor decide, cel mai pro-

babil, va fi adusă înapoi la 

secţia exterioară a Peniten-

ciarului Gherla”, au decla-

rat, luni, pentru Mediafax, 

surse din cadrul penitenci-

arului clujean.

Fostul ministru Monica 

Iacob Ridzi a cerut Peniten-

ciarului Gherla stabilirea 

unui regim semideschis de 

executare a pedepsei, invo-

când faptul că suferă de nu-

meroase afecţiuni medicale, 

printre care trombofilie şi 

leuconeutropenie.

„Singura modalitate prin 

care pot evita formarea de 

cheaguri în venele profunde 

ale membrelor inferioare es-

te să mă plimb cel mult la 

două ore, aspect imposibil 

într-un regim închis de exe-

cutare a pedepsei”, a expli-

cat fostul ministru.

Monica Iacob Ridzi a fost 

condamnată defi nitiv, în 16 fe-

bruarie, de către instanţa su-

premă, la cinci ani de închi-

soare pentru abuz în serviciu 

privind manifestările organi-

zate în 2009 de Ziua Tineretu-

lui. Fostul ministru s-a predat 

la Poliţia Judeţeană Cluj, fi ind 

încarcerată la secţia exterioa-

ră din Cluj-Napoca a Peniten-

ciarului Gherla, unde va sta în 

perioada de carantină.

Boc o ajută pe Monica Iacob Ridzi cu chestiuni umanitare

CONSUM

535
de lei este suma 
alocată lunar pentru 
întreținerea unui 
deținut în anul 2014

Emil Boc nu-i poate refuza asistența umanitară fostei colege de echipă guvernamentală
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Pentru a marca lansarea serviciului de plată cu cardul de pe telefonul mobil prin aplica-
ţia “mobilPay Wallet”, călătorii din municipiul Cluj-Napoca vor benefi cia de o promoţie va-
labilă în luna martie: primele 3 bilete de călătorie comandate și plătite prin aplicaţia mo-
bilPay Wallet sunt gratuite. Astfel, după plata biletului valoarea acetuia este returnată în 
contul călătorului chiar în ziua realizării plaţii.

Pentru a benefi cia de cele trei călătorii gratuite, călătorul trebuie să acceseze de pe te-
lefonul mobil get.mobilpay.ro, să își descarce aplicaţia compatibilă cu sistemele de opera-
re Android sau iOS, să înregistreze și să-și confi rme cardul bancar. Campania se aplică doar 
în cazul achiziţiei biletelor pentru o călătorie urbană, nu și pentru abonamentele pe timp.

Plata transportului în comun dintr-un portofel digital este o premieră pe piaţa româ-
nească, de care benefi ciează, initial, locuitorii orașelor Cluj-Napoca, Alba și Turda.

Plata mobilă înseamnă pentru călător simplifi care, datorită portofelului digital disponi-
bil permanent pe smartphone.

Aplicaţia mobilPay Wallet se numară printre cele mai premiate soluţii de plată din Ro-
mânia, numită, printre altele, premiera anului la categoria „Soluţii de plată nebancare” în 
cadrul Galei Nocash 2014. Tot anul trecut, aplicaţia a obţinut primul loc la Mobile Awards 
Romania, la categoria Payment.

LICITAŢIE PUBLICĂ

CITR SPRL, Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 48, etaj 6, jud. Cluj, S.C. CERCON 
ARIEŞUL S.A. – în lichidare, in bankruptcy, en faillite cu sediul în Mun. Câmpia-Turzii, str. 
Ialomiţei, nr. 1, Jud. Cluj, organizează licitaţie publică cu strigare pentru vânzarea următoarelor 
active:

Denumire Suprafata 
(mp)

Localitate 
Carte 

Funciara

Destinatie Pret
(euro)

TEREN CONSTRUCTII     

CF 3504  21.794 Viisoara intravilan 56.102

Parcela din CF 52212  34.933 C. Turzii extravilan 81.051

TOTAL 56.727   137.153

Preţurile sunt exprimate în EURO și nu includ TVA.
Licitaţia va avea loc în 13.03.2015, ora 14:00, la sediul lichidatorului judiciar. Pentru 

activele neadjudecate licitaţia se repetă în 20.03.2015, 27.03.2015 în aceleași condiţii. 
Caietele de sarcini se pot cumpăra de la sediul lichidatorului judiciar. Documentaţia de 
înscriere la licitaţie va trebui depusă cu cel puţin 24 ore înainte de data și ora licitaţiei. 
Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0737 888997 si pe www.citr.ro, cod 
anunţ CIT1675.

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Începând de ieri, în Piaţa 

Unirii şi până la jumăta-

tea bulevardului Eroilor, 

oricine are acces la inter-

net wi-fi  gratuit, oferit de 

Primăria Cluj-Napoca.

Un proiect prin care Primă-

ria Cluj-Napoca oferă internet 

gratuit wi-fi  în zona centrală 

a început miercuri dimineaţă. 

Primarul Emil Boc, în prezen-

ţa presei, a testat cum funcţi-

onează wi-fi -ul gratuit din Pia-

ţa Unirii. Wi-fi -ul are acope-

rire până pe bulevardul Eroi-

lor, în zona hotelului Meteor 

şi toate terasele. În paşii ur-

mători, proiectul de internet 

gratuit se va extinde în Piaţa 

Muzeului şi în Parcul Central.

„De astăzi, toţi clujenii, ti-

neri sau bătrâni, turişti vor 

avea acces gratuit la internet. 

Mai întâi, vom identifi ca de 

pe tabletă sau pe telefon re-

ţeaua «Cluj Wifi  Free». Aştepţi 

conectarea, apoi apare pe 

ecran „wifi  cluj napoca”, un 

serviciu oferit de Primăria 

Cluj-Napoca şi ai posibilita-

tea să accesezi una din cele 

cinci limbi pentru a-ţi com-

pleta câteva informaţii de ba-

ză, apoi te poţi conecta la 

hotspotul aferent. Apoi, dacă 

nu ai un cont de utilizator îţi 

creezi un nume de utilizator, 

alegi o parolă, răspunzi la câ-

teva întrebări de bază (dacă 

eşti vizitator sau locuitor al 

municipiului, dacă desfăşori 

această activitate pentru di-

vertisment sau muncă) şi apoi 

ai dreptul la 30 de minute de 

internet gratuit cu posibilita-

tea de prelungire ulterior”, a 

explicat Emil Boc.

Acest proiect face parte din 

şirul proiectelor Cluj Capitală 

Europeană a Tineretului. „Ştim 

cât de doritori sunt tinerii să fo-

losească internetul şi pe aceas-

tă cale venim în întâmpinarea 

lor de le oferi o zonă gratuită 

din centrul oraşului care se va 

extinde”, a mai spus primarul.

Peste 1.000 de utilizatori 

pot folosi simultan internetul 

gratuit din Piaţa Unirii.

Internet gratuit în Piaţa 
Unirii. Urmează Piaţa 
Muzeului şi Parcul Central

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

În 2006, s-a încheiat un 

parteneriat între Primăria 

Cluj-Napoca şi organizaţi-

ile studenţeşti private 

prin care studenţii sunt 

obligaţi să deţină un card 

ca să primească abona-

ment gratuit la transpor-

tul în comun.

Primarul Emil Boc a anun-

ţat, ieri, că studenţii vor be-

nefi cia şi anul acesta de trans-

port gratuit pe mijloacele de 

transport în comun din 

Cluj-Napoca, pe baza cardu-

rilor studenţeşti care vor fi  

emise gratuit din acest an.

„Vom asigura fi nanţarea 

abonamentelor gratuite la 

transportul în comun pentru 

studenţi. Vom aloca 7,2 mi-

lioane lei ca studenţii să poa-

tă avea acces la transport gra-

tuit, la fel ca în anii prece-

denţi, pe baza cardurilor exis-

tente, care trebuie să fi e emi-

se gratuit, fără niciun fel de 

cost pentru studenţi”, a de-

clarat Emil Boc.

Până acum, cardurile erau 

emise contra cost, de organi-

zaţiile studenţeşti, suma va-

riind între 20 şi 25 lei. Pentru 

a benefi cia de abonamente de 

gratuite, studenţii nu au ne-

voie doar de carnetul de stu-

dent ci şi de un card studen-

ţesc, emis de o organizaţie 

studenţească privată afl ată în 

parteneriat cu Primăria 

Cluj-Napoca. Pe baza cardul 

respectiv primesc şi reduceri 

la unele concerte, spectacole, 

evenimente, restaurante etc.

Dacă până în 2013, studen-

ţii aveau la dispoziţie doar do-

uă carduri, din 2014 au avut 

posibilitatea să aleagă din cinci 

carduri, dar toate contra cost.

Tranport gratuit
şi nu prea

Monitorul de Cluj a scris 

pe larg, anul trecut, despre 

transportul gratuit care nu 

este chiar atât de gratuit, fi-

ind condiţionat de emiterea 

cardului care costă 20-25 lei. 

În acelaşi ani, după media-

tizarea acestui subiect de 

către cotidianul nostru, lu-

crurile au început să se miş-

te. Consilierul local Ioan Bîl-

dea a adunat, în toamna 

anului trecut, aproximativ 

6.000 de semnături de la 

studenţi pentru a-l convin-

ge pe primar să elimine car-

durile respective care nu 

sunt altceva decât o bucată 

de plastic menită să compli-

ce lucrurile la acordarea gra-

tuităţii la transport. Deo-

camdată, transportul în co-

mun este condiţionat în con-

tinuare de deţinerea unui 

card, dar cel puţin a fost 

scoasă taxa de emitere a lor, 

potrivit anunţului făcut as-

tăzi de primarul Emil Boc.

Studenţii nu vor mai plăti cardurile 
necesare pentru transport gratuit
Primăria Cluj-Napoca alocă, anul acesta, 7,2 milioane lei pentru transportul studenţilor în municipiu. 

Studenţii vor benefi cia şi anul acesta de transport gratuit pe mijloacele de transport în comun

EMIL BOC | primarul 
mun. Cluj-Napoca

 „Studenţii trebuie 
să poată avea acces 
la transport gratuit, 
pe baza cardurilor 
existente, care 
trebuie să fi e emise 
gratuit, fără niciun 
fel de cost 
suplimentar“
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Cursul dolarului american 

a trecut ieri de pragul de 4 

lei, atingând astfel un nou 

maxim istoric de 4,0041 

lei, într-o şedinţă în care 

tranzacţiile s-au realizat 

între 3,9880 şi 4,01 lei. 

Precedentul record, de 

3,9980 lei, a fost înregis-

trat în 23 ianuarie.

Creşterea dolarului este 

consecinţa diferenţelor între 

economiile şi politicile mone-

tare de pe cele două maluri 

ale Atlanticului.

BCE a lansat din această 

lună programul său de rela-

xare cantitativă, prin interme-

diul căruia vor fi  injectate lu-

nar 60 miliarde de euro în eco-

nomia zonei, menţinând în 

acelaşi timp dobânda de po-

litică monetară la 0,05%.

