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ACTUALITATE

Hoţi de carduri, 
prinși la Cluj
Poliţiştii clujeni au prins doi bărbaţi care 
au obţinut ilegal informaţiile de pe 54 de 
carduri bancare. Pagina 3

ACTUALITATE

Scandal în Mărăşti  
Un bărbat beat a ameninţat cu un cuţit 
mai multe persoane. Pagina 3

SĂNĂTATE

Peditel se extinde
Primul call-center pentru sfaturi medicale pe-
diatrice va fi  extins la nivel naţional. Pagina 6

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

Bolnavi sau sănătoși, sute de clujeni au luat cu asalt Casa de Asi-
gurări de Sănătate pentru a intra în posesia miraculosului card de 
asigurat. Încă nu s-au lămurit la ce e bun, programul informatic 
dă erori, iar medicii au probleme să le inițializeze pe cele deja 

primite de pacienți. Mai mult, degeaba li s-a explicat că pot be-
nefi cia de consultații și medicamente compensate și fără miracu-
losul card. Nici măcar boala nu-i împiedică pe asigurați să se îm-
bulzească pentru cardul inutil. Paginile 2-3

•  Sistemul 
informatic 
al CAS mai mult 
dă erori decât 
funcționează.

•  Chiar și așa, 
asigurații 
se înghesuie să 
obțină cardurile.

Sănătoși sau bolnavi,
la coadă pentru carduri

ACTUALITATE

Sentinţa în dosarul „Fraudă 
la referendum“, aşteptată astăzi

ADMINISTRAŢIE

Un consilier judeţean o atacă 
pe Mariana Raţiu. Ce îi reproșează ?

Înalta Curte de Casaţie şi Jus-
tiţie (ICCJ) este aşteptată să dea 
miercuri sentinţa în dosarul în 
care ministrul Liviu Dragnea şi 
alte peste 70 de persoane sunt 
judecaţi pentru fraude la refe-
rendumul din 2012 pentru de-
miterea preşedintelui Traian Bă-
sescu.

Instanţa supremă a încheiat 
în 22 aprilie discuţiile în dosa-
rul privind fraude la referendu-
mul din 2012 şi a stabilit să pro-
nunţe sentinţa în 6 mai în a-
ceastă cauză, care se judecă de 
aproape un an şi şase luni.

Ieri, cu o zi înaintea pronun-
ţării sentinţei, ministrul Dezvol-
tării şi Administraţiei, Liviu 
Dragnea, a spus că are emoţii, 
dar este „absolut convins“ de 
nevinovăţia sa şi crede că nici 

instanţa nu a identifi cat „vreo 
probă serioasă“, ci doar afi rma-
ţii şi deducţii.

Întrebat ce va face dacă va fi  
condamnat, Liviu Dragnea a 
spus: „Ştiţi bine ce voi face, nu-
mai că n-am vrut să răspund ni-
ciodată la întrebarea asta din su-
perstiţie. Răspunsul e inclus în 
întrebare, ştiţi bine ce voi face“.

Acuzarea a cerut instanţei, 
la ultimul termen de judecată, 
condamnarea lui Liviu Dragnea 
la o pedeapsă cu executare, fă-
ră a menţiona şi cuantumul pe-
depsei.

În ultimul cuvânt în faţa ju-
decătorilor, Liviu Dragnea a 
spus că, în opinia sa, acuzaţii-
le care i-au fost aduse „pleacă 
de la o premisă greşită şi peri-
culoasă pentru România“.

Un consilier judeţean cere ex-
plicaţii cu privire la sursa de fi -
nanţare a managerilor de proiec-
te cu fonduri europene derulate 
de Consiliul Judeţean Cluj. „Tre-
buie să recuperăm banii încasaţi 
până acum de către cei vinovaţi 
sau să nu îi mai plătim până în 
momentul în care aceste proiec-
te vor reintra în grafi c”, conside-
ră acesta.

Consilierul judeţean PMP 
Rareş Rusu spune că este „im-
perios necesar ca plenul CJ să 
cunoască sursa de fi nanţare a 
salariilor celor ce se fac vinovaţi 
de întârzierea acestor proiecte”

„Din cauza lipsei de comuni-
care a acestor manageri de pro-
iect, clujenii au pierdut deja fon-
duri europene extrem de impor-
tante în proiecte precum proiec-

tul intermodalul de transport sau 
Tetarom IV şi pentru că suntem 
în pericol de a pierde fondurile 
pentru Centrul de Management 
Integrat al Deşeurilor, este nece-
sar să ştim cine şi ce sume de 
bani a primit pentru a nu îşi fa-
ce datoria. O măsură necesară 
este aceea de a se găsi modali-
tăţi prin care să recuperăm ba-
nii încasaţi până acum de către 
cei vinovaţi”, a declarat Rareş 
Rusu.

El propune ca măsura recupe-
rării integrale a tuturor sumelor 
încasate necuvenit să fi e luată 
numai în cazul în care proiecte-
le afl ate în derulare nu vor fi  a-
duse la zi, și se vor pierde fon-
durile europene care ar putea fi  
folosite pentru modernizarea ju-
deţului.  (Iulia Popescu)
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A de zile de când prefectul Gheorghe Vușcan a luat act de 

demisia președintelui Consiliului Județean Horea Uioreanu. 

CÂND ORGANIZAȚI ALEGERILE 
PENTRU CONSILIUL JUDEȚEAN ?

Potrivit Legii administrației publice locale, termenul pentru alegerea noului președinte al Consiliului Județean este de 90 de zile de la constatarea vacantării postului.
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PUBLICITATE
linia 43 din Mănăștur/Grigorescu
liniile 35/46 din Centru/Piața Gării
linia 46B din Mărăști
linia 50 de pe Bd. Muncii

Corupții Parlamentului le dau procurorilor
lecții de procedură și legislație penală!
Un proiect de modificare a Codului de Procedură Penală pune piedici serioase actului de urmărire penală. Ce idei le-au 
mai trecut politicienilor prin cap și cine sunt inițiatorii legii care „le pune cătușe” procurorilor, citiți în paginile 4 și 5.
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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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Bihor: Bolnavii 
bolnavi de cancer, 
trimişi la radioterapie 
în Ungaria
Bolnavii de cancer din judeţul 
Bihor sunt nevoiţi să meargă 
până în spitalul din Debrecen 
pentru a-și urma ședinţele de 
radioterapie după ce singurul 
accelerator liniar de particule al 
Centrului Oncologic din Oradea 
s-a stricat.
De acceleratorul liniar de parti-
cule al benefi ciau bolnavii din 
toată Transilvania, acesta fi ind 
considerat a fi  cel performant a-
parat de acest fel din întregul 
sistem sanitar public din ţara 
noastră, astfel că, începând din 
anul 2012, de când a fost achi-
ziţionat aparatul, Centrul 
Oncologic orădean a început să 
preia bolnavi din judeţe precum 
Satu Mare, Maramureș, Arad, 
Timiș sau Cluj.
Proiectat să asigure tratarea a 
circa 50-60 bolnavi pe zi, din 
2013 acceleratorul liniar de par-
ticule funcţionează în trei schim-
buri, între orele 07:00 – 22:00, 
pentru 90-100 pacienţi zilnic. În 
prezent însă aparatul a devenit 
inutilizabil după ce placa din 
carbon a mesei a cedat sub gre-
utatea unui bolnav de 130 de 
kilograme, în urmă cu aproxi-
mativ o lună, de atunci pacienţii 
fi ind trimiși zilnic într-un spital 
din Debrecen, relatează ebiho-
reanul.ro

Directorul medical al Spitalului 
Municipal, dr. Florin Maghiar 
afi rmă că administraţia unităţii 
a căutat o soluţie rapidă, dar 
valoarea pagubei este enormă.

Alba: Se caută 
inspectori şcolari
Inspectoratul Școlar Judeţean 
Alba a înregistrat, până la ter-
menul limită pentru înscrieri la 
concursul pentru cele 23 de 
funcţii de inspector școlar, 21 de 
dosare. Cinci funcţii sunt fără 
candidaţi, iar alte trei sunt viza-
te de câte doi candidaţi. 
Concursul se desfășoară la se-
diul ISJ Alba, în perioada 20 
mai – 5 iunie și cuprinde test 
grilă, interviu, evaluare CV și 
probe de inspecţii la clasă, re-
spectiv asistenţă la inspecţie la 
clasă, relatează alba24.ro. 
Pentru posturile la care nu au 
fost înscriși candidaţi, cei care le 
ocupă în prezent vor continua 
pe funcţii, cu delegare, până la 
sfârșitul anului școlar.

Arad: Prins după 
trei luni de tăiat 
arbori ilegal
Un tânăr din judeţul Arad este 
cercetat penal pentru că a tăiat 
mai mulţi arbori, timp de trei 
luni de zile. Totul s-a întâmplat 
într-un sat din comuna comuna 
Săvârșin, la câţivas kilometri de 
Casa Regală.

Poliţiștii au stabilit că, în perioa-
da ianuarie-martie a acestui an, 
un bărbat de 29 de ani ar fi  tă-
iat ilegal și sustras 13 arbori 
(cer, gorun și tei), în valoare de 
aproximativ 4.200 de lei, din-
tr-o pădure de pe raza localităţii 
Temeșești, informează vocea-
transilvaniei.ro.

Bistrița-Năsăud: 
Foştii şefi ai IPJ 
rămân în arest
Curtea de Apel Cluj a decis 
marţi, 5 mai, ca foștii șefi  ai IPJ 
să rămână după gratii. Pentru 
următoarele 30 de zile cei trei 
vor rămâne în Penitenciarul 
Gherla.
Ioan Ovidiu Mureșan, Roberto 
Hasnaș și Leon Cloșcă nu vor ie-
și din arest. Chiar dacă 
Tribunalul Maramureș a stabilit 
în urmă cu câteva zile că cei trei 
pot fi  judecaţi în stare de arest 
la domiciliu, judecătorii de la 
Curtea de Apel Cluj au fost de 
altă părere. Ei au hotărât că cei 
trei foști poliţiști vor rămâne în 
continuare în arest, relatează 
bistriteanul.ro. Purtătorul de cu-
vânt al Curţii de Apel Cluj, 
Adrian Dănilă, a declarat pentru 
că judecătorii de la Curtea de 
Apel Cluj au admis recursul îna-
intat de procurorii DNA 
Maramureș și au desfi inţat în 
totalitate decizia Tribunalului 
Maramureș prin care cei trei au 
fost lăsaţi în arest la domiciliu.

Bistriţa: Fostul 
cinematograf, 
o ruină
Pe Bulevardul Repubicii din 
Bistriţa tronează, într-o stare jal-
nică, o clădire ce în urmă cu 
câţiva ani adăpostea 
Cinematograful 23 august.
Din frumoasa clădire nu a mai 
rămas decât o amintire umbrită 
de ruina care se degradează tot 
mai tare. Dacă nu se intervine 
rapid, din frumosul cinemato-
graf de odinioară nu va mai ră-
mâne decât o amintire.
Clădirea aparţine Regiei 
Autonome de Distribuţie și 
Exploatare a Fimului și nu a fost 
reabilitată niciodată.
Tencuiala este crăpată, zugră-
veala scorojită, acoperișul înve-
chit, iar ușile și geamurile trebu-
ie înlocuite și, din păcate, de ani 
buni, nimeni nu a mai făcut ni-
mic pentru a reabilita imobilul, 
informează bistriteanul.ro.
La începutul anilor ’90, aici a 
funcţionat o sală de jocuri de 
noroc, însă după ce s-a pus la-
căt pe clădirea la ușa căreia în 
urmă cu 20 de ani erau cozi la 
bilete, totul a ajuns într-o stare 
jalnică, iar clădirea s-a degradat 
de la un an la altul.
Municipalitatea a intenţionat în 
urmă cu câţiva ani să preia clă-
direa în administrare însă nici 
până astăzi nu a fost semnat un 
acord între Primăria Bistriţa și 
Regia Autonomă de Distribuţie 
și Exploatare a Filmelor.

ȘTIRI DIN TRANSILVANIA

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Sistemul informatic al 

Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate 

dă erori, ceea ce 

înseamnă că medicii nu 

pot valida cardurile de 

sănătate fără de care 

asiguraţii nu mai pot 

beneficia de servicii 

medicale începând cu 

data de 1 mai.

Clujenii care nu şi-au pri-

mit cardul naţional de asigu-

rări de sănătate prin poştă 

stau în fi ecare zi la cozi inter-

minabile la Casa de Asigurări 

de Sănătate (CAS) Cluj pen-

tru a intra în posesia acestu-

ia. Marţi, în jurul orei 11.00, 

la cele trei ghişee deschise aş-

teptau peste 70 de persoane, 

numărul acestora fi ind de pes-

te 200 la primele ore ale di-

mineţii. “Să vedeţi ce a fost 

aici de dimineaţă. Coada era 

până pe hol, nici nu puteam 

să respirăm atâta îngrămădea-

lă era. Eu stau aici de la ora 

8 jumate, am bonul de ordi-

ne cu numărul 150 şi acum 

abia a ieşit persoana cu bo-

nul 96”, afi rmă o femeie ca-

re aşteaptă la rând de aproa-

pe trei ore.

