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ACTUALITATE

Încep lucrările la A3 
Ogra – Câmpia Turzii
Potrivit CNADNR, durata de execuţie a 
contractului este de 16 luni.  Pagina 2

SOCIAL

Cum poţi câştiga mii 
de euro lunar?
Nevoia de competenţe digitale este una 
dintre cele mai mari provocări ale Uniunii 
Europene în general şi ale Europei Centra-
le şi de Est în particular.  Pagina 7

ACTUALITATE

Cercetători clujeni, semnatarii 
unui articol publicat în Nature

ACTUALITATE

Afacerist arestat după ce 
a condus beat şi a ucis o tânără

ACTUALITATE

Dej: Filmul tragediei 
din noaptea de Înviere

Trei cercetători români, din-
tre care doi clujeni de la Uni-
versitatea Babeş-Bolyai şi unul 
de la Universitatea Bucureşti, 
sunt semnatarii articolului "Is-
toria genetică a Europei din 
Europa glaciară", publicat în 
prestigioasa revistă Nature.

Articolul românilor arată 
că omul modern, care ocupă 
astăzi Europa, provine dintr-o 
populaţie din nord-vestul 
respectivului continent şi din 
Orientul Apropiat.

Pentru acest studiu au fost 
analizate datele genomului 
provenind de la 51 de indi-
vizi care au trăit într-o peri-
oadă cuprinsă între în urmă 
cu 45.000 de ani şi acum 
7.000 de ani. Doi dintre indi-

vizii analizaţi au trăit pe te-
ritoriul de astăzi al Români-
ei, iar rămăşiţele lor provin 
din Peştera cu Oase şi din Peş-
tera Muierilor.

Fosila din Peştera cu Oase 
este cea mai "deosebită" fosi-
lă de om modern, deoarece a-
re gene de neanderthalian 
într-o proporţie mai mare de-
cât alte fosile de om modern 
care au fost analizate.

Studiul a fost coordonat de 
cercetătorul american David 
Reich, iar din echipa sa au fă-
cut parte şi cercetătorii români 
Silviu Constantin, Oana Teo-
dora Moldovan (ambii de la 
Institutului de Speologie "Emil 
Racoviţă") şi Dan Grigorescu 
(Universitatea Bucureşti).

Un bărbat cu fi rmă de in-
stalaţii în Cluj a fost arestat 
preventiv în localitatea sa na-
tală, Dărăbani, judeţul Boto-
şani, pentru că şi-a condus 
bolidul beat criţă şi a provo-
cat un accident în urmă că-
ruia a decedat o tânără de 22 
de ani, chiar înainte de Învi-
ere.

Potrivit site-ului stiri.boto-
sani.ro, doi şoferi, unul cu 
Audi A5 şi unul cu Audi A6, 
s-au luat la întrecere, în sea-
ra de 30 aprilie, pe o stradă 
din Dărăbani. În urma cursei 
ilegale, o tânără de 22 de ani, 
Anda Dănăilă, şi-a pierdut 
viaţa. În cazul lui Florin Stă-
nescu, unul dintre participan-
ţii la cursă, de 46 de ani, a 

rezultat o alcoolemie de 1,50 
g/l alcool pur în sânge. Stă-
nescu este acuzat de ucidere 
din culpă, vătămare corpora-
lă din culpă, efectuarea de în-
treceri ilegale de maşini pe 
drumurile publice şi condu-
cere sub infl uenţa băuturilor 
alcoolice. Stănescu, afl at la 
volanul unui Audi A5, s-a an-
gajat în depăşirea unui Audi 
A6, intrând în plin în VW Golf 
condus de Anda Dănăilă ca-
re circula regulamentar.

Florin Stănescu, originar 
din Dărăbani, deţine fi rma 
Staf International SRL din 
Cluj-Napoca, cu obiect de ac-
tivitate ”lucrări de instalaţii 
sanitare, de încălzire şi aer 
condiţionat”.

Unul dintre şoferii impli-
caţi în accidentul petrecut în 
noaptea de Înviere la intra-
rea în localitatea Mica a po-
vestit cum s-a petrecut ne-
norocirea, soldată cu moar-
tea a doi tineri şi cu rănirea 
altor patru persoane. De pe 
patul de spital, şoferul ma-
şinii care circula regulamen-
tar a povestit cum s-a întâm-
plat tragedia care a îndoliat 
două familii clujene. ”Eu ve-
neam dinspre Mica, era în 
jur de ora 1:30, cam aşa. 
I-am văzut că vin din faţă, 
de la depărtare, dar întot-
deauna când vine maşină 
din contrasens, din obişnu-
inţă, încetinesc. Aveam un-
deva la 50-60 km/h (...) Am 

văzut farurile lor încă de la 
distanţă, mergeau în toate 
direcţiile. Au venit nebuneş-
te. Au intrat pe contrasens, 
eu am tras dreapta cât am 
putut până am intrat în şanţ, 
pentru a nu ne lovi frontal. 
Dacă ne loveam frontal eram 
mort. Cred că aveau unde-
va la 140-150 km/h”, a de-
clarat bărbatul de 32 de ani 
pentru Dejeanul.ro. Norocul 
său a fost şi faptul că, spre 
deosebire de tinerii afl aţi în 
Opel, purta centură de sigu-
ranţă.

Acesta s-a ales cu o frac-
tură de bazin şi una la pi-
cior, fi ind operat deja de do-
uă ori de către medicii de la 
Cluj-Napoca.
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Folosirea produselor Hexi Pharma 
la Institutul Oncologic din Cluj, suspendată
Institutul Oncologic „Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca a încheiat, în perioada 2012 – 2015, în mandatul lui Patriciu Achimaş-Cadariu, un număr de opt contracte 
cu compania Hexi Pharma. Testele au arătat neconformităţi privind eficacitatea dezinfectanţilor folosiţi în acest spital.  Pagina 11

CUM NE-O FI NOROCU'!
10 candidați 
se bat pentru 
scaunul 
de primar. 
De ce?

Mâine începe campania 
electorală, preambulul u-
nei confruntări – la urne – 
a cărei miză este ORAŞUL 
NOSTRU. Candidaţii în-
scrişi în cursă promit ma-
rea cu sarea şi încearcă să 
vă convingă ca numai în 
mâinile lor se afl ă salvarea 
Clujului.

Adevărul este, însă, al-
tul: după 12 ani (trei man-
date), PSD simte miros de 
sânge şi atacă bastionul 
portocaliu de pe Moţilor. 
La fel cum, în 2004, actu-
alul primar Emil Boc (PNL 
– PDL) ataca fotoliul lui 
Gheorghe Funar, tot după 
trei mandate.

Candidatul susţinut de 
social-democraţi, controver-
satul om de afaceri Octavi-
an Buzoianu, este, însă, 
doar al treilea într-un son-
daj realizat recent la Cluj la 
comanda chalengerului Li-
viu Alexa. Situat pe pozi-
ţia a doua, fostul jurnalist 
promite să răstoarne calcu-
lele partidelor.

Citiţi în 
pagina 2 o 
para le lă 
între pro-
misiunile 
fanteziste 
ale lui 
Gheorghe 
Funar şi 
Emil Boc, 
în pagina 3 
despre regu-
lile campani-
ei electorale şi 
despre cum i-a 
furat Octavian 
Buzoianu sloga-
nul lui Emil Boc din 
2012, în pagina 4 o 
scrisoare prin care un ci-
titor acuză hei-rup-ismul 
electoral şi haosul de pe 
şantierele Primăriei, iar în 
pagina 5 o analiză a Cluju-
lui în pragul alegerilor lo-
cale, care dezvăluie miza: 
bugetul de 1,2 miliarde de 
lei şi mândria de a fi  pri-
marul care a făcut Clujul 
Capitală Culturală Euro-
peană în 2021.
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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Tunel pe sub Feleac, tunel 

pe sub centru, tren sus-

pendat, Someş navigabil 

şi metrou sunt câteva pro-

iecte memorabile cu care 

primarii Clujului i-au 

amăgit pe cetăţeni.

În ultimii ani, mai ales în 

campaniile electorale, candida-

ţii la alegerile locale au venit 

în faţa electoratului cu proiec-

te futuristice, care nu au putut 

fi  realizate niciodată. Imagina-

ţia politicienilor a creat idei im-

posibile şi deloc necesare pen-

tru oraş, dar au vorbit cu atât 

de multă seriozitate despre pro-

iectele lor doar pentru a câşti-

ga voturile alegătorilor.

Cel mai celebru rămâne 

Gheorghe Funar, care visa să 

facă tunel pe sub Feleac pen-

tru reducerea aglomeraţiei şi 

a accidentelor rutiere. Pro-

iectul, îndelung ironizat de 

foarte multe voci, a fost pro-

movat de fostul primar, în 

campaniile electorale, dar fă-

ră rezultate concrete. Presa 

a scris la acea vreme despre 

inutilitatea tunelului şi im-

posibilitatea realizării aces-

tuia. În 2008, Funar declara 

că realizarea unui tunel ar fi  

mai ieftină decât o centură 

ocolitoare.

Alt primar, alt tunel

Succesorul lui Funar, Emil 

Boc a venit cu aceeaşi idee 

trăznită, câţiva ani mai târ-

ziu. Atât în campaniile elec-

torale, cât şi în timpul celor 

două mandate, Boc şi-a expri-

mat de mai multe ori intenţia 

de a face un tunel. Spre deo-

sebire de Funar, actualul pri-

mar al Clujului nu visa la un 

tunel pe sub Feleac, ci la unul 

pe sub oraş. În primul man-

dat, Boc îşi dorea un tunel din 

centru, de la Primărie, până 

la Regionala CFR, apoi în al 

doilea mandat tunelul s-a fă-

cut mai mare, din centru pâ-

nă în Piaţa Mărăşti. Evident, 

nici tunelurile lui Boc nu s-au 

concretizat.

Tren suspendat

O altă idee care deocam-

dată pare desprinsă din fi l-

mele fantastice este un tren 

suspendat care să lege Mă-

năşturul de zona industrială. 

Şi despre monorail se vorbeş-

te de foarte mulţi ani, dar 

anul trecut s-a insistat mai 

mult ca niciodată, autorităţi-

le locale alocând 1 milion lei 

pentru realizarea unui studiu 

de oportunitate. Costurile re-

alizării unui tren suspendat 

sunt foarte mari, 168 milioa-

ne euro. Bugetul general al 

municipiului Cluj-Napoca 

pentru anul acesta a fost de 

247 milioane euro.

De la tren suspendat 
la metrou

Dacă ideea cu trenul sus-

pendat nu a mai impresionat 

pe nimeni, în martie 2016, 

Emil Boc a venit cu altă idee: 

metrou de la Polus până la 

Aeroport. “Costurile sunt de 

miliarde de euro, unu, două, 

trei sau patru miliarde de eu-

ro. Nu aş putea să vă spun 

exact pentru că studiile sunt 

foarte aproximative. Se face 

o analiză pentru a se vedea 

cum va fi  sustenabil un ast-

fel de metrou la un oraş cu o 

jumătate de milion de locui-

tori. Eu cred că nu trebuie ex-

clusă o astfel de variantă pe 

termen mediu şi lung”, decla-

ra primarul, în martie. Ceea 

ce a uitat Boc este că anul tre-

cut declara că este imposibil 

de realizat metrou la Cluj din 

cauza costurilor prea mari.

Someşul navigabil, 
promovat ani la rând

La fel ca şi tunelurile, tre-

nul suspendat şi metroul este 

şi Someşul navigabil. Ani la 

rând, Boc a vânturat pe sub 

nasul clujenilor ideea unui So-

meş navigabil, cu bărcuţe şi 

insule de relaxare. În 2012, la 

începutul actualului mandat, 

primarul a fost în Olanda să 

vadă cum şi-au făcut râul na-

vigabil olandezii din oraşul 

Utrecht. Atunci, Boc a recu-

noscut că este un proiect rea-

lizabil în 15-30 de ani.

Rămâne de văzut dacă ac-

tualii candidaţi îi vor amăgi 

pe clujeni cu proiecte impo-

sibil de realizat.

Tunelurile lui Boc şi Funar 
plus alte idei trăznite ale 
primarilor Clujului
Primarii Clujului au avut de-a lungul anilor o imaginaţie extrem 
de bogată, promovând proiecte imposibil de realizat.

CNADNR a emis miercuri 

ordinul de începere a 

lucrărilor pentru cele trei 

contracte de proiectare şi 

execuţie aferente 

Autostrăzii Ogra – Câmpia 

Turzii, parte a obiectivului 

de investiţii Autostrada 

Braşov – Târgu Mureş – 

Cluj – Oradea.

„Odată cu aplicarea preve-

derilor Ordonanţei nr. 7/2016 

privind unele măsuri pentru 

accelerarea implementării pro-

iectelor de infrastructură tran-

seuropeană de transport, pre-

cum şi pentru modifi carea şi 

completarea unor acte norma-

tive, Ministerul Transporturilor 

şi CNADNR au reuşit să cree-

ze premisele începerii lucrări-

lor în cadrul acestor contracte, 

prin reglementarea acordării 

avansului şi obţinerea avizelor 

necesare autorizării lucrărilor 

într-un termen scurt”, spun re-

prezentanţii Companiei.

Aceste contracte de proiec-

tare şi execuţie au fost atribu-

ite următorilor antreprenori:

• Lotul 1 Ogra – Iernut (3,6 

km): Asocierea Geiger Tran-

silvania SRL – Wilhelm Gei-

ger GmbH & Co.KG – 55.8 

mil. lei fără TVA;

• Lotul 2 Iernut – Cheţani
(17,9 km): Asocierea Astal-

di SPA – Max Boegl Roma-

nia SRL – Astalrom SA – 

Consitrans SRL – 437.6 mil. 

lei fără TVA;

•  Lotul 3 Cheţani – Câmpia 
Turzii (15,691 km): Asocie-

rea S.C. Straco Grup S.R.L. 

– S.C. Specialist Consulting 

S.R.L. – S.C. Total Road S.R.L. 

– 279.7 mil. lei fără TVA.

Potrivit CNADNR, durata 

de execuţie a fi ecărui contract 

este de 16 luni de la data de 

începere a lucrărilor, perioada 

de proiectare fi ind de 4 luni, 

iar cea de execuţie de 12 luni.

„Acest tronson, Ogra – 

Câmpia Turzii va asigura co-

nexiunea cu tronsonul Târgu 

Mures – Ogra, respectiv tron-

sonul Câmpia Turzii – Gilău, 

dat în prezent în ex ploatare”, 

mai spun cei din CNADNR.