În schimb, Rezerva Federa-

lă a renunţat în octombrie tre-

cut la injecţiile de mii de mili-

arde de dolari în economia ame-

ricană, pregătindu-se, totoda-

tă, să majoreze dobânda sa che-

ie, de la jumătatea acestui an.

Toate acestea au avut da-

rul de a înmulţi investiţiile în 

dolari dar şi ieşirile de fon-

duri de pe activele riscante.

Aprecierea dolarului va 

avea ca efect imediat creş-

terea preţului la energie, ma-

joritatea exportatorilor de 

petrol folosindu-l ca mone-

dă în tranzacţii.

Cursul euro a scăzut u-

şor, de la 4,4551, maximul 

ultimelor cinci săptămâni, 

la 4,4542 lei, într-o şedinţă 

în care deschiderea s-a rea-

lizat la 4,4550 lei. Ulterior 

tranzacţiile s-au realizat în-

tre 4,4530 şi 4,46 lei iar la 

ora 14:00 cotaţiile erau de 

4,4520 – 4,4550 lei.

Media monedei helvete, ca-

re se tranzacţiona pe pieţele in-

ternaţionale în apropierea pra-

gului de 1,07 franci/euro, a cres-

cut de la 4,1501 la 4,1595 lei.

Monedele din regiune se 

depreciau, la rândul lor, faţă 

de euro. Cea poloneză se tran-

zacţiona între 4,166 şi 4,177 

zloţi iar cea maghiară între 

306,3 şi 307,8 forinţi.

Perechea euro/dolar con-

tinua să scadă, tranzacţiile re-

alizându-se între 1,1116 şi 

1,1185 dolari, apropiindu-se 

astfel de minimul ultimilor 11 

ani, de 1,1098 dolari, atins în 

26 ianuarie.  R. G.

Dolarul a trecut 
peste pragul de 4 lei

Proprietarii de locuinţe 

achiziţionate sau constru-

ite prin programul „Prima 

Casă” vor putea cumpăra 

o nouă locuinţă mai mare 

şi mai scumpă prin pro-

gram, dacă vor îndeplini 

cumulativ patru condiţii, 

printre care vânzarea pro-

prietăţii deţinute sau 

lichidarea creditului 

garantat de stat.

„Benefi ciarul Programului 

care deţine o locuinţă achizi-

ţionată sau construită în ca-

drul Programului poate achi-

ziţiona o nouă locuinţă în ca-

drul Programului cu îndepli-

nirea cumulativă a următoa-

relor condiţii: noua locuinţă 

care se va achiziţiona în ca-

drul Programului să aibă su-

prafaţa utilă mai mare decât a 

locuinţei achiziţionate sau con-

struite iniţial în cadrul Progra-

mului sau valoarea noii locu-

inţe rezultată din raportul de 

evaluare să fi e mai mare de-

cât valoarea evaluată la mo-

mentul acordării creditului pen-

tru locuinţa achiziţionată sau 

construită iniţial în cadrul Pro-

gramului”, se arată într-un pro-

iect de ordonanţă de urgenţă 

aprobat miercuri de Guvern.

De asemenea, locuinţa achi-

ziţionată sau construită iniţial 

în cadrul Programului trebuie 

să fi e înstrăinată prin vânza-

re-cumpărare, cel târziu până 

la data încheierii contractului 

de vânzare-cumpărare a noii 

locuinţe. În plus, creditul acor-

dat iniţial în cadrul Programu-

lui trebuie să fi e lichidat până 

la data încheierii contractului 

de vânzare – cumpărare a no-

ii locuinţe în cadrul Programu-

lui sau să fi e refi nanţat prin 

acordarea celui de-al doilea cre-

dit în cadrul Programului pen-

tru dobândirea unui imobil. Al-

tă condiţie este ca la data so-

licitării celui de-al doilea cre-

dit, benefi ciarul Programului, 

persoană fi zică, declară pe pro-

pria răspundere, fi e că deţine 

în proprietate exclusivă sau îm-

preună cu soţul ori soţia cel 

mult o locuinţă, respectiv cea 

achiziţionată sau construită în 

cadrul Programului pe care o 

va înstrăina cel târziu până la 

data încheierii contractului de 

vânzare-cumpărare a noii lo-

cuinţe care va fi  achiziţionată 

în cadrul Programului, fi e că 

deţine în proprietate exclusivă 

sau împreună cu soţul ori so-

ţia o locuinţă, dobândită prin 

orice alt mod decât prin Pro-

gram, în suprafaţă utilă mai 

mică de 50 metri pătraţi şi o a 

doua locuinţă, respectiv cea 

achiziţionată sau construită ini-

ţial în cadrul Programului, pe 

care o va înstrăina cel târziu 

până la data încheierii contrac-

tului de vânzare-cumpărare a 

noii locuinţe care va fi  achizi-

ţionată în cadrul programului.

Proiectul de ordonanţă mai 

prevede ca la data lichidării 

sau refi nanţării creditului 

acordat iniţial în cadrul Pro-

gramului se radiază ipoteca 

în favoarea statului şi a fi -

nanţatorului, privilegiul fi -

nanţatorului, precum şi in-

terdicţiile de înstrăinare şi 

grevare cu sarcini instituite 

asupra imobilului achiziţio-

nat sau construit iniţial în ca-

drul programului.

Pe de altă parte, în baza 

contractului de garantare afe-

rent celui de al doilea credit a-

supra noii locuinţe se institu-

ie în favoarea statului, repre-

zentat de Ministerul Finanţe-

lor Publice, precum şi în fa-

voarea fi nanţatorilor, propor-

ţional cu procentul de garan-

tare, un drept de ipotecă lega-

lă de rangul I până la fi naliza-

rea procedurii de executare si-

lită asupra imobilului care fa-

ce obiectul garanţiei, potrivit 

legii, cu interdicţia de înstrăi-

nare a locuinţei pe o perioadă 

de 5 ani şi interdicţia de gre-

vare cu sarcini a acesteia pe 

toată durata garanţiei.

Modificarea Programului 

„Prima Casă” a fost anun-

ţată de ministrul Finanţelor 

Publice, Darius Vâlcov, în 

luna ianuarie.

„Prima Casă 2015”, mai mare, mai scumpă

Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

Firma care a câştigat lici-

taţia pentru realizarea stu-

diului de fezabilitate a 

variantei de legătură a 

centurii Clujului, Vâlcele – 

Apahida, prin DN1, în 

zona localităţii Mărtineşti, 

cu autostrada Transilvania 

A3, şi-a prezentat ieri, 4 

martie, proiectul.

Constructorii au prezentat 

două posibile variante pentru 

drumul de legătură: una de 5 

şi una de 6 km. Pentru ambe-

le variante există o porţiune co-

mună de drum de circa 2 km.

Traseul de 6 km este chiar 

la intrare lângă lacurile de la 

Mărtineşti spre Comşeşti, iar 

al doilea traseu este la intra-

rea în Tureni. Scopul obiecti-

vului de investiţie este de a 

descongestiona trafi cul rutier 

din municipiile Cluj-Napoca, 

Turda şi Câmpia Turzii prin eli-

minarea trafi cului de tranzit 

de pe teritoriul acestora, de a-

sigurare a unui traseu ce va 

face legătura între Autostrada 

Transilvania A3 si DN1 având 

ca poziţie de început pasajul 

rutier peste Autostrada A3 al 

drumului judeţean DJ 103G.

Firma care a câştigat con-

tractul pentru realizarea stu-

diului de fezabilitate este Ma-

xi Design Bucureşti. Ordinul 

de începere a fost semnat în 

data de 22 februarie şi durea-

ză patru luni.

Costul estimativ al unui ki-

lometru de drum este de apro-

ximativ 2,3 milioane de euro. 

Preţul poate varia pentru că 

nu s-au luat în calcul expro-

pierile sau alte probleme spe-

cifi ce realizării unui drum. Ar-

tera va trece pe un teren ca-

re este în proporţie de 80% al 

primariei din Tureni, iar 20% 

al proprietrilor privaţi.

Drumul va avea 9 m cu o 

bandă de circulaţie pe sens de 

3,5 m. Lăţimea acostamentelor 

este de 1 m, din care lăţimea 

benzilor de încadrare de 0,5 m.

Pentru scurgerea apelor 

pluviale se vor adopta şan-

ţuri de beton trapezoidale pe 

întreaga lungime a proiectu-

lui, iar evacuarea acestora se 

va executa de catre emisarii 

existenţi. Pentru asigurarea 

unui nivel de protecţie cores-

punzător s-au prevăzut para-

peţi de protecţie metalici de 

tip greu, cu nivel de protec-

ţie H1 pe zonele cu înălţimea 

rambleului mai mare de 1,60 

m. Pe zonele cu înălţimea 

rambleului mai mare de 6,0 

m cât şi pe toată zona ram-

pelor podurilor şi pasajelor 

s-au prevăzut parapeţi meta-

lici de tip foarte greu, cu ni-

vel de protecţie H4b. Se vor 

ilumina intersecţiile, poduri-

le şi nodurile rutiere.

Directorul general al 

CNADNR, Narcis Neaga, a 

declarat că întâlnirea cu au-

torităţile de la Cluj are un 

rol benefi c pentru că se evi-

tă posibilele erori pe care 

constructorul le va întâmpi-

na. „O astfel de legătură es-

te foarte importantă pentru 

că descarcă un trafi c de pe 

autostradă. Şi al doilea as-

pect: scoate trafi cul de mar-

furi din localităţi. Ne-am iz-

bit de foarte multe erori de 

proiectare. Am avut de-a fa-

ce cu drumuri care treceau 

prin curtea mănăstirilor, a 

bisericilor sau case de cul-

tură. Durata depinde de ce-

ea ce se găseşte în momen-

tul în care începe lucrarea 

propriu zisă. De aceea am 

făcut referire la o proastă 

pregătire a proiectelor până 

acum pentru că asta s-a în-

tâmplat. Studiile de fezabi-

litate făcute aşa cum au fost 

făcute care au dus la licita-

ţii pentru lucrări, care licita-

ţii pentru lucrări au fost câş-

tigate cu un preţ oarecare, 

iar preţul a început să creas-

că nu din cauza construcţi-

ei efective ci din cauza a ce-

ea ce s-a găsit colateral pe 

aliniament sau amplasament 

sau din cauza solicitărilor 

autorităţilor publice locale. 

Nu a fost o corelare între cel 

care a executat studiul de fe-

zabilitate şi autorităţile pu-

blice, cum s-a întâmplat as-

tăzi aici”, a spus Narcis Ne-

aga. O decizie fi nală asupra 

variantei celei mai optime 

va fi  luată în funcţie de im-

pactul zonal şi o perspecti-

va a dezvoltării regionale.

Termenul de execuţie a lu-

crărilor este de 24 de luni.

CNADNR și „drumurile care 
treceau prin curtea mănăstirilor”
Au demarat lucrările pentru realizarea studiului de fezabilitate pentru drumul care va uni A3 cu DN1.
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Deputaţii PMP au decis, 

ieri, să adere la grupul 

parlamentar Democrat şi 

Popular (fost PP-DD) din 

Camera Deputaţilor, în 

vederea unei acţiuni par-

lamentare comune, fi eca-

re păstrându-şi însă iden-

titatea politică.