O altă asigurată se plân-

ge că a fost să îşi facă ana-

lize, dar medicii de la poli-

clinică nu au primit-o fără 

cardul de sănătate. “Nici la 

consultaţie la doctor, nici la 

analize nu mai putem mer-

ge fără card. Eu m-am dus 

la policlinică de dimineaţă 

să îmi facă analize şi m-au 

trimis aici să îmi iau cardul. 

De trei ore aştept şi eu la 

coadă şi cine ştie când ajung 

că uitaţi-vă câtă lume e în 

faţă”, spune clujeanca. Ea e 

totuşi mulţumită că spre de-

osebire de alţii nu a fost ne-

voită să lipsească de la ser-

viciu, femeia fi ind casnică.

Sistemul informatic 
dă rateuri serioase

Reprezentanţii CAS Cluj re-

cunosc că începând de ieri 

numărul celor care vin să ri-

dice cardul a crescut foarte 

mult. “După data de 1 mai, 

adresabilitatea a crescut foar-

te mult. Din acest motiv am 

deschis trei ghişee şi am pre-

lungit programul de lucru cu 

publicul”, precizează Crina 

Grozav purtătorul de cuvânt 

al CAS Cluj.

Chiar dacă asiguraţii se în-

grămădesc să ridice cardul 

fără de care nu pot benefi cia 

de servicii medicale când 

ajung la medic pot avea sur-

priza că bucata de plastic es-

te nefuncţională din cauză că 

sistemul informatic al Casei 

Naţionale de Asigurări de Să-

nătate (CNAS) dă erori. “Ieri, 

am avut 18 consultaţii. De 

obicei am mai multe, dar a 

trebuit să reduc mult numă-

rul acestora din cauza pro-

Sute de clujeni stau 
pentru un card inutil
Marţi dimineaţa, sute de clujeni aşteptau la coadă la Casa de Asigurări de Sănătate 

Asiguraţii care nu şi-au primit cardul de sănătate se înghesuie la CAS Cluj, deși sistemul informatic dă erori
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ORAŞUL PE O COLOANĂ
Centru

6.000 de clujeni vor picta oraşul
6.000 de piese ale unui mozaic care reprezintă Clujul vor fi  
pictate de tot atâţia clujeni în cadrul unui eveniment care va 
avea loc în centrul oraşului.

Peste 6.000 de clujeni vor participa la evenimentul care 
va fi  organizat în perioada 6-17 mai, pe Bulevardul 
Eroilor din Cluj-Napoca, în apropierea Monumentului 
Memorandiștilor. Fiecare participant va picta una din 
cele aproximativ 6.000 de piese ale unui mozaic, care 
reprezintă Clujul. Piesele mozaicului vor fi  montate de 
comunitatea bisericilor evanghelice din oraș într-o 
construcţie volumetrică cu o bază de 9 x 9 m, care va 
avea înălţimea de 6 m.

Centru

Jegul din centrul oraşului 
va fi curăţat de tineri
Mizeria de pe străzi şi de pe clădirile din centrul oraşului va fi  
curăţată de tineri, în cadrul proiectului Clean Cluj, care se va 
desfăşura în zilele de 6 şi 7 mai.

Proiectul conţine două aspecte prin care se dorește 
participarea întregii comunităţi clujene. Este vorba, în 
primul rând de curăţenia profesională – Clean Cluj 
Professional, cu ajutorul cărora va fi  curăţată mizeria de 
pe străzile și clădirile reprezentative ale Clujului, mai ales 
acele tipuri de mizerie care se îndepărtează foarte greu.

Printre obiectivele curăţate se numără Piaţa Unirii, Piaţa 
Mihai Viteazu, Piaţa Avram Iancu, Bulevardul Eroilor, 
Grădina Botanică, Cetăţuia, Turnul Croitorilor, Cluj Arena 
și Sala Sporturilor. Proiectul își propune curăţarea 
câtorva locuri mai puţin centrale, care sunt foarte 
poluate, cum ar fi  albia Someșului, zonele turistice și de 
agrement (ca Pădurea Hoia, Pădurea Făget, Pădurea 
Feleac și Cetăţuia) îndrăgite și des vizitate de clujeni.

,,Ne propunem să implicăm cel puţin 200 de tineri 
voluntari, dintre care 10% ne-am dori să fi e străini”, 
precizează reprezentanţii noului proiect.

Clean Cluj are loc în cadrul proiectului „Cluj-Napoca, 
Capitala Europeană a Tineretului 2015”. (Un articol scris 
de Paula RECHIŞAN, studentă la Jurnalism, FSPAC, anul I)

Centru

Parkingul e la doi paşi, dar şoferii 
parchează pe trotuare

Şoferii care, din obişnuinţă, îşi parchează maşinile pe 
trotuarele din centrul oraşului au avut o surpriză marţi, 5 
mai.

Autoturismele lăsate pe trotuarele din Piaţa Mihai 
Viteazu au fost ridicate de angajaţii Regiei Autonome a 
Domeniului Public (RADP). Șoferii parchează 
neregulamentar, deși parkingul se afl ă la câţiva zeci de 
metri distanţă de trotuarele pline cu mașini. Din cauza 
autoturismelor, pietonii sunt nevoiţi să se strecoare 
printre mașini sau să circule pe partea carosabilă.

În 2014, Regia Autonomă a Domeniului Public (RADP) 
Cluj-Napoca a ridicat 2.858 de autoturisme și a încasat 
din taxa de ridicare peste 1,1 milioane lei. În 2013, 
numărul mașinilor ridicate de pe domeniul public a fost 
mai mic: 2.044 și au fost încasaţi din taxa de ridicare 
peste 841.500 lei. În 2012, RADP Cluj-Napoca a ridicat 
2.033 autovehicule și a încasat peste 816.000 lei.

Ai o problemă în cartierul tău şi nu ştii pe cine să anunţi? 
Trimite-ne sesizarea ta, însoţită de o fotografie, 
la adresa redactia@monitorulcj.ro 
sau sună-ne la numărul de telefon 0264-59.77.00.

Incident deosebit de grav marţi după amiaza în Piaţa 
Mărăști. Un bărbat afl at sub infl uenţa băuturilor alcoolice și 
fl uturând un cuţit într-o mână, ameninţa pe oricine întâlnea 
în cale că îl va înjunghia. Alertaţi, trecătorii au sunat imedi-
at la 112, iar până la venirea poliţiștilor, mai mulţi agenţi 
de pază din zonă au intervenit și l-au imobilizat imediat pe 
scandalagiu.

Bărbatul a ieșit dintr-un bar, a scos un cuţit și a început să 
ameninţe oamenii de pe stradă. Poliţiștii l-au imobilizat pe 
bărbat cu ajutorul oamenilor de la pază și l-au dus la spital 
pentru investigaţii amănunţite.

Potrivit unor surse, bărbatul a mai avut probleme cu legea. 
În urma incidentului nu au fost victime. (Articol scris de 
Florina HOMEI, studentă la Jurnalism, FSPAC-UBB, anul I)

Un bărbat beat a ameninţat 
cu un cuţit mai multe persoane

Poliţiştii şi procurorii 

D.I.I.C.O.T. din Cluj au 

prins doi bărbaţi, cetăţeni 

bulgari, care au obţinut 

ilegal informaţiile de pe 

54 de carduri bancare. 

Aceştia au fost reţinuţi şi 

urmează a fi  prezentaţi 

magistraţilor, cu propune-

re de arestare preventivă.

La data de 5 mai, poliţiştii 

Brigăzii de Combatere a Cri-

minalităţii Organizate Cluj-Na-

poca şi procurorii D.I.I.C.O.T. 

Cluj-Napoca au identifi cat doi 

bărbaţi, de 24 şi 30 de ani, ce-

tăţeni bulgari, bănuiţi de ope-

raţiuni ilegale cu dispozitive 

sau programe informatice şi 

transfer neautorizat de date in-

formatice. Cei doi au montat 

la datele de 2 şi 3 mai 2015 pe 

bancomatul unei bănci din mu-

nicipiul Cluj-Napoca echipa-

mente folosite pentru copierea 

datelor de carduri bancare, de-

ţinute ilegal, în vederea valo-

rifi cării datelor bancare obţi-

nute cu ajutorul acestora.

De asemenea, bărbaţii au 

transferat neautorizat datele 

informatice conţinute de car-

durile utilizate la bancomat 

în dispozitivul de tip skimmer, 

fi ind compromise, în total, 

54 de carduri. Totodată, aceş-

tia sunt bănuiţi că, în zilele 

de 20 şi 23 aprilie, au copiat 

ilegal informaţii conţinute la 

un bancomat din Constanţa. 

Bărbaţii au fost reţinuţi pen-

tru 24 de ore, urmând să fi e 

prezentaţi Tribunalului Cluj, 

cu propunere de arestare pre-

ventivă.

Acesta nu este un caz sin-

gular la Cluj. Mai mulţi repre-

zentanţi ai unor magazine de 

lux din mall-uri şi galerii co-

merciale din Cluj-Napoca, pre-

cum şi reprezentanţii unor 

agenţii bancare au anunţat au-

torităţile despre mai multe tran-

zacţii suspecte care au fost 

operate, în anul 2008, în uni-

tatile pe care le deţin. Oame-

nii au povestit că trei tineri au 

achiziţionat haine de lux, cea-

suri scumpe, produse de cos-

metică şi întreţinere corpora-

lă, biciclete şi ţigări. Cei trei 

foloseau carduri falsifi cate.

Hoţi de carduri, 
prinşi la Cluj

la coadă 

ca să îşi ridice cardul de sănătate.

blemelor apărute la sistem. 

Am reuşit ca din cele 18 con-

sultaţii să validez doar două 

carduri. La unul din ele, sis-

temul informatic mi-a cerut 

codul PIN de cinci ori. Mer-

ge foarte greu sistemul, se 

blochează, trebuie redeschis”, 

explică medicul de familie 

Emiliana Coştiug.

Conducerea CNAS 
contrazice legea

Medicii se tem să ofere con-

sultaţii dacă nu pot valida car-

dul de sănătate din cauză că 

legea spune clar că din 1 mai 

nu mai pot face acest lucru 

dacă asiguratul nu are card. 

Pe de altă parte, conducerea 

CNAS susţine că persoanele 

asigurate pot benefi cia de ser-

vicii medicale. “Cei de la CNAS 

dau declaraţii în presă că asi-

guraţii pot primi consultaţii 

fără card, dar nouă nu ne-a 

spus nimeni nimic. Să ne tri-

mită în scris că este valabil 

acest lucru, altfel noi poate 

riscăm să fi m sancţionaţi că 

încălcăm legea”, adaugă Emi-

liana Coştiug.

ANAF a lansat 
o campanie 
de educare socială
Agenţia Naţională de 

Administrare Fiscală 

(ANAF) a început din 

luna aprilie a anului 2015 

o campanie de conştienti-

zare a contribuabililor 

români.

Campania de publicitate 

prevede promovarea, pe o pe-

rioadă de trei luni de zile, a 

unor spoturi de televiziune, 

radio, dar şi articole în presa 

scrisă şi mediul online. Cam-

pania a început din luna apri-

lie şi va dura trei luni de zile.

ANAF vrea să colaboreze 

cu contribuabilii, pe care i-a 

numit „clienţi”, şi vrea să con-

solideze o comunicare mai efi -

cientă cu aceştia.

Fiscul mizează pe informa-

rea şi conştientizarea cetăţe-

nilor asupra legislaţiei şi obli-

gaţiilor care le revin, astfel în-

cât cetăţenii să devină parte-

nerii ANAF.

„Toate acestea sunt posi-

bile datorită taxelor pe care 

tu le plăteşti şi Agenţia Na-

ţională de Administrare Fis-

cală le administrează. Dis-

tribuţia lor este stabilită de 

Guvernul României şi apro-

bată de Parlament, dar ba-

nii vin de la tine: contribu-

abilul. Iar când tu îţi achiţi 

obligaţiile fi scale corect, sunt 

bani pentru toate. Eşti un 

bun român. România func-

ţionează cu taxle tale”, se 

arată în spotul de promova-

re al ANAF.

Proiectul este susţinut cu 

ajutorul fondurilor europene.
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Un grup de studenţi de 

la Facultatea de Ştiinţe 

Politice, Administrative 

şi ale Comunicării 

(FSPAC) din cadrul 

Universităţii 

Babeş-Bolyai (UBB) din 

Cluj-Napoca au creat o 

hartă online prin inter-

mediul căreia cetăţenii 

pot afl a datele de contact 

ale senatorilor şi deputa-

ţilor pe care i-au votat.

Harta poate fi  accesată de 

pe site-ul Romania One şi con-

ţine toate judeţele din ţară, 

iar în fi ecare regiune sunt tre-

cuţi senatorii şi deputaţii ca-

re răspund de o anumită zo-

nă sau sector din judeţ.

Studenţii au lucrat mai mult 

de două luni doar pentru a cen-

traliza datele de contact ale ce-

lor 583 de senatori şi deputaţi,

„Noi am constituit, într-o 

primă instanţă, o bază de 

date de tip excel, unde să 

colectăm toate datele. În 

mod suprinzător, pe site-ul 

Senatului sau al Camerei De-

putaţilor nu am găsit toate 

informaţile”, spune studen-

tul Liviu Natea, citat de 

digi24.ro.

Ulterior, studenţii au trimis 

e-mailuri mai multor parla-

mentari pe adresele ofi ciale, 

dar nu au primit nici acum 

un răspuns.