5 milioane de euro pentru un kilometru 
din Autostrada Ogra – Câmpia Turzii

Fostul primar Gheorghe Funar (stânga) și actualul primar al municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc (dreapta), 
la predarea biroului de primar (2004)

STUDIU

1 mil. lei
au fost cheltuiți pentru realizarea unui studiu 
de oportunitate pentru un tren suspendat care 
să lege Mănăşturul de zona industrială
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Candidatul independent 

susţinut de PSD îşi lan-

sează astăzi programul 

electoral în care promite 

să facă din Cluj „Oraşul 

din România în care îţi 

doreşti să trăieşti”, exact 

ceea ce Emil Boc promise-

se acum 4 ani. Lipsă de 

inspiraţie sau furt de idei?

Candidatul independent sus-

ţinut de PSD şi alte partide 

mici Octavian Buzoianu  îşi lan-

sează joi programul cu care 

vrea să intre în cursa pentru 

Primăria Cluj-Napoca. Buzoia-

nu vine însă cu un mesaj care 

a mai fost transmis clujenilor 

la celelalte alegeri.

Mai exact, acesta adresea-

ză alegătorilor un mesaj pe ca-

re l-am mai auzit, din gura lui 

Emil Boc însă. Programul lui 

Buzoianu se numeşte “Clujul 

unui milion de oameni”, cu 

viziunea “oraşul din România 

în care îţi doreşti să trăieşti”.

Aceeaşi viziune asupra a 

ceea ce înseamnă dezvoltarea 

municipiului Cluj-Napoca şi 

un mesaj cu un conţinut ase-

mănător avea, la alegerile lo-

cale de acum patru ani actu-

alul primar al municipiului 

Cluj-Napoca, liberalul Emil 

Boc, acum contracandidat al 

lui Buzoianu.

La alegerile din 2012 tan-

demul Boc-Tişe îşi propunea 

să câştige scrutinul, iar mu-

nicipiul Cluj-Napoca să devi-

nă „oraşul în care să îţi pla-

că cel mai mult să trăieşti“. 

“Cred că municipiul Cluj-Na-

poca trebuie să intre într-o 

nouă etapă de dezvoltare, tre-

buie să devină oraşul în ca-

re să-ţi placă cel mai mult să 

trăieşti“, spunea la acea vre-

me, Emil Boc.

Candidatul independent 

susţinut de PSD Octavian Bu-

zoianu pare astfel să fi e în 

pană de idei sau pur şi sim-

plu împărtăşeşte valorile de 

dreapta promovate de libe-

rali.

Octavian Buzoianu candidează 
cu ideile lui Emil Boc

La aceste alegeri, afi şele 

electorale pot fi  amplasa-

te în doar 16 locuri din 

oraş stabilite de Primăria 

Cluj-Napoca.

1. P-ţa Avram Iancu;

2.  B-dul Eroilor (în zona mo-

numentului închinat me-

morandiştilor);

3.  P-ţa Lucian Blaga (Casa de 

Cultură a Studenţilor);

4.  P-ţa Ştefan cel Mare (vis a 

vis de Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Cluj, pe trotuarul 

din spatele Bastionului Cro-

itorilor);

5.  Intersecţia dintre b-dul N. 

Titulescu cu strada Bistri-

ţei (staţia C.T.P );

6.  P-ţa Mihai Viteazul (pe ale-

ea din faţa monumentului 

închinat domnitorului Mi-

hai Viteazul );

7.  P-ţa Gării- str. Căii Ferate 

(zona pietonală dinspre str. 

Craiovei );

8.  B-dul 21 Decembrie 1989 

(staţia C.T.P.- vis a vis de 

piaţa agroalimentară Mă-

răşti sensul de coborâre în-

spre centru);

9.  Str. Primăverii (zona parkin-

gului şi fântânii arteziene);

10.  Calea Floreşti (staţia C.T.P. 

vis-a vis de magazinul 

Billa);

11.  Intersecţia Calea Mănăş-

tur cu strada Câmpului 

(sensul de coborâre);

12.  Splaiul Independenţei (sta-

ţia de tramvai, sensul de 

coborâre înspre centru);

13.  Intersecţia străzilor Ale-

xandru Vlahuţă cu Iancu 

de Hunedoara (staţia C.T. 

P., sensul de coborâre în-

spre centru);

14.  Intersecţia străzilor Gior-

dano Bruno cu Maramu-

reşului şi Sanatoriului;

15.  Intersecţia stăzilor 

L.Pasteur şi Zorilor;

16.  Strada Observatorului (sta-

ţia C.T.P.-zona Spitalului 

de Recuperare, sensul de 

coborâre înspre centru).

Unde vor fi amplasate 
panourile electorale
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Tandemul Boc-Tişe îşi 

propune să câştige alege-

rile la Cluj pentru a conti-

nua proiectele începute în 

urmă cu câţiva ani, dar şi 

pentru a începe altele noi.

Emil Boc vrea ca municipiul 

Cluj-Napoca să devină „oraşul 

în care să îţi placă cel mai mult 

să trăieşti“. Alin Tişe îşi propu-

l â d l ă j d ţ l Cl j

mul rând să continue proiec-

tele începute în actualul man-

dat, ca preşedinte al forului 

judeţean. Astfel, printre obiec-

tivele pe care vrea să le ducă 

la capăt se numără asfaltarea 

a 800 de km de drumuri ju-

deţene, Spitalul Regional de 

Urgenţă sau proiectul de ma-

nagement al deşeurilor. De 

asemenea, Tişe propune cre-

area unui centru de excelen-

ţă în sport, pentru a creşte 

d f t d

drumuri judeţene“, a precizat 

Tişe.

Programul propus de Tişe 

se înscrie în programul de dez-

voltare a Clujului ca pol regi-

onal, ca centru al regiunii Tran-

silvania, „astfel încât, în per-

spectiva dezvoltării regionale 

a României, Clujul să poată, 

în jurul său, să creeze acest 

pol de creştere pentru întrea-

ga Transilvanie“.

Emil Boc – Alin Tişe 

Tandemul Boc-Tişe pentru 
„un oraş în care să-ţi placă să trăieşti”, 
„în capitala Transilvaniei”
Emil Boc şi Alin Tişe şi-au prezentat ieri, programele cu care vor intra în cursa pentru Primăria Cluj-Napoca, 
respectiv Consiliul Judeţean Cluj.

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Alegerile locale din acest 

an vin cu câteva noutăţi, 

unele stabilite pe ultima 

sută de metri: un singur 

tur de scrutin, preşedinţi 

de consiliu judeţean aleşi 

indirect şi candidaţi inde-

pendenţi apăruţi de nică-

ieri şi aruncaţi în luptă pe 

ultima sută de metri.

Nu în ultimul rând, o altă 

noutate ar fi  o campanie elec-

torală care se anunţă cel pu-

ţin interesantă şi care începe 

mâine, 6 mai.

Zece pentru Primărie

Zece candidaţi şi-au depus 

dosarele până la data limită 

(26 aprilie) pentru a intra în 

cursa pentru Primăria Cluj-Na-

poca. Cei zece sunt:

• Emil Boc (PNL);

•  Liviu Alexa (Mişcarea Li-

berală); 

•  Octavian Buzoianu (in-

dependent);

•  Bruno Roschnafschy 

(PPU-sl);

• Anna Horvath (UDMR);

• Mircia Giurgiu (PSRO);

• Adrian Gurzău (PMP);

• Erno Fancsali (PPMT);

• Irina Pop (M10);

• David Ille (UCDR).

De asemenea, la Consiliul 

Judeţean 14 partide au pro-

puneri pentru şefi a forului: 

PNL, PSD, UDMR, PPMT, AL-

DE, PMP, Mişcarea Liberală, 

M10, PNTCD, PPU Social-Li-

beral, PRM, Partida Romilor, 

PSRO, UCDR.

Un singur tur de scrutin

Curtea Constituţională a de-

cis ieri ca alegerile locale să ai-

bă loc într-un singur tur, res-

pingând astfel sesizarea făcu-

tă de jurnalistul Liviu Avram 

care şi-a depus candidatura toc-

mai pentru a putea ajunge la 

CCR şi a demonstra că organi-

zarea alegerilor într-un singur 

tur este incorectă pentru demo-

craţie. "Contestaţia depusă pri-

vind art. 50 alin. 2 din Legea 

alegerilor locale a fost respin-

să ca neîntemeiată, întrucât nu 

s-a adus niciun argument care 

să justifi ce schimbarea practi-

cii CCR. Curtea a spus mereu 

că e rolul Parlamentului să sta-

bilească legea electorală, mo-

dalităţile şi Comisia de la Ve-

neţia spune că nu se încalcă le-

gile, dreptul de a alege", a ex-

plicat preşedintele Augustin Ze-

grean decizia CCR.

Acelaşi lucru a încercat să 

îl demonstreze şi fostul pre-

şedinte al Consiliului Jude-

ţean Cluj, Mihai Seplecan ca-

re a urmat modelul jurnalis-

tului Liviu Avram şi şi-a de-

pus candidatura susţinut doar 

de trei semnături, demers ca-

re a dus la ieşirea sa din cur-

sa pentru Primărie.

Slalom printre legi, 
în campania electorală

Finanţarea campaniei elec-

torale se va face anul acesta 

de la stat, astfel că o serie de 

materiale electorale cu care 

eram obişnuiţi până acum nu 

vor mai fi  amplasate prin 

oraş. Teoretic, unele afi şe elec-

torale, bannere şi mesh-uri 

ale candidaţilor ar trebui să 

dispară de pe clădiri odată 

cu începerea campaniei elec-

torale.

Deşi legea a urmărit eli-

minarea unor materiale elec-

torale pentru că anul acesta 

decontarea se face de la stat, 

candidaţii ar putea scăpa to-

tuşi cu afi şele care nu con-

ţin un mesaj de propagandă 

electorală, cum sunt şi cele 

ale celor doi candidaţi Octa-

vian Buzoianu şi Adrian Gur-

zău.

Întrebarea care se pune es-

te cum rămâne cu transpa-

renţa în fi nanţarea campani-

ei, atâta timp cât candidaţii 

vor avea liber la unele afi şe 

electorale pentru care vor 

putea scoate bani din buzu-

narele lor.

Nici măcar reprezentanţii 

Autorităţii Electorale Cluj nu 

lămuresc clar lucrurile, aceş-

tia precizând doar că fi ecare 

caz va fi  analizat în parte, cum 

de altfel s-a întâmplat la fi e-

care scrutin. Totodată, aceş-

tia susţin că se va ţine cont şi 

de legea 334/2006 privind fi -

nanţarea campaniei, dar şi de 

legea electorală.

Mai exact, Autoritatea Elec-

torală i-ar putea sancţiona pe 

candidaţi dacă nu îşi vor re-

trage afi şele în campania elec-

torală, dar pentru că nu con-

ţin mesaje electorale, acestea 

ar putea să rămână acolo un-

de sunt amplasate.

La aceste alegeri nu sunt 

permise decât anumite mate-

riale de publicitate electora-

lă, potrivit Autorităţii Electo-

rale.

Începe campania electorală
Vineri începe campania electorală pentru alegerile locale. 10 candidaţi vor intra în cursa pentru 
Primăria Cluj-Napoca, iar 14 partide propun candidaţi pentru şefia Consiliului Judeţean Cluj.

DECIZIA CURȚII 
CONSTITUȚIONALE
A ROMÂNIEI

 „Contestaţia depusă 
privind art. 50 alin. 2 
din Legea alegerilor 
locale a fost respinsă 
ca neîntemeiată, 
întrucât nu s-a adus 
niciun argument care 
să justifi ce 
schimbarea practicii 
CCR. Curtea a spus 
mereu că e rolul 
Parlamentului să 
stabilească legea 
electorală, 
modalităţile şi 
Comisia de la Veneţia 
spune că nu se încalcă 
legile, dreptul de a 
alege“

La alegerile din acest an nu sunt permise decât anumite materiale de publicitate electorală

Asemănare izbitoare între declarațiile lui Emil Boc din 2012 și ale lui Octavian Buzoianu de acum
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Un istoric clujean care 

locuieşte în zona Gării 

din Cluj-Napoca îi critică 

pe actualii specialişti care 

se ocupă de planningul 

urban (n.red.: planningul 

urban este un proces teh-

nic şi politic care vizează 

utilizarea terenului, pro-

tecţiei şi a mediului 

înconjurător) din oraş.

Într-o scrisoare deschisă, 

istoricul Alexandru Câmpea-

nu, în vârstă de 36 de ani, tre-

ce în revistă proiectele pe ca-

re el le consideră „inefi cien-

te” şi „lipsite de gândire prac-

tică” realizate de „specialiş-

tii” formaţi după Revoluţie, 

catalogându-i pe aceştia drept 

„rebuturi”.

„În ultimii 8 ani se obser-

vă tot mai mult, că vechii pro-

fesionişti, pregătiţi înainte de 

89 au fost înlocuiţi de «speci-

aliştii» formaţi după Revoluţie. 

Degringolada din sistemul edu-

caţional e ilustrată şi de inefi -

cienţă, lipsa de gândire prac-

tică şi dezordinea din ceea ce 

produc aceste rebuturi în pla-

ningul urban clujean”, îşi în-

cepe clujeanul scrisoarea.

„La început a fost reface-

rea liniei de tramvai. Din-

tr-odată Primăria gândea eco 

şi propunea efi cientizarea 

transportului public, care ur-

ma să fi e mai rapid şi mai co-

mod, având şi benefi ciul că e 

ecologic. Au urmat 3 ani de 

şanţuri din Mănăştur, până în 

Iris, care au creat blocaje şi 

poluare excesivă în oraş. În 

loc să refacă o idee proastă 

din ultimii ani ai comunismu-

lui, ar fi  fost mai simplu, mai 

ieftin şi mai ecologic să înlo-

cuieşti tramvaiele cu trolee. 

Se scoteau şinele şi dispăreau 

staţiile din mijlocul drumului, 

care incomodează trafi cul 

într-un oraş înghesuit între 

dealuri şi fără artere largi. Li-

nia de tensiune există şi se 

puteau lua 10 trolee noi în lo-

cul unui singur tramvai. Ca 

să nu mai punem că rolul ad-

ministraţiei publice e să încu-

rajeze producţia locală, nu să 

cumpere tramvaie şi autobu-

ze poloneze, de parcă am fi  

ţara bananieră, fără industrie.

Parcul

Apoi a fost refacerea par-

cului. Nu că ar fi  avut nevo-

ie de modernizări, afară de 

ceva bănci şi ceva replantări, 

dar aşa le-a picat urbaniştilor 

Primariei bine. Au asfaltat ale-

ile, au tăiat copaci, au distrus 

gardul viu iar mai nou vor să 

lărgească şi drumul până în 

malul râului. Tăiatul spaţiilor 

verzi pare a fi  sport favorit al 

edililor după 2004. La fel au 

făcut la Bistriţa, unde după 

«toaletare» arborii seculari 

sunt nişte trunchiuri fără ra-

muri, ca nişte tufe groteşti. La 

fel au tăiat cu toporul ramu-

rile copacilor din parc în Cluj, 

aşa cum s-a întâmplat şi cu 

parcul din Drumul Taberei în 

Bucureşti, unde copacii sunt 

opţionali, ca în savană.