„Deputaţii fondatori ai Par-

tidului Naţional Democrat îm-

preună cu deputaţii din ca-

drul PMP au luat decizia să 

acţioneze într-un grup co-

mun. Practic, începând de as-

tăzi 16 deputaţi vor activa în 

cadrul grupului parlamentar 

Democrat şi Popular. Fiecare 

dintre grupuri o să-şi păstre-

ze identitatea, iar motivul 

pentru acre am făcut aceas-

tă asociere în cadrul acestui 

grup constă în o mai bună 

exercitare a mandatului par-

lamentar“, a spus Daniel Fe-

nechiu, deputat PND.

„Vom acţiona la nivel par-

lamentar împreună. În plan 

politic, fi ecare îşi continuă 

drumul său“, a precizat lide-

rul PMP Eugen Tomac.

Grupul Democrat şi Popu-

lar va fi  format din 16 depu-

taţi, din care 6 sunt de la PMP 

şi 10 deputaţi sunt ai PND 

(fost PP-DD).

Deputaţii PMP au aderat la grupul 
Democrat şi Popular (fost PP-DD)

Direcţia Naţională 

Anticorupţie critică decla-

raţiile făcute de premierul 

Victor Ponta cu privire la 

recuperarea prejudiciilor 

de către ANAF.

„Premierul Victor Ponta 

creează o confuzie gravă în 

opinia publică prin aceea că 

pune la îndoială datele pre-

zentate la bilanţul D.N.A, da-

te referitoare la confi scarea şi 

recuperarea de produse infrac-

ţionale, dispuse de instanţe, 

în dosarele penale deferite jus-

tiţiei”, se arată într-un comu-

nicat al DNA.

„În încercarea de a justifi -

ca gradul scăzut de recupera-

re a prejudiciilor, de către 

A.N.A.F. (instituţie afl ată în 

subordinea Guvernului, prin 

Ministerul Finanţelor) premi-

erul Victor Ponta afi rmă că «e 

aşa, o mică păcăleală» faptul 

că A.N.A.F. nu ar recupera de-

cât 10% din prejudiciile con-

statate în dosarele penale, pre-

tinzând că, în realitate, nu ar 

exista hotărâri judecătoreşti 

care să impună această recu-

perare, ci doar sechestre ce nu 

ar putea să angajeze ANAF în 

recuperarea prejudiciilor”, mai 

precizează procurorii antico-

rupţie în comunicatul citat.

DNA precizează că hotărâ-

rile judecătoreşti rămase de-

fi nitive sunt executorii, iar in-

stituţia abilitată să le pună în 

aplicare, în sensul recuperă-

rii efective prejudiciilor este 

A.N.A.F.

„Este adevărat că, în ace-

laşi Raport se precizează, 

într-un paragraf distinct, şi că 

„în 2014 valorile indisponibi-

lizate de DNA au fost de pes-

te 303 milioane euro, ceea ce 

reprezintă de peste 13 ori bu-

getul nostru pentru un an”. A-

ceastă sumă se referă la se-

chestrele aplicate la dosarele 

trimise în judecată şi reprezin-

tă o valoare independentă de 

cea aferentă produselor infrac-

ţionale, constată prin decizii 

judecătoreşti rămase defi niti-

ve, împrejurare pe care orice 

fost procuror o cunoaşte”, se 

mai arată în comunicatul DNA.

Precizările DNA vin în con-

textul în care premierul Vic-

tor Ponta a declarat marţi că 

ideea că ANAF nu este per-

formant în recuperarea preju-

diciilor, invocată la ultimul bi-

lanţ al DNA, a fost „o mică 

păcăleală“.

Critici dure pentru Ponta de la DNA

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Aşa cum ne-am obişnuit, 

în sistemul educaţional se 

fac modifi cări în toiul 

anului şcolar.

Şi anul acesta elevii şi pro-

fesorii vor fi  bulversaţi, pen-

tru că hotărârile judecătoreşti 

se aplică imediat. Astfel că 

implementarea deciziei Cur-

ţii Constituţionale care a ho-

tărât că predarea religiei în 

şcoli nu este obligatorie ar 

putea să se aplice în cursul 

acestei luni. Părinţii mai au 

timp până vineri, 6 martie, 

să decidă dacă vor să-şi în-

scrie copiii la ora de religie.

O „fereastră” în orar?

Parlamentarii au dezbătut 

săptămâna aceasta modifi că-

rile pe care trebuie să le adu-

că Legii Educaţiei în comisii-

le de specialitate, iar săptă-

mâna viitoare va exista şi un 

vot în plen.

Este posibil însă ca oda-

tă cu scoaterea religiei din 

orar anul acesta şcolar ele-

vii să benefi cieze de o „fe-

reastră“. Ministrul Educaţiei 

a declarat zilele trecute că 

aşteaptă să vadă ce spune 

Parlamentul privind ora de 

religie ca să dea o metodo-

logie privind organizarea orei 

de religie.

Pe de altă parte, o altă în-

trebare care se conturează es-

te ce se va întâmpla cu pro-

fesorii de religie, care – mul-

ţi dintre ei – vor rămâne fără 

catedre, în mijlocul anului.

Deputatul liberal Radu 

Zlati, membru în Comisia 

pentru Învăţământ a Came-

rei Deputaţilor spune că es-

te posibil ca elevii să rămâ-

nă cu o oră liberă în orar, da-

că decizia se aplică imediat, 

aşa cum se aplică hotărârile 

judecătoreşti.

Zlati a susţinut că trebuie 

găsită o alternativă pentru cei 

care nu vor dori să participe 

la orele de religie, de exem-

plu să studieze altă discipli-

nă, cum ar fi  etica. „Practic, 

decizia CCR se aplică deja, 

adică cei de la Ministerul Edu-

caţiei au început recensămân-

tul, iar părinţii vor trebui să-şi 

exprime opţiunea”, a spus 

Zlati.

Parlamentarii sunt presaţi să rezolve 
chestiunea religiei ca materie şcolară
Doar o săptămână mai au la dispoziţie parlamentarii pentru a pune în acord decizia Curţii Constituţionale 
privind predarea religiei în şcoli cu Legea Educaţiei.

RADU ZLATI | 
membru în Comisia 
pentru Învăţământ

„Eu ştiu că 
hotărârile 
judecătoreşti 
se aplică pe loc, 
dar probabil că doar 
de la anul viitor 
şcolar se vor 
cunoaşte mai multe 
detalii. Oricum, 
Ministerul va decide 
metodologia.“

Părinţii mai au timp până vineri, 6 martie, să decidă dacă vor să-şi înscrie copiii la ora de religie Curtea Constituţională a de-
cis că obligaţia de a face ce-
rere pentru ca un elev să nu 
participe la ora de religie, 
prevăzută în Legea 
Educaţiei, este neconstituţi-
onală, ofi ciali ai Curţii preci-
zând că, urmare a hotărârii, 
o astfel de solicitare va tre-
bui făcută doar de cei care 
vor să studieze disciplina.

Ce spune CCR
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Un masterand din 

Cluj-Napoca a construit 

trei imprimante 3D cu 

care vrea să realizeze o 

proteză din plastic pen-

tru mână, la un preţ cât 

mai mic. El a făcut deja 

un prototip, care trebuie 

îmbunătăţit, iar apoi 

vrea să vândă protezele 

atât în România, cât şi în 

foste sau actuale zone de 

confl ict.

Eugen Guţiu are 27 de ani 

şi este masterand al Universi-

tăţii Tehnice din Cluj-Napoca 

(UTCN), fi ind pasionat de mic 

de tehnică şi inovaţie. El a re-

uşit să construiască, de la ze-

ro, trei imprimante 3D cu ca-

re printează diverse obiecte 

din plastic.

„Construirea primei impri-

mante a durat şase luni, a fost 

mai complicată calibrarea, iar 

la celelalte a durat mai puţin. 

Piesele le-am comandat din 

Hong Kong şi China, modelul 

fi ind luat de pe un site speci-

alizat. Am construit impriman-

tele de la zero. Cu aceste im-

primante vreau să aduc ceva 

nou pe piaţă, să fac lumea să 

înţeleagă că există ceva mai 

bun decât un strung sau o fre-

ză. Se pot printa piese com-

plexe din plastic la un preţ re-

dus, cum ar fi  jucării, logo-uri 

pentru fi rme, vaze de fl ori, mi-

ci obiecte decorative din plas-

tic, suporturi pentru cărţi de 

vizită”, explică Guţiu.

Imprimanta are o cutie cu 

soft-ul, apoi vine partea de 

alimentare, compusă din do-

uă surse de calculator, cinci 

motoare de mici dimensiuni, 

cabluri, curele de precizie, o 

placă având o rezistenţă care 

se încălzeşte la peste 100 de 

grade şi unde, practic, se prin-

tează produsele de plastic. De 

asemenea, ea dispune de un 

mic ecran unde se afi şează in-

formaţii legate de procesul de 

producţie, temperatura, vite-

za şi durata procesului de re-

alizare a produsului. Pe pla-

că pot intra câte şase obiecte 

de mici dimensiuni.

Eugen Guţiu vrea ca, până 

la sfârşitul anului, să ajungă 

la construirea a 15-16 impri-

mante 3D, de două tipuri, u-

nele mai mici, cu care poate 

să realizeze diverse obiecte 

din plastic, cu lăţime de 18 

centimetri şi o înălţime de 10 

centimetri, şi altele mai ma-

ri, capabile să printeze obiec-

te de 45 de centimetri înălţi-

me şi maximum 19 centime-

tri lăţime.

„Imprimanta mare are o 

rezoluţie de 40 de microni, 

ceea ce înseamnă o precizie 

foarte mare. Materia primă fo-

losită – plasticul – este adu-

să din Lituania”, spune clu-

jeanul.

Visul cel mare al lui Eugen

Visul lui este să realizeze, 

peste doi ani, o proteză de 

mână pentru persoane inva-

lide, care va trebui brevetată 

şi pentru care a realizat un 

prototip. Speră ca proteza să 

o poată vinde la un preţ cât 

mai mic, de circa 800 de lei, 

astfel încât persoanele care 

şi-au pierdut o mână să îşi 

poată permite să o cumpere. 

Preţul estimat este jumătate 

din cel practicat acum pe pia-

ţă pentru o astfel de proteză.

„Eu fac proiectarea pe calcu-

lator în 3D şi printarea produ-

selor. Proiectarea prototipului a 

durat două luni, iar printarea şi 

asamblarea câte trei săptămâni. 

Scopul este să mişcăm fi ecare 

deget şi fi ecare articulaţie cu un 

inel, iar la o rotaţie completă 

efectuată cu cealaltă mână va-

lidă să se închidă articulaţia, ast-

fel încât mâna artifi cială să poa-

tă fi  folosită ca una normală, la 

treburi casnice, la prins o cană, 

la ridicat diverse obiecte până 

la o greutate de 50 de kilogra-

me. Aceasta este varianta mai 

ieftină. Avem o altă variantă, 

mai scumpă, cu senzori mioe-

lectrici, de pe braţ, unde sunt 

şapte grupe de muşchi, de care 

se pot lega aceşti senzori”, ex-

plică Eugen Guţiu.

