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De ce tac epidemiologii clujeni? Horea Uioreanu, condamnat la închisoare
Unii dintre cei mai renumiți specialiști în epidemiologie 
și sănătate publică din Cluj-Napoca au ocolit subiectul 
scandalului dezinfectanților din spitale și au refuzat să vorbească 
cu reporterii Monitorul de Cluj.  Pagina 3 

Fostul preşedinte al Consiliului Județean Cluj, Horea Uioreanu, 
a fost condamnat, joi, la doi ani de închisoare cu suspendare 
în dosarul “cârtiței SRI” în care acesta este acuzat că a obținut 
ilegal informații secrete.  Pagina 3

ULTIMA ZI DE MUNCĂ
a unui mare profesor

monitorul weekendde

800.000 euro pentru o fâşie de pământ. 
Cum să fii plătit de două ori pentru acelaşi lucru
Consiliul Judeţean Cluj plăteşte peste 6 milioane de euro pentru închiderea ecologică a rampei de la Pata Rât (18 hectare), dar se vede nevoit să 
mai scoată din bugetul propriu încă 800.000 de euro pentru aceeaşi operaţiune.  Pagina 5

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Prof. univ. Oliviu Pascu 
de la Institutul Regional 
de Gastroenterologie şi 
Hepatologie prof. dr. Oc-
tavian Fodor Cluj-Napo-
ca se pensionează, înce-
pând de astăzi, după o 
impresionantă carieră 
de 53 de ani. Prima zi 
de pensie coincide cu zi-
ua în care renumitul 
profesor împlineşte 77 
de ani.

Oliviu Pascu va mai fi  ală-
turi de pacienţii săi de 

două ori pe săptămâ-
nă şi îi va îndruma 

pe doctoranzi, cu 
toate că se pen-
s i o n e a z ă . 
“Aveam drep-
tul să mai ră-
mân con-
form legii, 
însă am de-
cis că e tim-
pul să mă 
retrag. Am 

socotit că aşa 
e normal să 

plec când vreau 
eu, nu când aş fi  

o greutate sau o pie-
dică pentru alţii. Am în-

că doctoranzi, mă voi duce 
la clinică de două ori pe săp-
tămână, voi fi  sprijinul celor 
care mi-l cer, dar fără un pro-
gram fi x şi fără obligaţii cer-
te, legale. Voi mai fi  acolo şi 
pentru pacienţi, cu mare plă-
cere, dacă mă caută. Le voi 
da un sfat, îi voi vedea, nu 
am nicio restricţie. Totul se 
va desfăşura liber. Şi până 
acum profesia a fost o plă-
cere pentru mine, dar totuşi 
era îngrădită pentru că 
aveam o oră de venire, o oră 
de plecare, nişte obligaţii 
stricte. Acum vreau să le fac 
liber şi mai mult la solicita-
re, decât din obligaţii profe-
sionale legale”, a declarat 
prof. dr. Oliviu Pascu pentru 
Monitorul de Cluj.

Privind în urmă, profeso-
rul spune că toată viaţa a 
lucrat din dragoste pentru 
pacienţi şi profesie. “Cel mai 
mult în carieră m-a legat 
dragostea de profesie şi de 
pacienţi. Toată viaţa am lu-
crat cu pacienţi şi am fost 
în contact direct cu ei. Am 
căutat cât m-au ajutat pute-
rile şi cunoştinţa să le ame-
liorez suferinţa, să le vindec 
bolile, dacă pot şi să fi u 
apropiat de ei”, a mai spus 
Oliviu Pascu.

Toţi cei 53 de ani de cari-
eră medicală s-au desfăşurat 
în actualul Institut de Gastro-
enterologie. “Un obiectiv al 
meu a fost totdeauna să ame-
liorez situaţia sanitară din cli-
nică (am lucrat toată viaţa 
într-o singură clinică), să 
aduc aparatură nouă, proce-
duri noi, abordări noi la pa-
cienţii noştri aşa încât clini-
ca să fi e totdeauna la stan-
darde cât mai înalte, europe-
ne. A fost şi problema învă-
ţământului medical, care de 
asemenea, a stat în atenţia 
mea. Am fost şi decan şi rec-
tor al universităţii timp de ze-
ce ani. Activitatea a fost lar-
gă, încât nu s-a limitat strict 
la actualitatea spitalicească”, 
a afi rmat Oliviu Pascu.

Profesorul Pascu a absol-
vit facultatea în 1963. În 
1994 a devenit şeful Clinicii 
Medicală III, în 1990 a fost 
ales decan al Facultăţii de 
Medicină şi din 1992 până 
în 1998 a fost rectorul Uni-
versităţii de Medicină şi Far-
macie Iuliu Haţieganu Cluj. 
În 2005 a fost desemnat pre-
şedinte al Comisiei de Gas-
troenterologie din Ministe-
rul Sănătăţii. A publicat 42 
de cărţi şi a primit nume-
roase premii.

Prof. dr. Oliviu Pascu 
iese la pensie după 

o viaţă în care 
a profesat în aceeaşi 
clinică. De-a lungul 

carierei de 53 
de ani, a fost şef 

de clinică, rector al UMF 
Cluj, preşedinte 

de comisie în Ministerul 
Sănătăţii şi a scris 

42 de cărţi.
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Sâmbătă Duminică

CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

Sâmbătă, ora 12.00
Opera Naţională Română din Cluj-Napoca a 
redevenit de curând membru al asociaţiei 
Opera Europa, ce reunește cele mai importan-
te teatre de operă și festivaluri de profi l din 
Europa.
La sfârșitul acestei săptămâni, Opera din Cluj 
se alătură teatrelor lirice ce sărbătoresc „Zilele 
Europene ale Operei", sub genericul „Theatre 
of the World" („Teatrul lumii") și invită publi-
cul clujean la o repetiţie a operei „Nabucco" 
de Giuseppe Verdi.
Anul acesta Opera marchează X-a ediţie a 
„Zilelor Europene ale Operei", la care partici-
pă 90 de teatre și companii profesioniste de 
operă, din 24 de ţări.
Opera Naţională Română din Cluj-Napoca 
invită pe toţi iubitorii muzicii de operă, dar 
și pe cei care nu au pășit până acum în sala 
de spectacol, la o repetiţie deschisă publicu-
lui, ce va avea loc sâmbătă, 7 mai 2016, ora 
12:00. “Am ales pentru această primă și 
emoţionantă întâlnire cu publicul opera 
„Nabucco" de Giuseppe Verdi, care se repe-
tă în această perioadă pe scena clujeană, în 
așteptarea premierei din 29 mai. Vom avea 
cu toţii ocazia să vedem cum se desfășoară 
o repetiţie de regie, cu acompaniament de 
pian, la care vor participa soliștii și corul 
Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca. 
Repetiţia va fi condusă de Ina Hudea, regi-
zorul spectacolului și va dura aproximativ o 
oră”, spun organizatorii.