Modernizarea zonei 
centrale

Apoteotic, în 2015 a înce-

put reasfaltarea şi moderniza-

rea zonei centrale. Deşi Apos-

tu e la puşcărie şi primar e 

Boc, echipa care se ocupă de 

planifi carea şi organizarea a-

cestui gen de lucrări pare a fi  

aceeaşi. La fel de incompe-

tenţi, aceeaşi tendinţă de a ri-

sipi banul contribuabilului pe 

proiecte vanitoase, costisitoa-

re, inutile şi prost executate. 

Dacă s-a considerat că e prost 

asfaltul sau «biscuiţii» din cen-

tru, se putea rade jos asfaltul 

vechi şi înlocui cu altul nou, 

în câteva săptămâni. S-a pre-

ferat importul de granit din 

China, care nici după aproape 

2 ani nu e terminat de pus, pe 

lângă că nu sunt 2 pietre care 

să fi e îmbinate corect sau să 

nu fi e una mai jos şi alta mai 

sus. Încă sunt zone pe Horea 

unde lipseşte pavajul iar aco-

lo unde este, e pus prost.

Lipsa de respect faţă de ce-

tăţeni e ilustrată de felul cum 

au loc lucrările. S-a început 

peste tot în acelaşi timp, fără 

ca asta să însemne că lucră-

rile s-au încheiat mai repede, 

ba dimpotrivă, pentru că din 

lipsa de forţă de lucru, echi-

pele de muncitori erau văzu-

te o săptămână într-un loc, 

după care plecau în altă par-

te, neterminând nimic. Tăia-

tul blocurilor acelora chine-

zeşti (din nou pe consideren-

tul cică de preţ în dauna ori-

căror criterii de interes naţio-

nal, de parcă noi nu avem gra-

nit) produce foarte multă gă-

lăgie şi praf, care se adaugă 

atmosferei tot mai apropiate 

de un oraş din lumea a treia, 

pe care a început s-o aibă ha-

osul urbanistic, numit Cluj.

Puţin le-a păsat acelor aşa 

numiţi urban planneri că vor 

cauza disconfort locuitorilor 

din zonele centrale, pe peri-

oade foarte lungi de timp.

Copacii de pe Horea

S-au tăiat cei câţiva arbori 

adevăraţi ce rămăseseră pe 

Horea şi au adus platani, tot 

de import, cu garanţie, din 

Spania sau Franţa. La noi pro-

babil necrescând copaci. În 

loc să completeze unde nu 

erau pomi şi să lase copacii 

adevăraţi, care prin frunzişul 

lor masiv, fac umbră, produc 

mai mult oxigen şi atenuea-

ză mai semnifi cativ efectul de 

seră, din verile caniculare cu 

peste 40 de grade, s-a ales tă-

ierea şi înlocuirea cu nişte co-

păcei ornamentali. Şi aceia 

plantaţi în decembrie, deşi nu 

cred să existe vreo carte de 

horticultură care să recoman-

de aşa ceva.

Amenajarea zonei Gării

Ca şi cireaşă pe tort, s-a 

decis amenajarea zonei gării, 

o parte relativ centrală a ora-

şului, dar mai mult de tran-

zit. Anemicul transport fero-

viar îşi revarsă periodic valu-

rile de studenţi, care se înghe-

suie în staţia jegoasă de vi-

zavi, pentru a pleca spre că-

mine sau chiriile din Mănăş-

tur, Mărăşti sau Zorilor. În a-

fara localnicilor găseşti aici 

tot felul de vânzători ambu-

lanţi sau tarabe mizere, ţigani 

nespălaţi din Baciu cu rable-

le din care răsună manele sau 

persoane murdare, fără adă-

post care trenează alături de 

câteva prostituate expirate şi 

grobiene. Tot trafi cul din zo-

nă a fost dat peste cap. Toa-

te maşinile dinspre Baciu au 

fost înghesuite pe Caragiale, 

o străduţă unde trotuarul cu 

granit e loc de parcare iar tra-

fi cul continuu de tramvaie, 

autobuze şi tiruri zguduie pe-

riodic clădirile afl ate la 1-2 

metri de şosea. Ce contează 

că în blocurile alea locuiesc 

oameni. Trebuia făcut o pia-

ţă probabil modernă în faţa 

unei gări cu un trafi c muri-

bund. Trotuarul de vizavi de 

gară e îngust, veşnic plin de 

oameni, cu boturile maşinilor 

parcate peste borduri, în timp 

ce trotuarul care se conturea-

ză în faţa gării va fi  lat şi tot 

aşa de gol cum fusese şi îna-

inte de începerea lucrărilor.

Haosul din trafi c

S-a îngustat şoseaua din-

spre Iris şi au fost înghesui-

te autobuzele de ţară chiar la 

intersecţia dintre strada Gă-

rii şi piaţa Gării. A fost închis 

accesul de pe Craiova înspre 

piaţa Gării. Ca să ajungi în 

Baciu din aceste zone ar tre-

bui s-o iei pe Mica, apoi De-

cebal şi Gării, un ocol de 1-2 

km, în loc de 50 de metri. 

Fluidizarea de tip nou a tra-

fi cului se vede şi în felul cum 

au fost construite parcările. 

Şi aici s-a preferat piatra cu-

bică asfaltului, deşi e greu de 

montat şi incomodă la mers. 

Pe tot aliniamentul la stradă 

al gărilor se construiesc par-

cări. Nu vor fi  mai multe ca 

înainte, pentru că s-a lăţit un 

trotuar pe care nu circulă mai 

nimeni, dar au dezavantajul 

că îngustează şoseaua şi în-

ghesuie trafi cul la dus, spre 

pod, între tramvai şi parcări, 

pe o singură bandă iar la în-

toarcere, pe o străduţă de 7-8 

m (Caragiale) care în cartie-

re ar fi  rezervată riveranilor, 

nu trafi cului greu. A durat 

peste un an să se realizeze 

un prăpădit de pasaj de nici 

100 de metri, a cărui utilita-

te rămâne discutabilă, mai 

ales că partea renovată a tre-

cerilor subterane, miroase în 

continuare de dejecţii, se in-

undă la ploi şi nu o foloseş-

te mai nimeni. Ce să mai spu-

nem de felul absolut haotic 

în care au fost puse băncile, 

orientate în toate direcţiile 

geografi ce sau pomii, care în 

loc să fi e în continuarea ace-

lora de pe strada Gării, sunt 

înghesuiţi dincolo de arbuş-

tii din faţa locomotivei de 

epocă, în faţa ieşirii din sub-

teran sau la baza treptelor 

gării mici. S-a distrus şi gar-

dul viu din jurul statuii lui 

Horea şi s-au plantat copaci, 

cum ai pune ceapă, pe unde 

s-a nimerit, totul fără cele 

mai mici considerente de ar-

monie vizuală sau ritmicita-

te şi ordine. E probabil, zo-

na din oraş unde incompe-

tenţa constructorilor, a mun-

citorilor şi a urbaniştilor lo-

cali e cel mai bine ilustrată. 

Totul fără nici o urmare.

Oamenii nu ştiu şi nu sunt 

în stare să se organizeze pen-

tru a protesta, aşa ca înghit 

în continuare praful, gălăgia 

şi noxele în exces produse da-

torită acelor specialişti, care 

ar trebui să existe pentru a le 

uşura viaţa”, se arată în scri-

soarea istoricului Alexandru 

Câmpeanu.

Proiectele de modernizare ale Primăriei, 
făcute praf de un istoric
Proiectele din ultimii 8 ani ale Primăriei Cluj-Napoca au fost analizate de un istoric clujean.

Lucrările de modernizare la linia de tramvai a ținut străzile principale ale Clujului în șantier timp de trei ani

Amenajarea parcului și modernizarea trotuarelor au adus mai mult o bătaie de cap clujenilor, conform istoricului Alexandru Câmpeanu

Lucrările din fața gării nu par a rezolva problemele existente
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Ca de fi ecare dată, ciclul 

electoral începe cu între-

barea caragialească „eu 

cu cine votez?“. Şi tot ca 

de obicei, această între-

bare nu are răspuns; nu 

că nu ar exista opţiuni, 

dar eterna promisiune a 

partidelor cu aducerea 

„oamenilor noi“ nu pare 

să se fi  materializat nici 

în 2016, cu mici excepţii.

Analiza următoare încear-

că să creioneze un tablou cât 

mai realist a celor patru ani 

care au trecut de la ultime-

le alegeri locale, cu bune şi 

rele, cu realizări şi eşecuri 

şi al problemelor la care vi-

itorul primar ar trebui să gă-

sească soluţii, ţinând cont şi 

de faptul că aşteptările clu-

jenilor s-au nuanţat, sunt di-

ferite faţă de cum erau în ur-

mă cu 8 ani.

Scena politică, blocată, 
precampanie anostă

Actuala scenă politică a 

oraşului de pe Someş este în 

prezent blocată între prima-

rul Emil Boc, la al treilea man-

dat (cu mica întrerupere din 

perioada în care a fost 

prim-ministru), şi o coaliţie 

constituită aparent ad-hoc în 

spatele „independentului” 

susţinut de PSD Octavian Bu-

zoianu. Paradoxal, deşi Bu-

zoianu este susţinut de PSD 

şi alte partide, locul al doilea 

în sondaje pare a aparţine lui 

Liviu Alexa, candidat susţi-

nut de Partidul Mişcarea Li-

berală, care a constituit o lis-

tă de independenţi, de per-

sonalităţi mai mult sau mai 

puţin cunoscute din Cluj. Cu 

atât mai mult cu cât Buzoia-

nu o înlocuieşte pe Aurelia 

Cristea, care nu a reuşit să-şi 

convingă colegii de partid că 

are şanse în lupta cu Emil 

Boc.

Precampania pentru Pri-

măria Cluj-Napoca este una 

anostă promovând candidaţi 

scoşi din pălărie pe ultima 

sută de metri şi reprezen-

tanţi ai unor partide de ca-

re nu a auzit nimeni. În a-

ceste condiţii, actualul pri-

mar Emil Boc nu are contra-

candidaţi promiţători şi se 

afl ă, la o distanţă considera-

bilă de ceilalţi, cel puţin po-

trivit ultimelor sondaje. În 

lupta pentru Primăria 

Cluj-Napoca, Liviu Alexa es-

te principalul contracandi-

dat al lui Boc, la mare dis-

tanţă de cei doi afl ându-se 

independentul susţinut de 

PSD Octavian Buzoianu.

Decizia CCR de miercuri 

privind organizarea alege-

rilor într-un singur tur va 

simplifica însă cu mult lu-

crurile: cine va avea cele 

mai multe voturi după scru-

tinul din 5 iunie va fi pri-

marul municipiului Cluj-Na-

poca pentru următorii pa-

tru ani.

O noutate o reprezintă la 

alegerile din acest an şi ale-

gerea preşedintelui Consiliu-

lui Judeţean Cluj. Mai exact, 

se vor cheltui mai puţini bani 

pentru alegerea acestuia, pen-

tru că va fi  ales din rândul 

consilierilor, la propunerea 

partidelor politice.

Clujul a schimbat patru 
preşedinţi de CJ

La Consiliul Judeţean s-au 

rotit în ultimele legislaturi pre-

şedinţi din partea Alianţei DA 

(Marius Nicoară – PNL), PDL 

(Alin Tişe) şi PNL (Horea Uio-

reanu), ultimul a demisionat 

în urma acuzaţiilor de corup-

ţie. Clujul a avut şi o premi-

eră pe ţară la Consiliul Jude-

ţean Cluj: la conducerea in-

stituţiei s-au perindat nu mai 

puţin de patru preşedinţi (Ho-

rea Uioreanu, Vakar Istvan, 

Mihai Seplecan şi Marius Mîn-

zat).

La Primăria Cluj-Napoca, 

de 12 ani conduce PDL prin 

Emil Boc (cu pauză dintre 

2009-2012, când a fost prim-mi-

nistru şi a fost ales Sorin Apos-

tu (care, şi el, a demisionat 

după ce a fost arestat pentru 

corupţie).

Cum în ultimii ani nu s-au 

înregistrat schimbări radica-

le, situaţia este asemănătoa-

re celei din 2004, când Ghe-

orghe Funar se afl a la fi nalul 

celui de-al treilea mandat.

Dezvoltare vizibilă în IT

Municipiul Cluj-Napoca a 

cunoscut o dezvoltare vizibi-

lă, efect al creşterii interesului 

fi rmelor din IT pentru acest 

oraş, care a determinat creşte-

rea pieţei spaţiilor de birouri, 

a retailului şi a construcţiilor.

Costul vieţii a crescut vi-

zibil, Clujul devenind al doi-

lea cel mai scump oraş din 

ţară, spre nemulţumirea lo-

cuitorilor care nu lucrează 

în IT şi care resimt diferen-

ţa puterii de cumpărare, chiar 

dacă salariul mediu net es-

te mai mare decât în alte zo-

ne din ţară.

Din punct de vedere al 

infrastructurii, Clujul a ră-

mas vizibil în urmă, în ciu-

da şantierelor care au fost 

deschise în aproape toate 

zonele oraşului. Întârzieri-

le (unele intenţionate, cu 

conotaţie electorală, pentru 

a determina finalizarea in-

vestiţiilor în preajma alege-

rilor) i-au nemulţumit pe lo-

cuitori.

De anul trecut, Clujul este 

oraşul cu cele mai mari pre-

ţuri la apartamente cu o me-

die de 1.197 de euro pe me-

tru pătrat.

Primar cu plan coerent 
pentru dezvoltarea 
oraşului?

În 2012, Emil Boc a candi-

dat cu un program care pro-

mitea creşterea calităţii vieţii, 

transformarea Clujului într-un 

oraş „în care să vrei să tră-

ieşti”, dar realizările efective 

nu sunt cele promise.

Emil Boc a continuat mul-

te proiecte începute în peri-

oada când a fost primar So-

rin Apostu. Deşi a promis 

parkinguri în cartiere, în tim-

pul mandatului 2012-2016 a 

fost inaugurat un singur 

parking (pe strada Fabricii)şi 

nu a început construirea nici-

unuia nou. Sunt la stadiul de 

proiecte pe hârtie parkingul 

de pe strada Primăverii, 

parkingul Hasdeu, iar cel de 

pe Negoiu-Mehedinţi este ri-

dicat doar 40%, la fel ca în 

2013.