Prototipul de proteză are 

în componenţă plastic alb pen-

tru antebraţ şi palmă, roşu 

pentru degete şi galben pen-

tru ultima falangă, care con-

ţine şi unghia.

„Am folosit ce plastic am 

găsit şi am scos la impriman-

ta 3D fi ecare bucăţică compo-

nentă. Vor veni pe produsul 

fi nal mai multe gadgeturi, dar 

deocamdată totul e secret. 

Poate va rămâne proteza aşa 

colorată, de ce să fi e toată lu-

mea la fel? Dacă e vorba de 

proteza mâinii unui copil, de 

exemplu, de ce să nu fi e co-

lorată, de ce să nu fi e diferi-

tă?”, spune masterandul.

El îşi propune ca, până la 

sfârşitul acestui an, să fi nali-

zeze o proteză mai simplă, în 

condiţiile în care întâmpină 

unele difi cultăţi tehnice, dar 

are nevoie de doi ani pentru 

fi nalizarea prototipului de pro-

teză mai scumpă, cu senzori 

mioelectrici şi motoraşe, din 

cauza lipsei banilor.

Socoteli de fi nanţare 
şi proiecte de exporturi

„Totul se rezumă la bani, 

la fi nanţarea unui astfel de 

proiect. Pentru prototipul mai 

ieftin, mai avem nişte proble-

me tehnice de rezolvat, astfel 

că am putea fi naliza o astfel 

de mână artifi cială până la 

sfârşitul acestui an. Pentru va-

rianta mai scumpă, ar trebui 

cumpărate motoraşe necesa-

re sistemului de control al 

mâinii, care costă, în total, 

mii de euro. Asta ar duce şi 

la costuri mari ale protezei, 

de aceea m-am gândit să con-

cep un motoraş nou, inova-

tor, a cărui proiectare şi rea-

lizare durează, dar am redu-

ce costurile fi nale”, spune el.

Clujeanul se gândeşte să 

îşi vândă proteza, după fi na-

lizare, atât în România, per-

soanelor care au avut acciden-

te de muncă şi şi-au pierdut 

o mână, dar şi în străinătate.

„Ar fi  o variantă să expor-

tăm aceste proteze, de aceea 

încercăm să obţinem un preţ 

cât mai mic de realizare, în 

special în ţări unde au fost sau 

sunt zone de confl ict şi unde 

sunt persoane invalide, care 

şi-au pierdut o mână în urma 

exploziei unei mine, de exem-

plu”, menţionează Guţiu.

Mărţişoare 3D, de sezon

Până la realizarea protezei 

pentru mână, Eugen Guţiu 

profi tă de luna martie pentru 

a realiza şi vinde mărţişoare 

3D cu trei lei bucata, dar are 

şi alte comenzi de produse.

Durata de execuţie a unei 

vaze cu o înălţime de 20 de 

centimetri este de 17 ore, iar 

a unui mărţişor tridimensio-

nal de circa 18 minute.

„Am o comandă pentru di-

nozauri din plastic, la 160 de 

lei bucata, vaze de fl ori, dar 

şi suporturi pentru cărţi de vi-

zită, la 45 de lei bucata”, spu-

ne Eugen Guţiu.

Prezentarea celor trei im-

primante 3D a avut loc la In-

cubatorul de Afaceri din Par-

cul Industrial Tetarom I din 

Cluj-Napoca.

Nasc şi pe internet inventatori de seamă !
Un masterand clujean a construit imprimante 3D, cu care vrea să realizeze o proteză pentru mână.

EUGEN GUŢIU | 
inventator

„Imprimanta 3D 
printează obiecte 
din plastic strat cu 
strat, fi ecare strat 
măsurând 0,25 
milimetri. Se face 
întâi exteriorul, 
după care se umple 
interiorul“
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Eugen Guțiu prezintă prototipul protezei medicale realizate cu ajutorul unei imprimante 3D

Imprimantele 3D construite de Eugen Guțiu sunt expuse în cadrul Incubatorului de Afaceri din Parcul Tetarom I

Camera Deputaţilor a res-

pins, ieri, legile privind 

comunicaţiile electronice 

şi securitatea cibernetică, 

care fac parte din pache-

tul legilor „Big Brother”, 

declarate neconstituţiona-

le de către Curtea 

Constituţională.

Legea privind comunicaţi-

ile electronice a fost respinsă 

cu 286 voturi "pentru" şi 2 

abţineri, iar legea securităţii 

cibernetice a fost respinsă cu 

287 voturi "pentru" şi 4 abţi-

neri.

Deputaţii au reexaminat le-

gea pentru completarea Ordo-

nanţei de urgenţă a Guvernu-

lui nr. 111/2011 privind comu-

nicaţiile electronice, ca urma-

re a Deciziei Curţii Constitu-

ţionale nr. 461 din 16.09.2014.

Curtea Constituţională a 

constatat că dispoziţiile legii 

nu au un caracter precis şi 

previzibil, iar modalitatea 

prin care sunt obţinute şi sto-

cate datele necesare pentru 

identifi carea utilizatorilor ser-

viciilor de comunicaţii elec-

tronice pentru care plata se 

face în avans, respectiv a uti-

lizatorilor conectaţi la punc-

te de acces la internet nu re-

glementează garanţii sufi ci-

ente care să permită asigura-

rea unei protecţii efi ciente a 

datelor cu caracter personal 

faţă de riscurile de abuz, pre-

cum şi faţă de orice accesa-

re şi utilizare ilicită a acestor 

date. Avocatul Poporului a 

sesizat în acest caz Curtea 

Constituţională.

Legea securităţii ciberneti-

ce a fost declarată, de aseme-

nea, neconstituţională de că-

tre Curtea Constituţională, ca-

re a considerat neconstituţio-

nale prevederi precum desem-

narea SRI ca autoritate naţio-

nală în domeniul securităţii 

cibernetice, lipsa garanţiilor 

legale aferente (autorizarea 

de către o instanţă judecăto-

rească) respectării obligaţiei 

deţinătorilor de infrastructuri 

cibernetice de a permite ac-

cesul reprezentanţilor autori-

tăţilor competente la datele 

deţinute. Un grup de parla-

mentari PNL a sesizat Curtea 

cu privire la neconstituţiona-

litatea acestei legi.

Reprezentanţii grupurilor 

PNL, PSD şi Democrat şi Po-

pular au susţinut că aceste legi 

încălcau drepturile cetăţenilor 

la libertate, la viaţă privată.

„Posibilitatea dată opera-

torilor de telefonie mobilă de 

a reţine date încalcă dreptul 

la viaţa privată. Se transfor-

mau toate persoanele în per-

soane susceptibile de a comi-

te infracţiuni”, a afi rmat de-

putatul PNL Daniel Iane.

„Avem nevoie de legea se-

curităţii cibernetice, dar nu 

trebuie să aducem atingere 

drepturilor şi libertăţilor cetă-

ţenilor”, a spus şi deputatul 

PSD Sorin Iacoban.

Deputații au aruncat legile „Big Brother” la coșul de gunoi
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ P.F. vând URGENT apartament 
în Mănăștur, str. Mehedinţi nr. 
66-68, D2, sc. 1, et. 3, ap. 13, 4 
camere decomandate, geamuri 
termopan, parchet melaminat, 2 
băi, gresie, faianţă, ușă metalică 
la intrare, beci. Preţ negociabil. 
Inf. și relaţii sulimentare la tel. 
0748-089138. (2.5)

¤ P.F. vand apartament 
excepțional, cu 3 camere, con-
fort, pe str. Tulcea. Inf. la telefon 
0743-996005. (3.7)

¤ Vând apartament cu 2 camere, 
ultracentral, supr. 70 mp, etaj 1, în 
vilă cu 8 apartamente, înalt, spaţi-
os, luminos, C.T. nouă, fi nisat, 
vis-à-vis de Medicala III, str. Croito-
rilor, cu grădină și parcare, excepţi-
onal pentru cabinet medical, notar, 
avocatură, birouri, dar și pentru lo-
cuit preţ, preţ 78000 euro. Inf. la 
tel. 0745-429546. (7.7)

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

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

CASE/CABANE

¤ Vând ap. cu 2 camere, confort, 
et. ¼, curte mare, central. Inf. su-
plimentare la tel. 0264-431115. 
(2.5)

¤ Vând casă în zonă rezidenţială, 
în cart. Borhanci, Aleea Violetelor 
nr. 1, teren în supr. de 607 mp, 
la parter, living, bucătărie, baie, 
WC, cămară, terasă, la etaj 3 ca-
mere, balcon, terasă, hol, baie, 
WC. Inf. la tel. 0264-550331 sau 
0725-442163. (2.5)

¤ Vând casă în comuna Câţcău, jud 
Cluj, 4 camere, șură cu 2 grajduri, 
bucătărie de vară, coteţe și anexe, 
curte, grădină, acces la toate utili-
tăţile, cu sau fără 4 ha teren agri-
col. Inf. și relaţii suplimentare la tel. 
0746-297102. (2.5)

¤ Vând casă cu 3 camere, bucă-
tărie, baie, antreu, supr. 78 mp, 
ușă, geamuri termopan, gresie, 
faianţă, pod, pivniţă, fi legorie, 
grădină 1400 mp, la 13 km de 
Cluj, zonă frumoasă, liniștită, 
aproape de mijloacele de trans-
port, acte în regulă. Inf. și relaţii 
la tel. 0726-759145. (2.5)

¤ Vând cabană la Valea Ierii, cu 3 
dormitoare, supr. 72 mp, grădină 
și teren, C.F. actualizat. Inf. supli-
mentare la tel. 0747-700044. (2.5)

¤ Cumpăr casă veche cu suprafa-
ţă mică de teren sau spaţiu co-
mercial. Aștept oferte la tel. 
0740-876853. (2.5)

¤ Cumpăr casă/vilă, singur în 
curte, în zona Grigorescu (P-ţa 14 
iulie, Donath, E. Grigorescu, O. 
Goga), Gheorgheni (Arieșului, Ar-
telor, V. Lupu, T. Ionescu, Albinii), 
Bulgaria (P-ţa 1848, Clujana), su-
prafaţa utilă între 100-150 mp, 

pod, garaj, teren sau grădină 
min. 400 mp, front minim de 16 
m, aproape de mijloacele de 
transport în comun. Tel. 
0748-111295. (2.5)

¤ Vând casă în Someșeni, 3 ca-
mere, bucătărie, C.T., demisol, 
deshidere 22 m, preţ 140000 eu-
ro. Accept schimb cu ap. cu 2 ca-
mere sau construcţia unei vile 
sau mansardare, variante cu dife-
renţă de preţ, zonă centrală, 
aproape de mijloacele de trans-
port (50 m). Aștept oferte la tel. 
0752-372357. (3.7)

¤ Vând casă cu 1 cameră, bucătă-
rie, baie, 40 mp + 200 mp curte, 
în Cluj-Napoca, str. Bulgarilor 
13/A, singur în curte. Inf.suplimen-
tare la tel. 0748-127960. (3.7)

¤ Vând casă + teren de 6,8 ari, 3 
camere, bucătărie, demisol, gaz, a-
pă, cu C.T., canalizare, preţ 140000 
euro sau schimb cu ap cu 2 camere 
în Mărăști. Inf. și relaţii suplimenta-
re la 0752-372357. (3.7)

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informații la 0722-275170.