Dupa ce datele au fost a-

duse la zi, studenţii i-au în-

curajat pe români să stea de 

vorbă direct cu reprezentan-

ţii lor în Parlament şi sa le 

spuna cu ce probleme se con-

frunta.

Astfel, dacă o anumită zo-

nă de pe harta se colorează 

în roşu atunci când mouse-ul 

este pus deasupra ei înseam-

nă că cel puţin un reprezen-

tant nu are afi şate ore de au-

dienţă, adresă şi datele de 

contact, iar dacă zona se co-

lorează în verde înseamnă 

că datele de contact ale po-

liticienilor sunt disponibile.

Pe viitor, studenţii vor să 

extindă proiectul, să le arate 

alegătorilor când şi dacă merg 

la serviciu parlamentarii aleşi 

de ei. Şi, mai ales, dacă iau 

vreodata cuvântul în plen şi 

propun legi.

Harta parlamentarilor, 
făcută la Cluj-Napoca

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Zece deputaţi, nouă de la 

PSD şi unul de la minori-

tăţi, au inițiat o propune-

re legislativă de modifi ca-

re a Codului de Procedură 

Penală care lasă procuro-

rii fără o serie de instru-

mente de anchetă, îngreu-

nează obţinerea denunţu-

rilor, face mai difi cilă 

arestarea şi reţinerea, 

reduce teremenele de pre-

scripţie şi introduce o 

nouă infracţiune: abuzul 

de putere al organelor 

judiciare.

Proiectul a fost înregistrat în 

procedură de urgenţă acum o 

lună, pe data de 2 aprilie, la 

Senat şi se afl ă încă în stadiu 

incipient, de avizare. Modifi că-

rile propuse – în total câteva 

zeci – sunt însă, potrivit speci-

aliştilor în drept extrem de gra-

ve şi au un dublu scop: îngre-

unarea muncii procurorilor şi 

intimidarea lor, scrie hotnews.

ro. Trebuie precizat faptul că 

din cei zece deputatţi, patru 

sunt cercetaţi penal, trimişi în 

judecată sau chiar condamnaţi.

Cele mai importante 
modifi cări

Astfel, dintre modifi cările 

şi efectele cele mai importan-

te ale acestora subliniem con-

damnări mai greu de obţinut, 

dosare mai uşor de distrus sau 

arestare preventivă „pe pro-

be“, nu pe „suspiciuni“.

De asemenea, politicienii 

dictează cum pot fi  folosite 

probele de la denunţători prin 

descurajarea acestora şi ame-

ninţă procurorilor cu închi-

soarea, potrivit modifi cărilor.

Încă o marţi neagră

Ieri, la Comisia Juridică s-a 

discutat o modifi care a Codu-

lui de Procedură Penală, care 

a fost făcută prin amendamen-

tul PSD şi PC.

Astfel, s-a eliminat din pro-

cedura arestării preventive 

„suspiciunea rezonabilă“ şi s-a 

înlocuit cu „indicii temeinice“.

„Măsurile preventive pot fi  

dispuse dacă din probe rezul-

tă indicii temeinice că o per-

soană a săvârşit o faptă pre-

vazută de legea penală“, se 

arată în amendamentul la Co-

dul de Procedură Penală care 

„Penalii“ fac legea
Parlamentarii pun piedici justiţiei prin încercări de intimidare 
a procurorilor.

Iohannis cheamă, 
din nou, partidele 
la consultări

Președintele Klaus Iohannis 
invită, astăzi, liderii partidelor 
parlamentare, la o nouă run-
dă de consultări, pe tema le-
gilor privind securitatea ciber-
netică, numite în spaţiul pu-
blic legile Big Brother. Aceasta 
este cea de-a patra rundă de 
consultări pe care președinte-
le Klaus Iohannis o are cu 
partidele reprezentate în 
Parlament, după cele privind 
mărirea bugetului Armatei și 
două runde de discuţii pe te-
ma legilor electorale și a prio-
rităţilor legislative ale 
Parlamentului.
Consultările ar urma să aibă loc 
la Palatul Cotroceni, începând 
cu ora 10.00, la discuţii fi ind in-
vitaţi doar liderii formaţiunilor 
parlamentare.
Curtea Constituţională a decis, 
în ianuarie, că legea securităţii 
cibernetice este neconstituţio-
nală în ansamblul ei.
În motivarea CCR, judecătorii 
precizau că legea respectivă 

are deficienţe de respectare a 
normelor de tehnică legislati-
vă, coerenţă, claritate, previzi-
bilitate, dar și sub aspectul 
procedurii legislative, prin lip-
sa avizului CSAT.

Ce îi preocupă 
pe parlamentari
Ultima iniţiativă de care parla-
mentarii sunt foarte procupaţi 
vizează steagul României.
Aleșii nu sunt mulţumiţi de as-
pectul drapelului României, 
astfel că acesta s-ar putea îm-
bogaţi cu o stemă și o coroană 
deasupra. În acest sens, în 
Parlament a fost depus un 
proiect de lege.
Iniţiativa legislativă îi aparţine 
deputatului PNL Grigore 
Crăciunescu și a fost semnată 
de 18 parlamentari din toate 
partidele.
Crăciunescu susţine, în expu-
nerea de motive, că stema va 
sublinia ideea de independen-
ţă și suveranitate a statului ro-
mân.
„Întrucat, în acest moment se 
dezbate revizuirea 
Constituţiei, si, în același 
timp, se consideră că este ne-
cesar ca stema ţării să fie 
aplicată pe drapel, este nece-
sar ca aceasta, adică stema, 
să fie completă cu toate ele-
mentele heraldice, care sunt 
specifice tradiţiei poporului 
român. A sosit momentul să 
reîncoronăm acvila de pe ste-
ma României, ca act repara-
toriu în faţa istoriei", mai 
punctează liberalul în docu-
mentul citat.
Propunerea a primit aviz favo-
rabil marţi în Comisia juridică 
din Camera Deputaţilor și va 
fi dezbatută în plen. Camera 
Deputaţilor este for decizional 
în acest caz.

Știri pe scurt

Ministrul Sănătăţii, Nicolae 

Bănicioiu (foto stânga), şi 

preşedintele Casei 

Naţionale de Asigurări de 

Sănătate, Vasile Ciurchea 

(foto dreapta), vor fi  audi-

aţi săptămâna viitoare în 

Comisia de sănătate a 

Camerei Deputaţilor pe 

tema funcţionării cardului 

de sănătate, a declarat lide-

rul deputaţilor PNL, 

Ludovic Orban.

„Grupul parlamentar al PNL 

a solicitat, prin parlamentarii 

liberali din Comisia de sănă-

tate, audierea preşedintelui Ca-

sei de Sănătate, Ciurchea, şi a 

ministrului Sănătăţii, marţea 

viitoare, în Comisia de sănă-

tate, cu subiectul cardurile de 

sănătate. I-am adresat o invi-

taţie colegului de Orient Mij-

lociu, de ţări arabe – respec-

tiv ministrului Bănicioiu să ne 

onoreze cu prezenţa şi la gru-

pul parlamentar al PNL să ne 

spună cum soluţionează aceas-

tă situaţie. Lăsând la o parte 

faptul că sunt un milion de oa-

meni care nu au primit un 

card, nu s-a făcut o campanie 

în care să se spună oamenilor 

ce fac cu acel card", a spus 

Orban, potrivit Agerpres.

El a subliniat faptul că 

sunt oameni care încă nu 

ştiu cum să folosească aces-

te carduri de sănătate şi a 

afi rmat că este nevoie de o 

campanie de informare ex-

trem de serioasă.

Preşedintele CNAS 
şi ministrul Sănătăţii, 
audiaţi la Parlament
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Ce sarcini urmează să vă revină?

Ce ne dorim de la Dumneavoastră?

Pentru ce locaţie vă căutăm?

Ce vă oferim?

Sunteţi interesat /ă?

Persoana de contact: Andrei Stanică

S.C KAUFLAND ROMÂNIA S.C.S
Str. Barbu Văcărescu, Nr.120-144
RO-020284 Bucureşti, Sector 2
Web: www.kaufl and.ro/cariere

Grupul Kaufland se
numără printre cele mai
mari companii de retail
din Europa.

Noi oferim angajaţilor
noştri măsuri efective
de dezvoltare
profesională, precum
şi programe interne în
vederea unei calificări
superioare.

Formarea continuă
reprezintă un instrument 
obligatoriu pentru 
atingerea permanentă
a succesului.
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Europarlamentarul 

Monica Macovei cere 

reprezentanţilor opoziţiei 

din Comisia Juridică din 

Senat să-şi precizeze 

public poziţia faţă de ini-

ţiativa PSD de a îngreuna 

anchetele penale şi a-i 

intimida pe procurori.

„Cât timp opoziţia tace şi 

se bazează doar pe vigilenţa 

presei şi a societăţii civile, 

Ponta şi PSD vor sufoca Par-

lamentul cu iniţiative de de-

molare a instituţiilor antico-

rupţie şi a statului de drept. 

Tăcerea opoziţiei va spori ela-

nul „grupului infracţional or-

ganizat” numit PSD.

Politicienii PSD vor acum 

reducerea termenului de pre-

scripţie pentru unele infracţi-

uni, ceea ce înseamnă mai pu-

ţin timp pentru anchetarea şi 

judecarea lor, şi asta după ce 

au încercat de câteva ori să 

adopte o lege a amnistiei şi 

graţierii. De asemenea, PSD 

propune modifi carea condiţi-

ilor în care procurorii pot pro-

pune arestarea preventivă, ast-

fel încât să ajungă tot mai rar 

în arest. Tot PSD vrea să fi e 

cât mai puţine denunţuri, sta-

bilind un termen de 6 luni de 

la comiterea faptei, în care o 

persoană poate face un de-

nunţ. O atenţie deosebită o 

acordă politicienii PSD intimi-

dării magistraţilor, propunând 

sancţiuni cu închisoarea pen-

tru procurori şi judecători. 

Astfel de prevederi nu exista 

în niciun stat european.

Îi solicit preşedintelui Comi-

siei Juridice a Senatului, Cătă-

lin Boboc, membru PNL, şi tu-

turor politicienilor opoziţiei din 

Comisie să spună public, astăzi, 

dacă sunt de acord cu iniţiativa 

PSD de a îngreuna anchetele 

penale şi de a-i intimida pe pro-

curori“, spune Macovei.

Macovei mai subliniază că 

demersurile tot mai dese ale 

PSD de a bloca justiţia trebu-

ie să primească un răspuns 

ferm şi prompt, în niciun caz 

nu trebuie tolerate sau apro-

bate tacit.

„Ponta şi PSD sapă con-

stant şi tot mai adânc la te-

melia justiţiei, singurul lor 

obiectiv fi ind să poată fura în 

linişte şi să îşi creeze reţele 

paralele de informaţii şi pro-

tecţie. Reacţia lui Ponta faţă 

de cazul primarului Nichita 

de la Iaşi dovedeşte că politi-

cienii PSD nu sunt doar “fraţi” 

cu corupţia, ci şi folosesc in-

stituţiile statului în scop per-

sonal“, mai spune europarla-

mentarul.

Macovei cere explicaţii opoziţiei 
în privinţa modificărilor 
la Codul de Procedură Penală

a fost aprobat, marţi, cu 4 vo-

turi pentru şi 3 voturi contra 

în Comisia Juridică a Senatu-

lui. CSM s-a declarat împotri-

va amendamentului.

Opinii diferite în rândul 
politicienilor clujeni

Părerile sunt împărţite în 

rândul parlamentarii clujeni, 

atunci când vine vorba de 

arestul preventiv, probe şi mo-

difi cări ale Codului Penal. Se-

natorul UDMR Laszlo Attila 

spune că într-adevăr, suspi-

ciunea este subiectivă.

„Sunt de acord cu ceea ce 

se spune în privinţa probelor, 

adică să se ceară probe, nu 

suspiciuni. Din punctul meu 

de vedere, suspiciunea este 

subiectivă, dacă nu este întă-

rită de probe“, a declarat se-

natorul Laszlo Attila.

O părere opusă este expri-

mată de deputatul liberal Ra-

du Zlati.

„Eu aş păstra Codul Penal 

aşa cum este acum. Pe de o 

parte, înţeleg şi dorinţa pro-

curorilor când vine vorba de 

o siguranţă în ceea ce îl pri-

veşte pe cel urmărit. Pe de al-

tă parte, nu îi înţeleg pe jude-

cători care dau aprobări pe 

bandă rulantă. Opinia mea 

personală este că PSD încear-

că să mai taie din ghearele 

procurorilor“, a spus Zlati.

Se diminuează 
efi cienţa DNA

Direcţia Naţională Antico-

rupţie a avut ieri un punct de 

vedere în ceea ce priveşte a-

ceste modifi cări. Mai exact, 

DNA consideră că adoptarea 

propunerii ar diminua semni-

fi cativ efi cienţa DNA, ar în-

greuna identifi carea şi pedep-

sirea infractorilor şi ar afecta 

în mod sever statutul procu-

rorilor în cadrul sistemului ju-

diciar.

„Adoptarea propunerii ar 

diminua semnifi cativ efi cien-

ţa Direcţiei Naţionale Antico-

rupţie şi ar afecta în mod se-

ver statutul procurorilor în ca-

drul sistemului judiciar.