Proiectele cu fonduri eu-

ropene nu au fost fi nalizate, 

unele înregistrează întârzi-

eri. Cluj Innovation City es-

te unul dintre marile proiec-

te despre care Boc vorbea la 

început de mandat, dar nu 

s-a concretizat nici măcar în-

ceputul acestuia. De aseme-

nea, actualul primar vorbea 

despre decongestionarea tra-

fi cului, însă nici acest lucru 

nu s-a realizat.

Totuşi, în timpul actualu-

lui mandat al lui Emil Boc au 

fost modernizate străzi, a fost 

fi nalizată Sala Polivalentă, au 

fost cumpărate autobuze noi. 

Lista realizărilor este mult mai 

scurtă decât cea a proiectelor 

ratate sau întârziate.

Festivalurile şi sportul 
au pus Clujul 
pe harta Europei

Pe segmentul sportiv şi cel 

cultural, Cluj-Napoca a cunos-

cut un avânt considerabil, 

amintind aici de Festivalul In-

ternaţional de Film Transilva-

nia, Electric Castle, Untold, 

Jazz in the Park sau Comedy 

Cluj. În plan sportiv, în ulti-

mul an, la Cluj-Napoca a avut 

loc meciul România – Spania, 

meciuri de Fed Cup şi Cupa 

Davis sau Trofeul Carpaţi.

Gafe ale autorităţilor

Dacă arestările pentru fap-

te de corupţie intra la catego-

ria „gafe”, atunci putem spu-

ne că Apostu şi Uioreanu au 

gafat impardonabil. Realiză-

rile sunt cele normale, ale ori-

cărui primar sau preşedinte 

de CJ gospodar, nimic spec-

taculos luat individual. Totuşi, 

imaginea de ansamblu este a 

unui oraş în plină dezvoltare, 

cu puncte de interes econo-

mic (parcurile industriale, deşi 

trei din cinci sunt abandona-

te în diferite faze de imple-

mentare).

Miza alegerilor: 
1,2 miliarde lei

Viitorul primar, fi e că va 

fi  actualul edil Emil Boc, fi e 

unul dintre challengeri, va 

avea de gestionat un buget 

anual de circa 1,2 miliarde 

de lei (300 de milioane de eu-

ro) şi va fi  cel care va obţine 

sau pierde titlul de oraş Ca-

pitala Culturală Europeană 

pentru anul 2021.

Campanie anostă, 
oraş care se dezvoltă din inerţie
Miza alegerilor locale din iunie este uriaşă: vorbim de sute de milioane de euro care trebuie administraţi 
astfel încât rezultatele să fie vizibile înainte de alegerile din 2020.

Cluj-Napoca se afl ă într-o continuă expansiune iar viitorul primar va avea o misiune difi cilă în a o menține

Cele mai importante aspecte de care viitorul primar (sau cel 
reales) ar trebui să se ocupe este infrastructura rutieră în in-
teriorul localităţii și legăturile cu principalele coridoare de 
transport din vecinătate (DN1-E60, Autostrada Transilvania) 
și gestionarea fl uxurilor de trafi c de la intrările în municipiul 
Cluj-Napoca la orele dimineţii și după-amiază (existenţa 
unor localităţi limitrofe transformate în ultimii ani în „dor-
mitoare” ale Clujului, cum ar fi  comuna Florești, cea mai 
mare comună din România, cu peste 20.000 de locuitori, 
dintre care majoritatea lucrează în Cluj-Napoca).

Sistemul de management al deșeurilor, afl at în blocaj de 
mai bine de un an, ca urmare a existenţei unor suspiciuni 
de corupţie afl ate în cercetarea DNA, este un alt subiect 
fi erbinte. În ultimul an, gunoaiele au fost transportate în di-
ferite rampe din Transilvania, ulterior a fost deschisă o ram-
pă temporară, care însă nu este o soluţie fezabilă pe ter-
men lung.

Lipsa locurilor de parcare este un alt aspect asupra căruia 
cetăţenii insistă de foarte multă vreme. Astfel, sunt șanse 
să se rezolve și problema trotuarelor ocupate permanent de 
mașini parcate neregulamentar.

Viitorul sună bine?

BUGET

1,2 miliarde lei
este bugetul pe an al municipiului Cluj-Napoca
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Lipsa de empatie, agre-

sivitatea şi lipsa de 

încredere în ceilalţi 

sunt trăsături de carac-

ter care dăunează facul-

tăţilor cerebrale, situa-

ţie care se agravează pe 

măsura trecerii anilor, 

arată un studiu realizat 

de cercetători de la 

Universitatea din 

Geneva şi menţionat de 

passionsante.be. 

Studiul s-a efectuat pe un 

eşantion de circa 3.000 de 

bărbaţi şi femei, care aveau 

la începutul cercetării în me-

die 25 de ani. Chestionarul 

iniţial a pus în evidenţă o 

serie de trăsături de perso-

nalitate, care au fost ulteri-

or reevaluate periodic. Du-

pă un sfert de secol, persoa-

nele respective au fost supu-

se la teste pentru determi-

narea capacităţilor lor cog-

nitive, îndeosebi memoria şi 

gândirea. S-a constatat că 

trăirile şi sentimentele nega-

tive la tânărul adult afectea-

ză semnifi cativ performan-

ţele cognitive ale adultului 

de vârstă mijlocie, indepen-

dent de factori precum par-

cursul profesional, depresia 

sau evenimentele nefaste ale 

existenţei. Ostilitatea, impul-

sivitatea, agresivitatea, lip-

sa de empatie şi de încrede-

re în ceilalţi dăunează rela-

ţiilor personale şi sociale, cu 

un impact pe termen lung a-

supra facultăţilor cerebrale.

Difi cultatea de a gestiona 

stresul constituie un alt ele-

ment semnifi cativ, la fel ca 

problemele de autocontrol şi 

de adaptare. Cercetătorii 

apreciază că "acest lucru su-

gerează că intervenţii meni-

te să promoveze interacţiu-

nile sociale pozitive la ado-

lescenţi şi adulţii tineri ar 

putea contribui la reducerea 

riscului de deteriorare cog-

nitivă la o vârstă mai înain-

tată".

Sentimentele negative dăunează creierului

Consumul de sucuri, 

chiar şi cel de fructe, în 

cantităţi mari, poate duce 

la diabet şi obezitate, 

atrag atenţia specialiştii, 

statisticile arătând că 

România ocupă locul doi 

în Europa la obezitate 

infantilă, iar peste 11% 

din populaţia ţării prezin-

tă cazuri de diabet.

Persoanele care beau zil-

nic sucuri, chiar şi de fructe, 

prezintă risc major de obezi-

tate şi diabet de tip II, atrag 

atenţia medicii specialişti în 

boli de nutriţie. Potrivit aces-

tora, consumul de astfel de 

băuturi este cel mai obezogen 

factor, după consumul de dul-

ciuri. “Pentru o persoană ca-

re obişnuieşte să bea 2,5 litri 

de suc pe zi e ca şi cum i-ai 

da un sfert de kilogram de za-

hăr cu linguriţa. La 100 de mi-

lilitri de astfel de lichid avem 

10 grame de zahăr”, a decla-

rat pentru Mediafax, Simona 

Tivadar, specialist în diabet şi 

boli de nutriţie.

Medicii spun că şi la copii 

consumul de astfel de băuturi 

bogate în zahăr promovează 

celule grase care generează 

obezitate şi chiar diabetul.“Este 

cu adevărat iresponsabil să le 

dai copiilor astfel de băuturi. 

Am văzut copii sugari care 

aveau suc în biberon. Într-un 

fresh de portocale, adică 500 

de grame de fruct, avem 40 

de grame de carbohidraţi, echi-

valent cu patru felii de pâine. 

Din păcate, oamenii nu soco-

tesc că şi aceea, băutura din 

fructe, este o formă de zahăr. 

Fructele sunt plicuri de zahăr. 

Sucurile trebuie să fi e un con-

sum întâmplător ”, a mai adă-

ugat medicul Simona Tivadar.

Studiile recente arată că Ro-

mânia ocupă al doilea loc în 

Europa la cele mai multe ca-

zuri de obezitate infantilă. Spe-

cialiştii susţin că ar fi  şi din 

cauza faptului că în România 

lipseşte educaţia nutritivă.

Un studiu realizat de cer-

cetătorii de la Universitatea 

Tufts şi publicat în octombrie 

2015 în revista “Circulation” 

susţinea că 184.000 de adulţi 

mor anual în întreaga lume 

din cauza consumului exce-

siv de băuturi bogate în za-

hăr. Realizatorii studiului no-

tau că, doar în 2010, băuturi-

le îndulcite cu zahăr ar fi  ucis 

6.450 de oameni de cancer, 

45.000 de boli cardiovascula-

re şi 133.000 de oameni de di-

abet zahar.

Pericolul din sucuri: obezitate şi diabet

În perioada 4 – 20 mai 

are loc reînscrierea copii-

lor la grădiniţă, iar în 

perioada 23 mai – 17 

iunie, respectiv 27 iunie – 

29 iulie se desfăşoară 

înscrierea nou-veniţilor. 

La înscrierea copiilor la 

grădiniţă, părinţii trebuie 

să prezinte câteva acte.

Înainte să meargă la grădi-

niţă pentru înscrierea copii-

lor, părinţii trebuie să aibă ur-

mătoarele acte: cerere de în-

scriere; adeverinţe cu venitu-

rile părinţilor sau alte acte do-

veditoare ale veniturilor fami-

liale (pentru grădiniţele cu 

program prelungit şi săptămâ-

nal); certifi catul de naştere al 

copilului sau copie certifi ca-

tă; fi şă medicală; avizul epi-

demiologic.

Înscrierea în grădiniţele de 

stat se face fără perceperea 

unei taxe de înscriere. Trans-

ferarea unui copil de la o gră-

diniţă la alta poate fi  făcută 

la cererea părinţilor, în baza 

avizelor celor două unităţi şi 

în limita locurilor planifi ca-

te. În ceea ce priveşte scoa-

terea unui copil din eviden-

ţa unei grădiniţe, acest lucru 

se poate face în caz de boa-

lă infecţioasă cronică (cu avi-

zul medicului) sau în cazul 

în care copilul lipseşte fără 

motivare timp de două săp-

tămâni la rând.

Reprezentanţii Inspecto-

ratului Şcolar Judeţean (ISJ) 

Cluj asigură părinţii că ni-

ciun copil nu va rămâne fă-

ră loc la grădiniţă. “Nu ne 

facem probleme cu privire 

la depăşirea numărului lo-

curilor de numărul înscrişi-

lor, întrucât experienţa ulti-

milor ani a arătat că în ju-

deţul Cluj există infrastruc-

tura necesară pentru a fi cu-

prinşi toţi preşcolarii în gru-

pele de grădiniţă”, a decla-

rat Andreea Coroian Goldiş, 

purtătorul de cuvânt al ISJ 

Cluj.

Orarul reînscrierilor şi al 

înscrierilor va fi  stabilit de 

conducerea unităţii de învă-

ţământ şi va fi  afi şat, la loc 

vizibil, în fi ecare grădiniţă, 

pentru informarea părinţilor 

şi a publicului interesat, in-

clusiv pe site-ul acesteia (da-

că există), şi pe site-ul inspec-

toratelor şcolare.

Ocuparea locurilor libere, 

după fi nalizarea etapei de re-

înscrieri, se va face, de regu-

lă, în ordinea descrescătoare 

a grupelor de vârstă, respec-

tiv: grupa mare (copii de 5 

ani), grupa mijlocie (copii de 

4 ani) şi grupa mică (copii de 

3 ani). Pot fi  înscrişi în grupa 

mică şi copii cu vârsta cuprin-

să între 2 şi 3 ani.

A început înscrierea 
la grădiniţă. Ce acte 
sunt necesare
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Vrei să ai un salariu mai 

bun? Cunoştinţele market-

ingului digital şi dezvolta-

rea afacerii cu ajutorul 

internetului reprezintă 

punctele cheie pe care 

orice şef le caută la un 

viitor angajat. Din păcate, 

însă, românii sunt codaşii 

Europei în acest domeniu.

Google a anunţat lansarea 

în România a programului Ate-

lierul Digital, o platformă onli-

ne gratuită care oferă tinerilor 

pregătire în domeniul market-

ingului digital şi în dezvoltarea 

afacerii cu ajutorul internetu-

lui, informează startupcafe.ro.

România este pe ultimul loc 

în Uniunea Europeană în ce-

ea ce priveşte competenţele di-

gitale. Doar 16% dintre români 

au cunoştinţe digitale de ba-

ză, se arată într-un raport DE-

Lab. Mai mult, 43% dintre ro-

mâni declară că nu au deloc 

competenţe digitale. Doar 8% 

dintre români cred că au cu-

noştinţe digitale destul de so-

lide pentru a face faţă într-un 

mediu de lucru competitiv.

Potrivit datelor Comisiei Eu-

ropene, în viitorul apropiat, 

90% dintre slujbe vor necesi-

ta cunoştinţe digitale. Comisia 

Europeană estimează că, pâ-

nă în 2020, 825.000 de locuri 

de muncă vor fi  neacoperite 

din cauza acestui decalaj.

Un plus la CV

Cunoştinţele în mediul on-

line, spune un membru fon-

dator al unei companii web 

media din Cluj, sunt vitale 

pentru a-ţi găsi un job în zi-

lele noastre.

„Consider un astfel de 

program care îndrumă şi 

dezvoltă competenţele digi-

tale atât ale mediilor de afa-

ceri aflate în căutarea celor 

mai bune soluţii, cât şi ale 

generaţiilor tinere ca fiind 

o bază necesară. Pentru noi 

care dezvoltăm o afacere ca 

agenţie specializată în web 

digital, certificarea oferită 

de acest program poate con-

stitui un punct forte în CV-ul 

candidaţilor căutaţi”, a de-

clarat Ovidiu Suciu, mem-

bru fondator LiveCOM, agen-

ţie de web media din Cluj-Na-

poca.

Şanse mai mari de reuşită

Un alt specialist consideră 

că printr-un astfel de pro-

gram dezvoltat de Go-

ogle, micii 

afacerişti au 

şanse mai 

mari de reuşită 

în business.

„Un astfel de program aju-

tă micile afaceri să înveţe re-

gulile încât să-şi crească şan-

sele de reuşită. Este lăudabi-

lă iniţiativa celor de la Go-

ogle. Nu este singura de acest 

fel, ei având şi Online Mar-

keting Academy, o serie de 

cursuri dedicate studenţilor 

pentru a învăţa cum să folo-

sească instrumentele Google. 

Practic acest curs online cât 

şi Online Marketing Academy 

sunt programe de marketing, 

folosite de către Google pen-

tru educarea pieţii să folo-

sească instrumentele lor şi 

să investească mai mult 

în online”, a declarat 

Călin Biriş, directorul 

companiei de publi-

citate Loopaa.

Afacerile merg mână în 
mână cu mediul online

Poţi să faci business fără a 

fi  activ în mediul online, dar 

nu este sănătos pe termen me-

diu şi lung, crede Călin Biriş.