TERENURI

¤ Vând teren intravilan în Mări-
șel, supr. 12200 mp, front la 
drum principal 90 m, curent elec-
tric, apă, carte funciară, preţ 10 
euro/mp. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0744-653097. (3.7)

¤ Vând teren în supr. de 18100 
mp, front 280 m la șoseaua euro-
peană E60, situat la intrarea Tur-
da-Dăbăgău, vis-à-vis de Căminul 
de vârstnici Sfânta Sava, teren 
compact, curent electric, carte 
funciară, poziţie și locaţie foarte 
bună pentru construcţie de anver-
gură, preţ 17 euro/mp. Inf. la tel. 
0744-653097. (3.7)

¤ Cumpăr teren însupr. de 500 
mp pentru construcţie vilă, sau 
de 1500 mp pentru construcţie 
case înșiruite, liber sau cu casă 
demolabilă, în zona Grigorescu 
(P-ţa 14 Iulie, E. Grigorescu, Do-
nath, O. Goga), Gheorgheni 
(Arieșului, Artelor, V. Lupu, T. Io-
nescu, Albinii), Bulgaria (P-ţa 
1848, Clujana), front min. 16 m, 
aproape de mijloacele de trans-
port în comun. Tel. 
0748-111295. (3.8)

¤ P.F. vînd teren arabil în supr. 
de 5700 mp, în hotarul comunei 
Mihai Viteazul, jud. Cluj. Inf. su-
plimenatre la tel. 0720-041143, 
după ora 16.00. (7.7)

¤ P.F. vând teren pentru construc-
ţii în Cluj-Napoca, cart. A. Mure-
șanu, str. Becaș nr. 34, supr. 
3900 mp, cu front de 19,5 m și 
200 m lungime, cu C.F. + C.U., 
P+2 sau case înșiruite, cu toate 
utilităţile pe teren, preţ negocia-
bil. Inf. suplimentare la tel. 
0741-100529. (7.7)

¤ Vând teren pentru construcţie 
casă, situat în Cluj-Napoca, str. 

Braduţului nr. 32, în suprafaţă de 
600 mp, extras C.F., utilităţi, ca-
dastru. Inf. și relaţii suplimentare 
la tel. 0744-636473. (7.7)

¤ Vând teren pentru construcţii 
3000 mp și 7500 mp, pe str. Gabor 
Aron, și de 1060 mp, pe E. Cioran, 
toate în cart. Mănăștur, cu acte în 
regulă. Inf. și relaţii suplimentare la 
tel. 0748-193982. (7.7)

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

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

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

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

Tureni. Exclus agenţii.

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

¤ Vând teren, suprafaţă: 4000 
mp, cu toate utilităţile la stradă 
(16 km de Cluj) – Vechea Deu-
şu, intravilan, zonă liniştită. 
Preţ – 18 Euro mp. Informaţii 
telefon: 0722-990855.

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

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

Informaţii la tel. 
0740-107062.

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

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

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

Sibiu, lângă motelul Dracula, 
intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 
24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

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

SCHIMBURI

¤ Familie tânără, schimbă gasoni-
eră Mănăștur-zona Billa, aproape 
de mijloacele de transport, proas-
păt renovat, utilat, mobilat cu a-
partament, zona Billa-Mănăștur, 
Grigorescu, Plopilor. Fără agenţii! 
Sunaţi la tel. 0740-092288 sau 
0746-279924. (4.7)

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

în Cluj-Napoca.
Exclus agenţii.

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

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ P.F. închiriez ap. cu 4 camere, 3 
dormitoare, sufragerie, bucătă-
rie, 2 băi, 2 balcoane, fi nisat, 
C.T., mașină de spălat, mobilat, 
termopane, parchet, loc de par-
care, et. ¾, str. Gh. Lazăr nr. 9, 
preţ 500 euro. Inf. și relaţii supli-
menatare la tel. 0752-238860. 
(4.7)

SPAŢII

¤ Ofer pentru închiriere garaj din 
beton, afl at în curtea blocului din 
str. Fântânele nr. 5, vis-à-vis de 
Institutul de Chimie, cart. Grigo-
rescu. Inf. la tel. 0364-404101 
sau 0771-382360. (6.7)

LOCURI DE MUNCĂ

Primăria comunei Jucu 
organizează concurs de 
angajare personal 
contractual pentru 
următoarele posturi:

- Inspector administrare 
domeniu public și privat – 1 
post

- Șofer – 1 post

Condiţii de participare la 
concurs:
Pentru postul de inspector 
administrare domeniu 
public şi privat;
¤ Diplomă de licenţă, 
cunoștinţe operare PC, cazier 
judiciar, adeverinţa 
medicală, C.V.

Pentru postul de şofer:
¤ Să deţină permis de 
conducere de șofer 
profesionist, categoria: B, C, 
cazier judiciar, diplomă/
certificat de studii, 
adeverinţă medicală și C.V.

Dosarele candidaţilor se vor 
depune la sediul Primăriei 
comunei Jucu, localitatea 
Jucu de Sus nr. 112, comuna 
Jucu, Judeţul Cluj, până la 
data de 6 aprilie 2015, ora 
14.

Selectarea dosarelor se va 
face în data de 10 aprilie, 
ora 10, la sediul Primăriei 
comunei Jucu.

Proba scrisă va avea loc în 
data de 14 aprilie 2015, ora 
10, la sediul Primăriei 
comunei Jucu.

Interviul va avea loc în data 
de 16 aprilie 2015, ora 10.

Relaţii suplimentare la 
telefon nr. 0264233084, 
persoană de contact Anitas 
Manita. (1.1)

Firmă de curăţenie, angajăm

OPERATORI CURĂŢENIE şi 
RESPONSABIL 

COORDONARE ECHIPĂ 
CURĂŢENIE, în centrul 

comercial din Cluj Iulius 
Mall.

Tel. 0728-999.187. (2.4)

¤ Caut de lucru în domeniul la-
borator-cofetarie sau la bucătă-
rie, dețin diplomă de califi care în 
aceste domenii. Ofer și rog serio-
zitate. Aștept oferte la tel. 0757-
746700.
¤ Caut loc de muncă ca și inspec-
tor SSM sau lucru în domeniul bi-
roticii sau a secretariatului. Rog 
să mă contacţi prin sms 
0748-945449. (5.7)

¤ Angajăm personal curăţenie 
pentru magazin. Salariu minim 
pe economie + bonuri de masă. 
Pentru informaţii sunaţi la 
0786-365375. (7.12)

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

Angajez femeie serioasă 
pentru îngrijire doamnă 

vârstnică, în Turda. 
Program de lucru între 

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

¤ Caut de lucru în domeniul 
gastronomiei, part-time (în zile-
le libere), experienţă în dome-
niu. Cer şi ofer seriozitate. Rog 
sunaţi la tel. 0745-802150.
¤ Tânără, caut loc de muncă 
part-time, în domeniul contabili-
tate primară, cunoștinţe WIN-
MENTOR. Sunaţi la tel. 
0745-430079.

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

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

SERVICII

¤ Tineri căsătoriţi, serioși, îngri-
jim o persoană contra locuinţă în 
Cluj-Napoca Sunaţi la tel. 
0740-876853. (6.7)

¤ Reparaţii la domiciliul clientu-
lui: frigidere congelatoare, vitrine 
frigorifi ce, în Cluj-Napoca, redu-
ceri pentru pensionari și studenţi. 
NON-STOP! în tot judeţul. Inf. și 
relaţii suplimentare la tel. 
0755-367251. (6.7)

¤ Pensionar, execut croitorie de 
lux pentru bărbaţi, ultima modă, 
pentru toate vârstele, costume 
de mire, fracuri, blezere, etc., fac 
și transformări. Execuţie ireproșa-
bilă, tarif accesibil. Fost maistru 
specialist la “Casa de Modă”. Inf. 
la tel. 0364-882575. (5.9)

¤ Fac menaj, ajutor în casă, con-
tra chiriei, pentru o persoană ca-
re necesită acest ajutor. Sunaţi la 
tel. 0758-513864. (6.7)

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

INVITAŢIE

Firma germană Fitline, îşi 
extinde în premieră 

activitatea în România şi 
caută parteneri!

Vă invităm cu drag la o 
prezentare de afaceri 

inedită, susţinută de Guido 
Buch – director de vânzări 

și Annette Bischoff – EVP al 
FITLINE INTERNATIONAL.

Nu lipsi! Poate fi 
oportunitatea vieţii tale!

Evenimentul va avea loc în 
Cluj-Napoca, sâmbâtă, 7 
martie, la Hotel Opera 

Plaza, din str. Traian 
Moșoiu nr. 10.

Inf. la tel. 0722-788947. 
(1.2)

CURSURI

¤ Participă la curs și câștigă 
BANI! Curs montator tâmplărie 
aluminiu pentru șomeri. Primești 
200 lei la terminarea cursului (2 
săptămâni) + posibilitate angaja-
re. Informaţii la tel. 0771-705394 
/ rotraining@edurom.ro. (1.3)

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

¤ Vând CART, 270 cmc, stare per-
fectă. Inf. și relaţii la tel. 
0740-876853. (6.9)

¤ Vine primăvara! Ofer spre vân-
zare moped cu motor de 50 cmc, 
în patru timpi, patru viteze și pu-
ţin rulat, ideal pentru tineret. Inf. 
la tel. 0723-064864. (6.7)

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

PIESE AUTO

¤ Vând set motor pentru “Dacia 
1300” și alternator nou de 12 V, 
în stare bună. Relaţii la tel. 
0746-297102. (6.7)

UZ CASNIC

¤ Vând sobă teracotă, culoare ma-
ro, la opt rânduri, cu ușa metalică. 
Inf. la tel. 0264-593488. (2.5)

¤ Vând aspirator modern, mic, 
ROMBAT, cu consum de energie 
elecrică scăzută, preș 80 RON. 
Inf. suplimentare la tel. 
0748-945449 sau prin e-mail la 
zselenszki@yahoo.com. (5.7)

¤ Vând cazan de baie din cupru, 
de 100 l, preţ 500 RON. Inf. la 
tel. 0746-297102. (6.7)

¤ Vând ambreaj strung și pietre 
de polizor de diferite mărimi. Su-
naţi la tel. 0746-297102. (6.7)

¤ Vând circular pentru tăiat lemne, 
cu pânză de rezervă de Ø 375 mm. 
Inf. la tel. 0746-297102. (6.7)

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

MOBILIER

¤ Vând canapea ”Madrigal” și su-
fragerie ”Mona”, ambele cu 
sculptură. Inf. suplimentare la tel. 
0751-271474. (6.7)