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

DE-A LUNGUL ISTORIEI
6 mai

1856: S-a născut neurologul 
și fi losoful austriac Sigmund 
Freud. (m. 23 sept. 1939)

1861: S-a născut poetul și fi -
losoful indian Rabindranath 
Tagore, laureat al Premiului 
Nobel pentru Literatură. (m. 
7 aug. 1941)

1888: Victor Babeș a făcut 
primele vaccinări antirabice la 
București.

1889: Turnul Eiffel a fost des-
chis ofi cial spre vizitare publi-
cului în cadrul expoziţiei uni-
versale din Paris.

1938: A murit poetul 
Octavian Goga, membru titu-
lar și vicepreședinte al 
Academiei Române (n. 20 
mart.1881).

1961: A murit, la Cluj, Lucian 
Blaga, poet, dramaturg și fi -
losof, membru titular al 
Academiei Române (3 iulie 
1990) (n. 9 mai 1895)

7 mai

1775: În urma unei convenţii 
turco-austriace, Poarta a ce-
dat Bucovina Imperiului habs-

burgic, în ciuda 
protestelor vehe-
mente ale Moldovei.

1840: S-a născut compozito-
rul rus Piotr Ilici Ceaikovski. 
(m. 6 nov. 1893)

1986: Echipa de fotbal 
„Steaua” București a cucerit, 
pentru prima dată în istoria 
fotbalului românesc, Cupa 
Campionilor Europeni.

1999: Vizita în România a 
Sanctităţii Sale Papa Ioan Paul 
al II-lea, la invitaţia 
Patriarhului Bisericii Ortodoxe 
Române, Prea Fericitul părinte 
Teoctist, prima de acest fel 
într-o ţară cu majoritate orto-
doxă. (7-9 mai)

8 mai

1903: A murit pictorul francez 
Paul Gaugain. (n. 7 iun. 1848)

1924: S-a născut Petru 
Dumitriu, scenarist, scriitor și 
romancier, membru de onoa-
re al Academiei Române. (m. 
6 apr. 2002)

1975: S-a născut solistul spa-
niol Enrique Iglesias, fi ul cân-
tăreţului Julio Iglesias.

Nabucco, repetiție deschisă publicului de „Zilele Europene ale Operei
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EVENIMENTE PE TOT 
PARCURSUL WEEKENDULUI

Expoziție „Frică, durere, 
foame”, de Ioana Olăhuț
27 apr. – 15 mai
Muzeul de Artă Cluj-Napoca
Cadru didactic al Universităţii de 
Artă şi Design Cluj-Napoca 
(UAD), departamentul Pictură, 
conf. univ. dr. Ioana Olăhuţ este 
o artistă cu o activitate expoziţi-
onală naţională şi internaţiona-
lă deosebit de relevantă pentru 
dimensiunea contemporană a 
ideii de metamorfoză.

Expoziție Home sweet 
home, de Alexandra Crețu
22 apr. – 15 mai
Fabrica de Pensule

Expoziție de sculptură: 
Glory Holes, de Vlad Olariu
14 apr. – 15 mai
Muzeul de Artă

Expoziție: Artefactual 
Persistence, de George 
Crîngașu
19 mar. – 15 mai.
Fabrica de Pensule
Expoziția explorează ideea de 
arhivare, prezervarea datelor și 
degradarea iminentă a dispozi-
tivelor de stocare a 
informațiilor, prezentând arte-
factele culturale drept structuri 
prinse în, și construite de, fl uxul 
de informație.

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

VINERI

Vulcaniada Experimentelor 
Științifi ce
Ora 13.00
Str. Paris nr.36

Balet: Lacul Lebedelor
Ora 18.30
Opera Națională Română
Montarea teatrului liric clujean 
respectă cheia clasică a specta-
colului, purtând semnătura ma-
estrului coregraf Vasile 
Solomon, dornic să redea întoc-
mai dramaturgia coregrafi că, 
îmbinată perfect cu muzica pli-
nă de expresivitate a lui 
Ceaikovski.

Filarmonica de Stat 
„Transilvania”: Concert 
Simfonic
Ora 19.00
Colegiul Academic
Program
Johannes Brahms: Concertul 
nr. 1 pentru pian, în re minor, 
op. 15
Robert Schumann: Simfonia nr. 
3 în Mi bemol major, op. 97, 
Renana

Teatru de păpuși: 
Duel în Oglindă
Ora 19.00
Teatrul de Păpuși „Puck”
Adulată, controversată şi socoti-
tă, pe drept cuvânt, între cele 
mai importante personaje isto-
rice ale lumii, regina Elisabeta I 
a Marii Britanii este eroina ur-
mătoarei avanpremiere a 
Teatrului de Păpuşi „Puck“ din 
Cluj-Napoca. Spectacolul „Duel 
în oglindă“, în regia lui Vadas 
László, îşi propune să reia seria 
Nocturnelor, cu un program 
adresat adulţilor.

Concert Speak Floyd
Ora 21.00
Urania Palace

SÂMBĂTĂ

Lectură pentru copii: 
Fetița care colorează visele
Ora 11.00
Bookstory

Operă: Nabucco (repetiție 
deschisă publicului)
Ora 12.00
Opera Națională Română

Teatru: Cerere în căsătorie
Ora 19.00
Teatrul Național Cluj-Napoca

Concert: Iris și Cristi 
Minculescu
Ora 19.00
Sala Polivalentă
Intrare liberă

Teatru: Cartea Bătrânilor
Ora 20.00
Teatrul Maghiarilor

DUMINICĂ

Împreunișul – Măsurișul 
Oilor în Transilvania 
Medievală
Ora 10.30
Parcul Etnografi c Național 
Romulus Vuia
Măsurişul oilor, numit în diferi-

tele zone etnografi ce din 
Transilvania şi împreunat-îm-
preuniş sau sâmbră, este un 
eveniment rural tradiţional cu 
funcţii practice, magice şi festi-
ve, care marchează debutul se-
zonului pastoral activ.

Teatru: Vrăjitorul 
neîndemânatic
Ora 11.00
Teatrul Maghiar de Stat Cluj
Povestea debutează într-o şcoa-
lă de vrăjitori unde, Bondar 
Fitzhuber, un învăţăcel neprice-
put, aşteaptă – nu cu inimia 
uşoară, ci mai degrabă cuprins 
de spaimă – rezultatul exame-
nelor. Evident că termină pe ul-
timul loc, şi, drept pedeapsă, 
este repartizat vrăjitor de cartier 
pe perimetrul străzii Nimbusz 
Bertalan.