„Da, se poate. Sunt unele 

afaceri care se bazează foarte 

mult pe relaţiile directe cu cli-

enţii (în special afacerile cu 

model de vânzare B2B), care 

nu au nevoie de online. Însă şi 

acestea şi-au creat cel puţin un 

website pentru a oferi mai mul-

tă credibilita-

te. Cu 

toate 

acestea, peste 90% dintre cei 

care caută noi furnizori de ser-

vicii B2B încep prin a face o 

cercetare online. Aşadar, poţi 

face business fără online, dar 

nu este sănătos dacă vrei să 

mai existe afacerea ta pe piaţă 

şi peste 5-10 ani. De asemenea, 

dacă doreşti să creşti afacerea 

ta, este imposibil să ignori on-

line-ul”, a precizat Călin Biriş.

Afi rmaţiile specialistului 

sunt confi rmate de un tânăr 

afacerist din Cluj-Napoca. Pa-

ul Paşcalău şi-a deschis în ur-

mă cu câţiva ani un studio fo-

to. Deşi îşi prezintă din clasă 

în clasă oferta elevilor care 

vor să-şi facă un album, aces-

ta nu a neglijat mediul onli-

ne. Paul are un site unde îşi 

prezintă munca şi spune că 

i-a fost de mare folos până 

acum în afaceri.

„Nu am investit pe online 

pentru că toate promovările 

le-am făcut din uşă în uşă şi 

aşa ne-au venit clienţii. Am 

mers efectiv în fi ecare clasă 

şi am făcut ofertele. De aco-

lo, ulterior s-au întors pe on-

line să vadă cine suntem, ce 

facem şi au venit şi alte pro-

iecte. Au fost ca un efect de 

bumerang într-un fel. Deci 

n-am făcut vânzări directe pe 

online. Avem un site unde ne 

promovăm produsele, dar nu 

a fost ceva în care noi să in-

vestim special în online şi să 

vină clienţii din online. Au ve-

nit ca urmare a faptului că am 

prezentat noi ofertele. Inves-

tiţia pentru site nu a fost ma-

re. În mod principal a contat 

Facebook-ul pentru că toţi ti-

nerii, clienţii noştri, sunt aco-

lo. Promovarea a mers mână 

în mână în cazul nostru”, a 

afi rmat patronul studioului 

FPlus.ro, Paul Paşcalău.

Studierea – prioritate 
pentru o societate 
mai bună

Ambii specialişti contactaţi 

de Monitorul de Cluj conside-

ră că studierea mediului on-

line şi digital în regim inten-

siv la şcoală ar fi  un plus pen-

tru economia de piaţă.

„Ca şi în orice specializare, 

şcoala ar trebui să pună baze-

le digitale, urmând ca fi ecare 

individ să aprofundeze dacă 

este pasionat de acest dome-

niu”, crede Ovidiu Suciu.

„Da, ar trebui să fi e mate-

rie obligatorie în liceele de pro-

fi l economic, cât şi în facultă-

ţile de profi l. Unele facultăţi au 

introdus materia în curricula 

de la masterat. Este un înce-

put”, a menţionat Călin Biriş.

Cum poţi câştiga mii de euro lunar ?
Nevoia de competenţe digitale este una dintre cele mai mari provocări ale Uniunii Europene în general 
şi ale Europei Centrale şi de Est în particular.

itui un punct forte în CV-ul 

andidaţilor căutaţi”, a de-

arat Ovidiu Suciu, mem-

ru fondator LiveCOM, agen-

e de web media din Cluj-Na-

oca.

anse mai mari de reuşită

Un alt specialist consideră 

ă printr-un astfel de pro-

am dezvoltat de Go-

gle, micii 

acerişti au 

anse mai 

ari de reuşită 

business.

tru educarea pieţii să folo-

sească instrumentele lor şi

să investească mai mult 

în online”, a declarat 

Călin Biriş, directorul 

companiei de publi-

citate Loopaa.

te. Cu 

toate 

PAUL PAŞCALĂU | 
afacerist

„În mod principal a 
contat Facebook-ul 
pentru că toţi tinerii, 
clienţii noştri, sunt 
acolo“

Timp de o săptămână, 

Festivalul Internaţional de 

Film Transilvania (27 mai 

– 5 iunie) va anima unul 

dintre cele mai noi spaţii 

culturale ale Clujului, 

Urania Palace. 

Şase trupe româneşti şi un 

DJ polonez considerat unul 

dintre cei mai interesanţi ar-

tişti electro emergenţi, Baas-

ch, sunt capetele de afi ş pen-

tru TIFF Music Nights. Con-

struit în 1910 după planurile 

proiectului geamăn din Viena 

şi transformat ulterior în Cine-

ma Favorit, spaţiul a fost con-

solidat şi renovat, găzduind 

acum concerte, piese de tea-

tru, expoziţii, proiecţii, atelie-

re şi petreceri. Serile, de la 

21.00, spectatorii vor asculta 

live câteva dintre cele mai apre-

ciate trupe din muzica alter-

nativă românească: The Mo-

no Jacks (28 mai), Byron (29 

mai), Şuie Paparude (1 iunie) 

cu formaţia Orkid în deschi-

dere, Omul cu Şobolani (2 iu-

nie), Urma (3 iunie) şi Viţa de 

Vie (4 iunie), alături de Baas-

ch (Polonia) şi Baba Dochia 

(31 mai).

Baasch va pune muzică pe 

31 mai cu cei patru tineri din 

Baba Dochia, trupă care cre-

ează un spectacol audiovizu-

al complex, un mix de proiec-

ţii, sintetizatoare, drum ma-

chine, theremin şi chitară dis-

torsionată.

La Casa TIFF, una dintre lo-

caţiile-cheie ale festivalului, 

concertele vor începe la ora 

22.00. Sâmbătă, 28 mai, va 

deschide seria Garbanotas Bo-

sistas, o trupă de rock neo-psi-

hedelic din Vilnius, Lituania. 

Intrarea este liberă. Pentru sea-

ra de duminică, 29 mai, Coma 

pregăteşte un concert un-

plugged. Versatil şi cu o vizi-

une aparte, lansat sub nume-

le Bang Gang şi descris drept 

una dintre cele mai enigmati-

ce apariţii recente de pe sce-

na islandeză, Bardi Johanns-

son vine la Casa TIFF luni, 30 

mai, cu un DJ set în cadrul că-

ruia va remixa imagini şi co-

loane sonore compuse de el. 

Unul dintre cele mai notabile 

proiecte este coloana sonoră 

pentru “Haxan: Witchcraft 

Through the Ages”, controver-

satul fi lm horror mut suedez 

din 1922, proiect pe care clu-

jenii îl vor vedea şi la TIFF cu 

o seară înainte, pe 29 mai, la 

Castelul Banffy din Bonţida.

De Beren Gieren, un nume 

ce capătă rezonanţă printre iu-

bitorii de muzică jazz din Eu-

ropa, este un trio acustic-elec-

tronic olandez-belgian remar-

cat pentru sunetul unic, expe-

rimental, şi complexitatea com-

poziţiilor. Clujenii îi vor ascul-

ta marţi, 31 mai, la Casa TIFF. 

După ce vor acompania live 

fi lmul lui Sergei Paradjanov, 

„Umbrele strămoşilor uitaţi” 

(31 mai, Casa de Cultură a Stu-

denţilor), americanii de la A 

Hawk and a Hacksaw vor ani-

ma Casa TIFF pe 1 iunie, de 

la 22.00, cu hituri energice in-

spirate de muzica lăutărească 

şi cea tradiţională româneas-

că. Unul dintre albumele tru-

pei, The Way the Wind Blows 

(2006), a fost înregistrat cu 

Fanfara Zece Prăjini.

O experienţă cu totul spe-

cială va fi  întâlnirea cu o tru-

pă nouă şi cu stilul ei aparte, 

Rough Romanian Soul – o 

„muzică aspră cântată cu su-

fl et”, o reinterpretare origina-

lă a muzicii tradiţionale ro-

mâneşti. Zmei3, formaţia de 

români care a cucerit scena 

de jazz berlineză, va cânta la 

Casa TIFF pe 2 iunie. Bilete-

le costă 15 lei.

În seria concertelor de la 

TIFF 2016 intră şi unul aniver-

sar: pe 1 iunie, de la 20.00, la 

Casa de Cultură a Studenţilor, 

Alexandrina va celebra zece 

ani de scenă. Artista origina-

ră din Republica Moldova va 

cânta hiturile care au propul-

sat-o în topul celor mai îndră-

gite voci din România. În apa-

riţiile ei live, memorabile, com-

bină instrumentele tradiţiona-

le cu cele electronice, Alexan-

drina fi ind acompaniată de 

cinci muzicieni. Biletul costă 

25 de lei şi poate fi  cumpărat 

online.

Ce trupe cântă la TIFF 2016
Nume sonore de pe scena rock şi electro contemporană, seri de jazz şi DJ set-uri spectaculoase completează oferta TIFF.

Viţa de Vie vor concerta pe 4 iunie
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Cu durere în sufl et, anunţăm încetarea din 
viaţă a iubitei noastre bunici

ŢĂRAN VIRGINIA
la vârsta de 86 de ani.

Înmormântarea va avea loc joi, 5 mai 2016, la 
ora 11, la Cimitirul Mănăștur, Capela Nouă.

Nu o vom uita niciodată.

Dumnezeu să-i dea odihnă veșnică.

Nepoatele Oana şi Monica

DECES

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

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

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

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

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

IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

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

Zorilor, Bună-Ziua, 
Gheorgheni, Grigorescu.

Exclus agenţii.
Aşteptăm oferte la tel. 

0727-477.173.

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

Gheorgheni sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0740-607307.

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

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

Preţ 62.000 euro negociabil. 
Exclus agenţii.

Telefon 0743-075605.

CASE/CABANE

Vând vilă în Gura Râului 

jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 

direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

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

TERENURI

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

ră probleme până în faţa terenu-
lui, zonă de case, terern compact, 
preţ 8 euro/mp. Tel. 
0744-653097. (2.7)

OMV Petrom SA vinde:
teren intravilan, categoria 

curţi-construcţii,
Cluj-Napoca, zona Pata 

Rât, suprafaţa 41.270 mp.
Detalii la assetsale@
petrom.com. (5.23*)

OMV Petrom SA vinde:
teren intravilan, Str. 

Trascăului nr. 5A, Turda, 
suprafața 27.034 mp.
Detalii la assetsale@
petrom.com. (5.23*)

P.F. vând 1145 mp de teren 

intravilan cu C.F. la Rudar, la 

200 m de str. D.D. Rosca, 

front la drum de servitute 

36,6 m. Terenul este plan, 

situat într-o poiană.

Informaţii la tel. 

0753-222 759.

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

P.F. vând TEREN pentru 

construcţii în Şelimbăr, jud. 

Sibiu, lângă motelul Dracula, 

intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 

24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

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

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

Vând TEREN

în supr. de 3000 mp, 

în Floreşti, zona RAR.

Informaţii la tel. 

0740-107062.

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

ÎNCHIRIERI

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

TERENURI

¤ Caut pentru închiriere teren, cur-
te, grădină, livadă, cu supr. minimă 
de 300 mp, pentru a adăposti tem-
porar niște câini. Ofer 300 RON ne-
gociabili/lună, oriunde în jud. Cluj, 
în apropiere de mijloacele de trans-
port. Tel. 0741-455348. (1.7)

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 loc de muncă în birotică 
ca secretară sau inspector ssm. 
Aștept răspuns la tel. 
0748-945449. (1.7)

¤ Angajăm STIVUITORIST și MA-
NIPULANT deșeuri periculoase la 
sediul din Cluj-Napoca, cautăm 
persoană serioasă și rezistentă la 
efort fi zic. C.V.-urile pe email 
hr-ro@srcl.com, tel. contact 
0722-424000. (Stericycle) (3.4*)

¤ Societate de construcţii din Bra-
șov angajează tâmplari și dul-
gheri experimentaţi pentru mon-
taj în Franţa. Informaţii la tel: 
0727-887863 (8.10*)

¤ Angajăm SUDORI pentru punct 
de lucru Potlogi, judeţul Dâmbo-
viţa. Contact: 0727-377.792. 
(5.5)

¤ Societate de construcţii din 
Braşov angajează tâmplari şi 
dulgheri experimentaţi pentru 
montaj în Franţa. Informaţii la 
tel: 0727-887863 (8.10*)

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

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

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

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

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

SERVICII

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

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

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

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

MATRIMONIALE

¤ Aş dori să cunosc perechea 
mea: zodia berbec, taur, capri-
corn, din anii 1964-1965-1967-1
972-1973-1974-1975, cu loc de 
întâlnire. Eu, născută în anul 
1971, blondă. Aştept răspuns la 
tel. 0748-945449. (1.7)

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

¤ Cumpăr ARO 10, 4x4, în stare 
de funcţionare. Aștept oferte la 
tel. 0740-876853. (3.7)

¤ Dorești să-ţi achiziţionezi un 
autoturism nou? Îţi ofer un tichet 
RABLA ca avans de 1000 Euro, 
iar pentru mine ai o obligaţie 
minoră de 550 Euro. Rog seriozi-
tate. Sunaţi la tel. 0743-330440. 
(3.7)

¤ Vând actele pentru tichet RABLA, 
unie persoane care dorește să achi-
ziţioneze un autoturism, preţ 1000 
ROPN. Sunaţi la tel. 0758-311020 
sau 0264-432680. (6.7)

PIESE AUTO

¤ Vând parbriz pentru autoturism 
”Dacia 1310”. Inf. la tel. 
0264-541633. (7.7)

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

UZ CASNIC

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

ELECTRO

¤ Vând URGENT 30 casete video 
și 50 casete muzicale, preţ nego-
ciabil. Inf. la tel. 0264-591965. 
(3.7)

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

MEDICALE

¤ Vând aparat magnetoterapeu-
tic I-TECH Medical Division nou, în 
stare perfectă de funcţionare, util 
în diverse afecţiunil, dispune de 
carte tehnică și factură de cumpă-
rare. Informaţii suplimentare la 
tel. 0751-537905. (3.7)

DIVERSE

¤ Vând raniţă din piele, costum 
vânătoresc și cort de două per-
soane. Aștept telefoane la nr. 
0264-591965. (7.7)

¤ Vând centrifugă de scos miere, 
stare bună. Preţ negociabil. Inf. la 
tel. 0749-255139. (7.10)

¤ Vând bicicletă pentru bărbaţi 
26/2,0 cu aripi nichelate, anve-
lope noi, stopuri, ochi de pisică, 
cric, porbagaj faţă, marca ”Her-
cules”. Cer 200 RON, preţ nego-
ciabil. Informaţii suplimentare la 
tel. 0264-532272 sau 
0754-504008. (7.7)