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

mentare la tel. 0264-454257 sau 
0749-041124. (6.7)

¤ Vând dulap cu trei uși, corp 
deasupra, tot cu trei uși, și un col-
ţar de bucătărie. Preţ negociabil. 
Informaţii suplimenatre la tel. 
0741-028813 sau 0364-418678, 
după ora 17. (7.7)

¤ Vând canapea de două per-
soane + două fotolii pe rotile, 
ambele din burete. Sunaţi la tel. 
0364-418678, după ora 17 sau 
0741-028813. (7.7)

ELECTRO

¤ Vând Ph α termperature me-
tru digital portabil. Inf. la tel. 
0744-479172 sau 0374-930918. 
(2.5)

¤ Vând foarte ieftin: contactori în-
tre 10-400 A, ISOL-uri de 16-630 
A, stea triunghi 63 A, AC 3, 40 A, 
motoare mici de 0,55-0,75/1500; 
1,5/1000, de 380 V, manometru 
cu contact 0-600 bari. Inf. tel. 
0722-886013. (2.5)

¤ Vând întrerupătoare de Al-3, 
10, 16, de 63 A. Inf. la tel. 
0746-297102. (6.7)

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

MEDICALE

¤ Vând aparat de făcut bule de 
aer, în cadă de baie, pentru hidro-
masaj terapeutic. Inf. suplimenta-
re la tel. 0723-064864. (2.5)

DIVERSE

¤ Vând trei covoare de 3 x 25, 
din care unul de lână, preţ nego-
ciabil. Aţtept telefoane la 
0264-591965. (2.7)

¤ Vând barcă pneumatică “Say-
lor”, de 3 persoane, cu accesorii, 
fund “Tego”, 2 beţe de pescuit te-
lescopice, compozit 3,5 m, putere 
80-150 gr; un băţ de 2,40 m 
-15-15 gr din două părţi “Shima-
no” și unu de 3 m – 40-80 gr, din 
două segmente “Silstar”, ambelel 
composit. Inf. la tel. 0744-479172 
sau 0374-930918. (2.7)

¤ Vând ţuică de prune de calitate, 
pentru consumatori pretenţioși, 
preţ 40 RON. Inf. la tel. 
0744-485224 sau 0264-440637. 
(2.7)

¤ Ieftin! Vând tanc răcitor lapte, 
din inox, digital mono/trifazat, 
300/700 litri, garanţie. Sunaţi la 
tel. 0747-700044. (2.5)

¤ Cumpăr puncte ANRP. Tel. 
0745-897813. (25.28)

¤ Vând suc de mere natural, cu 
pulpă, din mere provenite din 
pomi netrataţi, fără zahăr şi 
conservanţi (recipient de 2 l).
Preţ 8,5 RON/l.
Sunaţi la tel. 0758-356073.
¤ Vând toaletă ecologică portati-
vă, de 20 de litri,. Informatii la tel. 
0740-542305, între orele 18-20.

COLECŢIONARI

¤ Cumpăr orice fel de obiect pe 
care scrie ”Malboro” (tabachere, 
scrumiere, genţi, șepci, brichete, 
brelocuri). Aștept oferte serioase 
la tel. 0749-174082. (2.5)

¤ Cumpăr cărţi tehnice, emble-
me, brelocuri, cu următoarele au-
totursme: Oltcit, Trabant, Dacia, 
ARO sau camioane românești. 
Sunaţi la tel. 0749-174082. (2.5)

¤ Vând pentru colecţionari tensi-
ometru cu mercur. Sunaţi la tel. 
0723-064864. (6.7)

MATRIMONIALE

¤ Aș dori să cunosc o persoană 
din zodia berbec. Eu, din 1971, 
aspect fi zic plăcut. Aștept detalii, 
oră și loc de întâlnire la nr. tel. 
0748-945449. (5.7)

NOTIFICARE

¤ Insolvenţa SM SPRL, în calitate 
de lichidator judiciar al S.C. MI-
ROSOF S.R.L. Cluj-Napoca, notifi -
că deschiderea procedurii simpli-
fi cate de insolvenţă, conform În-
cheierii civile nr. 3336/2014 din 
15.12.2014, pronunţată de Tri-
bunalul Specializat Cluj, în dosar 
nr. 1400/1285/2014. Termen 
pentru depunerea cererii de ad-
mitere a creanţei 02.02.2015. 
detalii la tel./fax 0261-770086. 
(1.1)

PIERDERI

¤ Pierdur certifi cat constatator nr. 
36193/18.06.2014 al S.C. GTA 
PERFORMANCE S.R.L., cu 
J12/1964/2014, C.U.I. 
33293225. Se declară nul. (1.1)

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

Panglica lui Moebius, de Răzvan Mureşan
Vineri, 6 martie, ora 19.00

My Fair Lady, de Frederick Loewe
Duminică, 8 martie, ora 18.30

Concert simfonic
Vineri, 6 martie, ora 19.00

Teatrul Naţional

Opera Naţională

Colegiul Academic

Teatrul Maghiar de Stat

 
ASTĂZI LA TV

TVR 1

12:20 Discover România
12:30 Tribuna partidelor parla-
mentare (emis. info.)
13:00 De joi până joi (emis. mag.)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
14:55 Clubul celor care muncesc 
în România (rep., episodul 9)
15:30 Akzente (program cult.) 
16:50 Opinii fi scale (emis. info.)
17:00 Interes general (talk show)
18:00 Lozul cel mare
18:35 Clubul celor care muncesc 
în România (rep., episodul 9)
18:45 Bărbatul de la Hotelul Ritz 
(mini-s., episodul 4)
19:40 Sport
19:59 Telejurnal (emis. info.)
20:55 Clubul celor care muncesc 
în România (rep., episodul 9)
21:00 Vorbește liber! (emis. info.)
22:00 Biziday (2013, talk show)
22:50 Starea naţiei (reality show)
23:50 Maradona by Kusturica 
(spa.-fra., 2008, f. doc.)

ANTENA 1

12:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) (live) - Sezonul 4
13:00 Observator (emis. info.) 
14:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) (live) - Sezonul 4
16:00 Observator (emis. info.) 
17:00 Acces direct (talk show) 
19:00 Observator (emis. info.) 
20:00 Observator special
20:30 Burlacul V (reality show)
23:00 Un show păcătos (div.)

PRO TV

12:00 Trandafi rul negru (tur., 
2013, s. dr.) (reluare)
13:00 Știrile Pro TV
14:00 Sunt celebru, scoate-mă 
de aici! (2015, divertisment)
16:00 Puterea destinului (tur., 
2006, s. dr.) (reluare)
17:00 Știrile Pro TV
17:30 La Măruţă (divertisment)
19:00 Știrile Pro TV
20:00 Sunt celebru, scoate-mă 
de aici! (2015, divertisment)
21:30 Fotbal Cupa României: Pe-
trolul - Steaua
23:30 Știrile Pro TV

PRIMA TV

12:30 Salvaţi iubirea (s. dr., epi-
sodul 4) (reluare)
14:00 Jurnalul STV Junior (emis. 
info., episodul 1) (reluare)
14:30 Teleshopping (promo)
15:00 Imagini incredibile din lu-
me (s. reality show, episodul 11)
15:30 Cireașa de pe tort (gas-
tro-reality, sezonul 14, episodul 4)
16:30 Focus (emis. info.)
17:00 Mondenii (2006, divertis-
ment, sezonul 11, episodul 13)
17:30 Trăsniţii (s. com., sezonul 
24, episodul 7) (reluare)
18:00 Focus (emis. info.)
19:30 Cireașa de pe tort (gas-
tro-reality, sezonul 14, episodul 5)
20:30 Amprenta morţii 
(sua-engl.-ger., 2004, acţiune)
22:30 Trăsniţii (s. com., sezonul 
24, episodul 8)
23:00 Focus din inima României 
(emis. info., episodul 32)
23:30 Click! (2014, mag. li-
fe-style, episodul 36)

KANAL D

12:30 Știrile Kanal D (emis. info.)
13:30 Te vreau lângă mine 
(2010, reality show)
16:00 Teleshopping (promo)
16:45 Teo Show (divertisment)
18:45 Știrea zilei (emis. info.)
19:00 Știrile Kanal D
20:00 Yaman (2013, s. com.)
23:00 WOWbiz (2012, divertis-
ment)

LOOK TV

13:00 Tonik Show (2012, diver-
tisment) (reluare)
14:00 Un show cu gust
16:00 Liga Magazin (emis. 
mag.) (reluare)
17:00 Fotbal Look (2012, emis. 
sport) (live)
18:30 Argentina. Din Istorie și 
din Amintiri
19:00 Carnavalul de la Venţia
19:30 Știri Look TV (emis. info.) 
20:00 Faci pariu? (emis. info.) 
21:00 Celebrity (2012)
22:00 Tonik Show (2012, div.)
23:00 Cenzurat! (2013, divertis-
ment)

Cea mai mare gamă de băuturi

Preţuri promoționale

Oferte speciale pentru nunţi, 
onomastici, botezuri, evenimente.

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

Cluj-Napoca
Str. Partizanilor 

nr. 120

CONTACT:
e-mail: servicetransauto@yahoo.com

0729.308.116

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

Văduva Karnyó și cei doi zburdalnici, de Csokonai 
Vitéz Mihály

Vineri, 6 martie, ora 20.00

ANUNŢ DE ANGAJARE

PRIMĂRIA VAD, Judeţul Cluj,

Organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de 
Referent (personal contractual, studii medii, cu atribuţii de 
agent de turism, fără condiţii de vechime), care va face parte 
din compartimentul dezvoltare locală – SVSU – Urbanism.

Dosarele se pot depune pănă la data de 26.03.2015, 
ora 14.00, la sediul Primăriei Vad, la Secretarul Comunei 
Vad, d-na Daniela Sfîrloagă.

După selectarea dosarelor, susţinerea probelor va avea 
loc la sediul Primăriei Vad (str. Principală, nr. 146):

- Proba scrisă în data de 31.03.2015, ora 10.00
- Interviul în data de 01.04.2015, ora 10.00
Relaţii suplimentare și bibliografi a se pot obţine la sediul 

Primăriei Vad, nr. 146, jud. Cluj sau la numărul de telefon 
0264-225201.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Primăria comunei Jucu organizează concurs de angajare 
personal contractual pentru următoarele posturi:

• Inspector administrare domeniu public şi privat – 1 post
• Şofer – 1 post

Condiţii de participare la concurs:

Pentru postul de inspector administrare domeniu public 
şi privat: Diplomă de licenţă, cunoștinţe operare PC, cazier 
judiciar, adeverinţă medicală, C.V.

Pentru postul de şofer: Să deţină permis de conducere 
de șofer profesionist, categoria : B, C, cazier judiciar, diplomă/
certifi cat de studii, adeverinţă medicală și C.V.

Dosarele candidaţilor se vor depune la sediul Primăriei 
comunei Jucu, localitatea Jucu de Sus nr. 112, comuna 
Jucu, Judeţul Cluj, până la data de 6 aprilie 2015 ora 14.