Modifi carea cadrului legis-

lativ în regim de urgenţă şi în 

lipsa unor analize obiective ca-

re să ateste o nevoie socială im-

perioasă este nejustifi cată, a-

vând în vedere că noile coduri 

au fost adoptate recent de Par-

lamentul României, în urma 

unor dezbateri îndelungate, ca-

re au implicat toate părţile in-

teresate. De altfel, iniţiatorii fac 

trimitere în expunerea de mo-

tive la apariţia unor evenimen-

te care necesită schimbarea po-

liticii penale, fără însă ca aces-

tea să fi e indicate.

Legislaţia penală trebuie să 

realizeze un echilibru între ne-

voia societăţii de a trage la răs-

pundere toate persoanele care 

au săvârşit infracţiuni şi drep-

turile fundamentale ale persoa-

nelor cercetate, însă modifi că-

rile propuse ar altera acest echi-

libru şi ar îngreuna identifi ca-

rea şi pedepsirea infractorilor.

Dispoziţiile actuale prote-

jează drepturile fundamen-

tale ale persoanelor într-o 

manieră care corespunde 

standardele Convenţiei Eu-

ropene a Drepturilor Omu-

lui, astfel încât nu se justi-

fi că adoptarea unor noi stan-

darde care nu au corespon-

dent în tradiţia juridică ro-

mână sau în legislaţiile altor 

state europene.

Pe de altă parte, stabilirea 

unor reguli de procedură ex-

clusiv pentru procuror, nu şi 

pentru ceilalţi participanţi la 

procesul penal care exercită 

aceleaşi atribuţii, este atipică 

şi indică faptul că propune-

rea urmăreşte limitarea capa-

cităţii investigative a organe-

lor de urmărire penală”.

RADU ZLATI | 
deputat liberal

 „Pe de o parte, 
înţeleg şi dorinţa 
procurorilor când vine 
vorba de o siguranţă 
în ceea ce îl priveşte 
pe cel urmărit. Pe de 
altă parte, nu îi 
înţeleg pe judecători 
care dau aprobări pe 
bandă rulantă.“

LASZLO ATTILA | 
senator UDMR

 „Sunt de acord cu 
ceea ce se spune în 
privinţa probelor, 
adică să se ceară 
probe, nu suspiciuni. 
Din punctul meu de 
vedere, suspiciunea 
este subiectivă, dacă 
nu este întărită de 
probe“

PARLAMENTARI

10
deputaţi au depus la 
Senat un proiect care 
lasă procurorii fără o 
serie de instrumente 
de anchetă, 
îngreunează 
obţinerea 
denunţurilor, face mai 
difi cilă arestarea şi 
reţinerea
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CONCURS

Depuneþi taloanele pânã în  
30 iunie 2015 la centrele  

de micã publicitate monitorul

Peditel, serviciul telefonic 

dedicat sfaturilor medica-

le pediatrice de urgenţă, 

nu mai funcţionează în 

cadrul Spitalului de 

Urgenţă pentru Copii Cluj.

Acelaşi gen de serviciu 

îşi va continua totuşi 

activitatea, într-o formulă 

nouă, în cadrul aceluiaşi 

spital, prin intermediul 

unui Call-Center care va 

putea fi  apelat la numă-

rul de telefon 0364-917. 

Iniţiatorii primului call-cen-

ter de urgenţe şi sfaturi me-

dicale pediatrice din Româ-

nia, Peditel, care funcţionea-

ză la Cluj-Napoca din 2014, 

vor extinde serviciul la nivel 

naţional, din luna iunie, cir-

ca 60 de medici urmând să 

facă gărzi de câte 24 de ore.

„Vrem să continuăm să ne 

desfăşurăm activitatea într-un 

sediu propriu în colaborare 

cu Serviciul de Ambulanţă 

Cluj. Mulţumim celor 32 de 

medici care au susţinut acest 

call center pediatric până pe 

30 aprilie. În prezent, ne do-

rim să deschidem un sediu 

propriu, dar până în data de 

11 aprilie nu cunoaştem vii-

toarea locaţie a acestuia”, a 

precizat Cristina Grigore, di-

rectorul executiv al Fundaţi-

ei „Părinţi din România”.

Ea a mai spus că serviciul 

Peditel, care funcţionează la 

Cluj-Napoca din 2014, se va 

extinde la nivel naţional, din 

luna iunie, circa 60 de medici 

urmând să facă gărzi de câte 

24 de ore.

„Suntem în testări tehnice 

pentru a extinde serviciul Pe-

ditel, urgenţe şi sfat medical 

pediatric non-stop, la nivel 

naţional, acesta fi ind următo-

rul pas în ceea ce priveşte 

call-center-ul care funcţionea-

ză la Cluj-Napoca din ianua-

rie 2014. De la începutul lu-

nii iunie ar trebui să fi e ope-

raţional, iar numărul 1791 va 

fi  apelabil la nivel naţional în 

reţelele de telefonie. Ne pro-

punem ca serviciile Peditel să 

fi e asigurate la nivel naţional 

de circa 60 de medici pedi-

atri, care vor lucra în gărzi, 

pentru a acoperi 24 de ore din 

24”, a spus Grigore. Se doreş-

te ca acest serviciu să fi e unul 

de sine stătător, administrat 

de statul român, putându-se 

răspunde la toate apelurile. 

Oamenii spuneau că este o 

nebunie, dar eu cred că este 

un vis, un vis devenit realita-

te cu ajutorul oamenilor pe 

care eu îi numesc «spiriduşi 

ai binelui»", a mai spus Gri-

gore.

Potrivit acesteia, costurile 

lunare ale serviciului Peditel 

la nivel naţional se vor ridica 

la circa 10.000 de euro pe lu-

nă, banii urmând să fi e obţi-

nuţi în urma unor campanii 

de strângere de fonduri şi im-

plicarea unor parteneri la ni-

vel naţional.

„Ne vom muta sediul, 

pentru că vom avea nevoie 

de un spaţiu mai mare şi 

vom anunţa săptămâna vi-

itoare noua locaţie", a mai 

spus directorul executiv al 

Fundaţiei „Părinţi din Ro-

mânia".

Vechiul serviciu de urgen-

ţe şi sfat medical prin telefon, 

Peditel, şi-a încetat activita-

tea în cadrul Spitalului de Co-

pii în data de 30 aprilie, ca ur-

mare a expirării de drept a 

contractului încheiat în acest 

sens între Spitalul Clinic de 

Urgenţă pentru Copii Cluj-Na-

poca şi Fundaţia Părinţi din 

România.

Serviciul Peditel 1791, care 

oferă acces non-stop la sfaturi 

medicale pediatrice, funcţio-

nează din luna ianuarie 2014 

în cadrul Spitalului Clinic de 

Urgenţă pentru Copii Cluj-Na-

poca, fi ind deservit de 32 de 

medici pediatri. În cele 16 luni 

de funcţionare, aproape 12.000 

de părinţi au apelat la acest 

serviciu, iar conform unui ches-

tionar, 97% dintre aceştia s-au 

declarat „foarte mulţumiţi” de 

serviciile oferite. (Articol scris 
de Florina HOMEI, studentă 
la Jurnalism, FSPAC-UBB, 
anul I)

Peditel se extinde la nivel national
Din 11 mai, la Cluj-Napoca se va deschide un nou sistem de urgenţe şi sfaturi medicale pediatrice.

 Asociaţia Producătorilor 

de Medicamente Generice 

din România (APMGR) 

anunţă că nivelul taxei 

clawback pe trimestrul I 

al anului curent a atins 

un nou maxim istoric, de 

peste 26% din vânzările 

către sectorul public.

Această creştere va duce 

la dispariţia şi mai multor 

medicamente ieftine de pe 

piaţă şi la prăbuşirea indus-

triei farmaceutice locale. „Ig-

norarea apelurilor noastre de 

modifi care a formulei de cal-

cul a taxei clawback, prin im-

plementarea calculului dife-

renţiat pentru medicamente-

le generice, înseamnă priva-

rea populaţiei cu venituri re-

duse de cele mai răspândite 

medicamente de pe piaţă, ca-

re asigură tratamentul, la cos-

turi accesibile, a celor mai 

multe afecţiuni cronice” a de-

clarat Dragoş Damian, preşe-

dintele APMGR.

Creşterea procentului „p” 

din calculul taxei clawback la 

26,1% în trimestrul I al anu-

lui 2015, de la 25,23% în tri-

mestrul IV al anului 2014 es-

te o consecinţă directă a creş-

terii consumului unor medi-

camente inovative al căror 

preţ a fost menţinut la un ni-

vel foarte ridicat în ultimii ani 

prin nerespectarea legislaţiei 

privind stabilirea preţului la 

medicamente.

„Este injust ca producă-

torii de medicamente gene-

rice să fi e taxaţi pentru fi -

nanţarea tratamentelor scum-

pe, prin aplicarea unitară a 

taxei clawback, întrucât aceş-

tia nu sunt responsabili în 

niciun fel de creşterea în an-

samblu a consumului de me-

dicamente. Cifră arbitrară şi 

netransparentă comunicată 

trimestrial de autorităţi nu 

refl ectă în nici un fel valoa-

rea consumului de medica-

mente din piaţă şi încalcă 

grav prevederile fi scale de 

predictibilitate. Este absolut 

necesar ca autorităţile să co-

recteze această situaţie!”, a 

mai declarat Damian.

APMGR reaminteşte că sin-

gura soluţie care ar putea 

aduce lucrurile în normalita-

te, salvând astfel de la insol-

venţă producătorii de medi-

camente generice, este imple-

mentarea imediată a unui cal-

cul diferenţiat al taxei 

clawback pentru medicamen-

tele generice, bazat pe intro-

ducerea unei proporţii de ma-

xim 65% în calculul variabi-

lei 'p' din formula clawback, 

corelând astfel sarcina fi sca-

lă cu politica de preţuri în 

domeniul medicamentelor. 

Medicamentele ieftine vor dispărea 
din cauza taxei de clawback

SUCCES

12.000
de părinţi au apelat la 
serviciul telefonic 
dedicat sfaturilor 
medicale pediatrice 
de urgenţă în cele 16 
luni de funcţionare
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Medicamentul de slăbit 

2.4-Dinitrophenol (DNP) 

ar fi  respondabil de moar-

tea unei britanice şi 

îmbolnăvirea gravă a 

unui francez, relatează 

Sky News, în pagina elec-

tronică de marţi.

Eloise Parry avea 21 de ani 

când a luat pilulele 2.4-Dini-

trophenol (DNP) despre care 

se crede că ar conţine o sub-

stanţă chimică foarte toxică. Ea 

a decedat la 12 aprilie la Royal 

Shrewsbury Hospital. Tânăra 

ar fi  luat o supradoză după ce 

a cumpărat pastilele online.

Interpol a emis o notă por-

tocalie în care avertizează în 

legătură cu DNP, folosit şi ca 

material brut pentru explozi-

bili. Aceasta a fost lansată în 

urma unei cereri a Guvernu-

lui francez şi în urma teste-

lor efectuate în laboratorul 

Agenţiei Mondiale Antido-

ping din Australia.

„Deşi vândută de obicei 

sub formă de pudră galbenă 

sau capsule, DNP este dispo-

nibilă şi sub formă de cremă”, 

afi rmă declaraţia Interpol. „În 

afară de pericolele intrinseci 

ale DNP, riscurile asociate cu 

folosirea sa sunt amplifi cate 

de condiţiile de fabricare ile-

gală. În afară de producerea 

sa clandestină în laboratoare 

fără norme de igienă, fără cu-

noştinţe specializate de fabri-

care, producătorii expun con-

sumatorii la o creştere a ris-

cului de supradoză”, afi rmă 

avertizarea. DNP îi expune pe 

„consumatori unui risc sporit 

de supradoză din cauza lip-

sei lor de competenţe specia-

lizate”, avertizează Interpol. 

După decesul lui Parry, poli-

ţia a emis un apel către pu-

blic de a nu mai cumpăra me-

dicamente online.

În anii 1930, DNP era fo-

losită pentru stimularea me-

tabolismului şi pentru favo-

rizarea pierderii în greutate, 

dar a fost retras de la vânza-

re după ce a provocat mai 

multe decese.

Medicamentul 
de slăbit ucigaş?
Interpol a emis o alertă globală în legătură cu 
pastilele de slăbit 2.4-Dinitrophenol (DNP).

Peste 300 de milioane de 

oameni din întreaga lume 

au astm, iar în România, 

din cele aproximativ un 

milion de persoane afecta-

te, se estimează că 60 la 

sută sunt copii şi tineri, 

mulţi dintre ei renunţând 

la tratament atunci când 

simptomele dispar, a 

declarat, ieri, de Ziua 

Mondială a Astmului 

potrivit Mediafax, profe-

sor dr. Florin Mihălţan.

„Doar în Europa, 30 de mi-

lioane de persoane suferă din 

cauza astmului şi unu din pa-

tru pacienţi a avut cel puţin o 

criză de astm atât de severă 

încât nu a putut nici măcar să 

ceară ajutor. În Europa de Vest, 

o persoană moare din cauza 

astmului în fi ecare oră, iar în 

România, se estimează că sunt 

între 800.000 şi 1.000.000 de 

cazuri de astm“, a spus preşe-

dintele SRP.

Profesorul dr. Florin Mihăl-

ţan a precizat că, în România, 

cei mai mulţi dintre bolnavi 

sunt copii şi tineri, iar tinerii 

acceptă foarte greu boala şi re-

nunţă la tratament după ce 

simptomele dispar.