Spectacol de operetă: 
Ábrahám Pál: Bal La Savoy
Ora 18.00
Opera Maghiară Cluj-Napoca

Teatru: Linoleum
Ora 19.00
Teatrul Național Cluj-Napoca
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Creştere 
spectaculoasă 
a populaţiei 
din Floreşti
Datele centralizate în Planul de 
Mobilitate Urbană arată cum a 
evoluat numărul populaţiei din 
Cluj-Napoca și 18 comune, în 
ultimii zece ani. Cea mai mare 
creștere, 258,9%, s-a înregis-
trat în Florești. Dacă în 2005, în 
Florești locuiau 6.950 de per-
soane, anul trecut populaţia ce-
lei mai mari comune din ţară e-
ra de aproape 25.000 de per-
soane. Pe locul doi se situează 
Aphida, cu o creștere de 34,8%. 
În 2005, Apahida avea aproape 
8.600 de locuitori, iar în 2015 
a ajuns la 11.541. Următoarea 
clasată din punct de vedere al 
creștereii numărului de locuitori 
este comuna Baciu cu 32,2%. 
În această comună, populaţia a 
crescut de la aproape 8.000 la 
aproape 10.500. În 
Cluj-Napoca, populaţia a cres-
cut în ultimii zece ani cu doar 
2,6%, de la 313.904 în anul 
2005 la 322.108 în anul 2015. 
În celelalte comune, fi e s-a în-
registrat o scădere a numărului 
de locuitori, fi e creșterea a fost 
sub 10%.

Se răscoală moţii. 
Ce revendicări au
Câteva zeci de persoane din zo-
na de munte a judeţului Cluj au 
protestat, joi, în faţa Prefecturii 
Cluj, cerând respectarea dreptu-
rilor moţilor, în special cele re-
feritoare la păduri și la materi-
alul lemnos de lucru și pentru 
foc. “Suntem moţi, nu suntem 
hoţi”, “Ei cu lemnele, noi cu 
cioatele”, “Pădurile le-aţi cărat 
și de moţi aţi uitat. Rușine!” 
sunt câteva din mesajele de pe 
pancartele pe care le-au purtat 
protestatarii. O delegaţie a par-
ticipanţilor la protest a depus 
un memoriu la Prefectura Cluj 
cu revendicările pe care le au. 
“Solicităm aplicarea Legii 
Moţilor, prin care fi ecare fami-
lie cu certifi cat de moţ are 
dreptul până la 15 mc de mate-
rial lemnos pe an. De aseme-
nea, solicităm să aibă dreptul 
la comercializarea lemnului, 
atâta vreme cât are dreptul 
prin lege să primească acel ma-
terial lemnos. Pentru asta are 
nevoie de un aviz de însoţire a 
mărfi i. Acum, chiar dacă pri-
mesc lemnul, trebuie să-l ţină 
în curte, nu pot să facă nimic cu 
el. De asemenea, am solicitat 
ca fi ecare posesor de carnet de 
moţ să poată să-și prelucreze 
lemnul singur, nu prin fi rme. 
De când se știu moţii își prelu-
crează singuri lemnul, nu e ne-
voie de o fi rmă intermediară 
pe care s-o plătească”, a decla-
rat Mircia Giurgiu, unul dintre 
protestatari.

Cum va fi vremea 
în week-end
Vineri, valorile termice vor fi  u-
șor mai scăzute decât cele spe-
cifi ce perioadei, în majoritatea 
regiunilor. Cerul va fi  temporar 
noros și va ploua – ziua în 
Dobrogea, Muntenia, sudul 
Moldovei și zona de munte, iar 
după-amiaza și în cursul nopţii, 
în Banat, Oltenia, nordul și cen-
trul Moldovei și izolat în restul 
teritoriului. Vor fi  mai ales 
averse, însoţite de descărcări 
electrice. Vor fi  posibile căderi 
de grindină.
Temperaturile maxime vor 
avea valori de la 15 – 16 grade 
în depresiuni și pe litoral, până 
în jurul a 23 de grade în 
Câmpia de Vest, iar cele mini-
me se vor încadra între 3 și 12 
grade, ușor mai mici în estul 
Transilvaniei. Sâmbătă, valorile 
termice vor fi  mai scăzute decât 
cele normale pentru prima de-
cadă a lunii mai, în toată ţara. 
Maximele se vor încadra între 
12 și 22 de grade, iar minimele 
între 4 și 12 grade. 

Pe scurt

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Există suspiciuni că nici 

măcar o probă din cele 

peste 3.500 prelevate în 

timpul controalelor nu 

este din sticlele de dez-

infectanţi. Medicii din 

Bucureşti spun că paci-

enţii nu sunt în sigu-

ranţă.

Specialiştii clujeni în epi-

demiologie se feresc să co-

menteze pe marginea scan-

dalului dezinfectanţilor din 

spitale. Monitorul de Cluj a 

încercat să ia legătura cu cel 

puţin trei specialişti în epi-

demiologie şi sănătate pu-

blică, dar au fost atât de 

ocupaţi încât nu au avut 5 

minute la dispoziţie să ex-

plice ce fel de probe trebu-

ie luate dintr-un spital pen-

tru a dovedi că o unitate sa-

nitară este sterilă, că un dez-

infectant este de calitate şi 

când trebuie să se teamă pa-

cienţii că mai mult se pot 

îmbolnăvi decât însănătoşi 

dacă se internează.

Prof. dr. Monica Junie es-

te şeful disciplinei de micro-

biologie din cadrul Universi-

tăţii de Medicină şi Farmacie 

Iuliu Haţieganu Cluj. Are în 

palmares activitate de cerce-

tare în domeniile bacteriolo-

gie, virusologie, parazitologie 

şi micologie. Nu a mai răs-

puns apelurilor noastre, deşi 

iniţial a afi rmat că într-o oră 

va putea discuta telefonic pe 

marginea acestui subiect.

Conf. dr. Irina Brumboiu 

este şefa Compartimentului de 

Prevenire şi Control al Infecţi-

ilor Nosocomiale din cadrul 

Spitalului Clinic de Boli Infec-

ţioase Cluj. Nu a putut fi  con-

tactată telefonic, fi ind ba în şe-

dinţă, ba plecată la UMF.

Ioan Stelian Bocşan, fostul 

şef al Catedrei de Epidemio-

logie din cadrul UMF şi fost 

director al Institutului de Să-

nătate Publică Cluj a refuzat 

să comenteze pe marginea a-

cestui subiect. „Sunt la volan, 

mă întorc în oraş abia peste 

zece zile”, a declarat specia-

listul clujean.

Dr. Rodica Radu din cadrul 

Institutului de Sănătate Publi-

că Cluj nu a putut fi  contac-

tată. Numărul de telefon al 

instituţiei fi e a sunat ocupat, 

fi e nu a răspuns nimeni. De 

altfel, Institutul de Sănătate 

Publică Cluj nu are nici mă-

car un site care să conţină mi-

nimul de informaţii despre ac-

tivitatea instituţiei.