Selectarea dosarelor se va face în data de 10 aprilie, ora 
10 la sediul Primăriei comunei Jucu.

Proba scrisă va avea loc în data de 14 aprilie 2015 ora 
10 la sediul primăriei comunei Jucu.

Interviul va avea loc în data de 16 aprilie 2015 ora 10.
Relaţii suplimentare la telefon nr. 0264-233084, persoana 

de contact Anitas Manita.

LICITAŢIE PUBLICĂ

CITR SPRL, Cluj-Napoca, Dorobanţilor, nr. 48, etaj 6, 
lichidator judiciar a SC CARTIMPEX SA -în faliment- Cluj-
Napoca, str. Universităţii, nr. 1, ap. 5, CUI RO201543, 
J12/1381/1991, organizează licitaţie publică pentru 
valorifi carea unor bunuri mobile constând din mobilier și 
stocuri, preţ de strigare 3088lei plus TVA.

Licitaţia va avea loc în 12.03.2015, ora 14:00, la sediul 
lichidatorului. În cazul neadjudecării se vor organiza licitaţii 
noi în data de 19.03.2015, 26.03.2015, 02.04.2015 în 
aceiași condiţii, locaţie și oră.

Caietul de sarcini poate fi  achiziţionat la sediul lichidatorului.
Cei interesaţi pot obţine date suplimentare la tel. 0737 

888997 sau pe www.citr.ro, cod anunt CIT1690.
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Organizăm:

Nunţi,
Botezuri,
Petreceri,

Conferinţe,
Mese festive,
Aniversări,

Comemorăriwww.casauniversitarilorcluj.ro

0744 251 471

Cabinet veterinar

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

Republica Moldova a 

început miercuri importul 

de gaze naturale din 

România prin gazoductul 

Iaşi-Ungheni, construit cu 

susţinerea fi nanciară a 

Uniunii Europene, a 

anunţat Ministerul 

Economiei de la Chişinău 

într-un comunicat.

Conform contractului sem-

nat în decembrie 2014, Repu-

blica Moldova va primi pe par-

cursul anului 2015 peste un mi-

lion de metri cubi de gaze, la 

un preţ de 1.010 RON/mia de 

metri cubi, relatează Agerpres.

Ministrul adjunct al econo-

miei de la Chişinău, Valeriu Tri-

boi, citat în comunicatul men-

ţionat, a apreciat că importuri-

le de gaze naturale din Româ-

nia constituie un pas important 

în procesul de aplicare a stra-

tegiei guvernului Republicii 

Moldova în privinţa conectării 

la piaţa energetică a Uniunii 

Europene, care oferă cele mai 

bune soluţii pentru consolida-

rea securităţii energetice a sta-

tului moldovean.

Potrivit lui Triboi, guver-

nul Republicii Moldova con-

sideră că gazoductul Iaşi-Un-

gheni este un proiect care ne-

cesită continuitate, deoarece 

va permite, într-un fi nal, atât 

diversifi carea surselor de asi-

gurare a pieţei energetice a ţă-

rii, cât şi micşorarea pe viitor 

a preţului la gaze pentru con-

sumatori.

„Desigur, astăzi, când ga-

zoductul este până la Ungheni 

şi avem un contract de import 

doar de un milion de metri 

cubi, este prematur să vorbim 

despre implementarea acestor 

obiective. Dar, după aducerea 

gazoductului până la Chişinău, 

unde se afl ă circa 60% din 

consumatorii de gaze din ţa-

ră, obiectivul dat este unul re-

alizabil şi atractiv din punct 

de vedere economic”, a subli-

niat ministrul moldovean.

Moldova a început importul de gaze naturale din România

Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

Anchetatorii care lucrea-

ză la cazul asasinării opo-

zantului rus Boris Nemţov 

verifi că mai mulţi sus-

pecţi, a anunţat directorul 

Serviciului Federal de 

Securitate (FSB), 

Aleksandr Bortnikov.

„Întotdeauna avem sus-

pecţi”, a declarat ieri Bort-

nikov, informează Mediafax.

Boris Nemţov, în vârstă de 

55 de ani, care a ocupat pos-

turi guvernamentale impor-

tante în timpul preşedintelui 

Boris Elţîn şi a devenit ulteri-

or lider al opoziţiei, a fost îm-

puşcat mortal vineri noaptea, 

în centrul Moscovei.

Potrivit Comitetului rus de 

anchetă, asasinarea politicia-

nului ar putea fi  o încercare 

de destabilizare a situaţiei po-

litice din Rusia.

Anchetatorii iau în calcul 

posibilitatea ca asasinatul să 

aibă legătură cu ameninţările 

primite de Nemţov pentru po-

ziţia adoptată faţă de atacul te-

rorist de la redacţia revistei fran-

ceze Charlie Hebdo, sau cu con-

fl ictul din Ucraina. Afacerile 

politicianului sau un atac legat 

de viaţa sa privată sunt de a-

semenea luate în considerare.

Preşedintele rus Vladimir 

Putin a promis că autorităţile 

vor face totul pentru a-i pe-

depsi pe cei responsabili de 

organizarea crimei.

Autoturismul Ford Mondeo 

de culoare albă căutat în legă-

tură cu asasinarea opozantu-

lui rus Boris Nemţov era folo-

sit ilegal ca taxi de un angajat 

guvernamental, relatează agen-

ţia LifeNews, citată de Sput-

nik în pagina electronică.

Presa rusă a relatat mier-

curi că autorităţile caută un 

vehicul care ar aparţine Mi-

nisterului de Finanţe, în le-

gătură cu investigaţia în ca-

zul asasinării lui Boris Nem-

ţov. Vehiculul a fost înregis-

trat de camerele de suprave-

ghere de la Kremlin în timp 

ce circula pe podul Bolşoi 

Moskvoreţki de trei ori în de-

curs de o oră.

Serviciul de presă al Minis-

terului de Finanţe a confi rmat 

că autoturismul Ford Mondeo 

de culoare albă aparţine unei 

companii care oferă servicii 

agenţiilor guvernamentale ru-

se, inclusiv Ministerului de 

Finanţe, dar a precizat că nu 

aparţine ministerului.

„Vehiculul respectiv nu a-

parţine Ministerului de Finan-

ţe. Acesta este un vehicul de 

securitate, care aparţine unei 

întreprinderi independente, 

care serveşte Ministerul de Fi-

nanţe, Goznak (Monetăria – 

n.r.) şi alte structure”, a pre-

cizat miercuri pentru RIA No-

vosti serviciul de presă al Mi-

nisterului rus de Finanţe.

Anchetatorii ruși se întrec 
pe ei înșiși în cazul Nemţov
Până în acest moment nu a fost găsit asasinul care l-a ucis pe Boris 
Nemţov, dar poliția are un cerc de suspecţi.

Autoritățile ruse par motivate să facă toate eforturile pentru găsirea asasinului lui Boris Nemțov
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Vedem că este o concurenţă 

foarte acerbă din parte oraşe-

lor din jur, vedem că sunt ora-

şe, de exemplu: Oradea, Baia 

Mare, Zalău, Blaj, Târgu 

Mureş, care investesc mult 

mai mulţi bani în sport faţă 

de cât se investesc la Cluj. Ba-

ia Mare are ca şi pilon de afi r-

mare pe plan european echi-

pa de handbal feminin. Noi 

de ce nu am avea o astfel de 

reuşită? Pentru asta este obli-

gatoriu ca în strategia de dez-

voltare a municipiului să se 

scrie că municipiul sprijină 

sport de performanţă pentru 

obţinerea acestor rezultate de 

care am vorbit, sportivi la Rio 

şi echipe campioane. Mă gân-

desc că vor fi  nişte priorităţi 

prevăzute în strategia muni-

cipiului şi vor fi  totuşi respec-

tate. Dacă municipiul îşi do-

reşte să aibă două echipe cam-

pioane va şi aloca fi nanţare 

care să-ţi permită acest lucru. 

Noi suntem afi rmaţi prin sport 

dar trebuie numai puţin să 

aprindem scânteia ca să avem 

rezultatele deosebite. Aceste 

rezultate le putem obţine dar 

acest lucru necesită un pic 

mai mulţi bani.

R.: Care sunt probleme în 
fapt pe care le aveţi pri-
vind bugetul alocat de au-
torităţi?
O.V.: Bugetul pentru sport este 

mult subdimensionat faţă de 

potenţialul pe care îl avem. Avem 

echipe care au fost campioane, 

sportivi campioni mondiali, cam-

pioni europeni şi medaliaţi la 

jocurile olimpice. Este un buget 

mult prea mic pentru un club 

atât de mare şi un oraş sportiv. 

La urma urmei Clujul este o ce-

tate sportivă, deci haideţi să o 

facem să înfl orească această ce-

tate sportivă.

R.: În afară de banii alocaţi 
sportivilor mai aveţi şi alte 
probleme?
O.V.: Dacă ne gândim numai 

la infrastructură, iată, avem o 

sală de sport, mai avem încă 

o sală de sport, avem pistă de 

atletism, avem bazine, dar mai 

avem un cămin pentru spor-

tivi şi o cantină. Ne dorim foar-

te mult să identifi căm un că-

min şi o cantină a sportivilor 

de performanţă, sportivilor de 

la Universitatea, dar nu numai 

de la acest club ci şi de la al-

te cluburi, aici în Cluj-Napo-

ca. Ne dorim foarte mult aces-

te două lucruri pentru că în 

momentul de faţă ne descur-

căm foarte greu cu cazarea 

sportivilor. În acest moment 

cazarea se face la mai multe 

cămine de facultăţi din Cluj şi 

sunt mulţi care sunt cazaţi în 

chirii. Eu aş vedea sportivii 

toţi să stea în acelaşi loc şi să 

fi e un pic şi supravegheaţi, 

pentru că dacă nu sunt supra-

vegheaţi când eşti tânăr te fu-

ră peisajul.

R. Aţi vorbit de sălile din 
Cluj-Napoca, au mai rămas 
probleme în ceea ce pri-
veşte disputarea meciurilor 
în cele două săli?
O.V.: Există o bază sportivă, 

există două săli de sport care 

pot să se completeze una pe 

cealaltă astfel încât dacă la o 

sală este o manifestare artis-

tică cealaltă să funcţioneze 

pentru sport, acest lucru se 

poate obţine printr-o mai bu-

nă comunicare.

R.: Aţi discutat cu prima-
rul Clujului? Ce spune 
acesta în ceea ce privesc 
problemele cu care se con-
fruntă clubul?
O.V.: Discuţiile sunt cât se poa-

te de optimiste, nu numai cu 

domnul primar, ci şi cei din 

imediata apropiere a dânsului. 

Ei îşi doresc dar trebuie să o 

şi pună în practică. Trebuie să 

vedem că sportul de perfor-

manţă este cuprins în strate-

gie şi trebuie să vedem că se 

alocă mai mulţi bani la sport. 

Dacă nu se realizează înseam-

nă că totul rămâne doar la fa-

za de declaraţii.