„40 la sută dintre pacienţi 

revin la medic doar atunci 

când boala reapare şi sunt 

surprins să constat că ei nu 

conştientizează faptul că da-

că le reapare tusea este din 

cauza astmului. (...) Astmul 

este o boală care poate fi  ţi-

nută sub control. Este impor-

tant ca pacienţii să ştie că cei 

cu această afecţiune pot du-

ce o viaţă normală dacă îşi 

iau tratamentul şi se feresc 

de factorii de risc“, a mai 

spus Florin Mihălţan.

El a explicat că astmul poa-

te apărea la orice vârstă, dar ju-

mătate dintre cei care au aceas-

tă boală au avut primele simp-

tome în jurul vârstei de 10 ani. 

Dacă boala nu este tratată co-

respunzător, în 90 la sută din-

tre cazuri tratamentul constând 

în nişte spray-uri, se agravează 

de-a lungul anilor, iar plămânii 

funcţionează mai prost.

Medicii recomandă pacien-

ţilor să respecte tratamentele 

şi să evite factorii de risc, pen-

tru că în acest fel astmul poa-

te fi  ţinut sub control, iar plă-

mânii pot funcţiona mai mul-

ţi ani fără probleme.

Boala nu poate fi  vindeca-

tă, dar pacienţii pot duce o 

viaţă normală, activă, dacă 

iau medicamentele prescrise 

de doctor, stau departe de fac-

torii de risc (polen, animale 

de companie, fum, praf de ca-

să, mirosuri puternice), merg 

la medic de două-trei ori pe 

an pentru control, chiar dacă 

se simt bine, învaţă care sunt 

semnele că astmul lor se agra-

vează şi mai ales cum trebu-

ie să reacţioneze.

60 la sută dintre persoanele 
cu astm sunt copii şi tineri



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

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

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament cu 2 camere, 
supr. de 56 mp utili, ultracentral, 
P-ţa Mihai Viteazul, parter, reno-
vat recent, ideal pentru locuinţă, 
cabinete, birouri sau alte activi-
tăţi silenţioase, geamuri la stradă 
și curte interioară, preţ 54.000 
euro. Fără agenţii. Inf. suplimen-
tare la tel. 0264-439296 sau 
0762-258062. (1.7)

¤ Vând ap. cu 2 camere, et. ¼, în 
curte mare, geamuri spre curte. 
Inf. la tel. 0264-431115. (2.7)

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

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

CASE/CABANE

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

¤ Cumpăr casă veche cu suprafaţă 
mică de teren sau spaţiu comercial. 
Aștept oferte la tel. 0740-876853. 
(2.5)

¤ Vând 2 camere, confort, et. ¼, 
curte mare, geamuri spre curte cu 
abrori și bănci. Relaţii la tel. 
0751-271474. (4.7)

¤ P.F. caut casă demolabilă, cu su-
pr. de cel puţin 400-500 mp, în 
cart. Gheorgheni, Iris, Someșeni. 
Plătesc preţul pieţii. Aștept oferte la 
tel. 0741-100529. (5.7)

¤ P.F. vând casă solidă. cu 3 came-
re, bucătărie, baie, cămară de ali-
mente, antreu, supr. 78 mp, ușă, 
geamuri termopan, gresie, faianţă, 
pod, pivniţă, fi legorie, grădină îm-
prejmuită 1400 mp, cu pomi fructi-
fi eri, viţă de vie, grădină zarzavat, 
de fl ori, front 18 m, la 13 km de 
Cluj, zonă frumoasă, liniștită, 
aproape de mijloacele de trans-
port, acte în regulă. Inf. și relaţii la 
tel. 0726-759145. (6.7)

¤ Cumpăr casă/vilă, singur în 
curte, în zona Grigorescu (P-ţa 14 
iulie, Donath, E. Grigorescu, O. 
Goga), Gheorgheni (Arieșului, Ar-
telor, V. Lupu, T. Ionescu, Albinii), 
Bulgaria (P-ţa 1848, Clujana), su-
prafaţa utilă între 100-150 mp, 
pod, garaj, teren sau grădină 
min. 400 mp, front minim de 16 
m, aproape de mijloacele de 
transport în comun. Tel. 
0748-111295. (7.7)

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

TERENURI

¤ P.F. cumpăr teren agricol. Aş-
tept oferte la tel. 0740-876853. 
(2.7)

¤ Cumpăr teren de 500 mp pen-
tru construcţie vilă, sau de 1500 
mp pentru construcţie case înşi-
ruite, liber sau cu casă demolabi-
lă, în zona Grigorescu (P-ţa 14 
Iulie, E. Grigorescu, Donath, O. 
Goga), Gheorgheni (Arieşului, 
Artelor, V. Lupu, T. Ionescu Albi-
nii), Bulgaria (P-ţa 1848-Cluja-
na), front min. 16 m, aproape 
de mijloacele de transport în co-
mun. Tel. 0748-111295. (2.7)

¤ Vând TEREN intravilan în ora-
şul Sibiu, cu suprafaţa de 918 
mp, preţ negociabil. Inf. şi relaţii 
suplimentare la tel. 
0727-086183.

¤ P.F. vând teren în Cluj-Napoca, 
str. Dealul Fânaţelor F.N., la 100 
m de autobuzul nr. 39, în supr. 
6200 mp, cu 180 m front la toa-
te utilităţile de pe teren, preţ ne-
gociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (5.7)

¤ P.F. vând teren pentru con-
strucţie, în str. Becaș nr. 34, cu 
toate utilităţile pe teren, supr. 
3900 mp, cu front de 19,5 m și 
200 m lungime, cu C.F. + C.U., 
P+2 sau case înșiruite. Preţ ne-
gociabil. Relaţii la tel. 
0741-100529. (5.7)

¤ Vând teren în zona Popești, di-
ferite suprafeţe, cu utilităţi, pen-
tru construcţii case, vile, blocuri, 
depozite, vile. Relaţii la tel. 
0742-665208. (7.7)

¤ Vând teren în Borhanci, supr. 
1200 mp, cu utilităţi, apă, curent 
și C.U., certifi cat de urbanism. 
Relaţii suplimentare la tel. 
0742-665208. (7.7)

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

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

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

P.F. vând casă cu 2 camere, 

bucătărie, cu teren, supr. 

totală 2500 mp, în com. 

Tureni. Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0751760639

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

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

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

Informaţii la tel. 
0740-107062.

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

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

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

Sibiu, lângă motelul Dracula, 
intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 
24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

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

SPAŢII

¤ P.F. vând două garaje subtera-
ne, în cart. Bună Ziua, str. Mircea 
Zaciu nr. 12 și 18, cu C.F. în regu-
lă, cu ușă automată, preţ negocia-
bil. Inf. la tel. 0741-100529. (5.7)

ÎNCHIRIERI

SPAŢII

¤ P.F. dau în închiriere garaj din 
beton, situat în cart. Grigorescu în 
curtea blocului din str. Fântânele 
nr. 5, vis-à-vis de Institutul de Chi-
mie. Inf. la tel. 0364-404101, 
0771-382360. (2.7)

¤ P.F. închiriez două garaje subte-
rane, în cart. Bună Ziua, str. Mir-
cea Zaciu nr. 12-18, cu ușă auto-
mată, preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (6.7)

SCHIMBURI

¤ P.F. schimb apartament cu 2 
camere, bucătărie + 3 beciuri, în 
supr. de 56 mp utili și beciurile 
12-13 mp, zonă ultracentrală, 
lângă Hala Agroalimentară – P-ţa 
M. Viteazul, la parter, ideal pen-
tru persoane în vârstă, cabinete, 
sediu fi mră sau depozit, cu casă, 
singur în curte + grădină, în carti-
erele periferice a Clujului, cu acte 
în regulă, la înţelegere plătesc di-
ferenţă. Fără intermediari. Tel. 
0264-439296 sau 0762-258062. 
(1.7)

¤ Schimb apartament afl at în 
cart. Gheorgheni, 4 camere deco-
mandate, două băi, balcon îngri-
jit, et. 4/4, fără probleme, cu a-
partament cu 2 camere deco-
mandate, la et. 1, cu balcon + di-
ferenţă. Inf. și relaţii suplimentare 
la tel. 0728-061570. (4.7)

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

în Cluj-Napoca.
Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0751-760639.

Schimb casă din Oradea 
(central), 1000 mp teren, 

600 mp construiţi cu piscină, 
cu casă în Cluj-Napoca.

Tel. 0723-564777. (10.20)

LOCURI DE MUNCĂ

¤ ANGAJĂM în Germania tineri 
ingineri(e) constructori pentru de-
vize și execuţie. Condiţia de bază 
este cunoașterea limbii germane 
la nivel avansat. Detalii la: 
004.0752.224.797 (România), 
0049.1787 575 772 (Germania) 
sau silvia@expert-ibb-construct.
ro. (4.5)

¤ Caut de lucru în domeniul labo-
rator-cofetarie sau la bucătărie, 
deţin diplomă de califi care în aces-
te domenii. Ofer şi rog seriozitate. 
Aştept oferte la tel. 0757-746700.

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

Angajez femeie serioasă 
pentru îngrijire doamnă 

vârstnică, în Turda.
Program de lucru între 

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

¤ Caut de lucru în domeniul 
gastronomiei, part-time (în zile-
le libere), experienţă în dome-
niu. Cer şi ofer seriozitate. Rog 
sunaţi la tel. 0745-802150.

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

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

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

SERVICII

¤ Maistru electrician, cu atestat 
ANRE, îmi ofer serviciile în execu-
tarea instalaţiilor electrice și in-
tervenţii (mentenanţă), 
NON-STOP. Preţuri mici. Tel. 
0723-235642. (2.4)

¤ Topografi e, cadastru, proiecta-
re, arhitectură, geotehnică, înta-
bulări, dezlipiri, proiecte case, 
certifi cate de urbanism și autori-
zaţii de construire. Inf. la tel. 
0742-022913. (2.5)

¤ P.F. efectuez transport mărfuri 
generale cu “Ford Tranzit” deca-
potabil, de 1500 kg, materiale de 
construcţii, molozi, fi er vechi, 
cherestea, la rampa de gunoi Pa-
ta-Rât. Preţ mic, negociabil. Su-
naţi la tel. 0741-100529. (2.5)

¤ Execut mici lucrări gricole, în ju-
rul lujului, cu motosăpătoare, 
persoană fi zică. Inf. suplimentare 
la tel. 0742-220187. (2.5)

¤ Repar frigidere, congelatoare, 
combine, vitrine frigorifi ce, ca-
mere de frig.
Ofer garanţie şi asigur transport.
Tel. 0747-786.320; 0770-607.687.

¤ REPARAŢII TV la domiciliul cli-
entului, cu garanţie. Tel. 
0264-555842, 0721-639290.

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

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

ELECTRO

¤ Vând aparat foto „Kodak 
C503”, nou, „Zorky 5”, „Praktica 
LTL-3”, „FED 2”, „Smena”, „Ca-
non” și ceas de mână bărbătești 
„Atlantic”, „PObeda”, „Raketa”, 
„Poljot”, „Doxa”. Inf. la tel. 
0759-020427. (2.5)

¤ Vând materiale electrice pentru 
instalaţii de forţă, contactori între 
10-400 A, ISOL-uri de 16-630 A, 
stea triunghi 63 A, AC 3, 40 A, 
motoare mici de 
0,55-0,75/1500; 1,5/1000, de 
380 V, manometru cu contact 
0-600 bari, preţ aceptabil, sau la 
schimb cu materiale lemnos-cără-
midă. Inf. tel. 0722-886013. 
(2.7)

¤ Vând Ph α termperature metru 
digital portabil. Inf. la tel. 
0744-479172 sau 0374-930918. 
(2.7)

UZ CASNIC

¤ Vând cazan de baie + cuptor 
pentru cazan, preţ 300 RON. 
Inf. suplimentare la tel. 
0745-339528, 0742-057054 
sau 0264-436753. (5.7)

¤ Vând frigider „Arctic”, sus 
congelator, cu 180 cm înălţime, 
în stare perfectă de funcţionare, 
preţ 3000 RON, negociabil. Inf. 
suplimentare la tel. 
0364-882575. (6.7)

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

MOBILIER

¤ Vând ţarc pentru copii. Aștept 
telefoane la 0264-581895. 
(1.7)

¤ Vând masă din lemn masiv, 
cu două bănci, picioare raba-
tabile, pentru terase sau caba-
ne. Inf. la tel. 0745-569336. 
(5.7)

CĂRŢI/DICŢIONARE

¤ Vând dicţionar farma „Vidal”, 
preţ negociabil. Inf suplimentare 
la tel. 0264-532272 sau 
0754-504008. (5.7)

¤ Vând enciclopedie medicală, 
colecţie completă „Medicina Fa-
miliei”. Inf. suplimentare la tel. 
0364-882575. (6.7)

DIVERSE

¤ Vând cort de două persoane, 
culoare albastră și doi saci de 
dormit, preţ negociabil. Inf. su-
plimentare la tel. 0264-591965. 
(1.7)

¤ Vând curele din piele natura-
lă, cataramă tip pafta, cu cli-
chet, foarte elegante, cu lungi-
mea de 115 mm, lăţimea de 14 
mm, pentru toate tipurile de 
pantaloni, preţuri fără concu-
renţă. Tel. 0762-258062. (1.7)