Suspiciuni că nu s-a 
controlat ce trebuia

Dacă specialiştii clujeni 

au ocolit subiectul, colegii 

lor din ţară nu au ezitat să 

comenteze pe marginea scan-

dalului declanşat în urma pu-

blicării anchetei din Gazeta 

Sporturilor. Cu toate că re-

zultatele controalelor reali-

zate de direcţiile de sănăta-

te publică din ţară arată că 

doar 5% din cele peste 3.500 

de probe prelevate sunt ne-

conforme, sunt medici care 

spun că pacienţii nu sunt în 

siguranţă pentru că nu s-a 

controlat ce trebuia. Cu alte 

cuvinte, probele prelevate nu 

sunt din sticlele de dezinfec-

tanţi, ci de pe mâinile doc-

torilor, de pe ustensile şi me-

se. „Pacienţii nu sunt în si-

guranţă. Este vorba despre 

testele de contaminare, de 

bacteriologie, ce urmăreau 

să vadă dacă existau bacte-

rii pe suprafeţe şi pe mâini-

le personalului. Aceste teste 

au verifi cat efi cienţa substan-

ţelor dezinfectante, nu con-

centraţia acestora. S-au tes-

tat doar bacteriile. Nu s-au 

testat viruşi, spori sau fungi. 

De exemplu, nu s-a testat da-

că este prezent virusul hepa-

titei C pe suprafeţe sau pe 

instrumentarul chirurgical 

sau endoscopic. Personal, nu 

mă simt în siguranţă. Fieca-

re medic, fi ecare om are re-

sorturile lui şi poate acţiona 

în consecinţă. Eu consider 

că în acest moment pacien-

ţii nu sunt în siguranţă, aşa 

cum a declarat domnul mi-

nistru”, a declarat preşedin-

tele Alianţei Medicilor şi chi-

rurg la Institutul Oncologic 

Bucureşti, Bogdan Tănase, 

citat de evz.ro.

Un singur spital cu 
probleme, nominalizat

Practic, spitalele s-au con-

trolat ele între ele, după cum 

declara miercuri Cătălin To-

lontan, autorul anchetei pri-

vind substanţele dezinfec-

tante.

Tot miercuri, în timpul 

unei conferinţe de presă, 

ministrul Sănătăţii, Patriciu 

Achimaş cu greu a rostit 

numele unui spital unde au 

fost descoperite neconfor-

mităţi în urma controalelor. 

Este vorba despre Institu-

tul Oncologic Cluj, spital 

pe care Achimaş l-a condus 

înainte să fie numit minis-

tru. 

De ce tac epidemiologii clujeni 
în cazul dezinfectanţilor din spitale ?
Unii dintre cei mai renumiţi specialişti în epidemiologie şi sănătate publică din Cluj au ocolit subiectul 
scandalului dezinfectanţilor din spitale şi au refuzat să vorbească cu reporterii Monitorul de Cluj.

Scandalul dezinfectanţilor îi scoate 
pe clujeni în stradă

În București și Cluj-Napoca a fost anunţată organizarea unui 
protest faţă de situaţia dezastruoasă în care se afl ă sistemul 
sanitar din România.

Clujenii sunt așteptaţi vineri seara, la ora 19.00, în Piaţa 
Unirii la un protest prin care se solicită declanșarea unei an-
chete serioase a autorităţilor abilitate în cazul dezinfectanţi-
lor folosiţi în spitale. Evenimentul a fost anunţat joi, pe 
Facebook. Deocamdată și-au anunţat participarea la protest 
mai puţin de 50 de persoane.

„În ţara noastră, se poate întâmpla orice. Pentru asta, nu 
trebuie decât ca noi să tăcem și să nu facem nimic. Mai 
mulţi ziariști s-au alăturat Gazetei Sporturilor și investighea-
ză cazul dezinfectanţilor. Haideţi să nu îi lăsăm singuri. 
Haideţi să nu mai tăcem, să ieșim în stradă și să le cerem 
socoteală. Să cerem răspunderea ministrului Sănătăţii și o 
anchetă obiectivă. Să îi întrebăm pe premierul Cioloș și pe 
președintele Iohannis de ce scandalul de la Operă a dat jos 
un ministru, în timp ce carnagiul din Sănătate nu îi deran-
jează pe niciunul dintre ei”, spun organizatorii protestului.

Aceștia se întreabă câte persoane s-au infectat sau au murit 
din cauză că dezinfectantul era diluat. “Peste 54.000 de 
persoane s-au infectat în spitalele din România în ultimii șa-
se ani de zile. Nu pot să nu mă întreb oare câte persoane 
s-au infectat din cauza faptului că dezinfectantul era diluat. 
Câte din aceste 54.000 de persoane au murit, au pierdut o 
mână sau un picior din cauza unei banale infecţii care putea 
să fi e prevenită? Dă un apel și vorbește cu prietenii tăi, spu-
ne-le de ce ieși tu și de ce este important să ieșim cât mai 
mulţi. Ne vedem mâine în București și Cluj-Napoca pentru a 
curăţa sistemul.

Luptăm cu un sistem, sistemul de sănătate din România. Și 
este putred de corupt, la nivel de top management, deci nu 
putem realist să așteptăm să se reformeze singur. Are nevo-
ie de ajutor, hai să îl ajutăm”, mai spun organizatorii pro-
testului. 

Fostul preşedinte al 

Consiliului Judeţean Cluj, 

Horea Uioreanu, a fost 

condamnat, joi, la doi ani 

de închisoare cu suspen-

dare în dosarul “cârtiţei 

SRI” în care acesta este 

acuzat că a obţinut ilegal 

informaţii secrete.

Curtea de Apel Cluj l-a con-

damnat, joi, pe Horea Uiorea-

nu, la doi ani de închisoare cu 

suspendare, decizia nefi ind de-

fi nitivă. Reprezentanţii Curţii 

de Apel Cluj au declarat, joi, 

că Horea Uioreanu este obligat 

să presteze o muncă neremu-

nerată în folosul comunităţii pe 

o perioadă de 70 de zile la Pri-

măria Cluj Napoca sau unitate 

fi lantropică ori spitalicească de 

interes local. De asemenea, fos-

tul preşedinte al Consiliului Ju-

deţean Cluj este obligat să plă-

tească 25.000 lei, cheltuieli de 

judecată.

În rechizitoriu se arată că 

Horea Uioreanu, în calitate de 

preşedinte al Consiliului Ju-

deţean Cluj, a încercat să o 

determine cu intenţie pe Ele-

na Albu, din cadrul SRI – Di-

recţia Judeţeană de Informa-

ţii Cluj, să-i permită accesul 

la informaţii care nu erau des-

tinate publicităţii. Faptele au 

avut loc în perioada 2013-2014. 