R.: Una dintre cele mai 
performante echipe ale 
clubului este, în acest mo-
ment, echipa de handbal 
feminin. Care sunt costuri-
le de susţinere pentru 
echipă?
O.V.: Echipa de handbal femi-

nin cheltuieşte cât are nevo-

ie. Din partea clubului infra-

structura este asigurată. Este 

vorba de 200-250 de mii de 

euro pentru un an competiţi-

onal, asta în timp ce clubul 

asigură baza, infrastructura, 

participarea în competiţii, iar 

partea de drepturi băneşti ale 

sportivelor trebuie asigurate 

din alte resurse decât din ce-

le bugetare.

R.: Se aud zvonuri cum că 
din vară Jolidon doreşte 
să-şi retragă susţinerea 
echipei de handbal femi-
nin. Există vreo notifi care 
în acest sens venită la club?
O.V.: Nu avem nici o infor-

maţie din direcţia asta, şi de 

regulă noi nu luăm în consi-

derare zvonurile. Nu avem 

nici un mesaj ofi cial de la Jo-

lidon că s-ar retrage sau nu, 

şi oricum fi nanţarea echipei 

de handbal feminin este rea-

lizată, în cea mai mare par-

te, de Alexandrion şi de club. 

Mai sunt datorii ale Jolido-

nului pe care nu ştiu cum le 

vom stinge.

R. Pentru că mai sunt doar 
câteva zile până la o mare 
competiţie handbalistică 
care va avea loc la Cluj, 
clubul Universitatea se im-
plică în promovarea acestei 

competiţii? Cum credeţi că 
va prinde la public ideea 
de promovare cu care vine 
FRH?
O.V.: Fundația Alexandrion se 

va implica în această compe-

tiţie cu o sumă importantă în 

ceea ce priveşte protocolul, 

dar în ceea ce priveşte orga-

nizarea noi nu avem ce cău-

ta. Proiectul de promovare se 

vede că nu este făcut de cine-

va din Ardeal, aici avem o al-

tă percepţie a lucrurilor. Dar 

va avea succes la public.

Clubul Sportiv Universita-

tea Cluj deţine 20 de secţii, 

majoritatea cu rezultate nota-

bile, 2014 fi ind un an cu re-

zultate printre cele mai bune 

din istoria recentă a clubului, 

când au fost obţinute 157 de 

medalii, din care 51 locul I, 

în 2014 avem 270 de medalii, 

din care 102 locuri I. Medalii 

au fost cucerite în proporţie 

de 95% în competiţii de seni-

ori. În ierarhia cluburilor spor-

tive universitare, CS „U” se 

situează pe primul loc între 

cele 26 de cluburi sportive u-

niversitare din țară.

Vasu: „Ne mai lipsește doar scânteia 
pentru a avea rezultate deosebite”
Directorul CS Universitatea Cluj vorbește despre problemele pe care le întâmpină clubul și sportivii săi.

Direcţia Naţională 

Anticorupţie (DNA) a înce-

put urmărirea penală „in 

rem” cu privire la rezilierea 

contractului dintre 

Federaţia Română de Fotbal 

(FRF) şi Victor Piţurcă, fără 

ca fostul selecţioner al echi-

pei naţionale să achite des-

păgubiri.

„În acest moment a fost în-

cepută urmărirea penală in 

rem, însemnând că, în cauză 

se efectuează cercetări pentru 

stabilirea vinovăţiei şi identi-

fi carea persoanelor responsa-

bile pentru săvârşirea unor 

potenţiale fapte penale”, pre-

cizează DNA, într-un răspuns 

transmis la solicitarea agenţi-

ei Mediafax.

Patronul FC Universitatea 

Craiova, Adrian Mititelu, a de-

clarat, ieri, agenţiei Mediafax, 

că el a făcut plângerea la DNA 

împotriva preşedintelui FRF, 

Răzvan Burleanu, legat de re-

zilierea contractului fostului 

selecţioner Victor Piţurcă, pre-

cizând că este vorba de abuz 

în serviciu în acest caz.

Mititelu este convins că 

preşedintele FRF va fi  con-

damnat indiferent dacă de-

cizia de modifi care a con-

tractului fostului selecţioner 

Victor Piţurcă a fost sau nu 

aprobată de către Comitetul 

Executiv.

Demisia lui Pițurcă stârnește interesul DNA
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Rapid, amendată 
cu 33.750 de lei
Gruparea FC Rapid a fost sanc-
ţionată de Comisia de 
Disciplină a Federaţiei Române 
de Fotbal cu 33.750 de lei pe-
nalitate sportivă, în urma inci-
dentelor provocate de proprii 
suporteri la meciul cu FC 
Viitorul de pe teren propriu, 
din cadrul etapei a XIX-a a Ligii 
I. Jucătorii formaţiei Rapid, 
Tomas Josl și Daniel Niculae, 
eliminaţi în partida cu FC 
Viitorul, au fost sancţionaţi cu 
o etapă de suspendare și 740 
de lei penalitate sportivă, re-
spectiv două etape și de 3.000 
de lei.

Steaua, 
cu tribunele goale
Echipa Steaua va juca un meci 
pe teren propriu fără spectatori 
la Tribuna I, după incidentele 
de la partida cu Rapid, scor 
0-1, din etapa a XVIII-a a Ligii I, 
conform hotărârii de miercuri a 
Comisiei de Disciplină a FRF, in-
formează lpf.ro. De asemenea, 
clubul Steaua a primit și o pe-
nalitate sportivă de 60.000 de 
lei. Fundașul rapidist Cristian 
Săpunaru, eliminat la meciul 
cu Steaua, a fost sancţionat cu 
o suspendare de un joc și a pri-
mit o penalitate de 740 de lei. 
Săpunaru și-a ispășit sancţiu-
nea la meciul cu FC Viitorul, 
scor 0-0, din etapa a XIX-a, ast-
fel că va putea evolua în parti-
da cu Gaz Metan Mediaș, din 
runda a XX-a.

Pe scurt
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Demisia lui Victor 
Pițurcă, pe masa 
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Direcţia Naţională Anticorupţie 
a început urmărirea penală „in 
rem” cu privire la rezilierea 
contractului dintre Federaţia 
Română de Fotbal şi Victor Pi-
ţurcă. Pagina 11

PROMOVARE PROIECT CULTURAL

Dan PORCUȚAN
sport@monitorulcj.ro

Un mai mare accent din 

partea municipalităţii pe 

performanţa sportivă ar 

însemna un plus pentru 

sportul clujean, atât de 

performanţă, cât şi cel de 

masă, este de părere 

directorul clubului spor-

tiv Universitatea Cluj.

Clubul Sportiv Universita-

tea Cluj a fost prezent la dez-

baterea publică de luni, 2 

martie, privind Strategia de 

dezvoltare a municipiului 

Cluj-Napoca pe perioada 

2014-2020. Reprezentanţii ce-

lui mai mare club sportiv din 

Cluj a subliniat importanţa 

ca sportul de performanţă să 

fi e cuprins în strategia de dez-

voltare a municipiului 

Cluj-Napoca în următorii ani. 

„Este foarte important ca Stra-

tegia de dezvoltare a muni-

cipiului Cluj Napoca să cu-

prindă şi dezvoltarea sportu-

lui de performanţă. Este bi-

ne că ne gândim la sportul 

pentru comunitate, sport de 

masă, sport pentru toţi, dar 

motorul pentru dezvoltarea 

întregii activităţi sportive îl 

reprezintă sportul de perfor-

manţă. Dacă nu există sport 

de performanţă, nu există nici 

modelele pe care copiii, tine-

rii le au atunci când practică 

baschet, handbal, judo, vo-

lei şi alte sporturi, iar numă-

rul practicanţilor de sport ar 

fi  mult mai mic. Prin urma-

re, o direcţie principală în 

Strategia de dezvoltare a mu-

nicipiului Cluj-Napoca trebu-

ie să o reprezinte şi activita-

tea sportivă cu cele două com-

ponente: sportul de perfor-

manţă şi sportul de masă. 

Clujul, oraşul Cluj, clujenii, 

cu toţii îşi doresc să aibă mai 

mulţi sportivi la Olimpiada 

de la Rio şi mai departe în 

2020 la Tokyo, mai multe echi-

pe campioane şi să nu piar-

dă lupta cu celelalte munici-

pii din Transilvania care in-

vestesc semnifi cativ în sport 

şi obţin rezultate deosebite”, 

au susţinut ofi cialii clubului.

După această dezbatere, 

directorul CS Universitatea 

Cluj, Ovidiu Vasu a acordat 

un interviu pentru Monitorul 

de Cluj, în care a vorbit des-

pre problemele pe care le în-

tâmpină clubul și sportivii 

legitimați la acest club.

Reporter: Care sunt pro-
blemele pe care le întâm-
pină în acest moment clu-
bul şi de ce conducerea 
clubul este nemulţumită 
în raport cu strategia pro-
pusă de dezvoltare a mu-
nicipiului Cluj-Napoca 
pentru perioada 
2014-2020?
Ovidiu Vasu: Problema care 

ne macină este că sportul nu 

este performanţă nu este cu-

prins în strategia de dezvol-

tare. Noi considerăm că aşa 

cum se vorbeşte despre per-

formanţă în sănătate, perfor-

manţă pe băncile şcolii, per-

formanţă în administrare... 

este cât se poate de normal 

să vorbim şi de performanţă 

în sport cu partea cea mai ex-

pusă: numărul de sportivi pe 

care îi avem la jocurile olim-

pice, numărul de echipe pe 

care putem să le facem cam-

pioane.
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INTERVIU Monitorul de Cluj

Vasu: „Ne mai lipsește doar scânteia 
pentru a avea rezultate deosebite”
Directorul CS Universitatea Cluj, Ovidiu Vasu, vorbește despre problemele pe care 
le întâmpină clubul și sportivii legitimați la acest club.

Jucătoarea de tenis 

Alexandra Dulgheru, locul 

94 WTA, s-a califi cat în 

sferturile de fi nală ale tur-

neului de la Kuala 

Lumpur (Malaysia), dotat 

cu premii în valoare totală 

de 250.000 de dolari, după 

ce a învins-o, miercuri, cu 

scorul de 6-4, 6-1, pe spor-

tiva chineză Ying-Ying 

Duan, locul 116 WTA.

Dulgheru s-a impus după 

un meci care a durat o oră şi 

28 de minute. Ea va evolua 

în turul următor, în premieră, 

împotriva jucătoarei germane 

Julia Goerges, locul 65 WTA 

şi cap de serie numărul 8, ca-

re a trecut, cu scorul de 6-1, 

6-2, de Katerina Kozlova din 

Ucraina, locul 107 WTA.

Alexandra Dulgheru, fostă 

numărul 26 mondial în 2011, 

este în sferturile de fi nală ale 

unui turneu WTA după un an, 

de la ediţia 2014 a competiţi-

ei de la Florianopolis (Brazi-

lia), când ea a abandonat me-

ciul din această fază cu Kla-

ra Koukalova din Cehia.

Califi carea în sferturi este re-

compensată la Malaysian Open 

cu un premiu de 6.175 de do-

lari şi cu 60 de puncte WTA.

Dulgheru, în sferturi 
la Kuala Lumpur