¤ Vând blugi, tricouri, geci, de 
toate culorile și mărimile, la 
preţul de 5 RON/buc. Sunaţi la 
tel. 0264-591965. (1.7)

¤ Vând trei pardesie de damă și 
trei de bărbaţi, diferite mărimi, 
stare foarte bună, foarte ieftin. 
Inf. la tel. 0264-591965. (1.7)

¤ Vând ouă pentru incubat de 
la găini de rasă Rhode Island, 
raţă Pekin și găște Toulouse, ra-
se grele de carne și ouă. Inf. la 
tel. 0264-439296 sau 
0762-258062. (2.3)

¤ Vând coniac de 47°, preţ 30 
RON/l, ţuică de 53°, preţ 25 
RON/l și vin alb și roșu la preţul 
de 8 RON/l. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (1.7)

¤ Vândi ţigări electronice, solu-
ţii și accesorii, proba gratuită. 
Încearcă să te lași de fumat. Tel. 
0762-258062. (2.3)

¤ Vând trusă de scule 100 PCS 
Tool Set, nouă, brichete. Inf. la 
tel. 0759-020427. (2.7)

¤ Vând plante aloe vera de 3 și 
5 ani, ghete negre din piele nr. 
40, noi. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0264-454257 sau 
0749-041124. (2.7)

¤ Vând aparat de făcut kürtös 
kalács, cu 6 role, pe curent 220 
V, nou, marcă străină, aparatul 
este nou, preţ negociabil. Inf. la 
tel. 0741-100529. (2.7)

¤ Vând vin Feteasca Albă, 
demisec, producţie proprie. Inf. 
la tel. 0722-515094. (2.7)

¤ Vând trei covoare de dim. 3 x 
25, din care unul din lână, preţ 
negociabil. Aștept telefoane la 
0264-591965. (2.5)

¤ Vând ţarc pentru copii și bute-
lie de voiaj. Inf. suplimentare la 
tel. 0264-581895. (3.9)

¤ Aș avea nevoie de o plită albă 
smălţuită, cu dim. 60 x 50 cm, 
pentru aragaz cu patru ochiuri, 
fabricaţie veche Satu mare, con-
tra cost. Rog sunaţi la tel. 
0728-061570. (4.7)

¤ Vând moară cu valţuri pentru 
grâu, folosită foarte puţin, 
aproape nouă. Relaţii suplimen-
tare la tel. 0740-240238. (4.7)

¤ Vând palton din piele, culoa-
re neagră, mărimea nr. 54, la 
preţ convenabil pentru amble 
părţi. Inf. suplimentare la tel. 
0728-061570. (4.7)

¤ Vând tichet RABLA unie persoa-
ne interesate să-și achiziţioneze 
un autoturism nou, la preţul de 
2500 RON. Rog seriozitate. Inf. la 
tel. 0743-330440. (6.7)

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

MEDICALE

¤ P.F. vând aparat pentru terapie 
cu lumină și terapie light Thera-
phy, saltea magnetică ”Active 
Magnet”, pentru diferite tranate-
mente, preţ negociabil. Inf. și re-
laţii suplimentare la tel. 
0726-759145. (7.7)

COLECŢIONARI

¤ Vând colecţie de 12 obiecte 
din cupru, compus din carafă, 
candelă, servici de cafea cu tavă 
și cești, etc., preţ bun. Inf. la tel. 
0264-591965. (6.7)

ANIMALE

¤ Vând trei porci grași pentru tă-
iat, crescuţi cu cereale, între 
110-140 kg, pe ales, preţ 8 RON/
kg. Se poate vedea în Cluj-Napo-
ca, asigur loc de sacrifi care. Inf. la 
tel. 0751-095924 sau 
0741-100529. (5.7)

¤ Vând purcei Marele Alb, sunt 
castraţi, vaccinaţi, mănâncă de 
toate.
Inf. la tel. 0745-605078 sau la 
adresa sat Gheorgheni nr. 455.

¤ Vând pui de iepure urgent. Tel: 
0744–605051.

PLAN URBANISTIC

¤ VESTEMEAN IOANA, în calitate 
de titular, anunţă iniţierea Planu-
lui Urbanistic Zonal pentru „Con-
struire imobil de birouri, împrej-
muire proprietate, amenajări ex-
terioare, racorduri şi branşamen-
te“, str. Fagului nr. 88, Cluj-Napo-
ca, judeţul Cluj. Consultarea pro-
punerii se poate realiza în cadrul 
Primăriei Cluj-Napoca, Serviciul 
Urbanism, cam. 62. (1.1)

PIERDERI

¤ Pierdut carnet de student UMF 
– MEDICINĂ GENERALĂ, pe nu-
mele THOMAS TSAROUCHIS. Îl 
declar nul. (1.1)

¤ Pierdut carnet de student FSE-
GA pe numele MIHNEA FODOR. Îl 
declar nul. (1.1)

¤ BARATOSI ANCA PFA, 
F12/1897/2012, CUI 30357472, 
pierdut certifi cat constatator pen-
tru sediul profesional, cu nr. 
534680/22.06.2012. Îl declar 
nul. (1.1)

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

Părinții teribili – cu Diana Lupescu, Magda Catone, 
Marius Bodochi, Silviu Biriș

Luni, 11 mai, ora 19.00 

Amadeus – cu Sebastian Papaiani, Ion Dichiseanu
Marți, 12 mai, ora 19.00

Tudor Gheorghe
Vineri, 29 mai 2015 ora 19.00

Otello, de Giuseppe Verdi
Vineri, 8 mai, ora 18.30

#cântecdelebădă
Sâmbătă, 9 mai, ora 20.00

Teatrul Naţional

Opera Naţională

Teatrul Maghiar de Stat

Organizăm:

Nunţi,
Botezuri,
Petreceri,

Conferinţe,
Mese festive,
Aniversări,

Comemorăriwww.casauniversitarilorcluj.ro

0744 251 471
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ASTĂZI LA TV

TVR 1
12:25 Vorbește corect! 
12:30 Europa mea (emis. info.)
13:00 Fără etichetă
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care muncesc 
în România (rep.)
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Andografi a zilei
15:31 Convieţuiri (doc.) (live)
16:55 Opinii fi scale (emis. info.)
17:10 Se zice că... (live)
18:30 Clubul celor care muncesc 
în România (rep.)
18:40 Prinţesa săbiilor 
(engl.-sua-can., 2000, s. avent., 
episodul 16) (reluare)
19:35 Vorbește corect! (reluare)
19:45 Sport
19:59 Telejurnal
20:55 Clubul celor care muncesc 
în România (rep.)
21:00 Vorbește liber! (live)
22:00 Biziday (talk show)
22:50 Starea naţiei
23:50 Cu ce vă mai servim? 
(sua, 2009, com.)

ANTENA 1

12:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) (live) - Sezonul 4
13:00 Observator 
14:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) (live) - Sezonul 4
16:00 Observator 
17:00 Acces direct (live)
19:00 Observator 
20:00 Observator special
20:30 Celularul (2004, thrill.)
22:30 Un show păcătos (diver-
tisment) (live)

PRO TV

12:00 Ferma Vedetelor (2015, 
reality show) (reluare)
13:00 Știrile Pro TV
14:00 Trandafi rul negru (tur., 
2013, s. dr.) (reluare)
15:00 Puterea destinului (tur., 
2006, s. dr.) (reluare)
16:00 Lecţii de viaţă (2015, epi-
sodul 23)
17:00 Știrile Pro TV
17:30 La Măruţă (divertisment)
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Ferma Vedetelor (2015, 
reality show)

21:30 Las fi erbinţi (rom., 2011, 
s. com., episodul 17)
22:30 Știrile Pro TV
23:05 Psihologia minciunii (sua, 
2009, s. poliţist, sezonul 1, ep. 13)

PRIMA TV

12:10 Codul magicienilor (diver-
tisment, sezonul 1, episodul 5) 
13:20 Teleshopping (promo)
13:50 Levintza prezintă (sezonul 
30, episodul 9) (reluare)
14:30 Teleshopping (promo)
15:00 Cireașa de pe tort (sezo-
nul 14, episodul 39) (reluare)
16:00 Trăsniţii (reluare)
16:30 Focus (emis. info.)
17:00 Mama mea gătește mai 
bine (episodul 23)
18:00 Focus (emis. info.)
19:30 Codul magicienilor (sezo-
nul 1, episodul 6)
20:30 Cronica cârcotașilor 
22:30 Trăsniţii (s. com., sezonul 
24, episodul 43)
23:00 Focus din inima României 
(emis. info., episodul 67)
23:30 Click! 

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 (emis. info.)
19:00 Știrile Kanal D
20:00 Dila (tur., 2012, s. rom.)
22:00 WOWbiz

LOOK TV

11:00 Liga I: Afc Asa Tg. Mureș - 
Fc Viitorul Constanţa (reluare)
13:00 Tonik Show (2012, diver-
tisment) (reluare) - Sezonul 4
14:00 Minunile Lui Tămaș (div.)
16:00 Sport Confi dential (2012) 
(reluare) - Sezon nou
17:00 Fotbal Look (live)
18:30 Liga Magazin (emis. 
mag.) (reluare)
19:30 Știri Look TV (2013, emis. 
info.) (live)
20:00 Un show cu gust (live)
22:00 Tonik Show(AP) (2012, 
divertisment) - Sezonul 4
23:00 Cenzurat! (divertisment)

American Dream
Vineri, 8 mai, ora 19.00

Ménage à trois
Sâmbătă, 9 mai, ora 19.00

ANUNŢ DE ANGAJARE

Ama Modiane cu sediul in Timisoara angajeaza 
pentru munca in Germania personal cu experienta 
in transare vita si porc.

Se ofera salariu motivant.
Cunostintele de limba germana constituie un 

avantaj.
Contact: 0726. 100. 715 09.00 – 16.30

ANUNŢURI DE MEDIU

S.C. TRANSCOM S.R.L., în calitate de titular, anunţă 
publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare 
de către A.P.M. Cluj, în cadrul procedurilor de evaluare a 
impactului asupra mediului pentru proiectul „Desfi inţare 
construcţii existente, construire unităţi comerciale şi de 
producţie, amenajări, racorduri şi branşamente“, propus 
a fi  amplasat în Cluj-Napoca, str. Câmpina, nr. 51-53, Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul A.P.M. Cluj, str. 
Dorobanţilor nr. 99, în zilele de luni-vineri între orele 
8:30-14:00, precum și la următoarea adresă de internet 
http://apmcj.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii 
la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la 
data publicării prezentului anunţ, până la data de 
10.05.2015.

Agenţia Pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul 
interesat despre decizia etapei de încadrare, conform H.G. 
1076/2004, că planul „PUZ – Construire ansamblu de 
locuinţe, împrejmuire, racorduri şi branşamente, amenajări 
exterioare“ propus a fi  amplasat în Cluj-Napoca, str. 
Borhanci, nr. 56-58, conform planului de încadrare în zonă 
și planului de situaţie, titular: SZABO IULIANNA, nu necesită 
evaluare de mediu, urmând a fi  supus procedurii de 
adoptare fără aviz de mediu, mai ales din perspectiva 
promovării dezvoltării durabile.

Observaţiile și comentariile publicului interesat privind 
decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia 
pentru Protecţia mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, 
Bl.9B, cod 400609, tel. 264-410720, fax 0264-410716, 
e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro în zilele de luni, între orele 
9:00-16:00, marţi-joi, între orele 9.00-14.00, și vineri 
între orele 9.00-12.00, în termen de 10 zile calendaristice 
de la data apariţiei anunţului.

LICITAŢIE PUBLICĂ

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, în calitate de lichidator 
judiciar al Top C&S Distribution SRL Cluj-Napoca (în 
faliment, in bankruptcy, en faillte), cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. Traian Vuia, nr. 214, judeţ Cluj, organizează licitaţie 
publică pentru valorifi carea următoarelor bunuri:

A. Bunuri imobile constând în:

1.  Apartament nr. 15, situat în Cluj-Napoca, str. Bocskai 
Istvan, nr. 4, sc. 1, Corp 5, etaj 3, înscris în CF nr. 
291379-C1-U19, nr. cad. 291379-C1-U19, compus 
din: camera, bucătărie, baie, hol și terasă Su=41,37 
mp. Apartamentul este semifi nisat – preţ de strigare 
154.200 lei;

2.  Apartament nr. 16, situat în Cluj-Napoca, str. Bocskai 
Istvan, nr. 4, sc. 1, Corp 5, etaj 3, înscris în CF nr. 
291379-C1-U20, nr. cad. 291379-C1-U20, compus 
din: camera, bucătărie, baie, hol și terasă Su=41,37 
mp. Apartamentul este semifi nisat. – preţ de strigare 
154.200 lei;

3.  Apartament nr. 17, situat în Cluj-Napoca, str. Bocskai 
Istvan, nr. 4, sc. 1, Corp 5, etaj 3, înscris în CF nr. 
291379-C1-U21, nr. cad. 291379-C1-U21, compus 
din: camera, bucătărie, baie, hol și terasă Su=52,44 
mp. Apartamentul este semifi nisat. – preţ de strigare 
193.900 lei;

4.  Apartament nr. 18, situat în Cluj-Napoca, str. Bocskai 
Istvan, nr. 4, sc. 1, Corp 5, etaj 3, înscris în CF nr. 
291379-C1-U22, nr. cad. 291379-C1-U22, compus 
din: camera, bucătărie, baie, hol și terasă Su=38,06 
mp. Apartamentul este semifi nisat. – preţ de strigare 
141.000 lei.