“Curtea de Apel Cluj l-a con-

damnat pe Horea Uioreanu la 

doi ani închisoare pentru in-

stigare la săvârşirea infracţiu-

nii de folosire în orice mod 

direct sau indirect, de infor-

maţii ce nu sunt destinate pu-

blicităţii ori permiterea acce-

sului unor persoane neauto-

rizate la aceste informaţii, în 

scopul obţinerii pentru sine 

sau pentru altul de foloase ne-

cuvenite. Dispune suspenda-

rea sub supraveghere a exe-

cutării pedepsei stabilind un 

termen de supraveghere de 2 

ani. Obligă inculpatul să frec-

venteze un program de rein-

tegrare socială derulat de Ser-

viciul de probaţiune de pe lân-

gă Tribunalul Cluj şi să pre-

steze o muncă neremunerată 

în folosul comunităţii pe o pe-

rioadă de 70 de zile la Primă-

ria Cluj Napoca sau unitate 

fi lantropică ori spitalicească 

de interes local”, au spus sur-

sele citate.

Horea Uioreanu, condamnat la închisoare

Sunt suspiciuni că verifi cările dezinfectanților din spitale au fost superfi ciale
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CONSILIUL JUDETEAN CLUJ
Drumuri şi Poduri Judeţene Cluj
Informăm cetăţenii judeţului Cluj şi participanţii la trafi c pe drumurile din judeţ 

că in perioada 09.05.2016 – 14.05.2016 Societatea „Drumuri şi Poduri Judeţene 
Cluj“ SA execută lucrări de reparaţii, modernizări şi reabilitări pe următoarele 
sectoare:

Reabilitare si modernizare DJ 103N:DN 1 (Șaula) - limita jud.Salaj, km 0+000 – 

2+800;

Lucrari la Pod pe DJ 105 T peste Valea Topa Mica,km 21+532

Lucrari de intretinere curenta si lucrari de intretinere periodica drumuri pe DJ 161: 

Dabaca- Panticeu, km 17+000-39+000 (pe sectoare).

Lucrari de intretinere curenta si lucrari de intretinere periodica drumuri pe DJ 109A: 

Jurca-Ciubanca-lim. Jud. Salaj, km 48+500-56+100

Modernizare drum acces in zona turistica Răchiţele - Ic Ponor :

 - DJ 108 C, km 61+830-78+400

Reabilitare și modernizare DJ 161H:DN 16 - Suatu, km 0+000 – 4+000.

Multumim pentru intelegere participanţilor la trafi c pentru disconfortul creat de 
execuţia acestor lucrări, cu menţiunea că pe aceste sectoare trafi cul nu este închis.

Preşedintele CCR, 

Augustin Zegrean, a 

declarat, joi, că sunt peste 

14.000 de legi care nu au 

fost puse în acord cu deci-

ziile CCR, afi rmând că 

Parlamentul nu a făcut 

nimic, până în prezent, 

nici în privinţa „ordonan-

ţei Dragnea”.

„Să luăm o bâtă să îi ba-

tem cu bâta. Altfel ce putem 

face? Noi ţinem o evidenţă 

pe site-ul Curţii, unde toată 

lumea poate să vadă care 

legi au fost declarate necon-

stituţionale, ce s-a întâmplat 

cu ele. În principal este vor-

ba despre o ordonanţă 

(OUG-n.r.) 55. Am spus fa-

ceţi ceva. Nu au făcut nimic 

nici până în ziua de astăzi”, 

a afi rmat Zegrean, întrebat 

ce este de făcut cu legile ca-

re au fost declarate necon-

stituţionale de CCR.

El a precizat că sunt peste 

14.000 de legi în vigoare ca-

re nu au fost puse în acord cu 

deciziile CCR.

„Noianul acesta de legi 

(necorelate cu deciziile 

CCR-n.r.), peste 14.000 de 

legi în vigoare, greu să mai 

fi e corelate. Ar trebui să o lu-

ăm de la capăt. Să le ştergem 

să facem altele”, a conchis 

Augustin Zegrean.

Ordonanţa 55 a fost emisă 

înaintea alegerilor preziden-

ţiale din 2014 şi prevedea că, 

pe o perioadă de 45 de zile, 

aleşii locali pot opta să trea-

că la alt partid fără să-şi piar-

dă mandatele.

Augustin Zegrean: Să luăm o bâtă să îi batem ?

Candidatul independent 

susţinut de PSD şi alte 

partide Octavian 

Buzoianu şi-a lansat joi 

programul cu care va 

intra în cursa pentru 

Primăria Cluj-Napoca.

Programul lansat şi pre-

zentat de Octavian Buzoianu 

cu care va candida la Primă-

ria Cluj-Napoca expune o al-

tă viziune acum. Dacă până 

zilele trecute programul se 

numea „Clujul unui milion 

de oameni”, cu viziunea „Ora-

şul din România în care îţi 

doreşti să trăieşti”- mesaj ca-

re semăna izbitor cu cel trans-

mis de Emil Boc la localele 

din 2012- acum viziunea ex-

pusă este alta. Buzoianu can-

didează cu acelaşi program, 

dar cu viziunea „Oraşul de 

care eşti mândru şi în care 

merită să investeşti”. Buzoia-

nu explică însă că întreg pro-

gramul a fost schimbat şi scur-

tat, pe ici, pe colo, iar asemă-

narea între mesajele transmi-

se de el şi Boc, în urmă cu 

patru ani este o simplă coin-

cidenţă. La alegerile din 2012 

tandemul Boc-Tişe îşi propu-

nea să câştige scrutinul, iar 

municipiul Cluj-Napoca să 

devină „oraşul în care să îţi 

placă cel mai mult să trăieşti„.

„Noi am lucrat acum, am fă-

cut un material de prezenta-

re din extenso, pentru pre-

zentarea de azi (n.red- joi), 

cred că niciun sfert din ex-

tenso nu e în materialul pre-

zentat azi. Colegii mei au scos 

părţi, au înlocuit. Dar şi acea 

viziune – Clujul – oraşul în 

care să îţi doreşti să trăieşti 

se regăseşte în continuare în 

program. N-am nevoie să mă 

inspir de niciunde...”, a ex-

plicat Octavian Buzoianu.

În programul său unul din-

tre cele mai importante do-

menii este administraţia care 

trebuie să fi e independentă. 

„Administraţia trebuie să fi e 

independentă, independentă 

de presiune, interese, de timp. 

Nu trebuie să fi e atinsă de 

grupuri de interese care fac 

acea perdea de fum, să fi e mai 

puţin birocratică. Haideţi să 

facem în aşa fel încât legătu-

ra noastră cu cetăţenii să fi e 

în primul rând informatică şi 

abia apoi la ghişeu”, spune 

Buzoianu.