¤ Vând 12 piese de artizanat din 
cupru, tăvi, pahare, candele, ser-

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.

viciu de ţuică, cafea, scrumieră, 
statuete, carafă, etc. Preţ negoci-
abil. Tel. 0264-591965. (7.7)

¤ Cumpăr geacă de damă, mar-
că, numai din piele, nouă, nr. 
38-40, culoare maro sau acaju. 
Aștept telefoane la nr. tel. 
0754-504008. (7.7)

¤ Cumpăr bicicletă de damă 
28/2,0 în stare bună sau nouă, 
ușoară sau din aluminiu fără tele-
scoape, portbagaj, 18-21 viteze. 
Sunaţi la tel. 0264-532272 sau 
0754-504008. (7.7)

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

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

MOBILIER

¤ Vând coniac de 47° din stoc și 
ţuică din pulpă de prune de 53°, 
preţ 30 RON, respectiv 25 RON. 
Sunaţi la tel. 0264-591965. (3.7)

¤ Vând gete nr. 46. Inf. suplimen-
tare la tel. 0164-557665. (3.7)

¤ Vând cort de două persoane, 
cu sac de dormit, culoare albas-
tră, preţ negociabil. Inf. suplimen-
tare la tel. 0264-591965. (3.7)

¤ Vând 4 scaune tip “Bobâlna”, în 
perfectă stare și masă de 12 exten-
sibilă de persoane. Inf. suplimenta-
re la tel. 0164-557665. (3.7)

¤ Cumpăr 4 scaune cu spătar, 
eventual tapiţate, în stare bună, 
din lemn și stabile. Ofer max. 
100 RON/buc. Sunaţi la tel. 
0264-532272 sau 0754-504008. 
(7.7)

¤ Vând mobilă, 2 dulapuri din lemn 
masiv cu furnir nuc, canapea, mobi-
lă cu vitrină (model vechi). Inf. supli-
mentare la telefon 0264-424005 
sau 0745-300323. (7.7)

¤ Vând două paturi de 2 x 90, 
culoare albastru cu crem, cu sal-
tea Relaxa și un birou foarte bi-
ne întreţinut, la preţ foarte con-
venabil. Merită văzute. Inf. la 
tel. 0755-347279. (7.7)

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

ANUNTURI DE MEDIU

¤ În conformitate cu O.U.G. 
195/2005 privind protecţia me-
diului, aprobată prin Legea 
265/2006, cu modifi cările și com-
pletările ulterioare și Ord. 
1.798/27.11.2007 S.C. NAPOTO-
OLS S.R.L anunţă începerea de-
mersurilor în vederea obţinerii 
autorizaţiei de mediu pentru 
obiectivul S.C. NAPOTOOLS S.R.L, 
din localitatea RĂSCRUCI, str. TE-
TAROM, nr.F.N., com. BONŢIDA, 
jud. CLUJ. 
Eventualele sugestii și reclamaţii 
se vor depune la A.R.P.M Cluj-Na-
poca, Calea Dorobanţilor nr. 99 
în zilele de luni: 8.30-18.30, 
marţi, miercuri, joi: 8.30-16.30 și 
vineri 83.0-14.00. (1.1)

¤ Agenţia pentru Protecţia Me-
diului Cluj anunţă publicul intere-
sat că PUZ pentru Parcelare şi 
Construire Locuinţe, Cluj-Napoca, 
str. Borhanciului, f.n., jud. Cluj, ti-
tular PODINA SILVIU IONUŢ nu 
necesită evaluare de mediu, pla-
nul urmând a fi  supus procedurii 
de adoptare fără aviz de mediu. 
Observaţiile și comentariile publi-
cului interesat privind decizia eta-
pei de încadrare se trimit în scris 
la Agenţia de Protecţie a Mediului 
CLuj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, 
bl. 9B, cod. 400609, tel. 
0264-410722, fax. 
0264-410716, e-mail offi ce@
apmcj.anpm.ro în zilele de 
luni-vineri, între orele 9-14, în 
termen de 10 zile calendaristice 
de la data apariţiei anunţului. 
(1.1)

¤ Comuna MINTIU GHERLII 
anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru pro-
iectul „MODERNIZARE DRUM CO-
MUNAL DC16: DJ172F-PĂDURENI 
KM 1+700 – 6+260“, propus a fi  
amplasat între satele Mintiu 
Gherlii și Pădureni, comuna Min-
tiu Gherlii, judeţul Cluj. Informaţi-
ile privind proiectul propus pot fi  
consultate la sediul Agenţiei pen-
tru Protecţia Mediului Cluj, Calea 
Dorobanţilor, nr. 99 și la sediul 
Comunei Mintiu Gherlii, Localita-
tea Mintiu Gherlii, nr.184, judeţul 
Cluj, în zilele de luni, între orele 
09.00–16.00, marţi-joi, între ore-
le 09.00-14.00 și vineri între ore-
le 9.00-12.00. Observaţiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediu-
lui Cluj. (1.1)
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

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

GRA-

TUIT

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:
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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

ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:30 Comorile Parmei (it., 
2009, f. doc., episodul 1)
13:00 De joi până joi (live)
14:00 Telejurnal 
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Akzente (program cult.) 
16:55 Vorbește corect! 
17:00 Interes general (talk show)
18:00 Lozul cel mare (live)
18:30 În culisele energiei 
(2015, emis. info.)
19:00 Mediatorii (emis. info.)
19:45 Sport
19:57 Starea zilei (emis. info.)
20:00 Telejurnal 
21:10 Între bine și rău (talk show) 
22:25 Starea zilei (emis. info.)
22:30 Starea naţiei (sat.)
23:30 Priviri iubitoare 
(serb.-Montenegró-engl., 2003, 
f. dr.)

ANTENA 1

13:00 Observator 
14:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(2015, reality show) (live)
16:00 Observator 
17:00 Acces direct 
19:00 Observator 
20:00 Observator special 
(2012, emis. info.) (live)
20:30 Next Star (emis. con.)
23:30 Un show păcătos 
(divertisment) (live)

PRO TV

13:00 Știrile Pro TV
14:00 Vorbește lumea (2015, 
mag. life-style)
15:00 Lecţii de viaţă (ser.)
16:00 Ce spun românii (2015, 
reality show)
17:00 Știrile Pro TV 
18:00 La Măruţă 
19:00 Știrile Pro TV
20:00 Las fi erbinţi (rom., 2012, 
s. com., sezonul 9, episodul 11)
21:00 Atletico Textila (2016, s. 
com., sezonul 1, episodul 9)
22:00 Fotbal Europa League: 
Liverpool - Villareal (2016, 
emis. sport) (live)

PRIMA TV

12:30 Focus Magazin (reluare)
13:20 Teleshopping (promo)
14:00 Focus 14
14:30 Teleshopping (promo)
15:00 Camera de râs (ep. 12)
15:30 Mondenii
16:00 Mondenii
16:30 Focus
17:00 Trăsniţii (reluare)
18:00 Focus (emis. info.)
19:30 Mama mea gătește mai 
bine (sezonul 2, episodul 49)
20:30 Căsătorie cu repetiţie 
(rom., 1985, com.)
22:30 Trăsniţii
23:15 Focus din inima României 
(emis. info., episodul 274)
23:45 Focus Magazin (2015, 
episodul 153) (live)

KANAL D

12:30 Știrile Kanal D 
13:30 Te vreau lângă mine 
(2010, reality show)
16:00 Teleshopping (promo)
16:45 Teo Show (divertisment)
18:45 Știrea zilei 
19:00 Știrile Kanal D 
20:00 Bahar: Viaţă furată (tur., 
2014, dr.)
22:30 WOWbiz (divertisment)

LOOK TV

13:00 National Icons (reluare)
13:30 Casa Poporului (reluare)
15:00 Liga Magazin (reluare)
16:00 Meci Fotbal Liga I Orange 
Play-Out/Off: FC Viitorul 
Constanţa - AFC ASA Tg. Mureș 
(reluare) 
18:00 Business Expres (2013, 
emis. info.)
18:30 Știri Look TV 
19:30 Fotbal Look (emis. sport) 
21:00 Celebrity 
22:00 National Icons (reluare)
22:30 Pure Outdoor (reluare)
23:00 Business Expres (2013, 
emis. info.) (reluare)
23:30 Știri Look TV (reluare)

LICITAŢIE PUBLICĂ

Comuna Sâncraiu, cu sediul în Sâncraiu nr. 340, com. 
Sâncraiu, jud. Cluj, organizează licitaţie publică având ca 
obiect Închirierea spaţiului „Sala de aşteptare“ din centrul 
satului Sâncraiu.

Documentaţia procedurii (caietul de sarcini) se poate 
procura de la sediul Consiliului Local Sâncraiu, în perioada 
05.05 – 13.05.2016 între orele 9 – 14.

Preţul de pornire a licitaţiei este de 30 lei/lună.
Durata contractului este de 5 ani.
Ofertele și documentele de participare se vor depune la 

sediul consiliului local până cel târziu în data de 16.05.2016 
ora 12,00.

Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 16.05.2016 
ora 13,00 la sediul consiliului local.

În caz de neadjudecare, procedura de licitaţie se va relua.
Alte informaţii suplimentare se pot obţine la: Tel/fax: 

0264-257-588. Adresa: Sâncraiu nr. 340, jud. Cluj

LICITAŢIE PUBLICĂ

Comuna Sâncraiu, cu sediul în Sâncraiu nr. 340, com. 
Sâncraiu, jud. Cluj, organizează licitaţie publică având ca 
obiect Închirierea imobilului „Clădirea morii“ din satul 
Sâncraiu nr. 25.

Documentaţia procedurii (caietul de sarcini) se poate 
procura de la sediul Consiliului Local Sâncraiu, în perioada 
05.05 – 13.05.2016 între orele 9 – 14.

Preţul de pornire a licitaţiei este de 100 lei/lună.
Durata contractului este de 5 ani.
Ofertele și documentele de participare se vor depune la 

sediul consiliului local până cel târziu în data de 16.05.2016 
ora 12,00.

Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 16.05.2016 
ora 15,00 la sediul consiliului local.

În caz de neadjudecare, procedura de licitaţie se va relua.
Alte informaţii suplimentare se pot obţine la:
Tel/fax: 0264-257-588
Adresa: Sâncraiu nr. 340, jud. Cluj

ANUNŢ VÂNZARE

ANUNT VANZARE – imobile

FIVE SPRL, lichidator judiciar al Abo Mill SA – în 
faliment, anunţă intenţia pentru valorifi carea activelor, 
proprietatea falitei, constând in bunuri imobile – Complexul 
de morărit şi panifi caţie localizat în Mun. Zalău şi Complexul 
de morărit localizat în Loc. Baciu. Modalitatea de vânzare 
se va face prin metoda licitaţia publică cu strigare, 
ascendentă. Activele pot fi  vizionate cu programare prealabilă.

Caietul de sarcini, cuprinzând descrierea bunurilor și a 
condiţiilor de participare la licitaţie, este disponibil la sediul 
lichidatorului judiciar și va putea fi  achiziţionat la preţul de 
1000 lei fără TVA, sau poate fi  solicitat prin e-mail la 
alexandra.popa@five-advisory.ro și alina.hagiu@
fi ve-advisory.ro, după achitarea contravalorii caietului de 
saricini și semnarea unui Acord de acceptare și angajament 
de confi denţialitate privind procedura de valorifi care a 
activelor cuprinse în caietul de sarcini.

Licitaţia va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din 
București, str. Constantin Disescu nr. 33A, Sector 1, tel: 
031.438.16.77, fax: 031.438.16.88, la data de 11.05.2016, 
ora 11:00. Data limită pentru depunerea documentaţiei 
de participare la licitaţie este 10.05.2016, ora 13:00.

Preţul de pornire este de
-  Complexul de morărit și panifi caţie localizat în Mun. 

Zalău, str. Fabricii nr.10, jud. Sălaj: 1.662.845 EUR + 
TVA

-  Complexul de morărit localizat în Loc. Baciu, str. Triajului, 
jud. Cluj: 2.439.750 EUR + TVA

ANUNŢ DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobat prin Legea 265/2006, cu modifi cările și 

completările ulterioare și a Ord. 1798/2007, S.C. 
TERMOTEC S.R.L. anunţă începerea demersurilor în 
vederea obţinerii Autorizaţiei de Mediu pentru obiectivul: 
fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii, 
respectiv, fabricarea de uşi şi ferestre din metal, din 
localitatea Dej, str. Văii, nr. 2, judeţul Cluj.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
A.P.M. Cluj, Str. Dorobanţilor, nr. 99, în zilele de luni-joi, 
între orele 8:00-16:30, și vineri, între orele 8:00-14:00 sau 
pe mail: offi ce@apmcj.anpm.ro.

AVIZ DE MEDIU

Asociaţia GRUPUL MILVUS, în calitate de titular, 
anunţă publicul interesat asupra declanșării etapei de 
încadrare în vederea obţinerii avizului de mediu conform 
HG 1076/2004 pentru Planul de Management al Sitului 
Natura 2000 ROSPA0113 CÂNEPIŞTI, situat pe teritoriul 
administrativ al următoarelor localităţi și comune: Turda, 
Câmpia Turzii, Viișoara, Ceanu Mare, Ploscoș. Prima versiune 
a planului poate fi  consultată la sediul titularului în Tîrgu 
Mureș, Crinului, nr. 22, din data de 05.05.2016, între orele 
9 – 14. Publicul interesat poate transmite, în scris, cometarii 
și sugestii, până la data de 24.05.2016, la APM Cluj – 
Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 99, blocul 9B, cod 400609, 
fax 0264 410716, e-mail offi ce@apmcj.anpm.ro, în zilele 
de luni – vineri, între orele 9 – 14.
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www.batrom.ro

Cabinet veterinar

Str. Constantin Brâncuşi nr. 47, Cluj-Napoca
Pentru programări: 0264-418599
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Rusia va forma trei noi 

divizii pentru a contraca-

ra efectivele militare în 

creştere desfăşurate de 

NATO în apropierea fron-

tierelor sale de sud şi 

vest, a declarat Ministrul 

rus al Apărării, Serghei 

Shoigu, citat de agenţiile 

de ştiri ruse.

Aceste noi unităţi urmează 

să fi e formate până la fi nalul 

acestui an şi vor fi  poziţiona-

te în zonele de frontieră de sud 

şi vest ale Rusiei, informează 

agenţia de ştiri Interfax.

„Ministerul Apărării a adop-

tat o serie de măsuri pentru a 

contracara capacitatea crescân-

dă a forţelor NATO din vecină-

tatea frontierelor Rusiei," a de-

clarat, miercuri, ministrul rus.