Preţurile nu includ TVA.

Licitaţia va avea loc în data de 13.05.2015, ora 16:00 
la sediul lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, 
nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului 
de sarcini și depunerea garanţiei de participare de 10% 
din preţul bunului licitat (condiţii obligatorii pentru 
participarea la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte 
de organizarea licitaţiei.

În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta în 
aceleași condiţii în data de 20.05.2015, ora 16:00, 
27.05.2015, ora 16:00, respectiv în data de 04.06.2015, 
ora 16:00.

Informaţii suplimentare la tel. 0727-379.154 și pe 
e-mail: emilian.niculcea@solvendi.ro.
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Cea mai mare gamă de băuturi

Preţuri promoționale

Oferte speciale pentru nunţi, 
onomastici, botezuri, evenimente.

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

ACUM ŞI ÎN ORAŞUL DVS.

PRODUSE 
TRADIŢIONALE 

DIN MANGALIŢA
DE LA FIRMA 

SC TOTO SRL.
DATE CONTACT :  LOC. LĂPUȘEL, 

STR. NUCULUI NR. 1, JUD. MARAMUREȘ;

CONTACT : TEL.0722613194
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Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

Extremiştii Statului 

Islamic au revendicat 

atentatul din Texax, unde 

doi bărbaţi au deschis 

focul spre o expoziţie 

unde erau prezentate cari-

caturi cu Mahomed. De 

asemenea, poliţiştii spani-

oli au reţinut mai multe 

persoane care ar avea 

legătură cu Statul Islamic.

Gruparea teroristă Statul 

Islamic (SI) a revendicat marţi, 

într-un buletin de ştiri difuzat 

pe postul său de radio al-Ba-

yan, atacul comis duminică 

la o expoziţie de caricaturi cu 

profetul Mahomed, la Gar-

land, în Texas.

În urma atacului terorist 

suspecţii au fost ucişi prin îm-

puşcare după ce au deschis 

focul în faţa centrului. „Doi 

soldaţi ai califatului” au co-

mis atacul de la centrul Cur-

tis Culwell, lângă Dallas, a 

anunţat postul de radio al gru-

pării jihadiste.

Expoziţia „prezenta imagini 

negative cu profestul Maho-

med”, a apreciat postul jiha-

dist. Corespondenţi subliniază 

că este pentru prima dată când 

Statul Islamic afi rmă că a co-

mis un atac pe teritoriul State-

lor Unite. „Transmitem Ameri-

cii că ceea ce urmează va fi  

mai mare şi mai amar. Veţi ve-

dea soldaţii Statului Islamic fă-

când lucruri teribile”, amenin-

ţă SI într-un comunicat.

Potrivit unor documente 

judiciare, unul dintre cei doi 

atacatori ucişi era suspect de 

terorism. Elton Simpson se 

afl a sub supraveghere din 2006 

şi a fost condamnat în 2010 

pentru că a minţit în legătu-

ră cu planul de a se alătura 

jihadului în Africa, se arată 

în aceste documente.

Potrivit unor documente 

judiciare de la un tribunal din 

Arizona, publicate de presa 

americană, Simpson a fost 

acuzat în 2010 că i-a minţit pe 

agenţii FBI în legătură cu pla-

nurile sale de a participa la 

jihad în Somalia.

Un judecător, care l-a gă-

sit vinovat pe Simpson de de-

claraţii false, l-a plasat în re-

gim de eliberare condiţionată 

timp de trei ani şi l-a condam-

nat la plata unei amenzi în 

valoare de 6.000 de dolari.

Presupusă reţea teroristă, 
destructurată în Spania

Poliţia spaniolă a destruc-

turat o reţea care făcea recru-

tări pentru Statul Islamic şi 

plănuia un atac împotriva u-

nei librării evreieşti din Bar-

celona.

Membrii celulei încercau 

să recruteze combatanţi care 

să se alăture Statului Islamic 

în Siria şi făcuseră planuri 

pentru a bombarda o librărie 

evreiască din Barcelona, să ia 

un ostatic şi să îl decapiteze, 

potrivit poliţiei şi documen-

telor judiciare. După monito-

rizarea timp de aproximativ 

un an a grupării şi împiedica-

rea mai multor membri de a 

se îndrepta spre Orientul Mij-

lociu pentru a participa la lup-

te, poliţia regională catalană 

a deţinut luna trecută 11 per-

soane suspectate de legături 

cu această celulă.

Suspecţii aveau 
planul făcut

Poliţia susţine că a confi s-

cat documente privind tacti-

cile teroriste, o grenadă de 

mână şi alte arme, telefoane 

mobile în care se afl au foto-

grafi i ale presupuselor ţinte, 

inclusiv clădirea parlamentu-

lui regional.

Niciunul dintre suspecţii 

reţinuţi în Spania în aprilie nu 

a fost inculpat ofi cial, aceas-

tă măsură intervenind înain-

te de fi xarea datei procesului. 

Trei suspecţi au fost eliberaţi 

provizoriu, dar au fost nevo-

iţi să predea paşapoartele şi 

trebuie să raporteze periodic 

autorităţilor.

Celula este neobişnuită, 

susţin autorităţile, din cauza 

rolului jucat de cei convertiţi 

la islam şi de legăturile celu-

lei cu un membru al extremei 

drepte spaniole.

Presupusul lider este un 

frizer pe nume Antonio Saez 

Martinez, un spaniol care s-a 

convertit la islam în urmă cu 

câţiva ani, după ce s-a căsă-

torit cu o marocană, a decla-

rat poliţia.

Poliţia a găsit materiale chi-

mice în casa pe care suspec-

ţii ar fi  folosit-o pentru fabri-

carea de bombe, potrivit ace-

loraşi documente.

Saez a încercat să obţină ar-

me pentru grupare de la o cu-

noştinţă pe nume Diego Jose 

Frias. Potrivit documentelor ju-

ridice, Frias s-a oferit să furni-

zeze arme celulei, inclusiv gre-

nade, pentru a lansa un atac îm-

potriva unei librării evreieşti, 

potrivit acelorlaşi documente. 

O grenadă, cuţite, un pistol şi 

accesorii pentru arme de foc au 

fost găsite în locuinţa lui Frias.

Statul Islamic câştigă 
teren în SUA şi Europa
Gruparea Statul Islamic şi-a făcut simţită prezenţa în ultimele zile 
în Statele Unite ale Americii şi în Europa.

Organizaţia Statul Islamic este prezentă în ţări precum Siria, Irak, Turcia şi Liban
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S.C. CORAL IMPEX S.R.L., în parteneriat cu Asociația Județeană de Șah Cluj 
și Clujul Elitelor și Valorilor organizează în perioada 08-10 mai 2015, CUPA 
CORAL IMPEX LA ȘAH – etapa județeană.

Evenimentul va avea loc la Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, 
str. Teodor Mihali, Nr.58-60 (etaj 1) și va fi  grupat pe urmatoarele secțiuni:

–  vineri, 8 mai, începand cu ora 16:00, competiția este dedicată copiilor pasionați 
de șah și nelegitimați;

–  sâmbătă, 9 mai, începand cu ora 10:00, va avea loc concursul de șah rapid;
–  duminică, 10 mai, începand cu ora 11:00, se va desfășura competiția de șah blitz;
La eveniment vor participa, în calitate de invitați speciali și maeștri internaționali 

ai „sportului minții”, unii dintre ei foști campioni naționali.
Festivitatea de premiere a CUPEI CORAL IMPEX LA ȘAH va avea loc duminică, 

10 mai, de la ora 14:30.
Informații suplimentare: Dl. Toma Alin, președintele Asociației Județene de Șah 

Cluj, maestru FIDE. Tel: 0740.316.490

Studenţi de la Universitatea Babeș–Bolyai 
în vizită la CAA

Săptămâna trecută Staţia de Tratare şi Staţia de Epurare ale CAA au fost gazdele 
unei vizite a studenţilor de la Facultatea de Geografie, specializarea 
Hidrologie-Meteorologie.

Oaspeţii, în număr de 12 studenţi însoţiţi de lector dr. Bătinaş Răzvan Horaţiu, 
au avut parte de un periplu în teren, care i-a ajutat, spun ei, să îmbine teoria cu 
practica. Obiectivele vizitate la CAA i-au ajutat pe tinerii de la Geografi e să îşi facă 
o viziune practică a circuitului apei de la captare până la robinet şi de la robinet 
până la evacuarea în emisar.

 „Am apreciat la CAA calitatea şi profesionalismul oamenilor care ne-au oferit 
un amplu periplu de teren, despre sistemul hidroedilitar al oraşelor Turda şi 
Câmpia Turzii.
Mulţumim Companiei de Apă ARIEŞ Turda pentru amabilitate şi implicare.
 Sperăm ca viitorul să ne ofere crearea unui parteneriat şi vizita să poată fi  reluată 
şi cu alte ocazii.
Vă doresc mult succes în activitate!” a declarat domnul Bătinaș.ș

PUBLICITATE

BULETIN INFORMATIV
În vederea efectuării unor lucrări la reţeaua de alimentare cu apă, lucrări pentru care 

nu se pot asigura modalităţi alternative de alimentare, Compania de Apă Someș S.A. va 
întrerupe furnizarea apei potabile după cum urmează:

JOI, 7 MAI 2015
Între orele 08:00-20:00
1. Str. Avram Iancu între str. Republicii și str. Universităţii; str. Republicii între str. Napoca 

și str. Avram Iancu; str. Fortăreţei între str. Potaissa și str. Avram Iancu;

Rugăm Clienţii Companiei să ia măsuri de stocare a acelor cantităţi de apă care să le 
acopere necesităţile pe perioada anunţată.

În vederea remedierii evenimentelor accidentale (avarii) la reţeaua de alimentare cu apă, 
care nu pot fi  prevăzute, Compania de Apă SOMEŞ anunţă de regulă întreruperea furnizării 
serviciului în fi ecare dimineaţă la posturile locale radio-Tv. În cazul avariilor de o urgenţă şi/
sau amploare deosebite, pentru care este necesară o intervenţie neîntârziată pentru a evita 
efecte colaterale nedorite asupra sistemului sau bunurilor, este posibil ca anunţul să nu mai 
fi e posibil. Lucrările programate se anunţă cu cel puţin 24 de ore înainte şi prin presă.

Mulţumim pentru înţelegere.

Serviciul Comunicare şi Clienţi

8.268 " 

400604 Cluj-Napoca, ROMÂNIA, Bd. 21 Decembrie 1989, Nr. 79 
Tel: +40-264-591.444; +40-264-430.925, Fax: +40-264-430.886 

E-mail: cassa@casomes.ro, Web: www.casomes.ro 

Foştii jucători ai Stelei 

care au câştigat Cupa 

Campionilor Europeni vor 

sărbători, mâine, la 

Cheile Grădiştei, împlini-

rea a 29 de ani de la cuce-

rirea trofeului şi vor orga-

niza patru meciuri 

demonstrative cu scopul 

strângerii de fonduri pen-

tru ajutorarea fi icei lui 

Iosif Rotariu, Kasandra.

Steaua a câştigat, în 7 mai 

1986, la Sevilla, Cupa Campi-

onilor Europeni, după ce a în-

vins în fi nală, cu scorul de 2-0 

(0-0, 0-0), în urma executării 

loviturilor de departajare, pe 

FC Barcelona. Helmuth Duck-

adam a apărat toate cele pa-

tru lovituri executate de spa-

nioli, în timp ce pentru Stea-

ua au marcat Lăcătuş şi Ba-

lint, iar Majearu şi Boloni au 

ratat.

La eveniment vor partici-

pa atât membrii echipei Stea-

ua din 1986, cât şi generaţia 

lui Iosif Rotariu, dar şi alţi 

foşti fotbalişti.

„Vor veni toţi componen-

ţii generaţiei Steaua '86, mai 

puţin cei care sunt plecaţi în 

străinătate şi au meciuri de 

campionat, cum e Piţurcă sau 

Boloni, şi Lăcătuş, care e în 

Spania. Din generaţia lui Io-

sif Rotariu am înţeles că vine 

Bogdan Stelea, cred că vină 

şi Gică Hagi, dacă va putea, 

Daniel Prodan, Jean Vlădoiu, 

şi Ilie Balaci, Ovidiu Sabău. 

Vom fi  o trupă numeroasă. 

Important este că ne întâl-

nim”, a spus Helmuth Duck-

adam, pentru Mediafax.

Performanţa reuşită de Duc-

kadam pe Stadionul Sanchez 

Pizjuan de a apăra patru pe-

naltiuri este înscrisă în Car-

tea Recordurilor.

Steaua '86, la 29 de ani 
de la câștigarea CCE

Este vorba de legitima-

rea jucătorului care a 

fost operată de LPF în 

baza contractului înche-

iat de acesta cu clubul 

Universitatea Cluj la 

data de 01.02.2014. 

Concordia Chiajna a con-

testat, însă, în luna mar-

tie a anului 2014 valabi-

litatea legitimării şi 

dreptul de joc al sporti-

vului pentru noua sa 

echipă.