Astfel, direcţiile de acţiu-

ne se referă la: administraţie 

şi relaţii internaţionale; infra-

structură, trafi c şi urbanism; 

dezvoltarea economică pe pa-

tru piloni (universitar, IT, ser-

vicii-suport, medical); socie-

tate, educaţie, cultură şi sport.

Buzoianu şi-a lansat programul cu care 
candidează la Primărie. A renunțat 
la ideea copiată de la Boc. Cum explică?

CCR va discuta pe 11 mai 

a doua cerere a jurnalis-

tului Liviu Avram pentru 

organizarea alegerilor în 

două tururi.

Mai exact, Curtea Consti-

tuţională a dat termen ziua 

de 11 mai pentru judecarea u-

nei noi contestaţii depuse de 

jurnalistul Liviu Avram pen-

tru alegeri în două tururi. A-

ceasta va fi  judecata pe fond 

a constituţionalităţii organi-

zării alegerilor într-un singur 

tur, având în vedere că mier-

curi, prima cerere a fost res-

pinsă ca neîntemeiată pe mo-

tive procedurale, fără a fi  dez-

bătută pe fond.

Preşedintele CCR, Augus-

tin Zegrean, a declarat însă 

că numărul de tururi de ale-

geri nu are legătură cu Con-

stituţia şi că, din perspectiva 

CCR, cele din 5 iunie vor fi  

într-un singur tur.

Zegrean a declarat mier-

curi că din punctul de vede-

re al Curţii, alegerile locale se 

vor desfăşura într-un singur 

tur şi a arătat că, deşi mai 

sunt înregistrate încă 30 de 

dosare pe aceeaşi temă, prac-

tica nu se va schimba de la o 

zi la alta.

Urmează judecata pe fond

Ulterior decizie CCR, jur-

nalistul Liviu Avram şi-a ex-

pus argumentele şi a expli-

cat şi ce urmează. În expli-

caţiile sale, el a numit art. A 

cel privitor la numărul de 

semnături necesare la depu-

nerea candidaturii şi art. B 

cel privitor la majoritatea cu 

care e ales primarul (numă-

rul de tururi de scrutin). De 

asemenea, el a explicat că 

CCR nu a judecat fondul, pen-

tru că nu avea voie să facă 

acest lucru.

„Eu azi (n.red-miercuri) 

am demonstrat că între cele 

două articole există o legătu-

ră evidentă, dar dacă art. A 

este constituţional sau nu ră-

mânea la latitudinea CCR să 

decidă.

Cum CCR, judecând pe 

fond art. A, a decis că este 

constituţional, deci a declarat 

excepţia mea ca neîntemeia-

tă Curtea nu şi-a mai putut 

extinde controlul şi asupra art. 

B, pentru că nu era îndeplini-

tă prima condiţie: articolul 

atacat direct să fi e declarat 

neconstituţional. Aşa că a res-

pins excepţia pe art. B ca fi -

ind inadmisibilă. Asta înseam-

nă că nici măcar nu a judecat 

fondul său, pentru că nu avea 

dreptul legal să o facă.

În schimb, în celălalt pro-

ces, deschis pe contencios ad-

ministrativ, am putut ataca di-

rect ambele articole fără sa 

fi u silit să apelez la instituţia 

extinderii controlului. Acolo 

judecătorii CCR se vor putea 

pronunţa pe fond şi asupra 

art. B”, spune Avram.

Se va trage de timp?

Miza rămâne acum când 

ajunge dosarul de la Curtea 

de Apel la CCR şi, mai ales, 

pentru ce dată va fi  stabilită 

ziua judecăţii.

Alegerile locale vor avea 

loc în 5 iunie, iar campania 

electoral începe vineri, deci 

timpul este foarte scurt.

Se mai pot da alegerile peste cap ?
Cu o lună înainte de alegerile locale, nu ştim încă foarte clar dacă ne vom alege primarul într-un tur de scrutin sau două.

Curtea Constituţională a dat termen ziua de 11 mai pentru judecarea unei noi contestaţii depuse de jurnalistul Liviu Avram pentru alegeri în două tururi

LIVIU AVRAM | 
jurnalist

„Eu azi (n.
red-miercuri) 
am demonstrat 
că între cele 
două articole 
există o legătură 
evidentă, dar 
dacă art. A este 
constituţional 
sau nu rămânea 
la latitudinea 
CCR să decidă“
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Firma care se ocupă de 

ecologizarea gropii de 

gunoi de la Pata Rât a 

mai obţinut o căruță de 

bani de la Consiliul 

Judeţean Cluj pentru stin-

gerea incendiului izbucnit 

în zonă în urmă cu aproa-

pe trei săptămâni. 

Anul trecut, Asocierea SC 

Nordconforest SA- SC Fina-
ra Consult SRL- SC Interde-
velopment SRL, a pus mâ-

na pe un contract în valoa-

re de 27.267.933,79 lei fără 
TVA pentru închiderea şi 
ecologizarea rampei de gu-
noi de la Pata Rât. În urma 

votului de joi a consilierilor 

judeţeni, asocierea mai pri-

meşte 800.000 de euro pen-

tru aproximativ aceeaşi ope-

raţiune, bani încredinţaţi di-

rect, fără licitaţie.

După ce în Vinerea Mare 

consilierii judeţeni s-au certat 

(din nou) ca la uşa cortului 

şi nu au votat rectifi carea bu-

getului, care prevedea, prin-

tre altele, şi suplimentarea 

fondului de rezervă cu 3,5 mi-

lioane pentru rezolvarea in-

cendiului de la Pata Rât, bani 

care proveneau din fondurile 

alocate dezvoltării aeroportu-

lui pentru 2016, în şedinţa ex-

traordinată de joi consilierii 

judeţeni au votat toate pro-

iectele „fi erbinţi”.

De trei săptămâni, 6 hec-

tare de teren ard mocnit şi de-

gajă un fum toxic afectând lo-

cuitorii cartierului Someşeni, 

dar şi locuitorii din Apahida 

şi din restul comunelor din 

estul municipiului Cluj-Napo-

ca. Inclusiv activitatea aero-

portului a fost afectată, la Con-

siliul Judeţean fi ind înregis-

trate mai multe plângeri în 

acest sens.

Monitorul de Cluj a semna-

lat în nenumărate rânduri că 

nu este prima dată când gu-

noaiele de la Pata Rât sunt 

„evacuate” prin incendiere.

ISU Cluj: Indicii că focul 
a fost pus intenţionat

Mariana Raţiu, managerul 

proiectului CMID, susţine că 

suma de 3,5 milioane de lei 

(aproximativ 800.000 de euro) 

care apare în proiectul de ho-

tărâre este valoarea estimată, 

„nu este valoarea contractată 

şi nu este valoarea plătită”.