„Până la fi nalul anului, do-

uă noi divizii vor fi  formate 

în Districtul Militar de Vest şi 

una în Districtul Militar de 

Sud”, a completat Shoigu, po-

trivit site-ul postului de tele-

viziune Russia Today.

Soldaţii ruşi, la 1500 km 
de România

Anterior, în presa rusă se 

vehicula că trei noi divizii, a 

câte 10.000 de militari fi ecare, 

urmau să fi e desfăşurate la 

Rostov-pe-Don, în regiunea 

Smolensk (situată la aproxi-

mativ 1300 de km de Româ-

nia) şi regiunea Voronej (situ-

ată la o distanţă de aproxima-

tiv 1600 de km de România).

Rusia va lua măsuri 
pentru a se proteja

Moscova este "extrem de 

preocupată" de instalarea sis-

temelor antibalistice NATO în 

România şi Polonia, care sunt 

interzise prin Tratatul privind 

Forţele nucleare intermediare 

(INF), anunţa săptămâna tre-

cută Ministerul rus de Exter-

ne, avertizând că Rusia va lua 

măsuri pentru a se apăra.

Trupe NATO în 
ţările baltice

Alianţa Nord-Atlantică a 

trimis efective militare supli-

mentare în Polonia, statele 

baltice şi în alte zone din ve-

cinătatea frontierelor ruse, mo-

tivând că aceste desfăşurări 

de trupe erau necesare pen-

tru a asigura statele membre 

din Estul Europei de sprijinul 

organizaţiei.

De asemenea, în perioada 

25.04-06.06.2016, Regimentul 

2 Cavalerie al SUA execută 

marşul „DRAGOON PIONEER 

RIDE” în România şi în Repu-

blica Moldova, în vederea par-

ticipării la exerciţiul de instru-

ire în comun cu militari ai ce-

lor două ţări. Mai exact, tru-

pele Regimentului 2 Cavale-

rie al SUA au pornit pe 2 mai 

de la Iaşi spre Batalionul de 

Geniu de la Negreşti, după ca-

re se vor îndrepta spre Briga-

da I de Infanterie Motorizată 

de la Bălţi, urmând ca la 9 

mai tehnica Regimentului ame-

rican să fi e expusă în Piaţa 

Marii Adunări Naţionale.

Preşedintele SUA, Barack 

Obama, a declarat că SUA vor 

continua, prin NATO, să „în-

tărească apărarea aliaţilor din 

linia întâi”, adică România, 

Polonia şi ţările baltice. La fi -

nalul vizitei sale în Germania, 

Obama a vorbit şi despre re-

laţia cu Rusia, despre care a 

spus că şi-ar dori să fi e bună, 

dar că sancţiunile rămân în 

vigoare până când acordul de 

la Minsk privind Ucraina es-

te implementat.

„Misiunea centrală a NA-

TO este şi va fi  mereu dato-

ria noastră solemnă – angaja-

mentul din Articolul 5 privind 

apărarea noastră comună. De 

aceea vom continua să întă-

rim apărarea aliaţilor noştri 

din linia întâi, din Polonia, 

România şi statele baltice”, a 

declarat Obama, într-un dis-

curs ţinut la Hanovra, în în-

cheierea vizitei sale în Ger-

mania, care a vizat în princi-

pal negocierea acordului co-

mercial dintre SUA şi UE

Ruşii acuză NATO

Alianţa Nord-Atlantică tra-

tează Rusia ca fi ind o "ame-

ninţare" şi construieşte o "no-

uă linie de confruntare" în zo-

na Mării Negre, acuză Admi-

nistraţia de la Kremlin, în con-

textul în care NATO a trimis 

două avioane F-22 Raptor, in-

vizibile pe radar, la baza de 

la Mihail Kogălniceanu din 

România. "Alianţa Nord-Atlan-

tică creează o nouă linie de 

confruntare în zona Mării Ne-

gre, legitimând-o prin presu-

pusa ameninţare rusă", a 

transmis Misiunea permanen-

tă a Rusiei la NATO.

Ruşii formează divizii 
noi împotriva NATO
În presa rusă se vehiculează că trei noi divizii a câte 10.000 de militari fiecare 
urmează să fie desfăşurate la aproximativ 1500 de km de România.

Ruşii vor forma trei noi divizii pentru a contracara efectivele militare în creştere desfăşurate de NATO 
în apropierea frontierelor sale



joi, 5 mai 2016 | monitorulcj.ro  SĂNĂTATE 11

PUBLICITATE

CONVOCATOR

AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
ȘI

AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
ALE ACŢIONARILOR

SOCIETĂŢII „AGROMEC APAHIDA“ S.A.
Administratorul unic al societăţii AGROMEC APAHIDA 

S.A., înregistrată la O.R.C. Cluj sub nr. J12/2388/1991, C.U.I. 
221010, cu sediul social în Apahida, str. Libertăţii, nr. nr. 
59-61, jud. Cluj, în conformitate cu art. 119, al (1), din Legea 
nr. 31/1990 republicata, convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor şi Adunarea Generală Extraordinară 
a Acţionarilor, conform prevederilor legale și ale actului 
constitutiv, pentru dată de 26.05.2016, ora 13:00 și respectiv 
ora 14:00, având ca loc de desfășurare localitatea Apahida, 
str. Libertăţii, nr. 59-61, jud. Cluj, pentru toţi acţionarii 
înregistraţi în Registrul Acţionarilor gestionat de Registrul 
Mioriţa S.A. la sfârșitul zilei de 16.05.2016, stabilită ca data 
de referinţă. În cazul neîndeplinirii condiţiilor statutare sau 
a oricăror alte condiţii de validitate, Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor și Adunarea Generală Extraordinară 
a Acţionarilor se vor ţine în dată de 27.05.2016, ora 13:00 
și respectiv ora 14:00, în același loc menţionat mai sus, 
pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la 
aceeași dată de referinţă.

Se propune următoarea ordine de zi:
I. Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor:

1.  Discutarea și aprobarea sau modifi carea bilanţului contabil 
anual pe baza rapoartelor prezentate de administratorul 
unic și de comisia de cenzori.

2.  Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exerciţiul 
economico-fi nanciar următor.

3.  Aprobarea acoperirii pierderilor din anii precedenţi, la 
nivelul sumei totale de 99.412,86 lei, suma ce reprezintă 
profi tul net nerepartizat realizat în anul 2015, în valoare 
de 67.278,19 lei, profi tul net nerepartizat realizat în anul 
2014, în valoare de 222,82 lei, și profi tul net nerepartizat 
aferent anului 2013, în valoare de 31.911,85 lei.

II. Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor:
1.  Aprobarea instituirii garanţiilor ipotecare asupra imobilului 

afl at în proprietatea AGROMEC APAHIDA S.A., situat în 
localitatea Apahida, str. Libertăţii nr. 59-61, judeţul Cluj, 
înscris în Cartea Financiară 51532 a localităţii Apahida (Nr. 
CF vechi 2107), compus din: – teren intravilan în suprafaţa 
de 12.378 mp, sub A1, nr. cad. 737, și – construcţii sub 
A1.1, nr. cad. 737-C1, sub A1.2, nr. cad. 737-C2, sub A1.3, 
nr. cad. 737-C3, sub A1.4, nr. cad. 737-C4, sub A1.5, nr. 
cad. 737-C5, sub A1.6, nr. cad. 737-C6, sub A1.7, nr. cad. 
737-C7, sub A1.8, nr. cad. 737-C8, sub A1.9, nr. cad. 
737-C9, pentru garantarea creditului în suma de 480.000 
euro sau echivalentul în lei al acestei sume la data plăţii, 
pe o durată de 7 ani, credit ipotecar contractat de societatea 
Ikon Ideea S.R.L., cu sediul în localitatea Apahida, str. 
Libertăţii, nr. 59-61, jud. Cluj, C.I.F. RO 16676425, 

J12/1427/2016, de la Banca Transilvania, conform 
contractului de credit nr. 34515/03.11.2015.

2.  Aprobarea radierii ipotecii instituite asupra terenului și 
construcţiilor afl ate în proprietatea societăţii Agromec 
Apahida S.A., situate în localitatea Apahida, str. Libertăţii, 
nr. 59-61, jud. Cluj, înscrise în C.F. nr. 51532 Apahida și 
descrise detaliat la punctul 1, și garantarea cu aceste bunuri 
a contractului de credit nr. 012111/05.04.2011, încheiat 
între Banca Transilvania și Ikon Ideea S.R.L., având ca 
obiect emiterea de scrisori de garanţii bancare. Prin acest 
contract s-a prevăzut iniţial acordarea unei linii de credit 
în suma de 370.000 lei, transformată ulterior în plafon 
global de exploatare non-revolving, suplimentat la 570.000 
lei, diminuat la 270.000 lei în urma rambursării a 300.000 
lei, transformat în cele din urmă în plafon de emitere 
scrisori de garanţie bancară și suplimentat până la valoarea 
de 700.000 lei, urmând să fi e suplimentat până la valoarea 
de 500.000 euro.

3.  Aprobarea instituirii garanţiilor ipotecare asupra terenului 
și construcţiilor afl ate în proprietatea societăţii Agromec 
Apahida S.A., situate în localitatea Apahida, str. Libertăţii, 
nr. 59-61, jud. Cluj, înscrise în CF nr. 51532 Apahida și 
descrise detaliat la punctul 1, pentru garantarea unui nou 
contract de credit care urmează să fi e încheiat între Ikon 
Ideea S.R.L. și Banca Transilvania, având ca obiect emiterea 
de scrisori de garanţii bancare, plafonul de emitere având 
valoarea de 500.000 euro.

4.  Vânzarea corpurilor C5, C8 și C9 înscrise în C.F. 51532 
Apahida sub A1.5, nr. cad. 737 – C5, sub. A1.8, nr. cad. 
737 – C8, și respectiv sub A1.9, nr. cad. 737 – C9, către 
Ikon Ideea S.R.L., în calitate de cumpărător, la valoarea 
de 42.078 lei.

5.  Constituirea dreptului de superfi cie asupra cotei de 
5000/12378-a parte din terenul intravilan în suprafaţa 
totală de 12378 mp, situat în Apahida, str. Libertăţii nr. 
59-61, jud. Cluj, înscris în CF 51532 Apahida, nr. cad. 737, 
pe o perioadă de 50 de ani, în favoarea Ikon Ideea S.R.L., 
la valoarea de 64.353 lei.

6.  Cesiunea autorizaţiei de construire nr. 203 din 21.10.2014, 
emisă pe numele Agromec Apahida S.A., către Ikon Ideea 
S.R.L..

7.  Aprobarea dezmembrării/încheierii cu către Ikon Ideea 
S.R.L. a unei promisiuni de dezmembrare a suprafeţei de 
5.000 mp din terenul cu suprafaţa totală de 12378 mp, 
înscris în C.F. 51532 Apahida, provenită din conversia de 
pe hârtie a C.F. nr. 2107 Apahida, conform schiţă.

8.  Aprobarea preţului total de 106.431 lei pentru operaţiunile 
prevăzute la pct. 4-7 din ordinea de zi, care se va achita 
de către Ikon Ideea S.R.L. în 600 de transe lunare (599 
rate a câte 107,25 lei iar ultima a 110,25 lei).

9.  Completarea obiectului secundar de activitate al societăţii 
cu următoarele coduri CAEN: 4776 – Comerţ cu amănuntul 
al fl orilor, plantelor și seminţelor, comerţ cu amănuntul 
al animalelor de companie și al hranei pentru acestea, în 
magazine specializate, și 6820 – Închirierea și subînchirierea 
bunurilor imobiliare proprii sau în leasing, precum și 

autorizarea acestor coduri și adoptarea actului constitutiv 
actualizat.

10.  Delegarea în baza art. 114 din legea 31/1990 a exerciţiului 
atribuţiilor prevăzute la art. 113 lit. b), c) și f) din aceeași 
lege către administratorul unic, care va lua singur 
eventualele hotărî cu privire la mutarea sediului societăţii, 
schimbarea obiectului de activitate al societăţii (cu excepţia 
modifi cărilor care vizează domeniul și activitatea principală) 
și majorarea capitalului social.

La AGA au dreptul să participe și să voteze toţi acţionarii 
societăţii înregistraţi la sfârșitul zilei de 16.05.2016, care este 
dată de referinţă a adunării convocate. Acţionarii pot participa 
la AGA personal sau prin reprezentanţi în condiţiile prevăzute 
de art. 125 din Legea nr. 31/1990.

Reprezentarea acţionarilor se va putea face și prin alte 
persoane decât acţionarii, cu excepţia administratorilor, pe 
bază de procura specială. Modelul acestei procuri va putea 
fi  obţinut de la sediul societăţii. Procură specială se va întocmi 
în trei exemplare originale (unul pentru acţionar, unul pentru 
reprezentant și unul pentru emitent). După semnare, 
exemplarul pentru emitent, în original, însoţit de copia actului 
de identitate a celui reprezentat, va fi  depus pentru înregistrare 
la sediul societăţii cel târziu până la data de 24.05.2016, ora 
13:00, sub sancţiunea prevăzută de art. 125 al. (3) din legea 
31/1990, respectiv pierderea exerciţiului dreptului de vot în 
această A.G.A.. Procurile vor fi  reţinute de către societate, 
făcându-se menţiune despre aceasta în procesul verbal.

Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe la A.G.A. este 
permis prin simpla proba a identităţii acestora cu actul de 
identitate, făcută în cazul acţionarilor persoane fi zice, iar în 
cazul persoanelor juridice sau a reprezentanţilor acţionarilor 
persoane fi zice, cu împuternicire data persoanei fi zice care 
le reprezintă.

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând individual sau 
împreună cel puţin 5% din capitalul social au dreptul de a 
introduce puncte pe ordinea de zi a AGA în termen de cel 
mult 15 zile de la data publicării convocării, cu condiţia ca 
fi ecare punct să fi e însoţit de o justifi care sau de un proiect 
de hotărâre propus spre adoptare de către AGA.

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze consiliului de 
administraţie întrebări în scris înaintea datei de desfășurare 
a adunării generale, privind punctele de pe ordinea de zi. 
Răspunsul va fi  formulat în cadrul A.G.A.. Orice acţionar are 
garantat exerciţiul liber al drepturilor sale conform prevederilor 
legale aplicabile și ale actului constitutiv al societăţii.

Începând cu data publicării convocatorului la Monitorul 
Ofi cial, modelul de procura specială, documentele și materialele 
informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de 
zi a A.G.A., precum și orice alte informaţii suplimentare se 
pot obţine de la sediul societăţii.

Prezentul convocator se completează cu prevederile legale 
aplicabile.

Administrator unic,
Viorel Prodan

Una dintre probele de 

dezinfectant neconforme 

depistate în urma con-

troalelor realizate de 

direcţiile de sănătate 

publică a fost la Institutul 

Oncologic din Cluj.