Iniţial Camera Naţională 

pentru Soluţionarea Litigii-

lor a FRF a constatat că le-

gitimarea jucătorului pentru 

Universitatea Cluj a fost re-

gulamentară însă ulterior, în 

urma apelului promovat de 

Concordia Chiajna, Comisia 

de Recurs a FRF a desfiinţat 

prima hotărâre şi a stabilit 

că jucătorul nu avea drep-

tul de a încheia un contract 

cu o altă echipă şi că legiti-

marea sa de către LPF a fost 

nelegală.

Împotriva acestei decizii 

Universitatea Cluj a formu-

lat apel în faţa Tribunalului 

Arbitral al Sportului de la 

Lausanne, iar Liga Profesi-

onistă de Fotbal, prin avo-

caţii săi, Paul Mincu şi Con-

stantin Stătescu, a partici-

pat la judecarea cauzei şi a 

susţinut cu argumente, de-

monstrând că punctul de 

vedere exprimat iniţial de 

Departamentul de Compe-

tiţii, respectiv că legitima-

rea jucătorului Martac Ma-

rius Mădălin pentru Univer-

sitatea Cluj a fost regula-

mentară.

Audierile au fost ţinute 

de TAS în data de 27 no-

iembrie 2014, iar decizia 

motivată a fost pronunţată 

şi comunicată marţi, 5 mai 

2015.

Prin decizia pronunţată, 

Tribunalul Arbitral al Spor-

tului de la Lausanne a anu-

lat hotărârea Comisiei de Re-

curs a FRF din 24.04.2014 şi 

a stabilit că Marius Mădălin 

Martac a fost legitimat legal 

pentru a juca începând cu 

data de 06.02.2014 la clubul 

Universitatea Cluj. Tribuna-

lul a mai hotărât că FRF şi 

Concordia Chiajna vor su-

porta cheltuielile de judeca-

tă în proporţii de 40%, re-

spectiv 60%.

Marius Martac a evoluat legal la „U”
Tribunalul Arbitral al Sportului de la Lausanne a dat dreptate Ligii Profesioniste de Fotbal și clubului 
Universitatea Cluj în cazul privind legitimarea jucătorului Marius Mădălin Martac.

În vârstă de 23 de ani, Marius Mădălin Martac este  în prezent jucător 
liber de contract
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Campioni pe echipe 
la Judo
Piteștiul a găzduit la sfârșitul 
săptămânii trecute, Finala 
Campionatului Naţional Under 
15 individual (2 mai) și 
Campionatul naţional pe echi-
pe intereuroregiuni U15 (3 
mai). La individual, Melania 
Calfa (40 kg) și Ramona Micula 
(52 kg) au cucerit medalia de 
aur, iar Cristian Bota (66 kg) și 
Daria Biriș (57 kg) au terminat 
pe treapta a treia a podiumu-
lui. Duminică, 3 mai, echipa 
clujeană a cucerit titlul de cam-
pioană naţională la Under 15.

Handbaliştii, 
aproape de lideri
Echipa de handbal masculin a 
fost învinsă, cu scorul de 
30-28, de formaţia HC Adrian 
Petrea Reșiţa, grupare ce a câș-
tigat, până acum, toate meciu-
rile jucate în acest campionat. 
Partida dintre “U” Cluj și echipa 
din Reșiţa s-a jucat în Sala 
Sporturilor “Horia Demian” și a 
contat pentru etapa a 23-a a 
Diviziei A – Seria B. În urma a-
cestui rezultat, “alb-negrii” ră-
mân pe locul 4 al seriei, cu 49 
de puncte și un bilanţ de 16 
victorii, două egalări și cinci în-
frângeri.

Pe scurt

SPORT

Victoria, cadou 
pentru Grigoraş
Feroviarii ţintesc cele 3 puncte 

pe terenul Mediaşului. Pagina 11

Seară magică 
pentru Jo Jo Dan
Pugilistul român a câştigat cen-

turile de campion NABA 

(North-American Boxing Asso-

ciation) şi IBF Inter-Continental 

la categoria welter.  Pagina 11

Cele şase echipe din eşa-

lonul de elită al rug-

by-ului românesc au fost 

împărţite, marţi, prin tra-

gere la sorţi, în două 

grupe la Cupa Regelui, 

cea mai nouă competiţie 

internă din lumea sportu-

lui cu balonul oval.

Din Grupa A fac parte CSM 

Bucureşti Olimpia, CS Dina-

mo Bucureşti şi Timişoara Sa-

racens RCM-UVT, iar în Gru-

pa B au fost repartizate CS U 

Cluj, CSA Steaua Bucureşti şi 

CSM Ştiinţa Baia Mare.

Primele meciuri vor avea 

loc în data de 13 iunie, Dina-

mo – Timişoara Saracens, re-

spectiv Steaua – Ştiinţa Baia 

Mare. Etapa a doua este pro-

gramată pe 20 iunie CSM Olim-

pia – Dinamo şi CS U Cluj – 

Steaua, iar pe 27 iunie se vor 

juca meciurile din etapa a tre-

ia, Timişoara Saracens – CSM 

Olimpia şi Ştiinţa Baia Mare 

– U Cluj.

Partidele din retur vor avea 

loc pe 1, 8 şi 15 august.

După aceste partide se va 

întocmi un clasament pe fi -

ecare grupă. La semifi nale-

le de pe 29 august 2015 vor 

juca ocupanta locului 1 din 

Grupa A cu ocupanta locu-

lui 2 din Grupa B şi ocupan-

ta locului 1 din grupa B cu 

ocupanta locului 2 din Gru-

pa A, de comun acord pe te-

renuri neutre, cheltuielile ge-

nerate de organizarea şi des-

făşurarea jocurilor fi ind su-

portate în mod egal de către 

echipe.

Finala mică o vor disputa 

învinsele, pentru primul loc 

urmând să se confrunte în-

vingătoarele din semifi nale, 

ambele partide urmând să ai-

bă loc pe 5 septembrie. Ocu-

pantele locurilor trei din fi e-

care grupă joacă tur-retur pen-

tru stabilirea clasamentului fi -

nal, respectiv locurile 5 – 6 

(tur 29 august 2015 şi retur 5 

septembrie). Stabilirea ordi-

nii meciurilor se va face în 

funcţie de punctajul obţinut 

în jocurile din grupe, conform 

prevederilor ROAR.

Competiţia, dedicată Casei 

Regale sub patronajul căreia 

se afl ă Federaţia Română de 

Rugby „va fi  un prilej de bu-

curie a jocului. Rugbiştii, in-

diferent de vârstă, joacă şi se 

joacă antrenaţi fi ind de pasi-

unea pentru acest sport fru-

mos”, după cum a declarat 

preşedintele FRR, Haralambie 

Dumitraş.

„U” Cluj va întâlni Steaua 
și Știința Baia Mare la Cupa Regelui

La turneul „Fotbalul susţi-

ne viaţa”, de la Sofi a, au 

fost prezente încă două 

selecţionate naţionale, a 

Bulgariei şi a Turciei.

În perioada 1-3 mai 2015, 

la Sofi a, echipa Asociaţiei 

Transplantaţilor din România, 

susţinută de Federaţia Româ-

nă de Fotbal, a participat la 

turneul „Fotbalul susţine via-

ţa”, pe care l-a şi câştigat

Fiecare echipă a fost for-

mată din 16 membri: şapte 

jucători de fotbal peste 35 

de ani, un medic transplan-

tolog-jucător, un donator, 

medic de echipă, antrenor 

cu transplant şi restul paci-

enţi cu transplant de diferi-

te organe. S-au jucat două 

reprize de câte 20 de minu-

te, în formulă 7+1, pe teren 

redus.

Antrenorul echipei Româ-

niei a fost Valeriu Ioniţă, fost 

arbitru FIFA, în prezent Team 

Managerul reprezentativei de 

futsal a României şi delegat 

UEFA, care, în urmă cu câţi-

va ani, a benefi ciat de un 

transplant de fi cat.

„Ne-am simţit mândri şi res-

ponsabili îmbrăcând echipa-

mentul naţionalei de fotbal în 

întrecerea sportivă care a avut 

ca obiectiv «promovarea donă-

rii de organe în scop terapeu-

tic şi schimbarea atitudinii pu-

blice faţă de donare». Emble-

ma federaţiei şi tricolorul ne-au 

stimulat în lupta pentru victo-

rie, ocupând astfel locul I în a-

ceastă competiţie”, a punctat 

Gheorghe Tache, preşedintele 

Asociaţiei Transplantaţilor din 

România, într-o scrisoare adre-

sată preşedintelui FRF.

Echipa ATR a fost forma-

tă din Tache Gheorghe, Cior-

can Mircea, Floarea Sorin, 

Băjan Ion, transplantaţi re-

nal, Pompei David – trans-

plant de cord, Ioniţă Valeriu 

– transplant hepatic, Popa Va-

lentin – donator, Braşoveanu 

Vladislav – chirurg transplan-

tolog, Pană Cătălin, Gunciu 

Roberto, Cojoc Florin, Grigo-

raş Ioan, Ştirbets Ioan, Tudo-

rache Ştefan foşti jucători de 

fotbal.

ATR este o organizaţie de 

pacienţi care funcţionează cu 

personalitate juridică din 16 

iulie 1996. Membrii asociaţi-

ei sunt benefi ciari de alogre-

fe cu întreţinere imunosupre-

soare şi pacienţi care sunt pe 

listele de aşteptare pentru un 

transplant de organ vital (ini-

mă, plămân, fi cat, rinichi).

Știați că avem echipă națională 
a transplantaților ?

Kitesurfi ng sau kiteboar-

ding este un sport de apă 

de suprafaţă combină 

aspecte ale wakeboarding, 

windsurfi ng, navigare, 

zborul cu parapantă, şi 

gimnastică într-un sport 

extrem. 

Pentru acest sport se folo-

sesc două denumiri inter-

schimbabile: kitesurf – ple-

când de la windsurf şi kite-

boarding – plecând de la zmeu 

şi placă. Din punctul de ve-

dere a manevrabilităţii este 

puţin asemănătoare cu para-

panta, parapanta fi ind un ele-

ment de zbor, acesta fi ind un 

element de tracţiune.

Un sport destul de nou 

Kitesurfi ng-ul a pornit la 

sfârşitul anilor 90, iar de prin 

1998-2000 au început să se 

fabrice echipamente. Este un 

sport care ia amploare foarte 

mare în ultimii ani, fi ind un 

sport foarte dinamic, dar din 

cauză că este un sport nou, 

şi într-o dezvoltare foarte pu-

ternică, deocamdată echipa-

mentele sunt destul de scum-

pe, un zmeu costând între 700 

şi 900 de euro, iar ca să prac-

tici sportul îşi trebuie cel pu-

ţin două zmee. Zmeele sunt 

de diferite dimensiuni, în func-

ţie de intensitatea vântului se 

ia un zmeu mai mic sau mai 

mare. Kitesurf-ul se poate prac-

tica când vântul atinge o vi-

teză de minim 6 m/s şi ma-

xim 20-30 m/s.

Liviu, clujeanul care 
a descoperit adrenalina

În Cluj sunt peste cinci 

practicanţi de kitesurf dar în 

întreaga ţară sunt peste 1.000, 

cei mai mulţi practicanţi fi ind 

din Bucureşti.

Unul dintre pionierii aces-

tui sport în România este un 

clujean care încă din copilă-

rie a fost atras de deltaplane, 

parapantă şi apoi de sportul 

cu zmeul.

„Încă de pe la cinci ani de-

senam deltaplane pe asfalt şi 

mă gândeam cum voi creşte şi 

voi avea un deltaplan al meu. 

Pe la 16 ani m-am apucat de 

parapantă şi de aici a fost doar 

un pas până la practicare kite-

surf-ului. Primul zmeu l-am lu-

at în anul 2004. Fiind şi pilot 

de parapantă mă întorceam din 

Constanţa către Mangalia şi am 

văzut de pe şosea ceva ce se-

măna cu o parapantă care ate-

rizează în apă. Am crezut că 

este un coleg de breaslă care 

a aterizat greşit şi m-am dus 

să-l ajut. Pe când am ajuns pe 

malul mării mi-am dat seama 

că este altceva, nu o parapan-

tă. Atras de fenomenul acesta 

am stat până a terminat, am 

încercat să vorbesc cu el, mi-am 

dat seama că nu vorbeşte ro-

mâna, am încercat în engleză 

dar nu vorbea nici în engleză, 

era rus, şi am comunicat prin 

semne. Băiatul era într-o ex-

cursie prin România, i-am cum-

părat echipamentul şi a plecat 

acasă fără echipament. În Ro-

mânia nu ştiu să fi  fost cineva 

care să fi  practicat sportul aces-

ta până atunci. Primii ani au 

fost destul de greu, tipul reu-

şind să-mi explice doar cum 

ţin zmeu faţă de direcţia vân-

tului, m-a ajutat mult parapan-

ta”, a declarat Liviu Codreanu.

Kitesurfingul, un sport 
nou care „te cam prinde”
Un clujean este unul dintre pionierii sportului care generează cea mai multă adrenalină, kitesurfingul 
sau kiteboardingul. El recunoaşte că este suficient dacă este văzut pentru că „te cam prinde”.

Liviu Codreanu este unul dintre pionierii  kitesurfi ngului în România

CITIȚI MAI MULTE DESPRE KITESURF