„Noi suntem într-o situa-

ţie de urgenţă. Asta nu în-

seamnă că cei care sunt res-

ponsabili nu vor plăti pentru 

acest incendiu. Dacă se va do-

vedi, cei de la ISU susţin că 

acest incendiu a fost provo-

cat, că cineva, intenţionat, a 

pus focul atunci evident vom 

acţiona răspunderea construc-

torului care a avut în pază 

amplasamentul. Dacă se va 
dovedi, aşa cum spune con-

structorul, în urma unei ex-

pertize, că a fost autoaprin-
dere, atunci evident, vom su-
porta cheltuielile”, a spus 

Raţiu în şedinţa de Consiliu 

Judeţean.

Mână criminală 
sau autoaprindere?

Conducerea CJ Cluj susţine 

că cinci hectare care ard sunt 

în perimetrul amplasamentu-

lui predat fi rmei Nordconforest, 

iar un hectar este în afara am-

plasamentului.

„Amplasamentul a fost 

predat pentru proiectare şi 

execuţie. Faptul că ei nu au 

reuşit să închidă acest am-

plasament nu este o culpă 

întrucât vorbim de o schim-

bare a situaţiei de la momen-

tul licitaţiei. Acolo s-au de-
pozitat 500.000 metri cubi 
de deşeuri în mod ilegal şi 

o parte din ele aparţin co-

munei Apahida. Ei ar fi  în-

chis demult acest contract 

însă nu datorită lor nu s-a 

rezolvat această situaţie. Da-

că vorbim de o autoaprinde-

re, asta nu se poate imputa 

fi rmei, dacă autoaprinderea 

a pornit de la gunoaiele am-

plasate ilegal în afara ampla-

samentului. Nu se ştie exact 

de unde a pornit incendiul, 

din interior sau din exterior. 

Au mai fost incendii inclu-

siv în decembrie, chiar de 

Crăciun, de mică intensita-

te, unde constructorul a in-

tervenit. Aici, incendiul fi -

ind de foarte mare intensi-

tate, costructorul nu a reu-

şit să-l stingă, a fost depăşit 

de situaţie. Presupunea niş-

te costuri foarte mari pe ca-

re nu a vrut să şi le asume 

întrucât nu avea în oferta 

tehnică şi acest risc de stin-

gere a incendiilor”, a mai 

spus Raţiu, în încercarea de 

a convinge consilierii să vo-

teze proiectul de hotărâre.

Gunoaiele ard de 14 ani

Ivan Ilarie a susţinut că 

groapa de gunoi a ars de-a 

lungul timpului de foarte mul-

te ori, iar Eugen Vereş (n.red. 

fostul şef al fi rmei de salu-

britate Brantner-Vereş) avea 

propria sa metodă de a stin-

ge focul.

„Condiţiile de predare a 

rampei aveau şi obligaţia de 

a asigura şi paza. Ce obliga-

ţii mai avem noi să dăm bani 

în plus la fi rmă? Ei aveau obli-

gaţia să păzească acel peri-

metru. De-a lungul anilor, fo-

cul a ars de mai multe ori, es-

te o forţare această chestiu-

ne, noi ştiam exact cum pro-

ceda Eugen Vereş, Dumnezeu 

să-l ierte, mi se pare o forţa-

re. Ei încearcă să obţină un 
ban în plus şi nu ştiu dacă 

e bine să dăm aceşti bani. 
Firma trebuia să păzească în 

momentul în care s-a aprins, 

trebuia să ia nişte măsuri, tre-

buia să intervină, trebuia să 

nu-l lase să se aprindă. Vereş 

se ducea cu nişte cisterne cu 

apă, vărsa apă, când se stin-

gea focul, punea pământ. Do-

vadă că aici a existat o super-

fi cialitate în realizarea aces-

tui proiect, nu vrem să pră-

pădim banii de pomană”, a 

spus Ivan Ilarie.

Alţi bani pe expertize. 
Cine le plăteşte, 
nu se ştie

Preşedintele CJ Cluj Ma-

rius Mînzat susţine că vor fi  

efectuate mai multe experti-

ze pentru a determina cauza 

incendiilor.

„Există două variante care 

au generat situaţia şi focul, ori 

o mână criminală, ori autoa-

prindere. În situaţia în care se 

constată, printr-o expertiză, că 

focul a fost autoaprindere este 

în responsabilitatea Consiliului 

Judeţean, dacă se constată de 

către organele abilitate că e mâ-

nă criminală, e responsabilita-

tea constructorului, iar lucrări-

le pe care le-a efectuat nu se 

vor deconta. În momentul de 

faţă s-a acoperit suprafaţa, es-

te o situaţie de urgenţă, nu noi 

am stabilit asta, ci Comitetul 

Judeţean pentru Situaţii de Ur-

genţă, noi nu putem decât să 

ne conformăm şi nu pot co-

menta de ce în ultimii 12 ani 

când s-a aprins rampa nu a 

existat o astfel de hotărâre a 

Comitetului Judeţean pentru 

Situaţii de Urgenţă. De ce doar 

acum i s-a dat caracter de ur-

genţă mie îmi este peste putin-

ţă să răspund”, a spus Mînzat.

Acesta a mai spus că au 

fost solicitate nişte studii de 

piaţă pentru a se încerca să 

se stabilească corect valoarea 

lucrării.

„Lucrarea este executa-
tă în proporţie de aproxi-
mativ 30%. Dacă construc-

torul nu acceptă acel preţ co-

rect care reiese din ofertele 

pe care le primim mai mul-

te societăţi comerciale din 

zona noastră, nu plătim. Sun-

tem în negocieri cu construc-

torul, dar la preţul corect, al 

pieţei pentru această catego-

rie de lucrări. Dacă raportul 

de expertiză stabileşte că a 

fost foc pus, indiferent de ci-

ne, nu plătim”, a mai spus 

preşedintele CJ Cluj.

Strat de pământ, 
soluţie viabilă?

Mariana Raţiu susţine că 

prin predarea amplasamentu-

lui, cei de la Nordconforest 

erau obligaţi să asigure şi pa-

za. „În realitate, paza era să 

nu se mai depoziteze ilegal”, 

a susţinut Raţiu.

„E tehnic corect ceea ce se 

face, că printr-un strat de 50 

de centimentri de pământ se 

rezolvă problema? Atenţie că 

în zona depozitelor de gu-
noaie, depozitate legal sau 
ilegal, astea sunt ca o bom-
bă dacă nu faci şi o aerisire. 

Trebuie să găsim şi o soluţie 

pe unde să iasă gazele. Dacă 

sunt sufi cienţi cei 50 de cen-

timetri, în regulă”, a susţinut 

consilierul Dănuţ Canta.