Ministrul Sănătăţii, Patri-

ciu Achimaş-Cadariu, a 

anunţat miercuri că din to-

talul de 3.526 de probe re-

coltate din spitale, sub 5% 

au ieşit neconforme, în ce-

ea ce priveşte eficacitatea 

dezinfectanţilor folosiţi. “Am 

ridicat 3.526 de probe, din-

tre acestea sub 5% sunt ne-

conforme pentru diferite pro-

duse biocide testate. Aces-

tă testare s-a făcut în labo-

ratoarele unităţilor sanitare 

şi ale DSP-ului”, a declarat 

ministrul Sănătăţii.

În total, peste 150 de pro-

be au ieşit neconforme din 

punct de vedere al eficaci-

tăţii dezinfectanţilor. Minis-

trul a mai afirmat că s-au 

verificat suprafeţele şi mo-

dul în care se face procesul 

de dezinfecţie, urmârindu-se 

dacă substanţele dezinfec-

tante distrug microorganis-

mele.

„Aceste teste se repetă şi 

controalele au fost făcute în 

mod repetat în acest an. Ne 

punem problema unde apar 

testele neconforme. Am dis-

pus să se ia toate măsurile, in-

clusiv care pot merge până la 

suspendarea folosirii substan-

ţelor până la fi nalizarea anche-

tei”, a mai spus Achimaş.

Ministrul Sănătăţii a mai 

declarat că în acest moment 

„pacienţii sunt în siguranţă” 

şi că marţi a discutat cu pre-

mierul Dacian Cioloş pe care 

l-a informat “de toate aspec-

tele care au apărut”.

Probleme la Institutul 
Oncologic Cluj

Achimaş-Cadariu a decla-

rat că la Institutul Oncologic 

din Cluj a fost suspendată fo-

losirea unui biocid produs de 

Hexi Pharma, fi ind una din 

cele 150 de probe neconfor-

me. Potrivit ministrului Sănă-

tăţii, utilizarea biocidului a 

fost suspendată, fi ind una din 

cele 150 de probe care au ie-

şit neconforme din cele 3.526 

de probe recoltate din spitale 

în ultima săptămână.

Tot ministrul a declarat re-

feritor la informaţiile care au 

apărut în presă, cu privire la 

Institutul Oncologic "Ion Chi-

ricuţă” Cluj-Napoca care a în-

cheiat, în perioada 2012 – 

2015, în mandatul său de ma-

nager, un număr de opt con-

tracte cu compania Hexi Phar-

ma, pentru furnizarea de dez-

infectanţi, detergenţi şi pro-

duse de curăţenie că "din 2012- 

2015, institutul a achiziţionat 

prin procedruă de licitaţie des-

chisă doi dezinfectanţi".

Totodată acesta a mai spus 

că în septembrie 2015 Institu-

tul Oncologic din Cluj a avut 

auditul Curţii de Conturi „şi 

opinia a fost fără rezerve”.

Spitalele 
s-au controlat între ele

Referitor la controalele re-

alizate de DSP în spitale, jur-

nalistul Cătălin Tolontan, cel 

care a realizat ancheta cu pri-

vire la dezinfectanţii din spi-

tale, a declarat că spitalele 

s-au controlat între ele. „Prac-

tic, spitalele s-au controlat e-

le pe ele”, a punctat jurnalis-

tul Cătălin Tolontan, potrivit 

Antena3. Cu toate acestea, To-

lontan spune că ministrul Să-

nătăţii nu i-a dat senzaţia unui 

om care ”s-a spălat pe mâini” 

în acest caz. ”Nu a dat sen-

zaţia unui o care s-a spălat pe 

mâini şi a plecat acasă. E o 

presiune foarte mare pe el şi 

pe sistem, dar e binevenită”, 

a adăugat jurnalistul, expli-

când că astfel trebuie să fi e 

protejaţi pacienţii.

SCANDALUL HEXI PHARMA

Singurul spital cu nereguli din Cluj: 
Institutul Oncologic Prof. Dr. Ion Chiricuţă
Institutul Oncologic a avut din 2012 opt contracte cu Hexi Pharma, încheiate în mandatul lui Achimaş.

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

Cele mai multe contracte cu Hexi Pharma
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Clasări pe podium 
pentru boxerii 
universitari
Pugiliștii Universităţii Cluj au par-
ticipat în ultima săptămână la do-
uă turnee de pregătire, unul naţi-
onal și unul internaţional, la care 
au înregistrat rezultate foarte bu-
ne. În perioada 27-28 aprilie, 
sportivii clujeni au participat la 
cea de-a VI-a ediţie a 
Memorialului „Petru Ghiurcă”, 
competiţie organizată în Sala 
Sporturilor din Tg. Mureș și a reu-
nit sportivi de la 15 cluburi din ţa-
ră. Doghi Dorin (categoria 54 
kg), Bodea Alin (categoria 66 kg), 
Nagy Istvan (categoria 46 kg), 
Lăpăzan Cristian (categoria 30 
kg) și Condea Rareș (categoria 69 
kg), au obţinut locul I, iar Șanta 
Samuel a terminat pe treapta a 
doua a podiumului la categoria 
48 kg. În weekendul 30 aprilie – 
1 mai, boxerii universitari Bodea 
Alin și Rezmuves Crișan Fabian au 
făcut parte din selecţionata jude-
ţului Cluj și au participat la 
Turneul Internaţional 
„Tournament of olympic trust”, în 
orașul Komarno, din Slovacia.

Fără Larisa Iordache 
la Europene
Gimnasta Larisa Iordache nu va 
participa la Campionatele 
Europene feminine de gimnastică 
artistică de la Berna (Elveţia), care 
vor avea loc în perioada 1-5 iu-
nie, potrivit site-ului Federaţiei 
Române de Gimnastică. Larisa 
Iordache, cvintuplă campioană 
europeană, s-a accidentat la mâ-
nă la începutul lunii martie și a 
suferit o intervenţie chirurgicală la 
Viena care a scos-o din cărţi pen-
tru turneul preolimpic de la Rio 
de Janeiro. Iordache și-a început 
antrenamentele abia în data de 
25 aprilie, iar colectivul tehnic a 
decis să nu riște includerea sa în 
lotul pentru Europene. Fără 
Iordache, echipa feminină a 
României a ratat califi carea în 
concursul pe echipe la Jocurile 
Olimpice de la Rio de Janeiro, un-
de ţara noastră va avea, totuși, o 
reprezentantă la individual, care 
va fi  aleasă dintre Larisa Iordache 
și Cătălina Ponor.

Sorana Cîrstea, 
a treia româncă în 
sferturi la Madrid
Jucătoarea română de tenis 
Sorana Cîrstea, benefi ciara unui 
wild card, s-a califi cat în sferturile 
de fi nală ale turneului WTA 
Premier de la Madrid, dotat cu 
premii totale de 4.771.360 do-
lari, miercuri, după ce a învins-o 
pe germanca Laura Siegemund 
cu 6-4, 7-6 (9). La rândul ei, 
Simona Halep s-a califi cat în 
sferturile de fi nală ale turneului 
WTA Premier de la Madrid, mier-
curi, după ce a întrecut-o pe elve-
ţianca Timea Bacsinszky în două 
seturi, 6-2, 6-3. Simona Halep 
(24 ani, 7 WTA), a șasea favorită 
a competiţiei, s-a impus după o 
oră și 12 minute în faţa lui 
Bacsinszky (26 de ani, 15 WTA), 
care a fost cap de serie N. 10 în 
turneul de la Madrid. Halep și-a 
asigurat un cec de 114.560 euro 
și 215 puncte WTA, iar în sferturi 
va înfrunta o altă româncă, Irina 
Begu (25 ani, 34 WTA), care în 
optimi a trecut de americanca 
Christina McHale (SUA), cu 6-7 
(6), 6-4, 6-4.

Pe scurt

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Str. Miron Costin nr. 12A

Echipa de baschet feminin 

a Universităţii Cluj a 

învins campioana en-titre 

şi s-a bătut de la egal la 

egal cu formaţiile puterni-

ce din Liga Naţională. 

Primul sezon încheiat a 

adus, după mult timp, o 

participare în play-off.

Reporter: Câte dintre jucă-
toarele străine, care au 
evoluat în sezonul trecut la 
noi, vor mai rămâne la 
echipă?
Dragan Petricevic: Niciuna 

dintre jucătoarele străine din 

sezonul trecut nu vor rămâ-

ne la Universitatea. Ambiţiile 

noastre sunt mai mari pentru 

sezonul viitor, plus schimba-

rea de regulament care ne va 

permite introducerea a cinci 

jucătoare străine în teren, aşa 

că noi trebuie să ne concen-

trăm către sportive cu mai 

multă experienţă şi mai mul-

tă valoare. Bineînţeles trebu-

ie să ţinem cont şi de buget. 

Noi trebuie să ne păstrăm sim-

ţul realităţii. Ne vom lupta la 

trofee, dar asta doar pentru 

că reprezentăm un oraş şi un 

club care nu are alta soartă 

decât să lupte pentru trofee.

Aţi luat o hotărâre şi asupra 
jucatoarelor care vor veni?

Nu, încă e foarte devreme. 

Purtăm discuţii atât cu jucă-

toare străine, cât şi cu cele au-

tohtone. Prioritatea pentru noi 

este păstrarea în lot a jucătoa-

relor românce Teodora Nea-

gu, Mihaela Maxim, Irina Ga-

vrilă, Marina Sfîrlea. Chiar da-

că alţii încep cu nume mult 

mai sonore, noi vrem să în-

cepem construcţia cu aceste 

patru jucatoare românce, din 

care două putem spune că 

sunt clujence. Doar cu ele nu 

am putea ataca trofee aşa că 

ne vom întări considerabil 

pentru sezonul viitor.

Doriţi să aduceţi jucătoare 
consacrate în Liga Naţională?
Vor fi  jucătoare consacrate, 

dar şi jucătoare străine care 

nu au mai jucat în campiona-

tul României. Dacă revenim 

la subiectul Liga Naţională, e 

important că în sezonul tre-

cut am reuşit să contăm. Nu 

putem să ne lăudăm şi nu do-

resc nici unei secţii de la U-

niversitatea Cluj, un gigant al 

sportului românesc universi-

tar, să se laude cu un loc 6. 

Chit că asta înseamnă cel mai 

bun rezultat în comparaţie cu 

celelalte secţii, dorim ca atât 

noi, cât şi celelalte secţii, să 

ne putem lăuda cu rezultate 

mult mai bune.

De ce ar avea nevoie o 
echipă pentru a câştiga Li-
ga Naţională de baschet fe-
minin?
În primul rând de un lot foar-

te valoros, format din jucătoa-

re care au un caracter de în-

vingătoare. Dacă nu ai una sau 

două jucătoare foarte experi-

mentate în lot nu poţi câştiga 

campionatul. Noi nu am avut 

o jucătoare care să tragă echi-

pa după ea. Pe lângă lot, e ne-

voie de o emulaţie întreagă în 

ceea ce priveşte tribuna. O să 

avem multe contracanditate 

care o să simtă presiunea ve-

nită din partea tribunelor. Con-

sider că noi avem cel mai ma-

re potenţial de a atinge toate 

aceste aspecte într-un timp cât 

mai scurt. Într-un an, cu foar-

te mare noroc, sau chiar în ma-

ximum doi ani cu foarte ma-

re atenţie în toate aspectele 

cred că vom ajunge să câşti-

găm trofee.

Ar fi  şi Cupa României un 
obiectiv?
Ce este un obiectiv? Un lucru 

care pe noi ne obligă? Nu exis-

tă pe lumea asta niciun obiec-

tiv, inclusiv dat de Dumnezeu, 

care pe mine să mă împingă să 

doresc mai mult locul întâi. 

Adică dacă n-ar fi  obiectiv, eu 

mi-aş dori locul trei? Nu! Ni-

meni, niciodată, nu îşi va dori 

mai mult locul întâi decât un 

antrenor. Nimeni nu va suferi 

pentru înfrângere mai mult de-

cât antrenorul. Asta este o re-

gulă nescrisă. Obiectivele sunt 

doar ca să mulţumim forma.

Vă tentează Sala Polivalen-
tă sau e mult mai “caldă” 
Sala Sporturilor “Horia De-
mian”?
Cred că în acest moment nu 

s-au îndeplinit condiţiile ca 

noi să ne mutăm în Sala Po-

livalentă. În primul rând in-

teresul general pentru basche-

tul feminin nu este atât de ri-

dicat încât să ne răsfăţăm cu 

acest lux. Cât de călduroasă 

sau nu, asta nu depinde de 

cât de mare e sala, ci depin-

de de public. Având în vede-

re faptul că vobim despre pu-

blicul clujean, pot să spun că 

aici este mereu cald.

„Suntem un club care nu are altă 
soartă decât să lupte pentru trofee”
Dragan Petricevic, tehnicianul echipei de baschet feminin, a vorbit într-un interviu 
despre planurile pentru sezonul viitor.

Jucătoarea română de 

tenis Monica Niculescu a 

fost nominalizată de 

site-ul circuitului profesi-

onist feminin (WTA) pen-

tru titlul de cea mai fru-

moasă lovitură a lunii 

aprilie.

Niculescu e candidată cu 

o fază reuşită în meciul cu Pe-

tra Kvitova (Cehia), la Stutt-

gart, la scorul de 3-1 în favoa-

rea româncei. Monica e fi na-

listă cu un schimb disputat 

cu o lovitură de backhand în 

lung de linie.

Monica Niculescu a fost în-

vinsă de Petra Kvitova cu 2-6, 

7-6 (5), 6-2, pe 21 aprilie, în 

optimile de fi nală ale turneu-

lui WTA de la Stuttgart, dotat 

cu premii totale de 693.900 

dolari, după ce a ratat trei 

mingi de meci.

Celelalte jucătoare nomi-

nalizate pentru cea mai fru-

moasă lovitură a lunii trecu-

te sunt Caroline Garcia (Fran-

ţa) la Charleston, italianca Sa-

ra Errani, pentru o fază reu-

şită la Charleston, germance-

le Angelique Kerber şi Laura 

Siegemund, pentru lovituri re-

uşite la Stuttgart.

Garcia a fost reţinută în a-

ceastă anchetă, care îşi va 

decide câştigătoarea în urma 

voturilor acordate de inter-

nauţi pe site-ul WTA, cu o 

fază reuşită în meciul cu Iri-

na Begu de la Charleston, la 

scorul de 4-6, 5-2, 30-15. Be-

gu a învins-o în primul tur 

la Charleston pe Carolina 

Garcia cu 6-4, 2-6, 7-6 (3).

Monica Niculescu, nominalizată 
de WTA pentru lovitura lunii aprilie

Antrenorul echipei de baschet feminin „U” Cluj Dragan Petricevic spune 
că are ambiții mai mari pentru sezonul viitor
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