Raţiu a susţinut că aceas-

tă soluţie a fost indicată de 

către proiectant.

800.000 DE EURO PENTRU UN STRAT DE PĂMÂNT

Cum să fii plătit de două ori 
pentru acelaşi lucru
Consiliul Judeţean Cluj plăteşte peste 6 milioane de euro pentru închiderea „ecologică” a rampei de la Pata Rât (18 hectare), 
dar se vede nevoit să mai scoată din bugetul propriu încă 800.000 de euro pentru aceeaşi operaţiune.

De trei săptămâni, 6 hectare de teren ard mocnit şi degajă un fum toxic afectând locuitorii cartierului Someşeni

MARIUS MÎNZAT | președinte CJ Cluj

„Dacă se constată de către organele 
abilitate că e mână criminală, 
e responsabilitatea constructorului, 
iar lucrările pe care le-a efectuat 
nu se vor deconta. (...) De ce doar 
acum i s-a dat caracter de urgenţă 
mie îmi este peste putinţă să răspund“
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În copilărie viziona sute de 

fi lme alături de tatăl şi de 

fratele său. În adolescenţă, 

vindea casete video pe care 

le copia după cele din 

colecţia familiei. În timp, a 

ajuns unul dintre cei mai 

apreciaţi regizori români. 

Este, pe scurt, povestea 

bihoreanului Marian 

Crişan, care în 2008 a 

cunoscut succesul cu scurt-

metrajul „Megatron”, care 

a obţinut „Palme D'Or”.

„Megatron” este scurtmetra-

jul regizat de Marian Crişan, ca-

re în 2008 l-a făcut cunoscut în 

toată lumea, după ce a obţinut 

„Palme d'Or” la Festivalul de 

Film de la Cannes. Regizorul s-a 

îndrăgostit de lumea din spate-

le camerelor de fi lmat încă din 

copilărie, datorită tatălui său. 

Marian Crişan ne-a primit în lo-

cul în care familia sa păstrează 

şi acum casetele video aduna-

te de-a lungul a trei decenii, in-

formează digi24.ro.

„Taică-meu era pasionat de 

fi lm şi colecţiona casete vi-

deo. Era o piaţă întreagă na-

ţională, o piaţă neagră de un-

de procurai casete video”, spu-

ne Marian Crişan.

Marian Crişan îşi aminteş-

te că în adolescenţă câştiga 

banii de buzunar cu ajutorul 

casetelor video.

„Aveam deja 15 ani, 16 ani 

şi făceam un ban eu cu fra-

te-meu: copiam casetele as-

tea pe care le aveam noi, le 

răspândeam mai departe”, îşi 

aduce aminte acesta.

Pe o cameră video a pus mâ-

na prima dată tot datorită tată-

lui său, la sfârşitul anilor '80.

„Filmam şi după aceea am 

început să montăm ce fi lmam 

pe două videouri pe care co-

piam. Pe o casetă era fi lma-

rea şi pe cealaltă casetă fă-

ceam un fel de edit”, menţi-

onează Marian Crişan.

În ultimii ani de liceu le-a 

spus părinţilor că vrea să facă 

fi lm. Şi-a urmat visul, iar în 1999 

a absolvit Universitatea de Ar-

tă Teatrală şi Cinematografi că 

din Bucureşti. Iniţial a realizat 

doar scurtmetraje, între ele şi 

cunoscutul „Megatron”. De suc-

ces s-a bucurat şi primul său 

lungmetraj, „Morgen”, care în 

2010 a primit patru premii la 

Festivalul de la Locarno. Doi ani 

mai târziu, pelicula a fost pro-

punerea României la Premiile 

Oscar, la categoria „Cel mai bun 

fi lm străin”.

Ultimul fi lm al lui Marian 

Crişan, lansat în luna februa-

rie, este „Orizont”, ecraniza-

rea nuvelei „Moara cu noroc”.

Povestea bihoreanului 
care a obţinut „Palme D'Or”

Concepută în trei acte, pe 

un libret de Alfred 

Grünwald şi Fritz 

Löhner-Beda, spectacolul 

a avut premiera în 23 

decembrie 1932, la Berlin 

aducând compozitorului o 

vremelnică faimă.

Personajele amuzante, co-

micul de situaţie, elementele 

neprevăzute, precum şi mu-

zica plăcută, accesibilă, an-

trenantă, cu melodii frumoa-

se şi ritmuri vii au situat ope-

ra în rândul celor mai cânta-

te opere din creaţia lui 

Ábrahám.

Acţiunea se petrece în pe-

rioada interbelică. Marchizul 

Henry de Faublas şi proaspă-

ta sa soţie Madeleine se în-

torc din voiajul de nuntă, dar 

marchizul primeşte de la Mus-

tafa, ataşat delegaţie şi confi -

dent al acestuia, o scrisoare 

în care este invitată Tangoli-

ta, dansatoare argentiniană si 

fosta iubita a lui Aristide, la 

balul de la Savoy. Marchizul 

pleacă sub pretextul că a pri-

mit o telegramă de la compo-

zitorul Pasodoble care-l invi-

tă la bal deoarece în urmă cu 

ceva timp marchizul i-ar fi  sal-

vat viaţa. Compozitorul Paso-

doble nu este altcineva decât 

verişoara Madelenei, Daisy, 

ce se ascunde sub acest pse-

udonim artistic şi care o invi-

tă pe aceasta la acelaşi bal 

mascat. Madeleine se costu-

mează şi ajungând la bal atra-

ge toate privirile, propriul său 

soţ Aristide făcându-i curte. 

De aici farsele continuă... Fi-

nalul este neaşteptat, iar clu-

jenii sunt invitaţi să-l savure-

ze alături de soliştii, corul, or-

chestra şi baletul Operei Ma-

ghiare conduse de dirijoarea 

Katalin Incze G.

Din distribuţie fac parte: 

Lilla Galambos (Madeleine) – 

solistă din Viena, Levente Sza-

bó (marchizul Henry de Fau-

blas), Eniko Pataki (Daisy Par-

ker), János Ádám (Mustafa 

bei), Melinda Marton (La Tan-

golita), Lóránt Madarász (Ce-

lestin Fournitz) Tímea Fülöp 

(Bessy) Ibolya Vigh (Ibi), 

Mária Kerekes (Juliette), Bi-

anca Raţ (Mária),în alte roluri 

József Szabó, László Mányo-

ki, Ferenc Kovács, Mária 

Mányoki, László Veress, Zsom-

bor Rétyi, Róbert Plesa, Ildikó 

Páll, Zsófi a Popovici, Péter 

Venczel.

Invitaţie la bal, 
la Opera Maghiară
Duminică, 8 mai, de la ora 18.00, Opera Maghiară 
îi invită pe clujeni la opereta Bal la Savoy, de Pál Ábrahám.
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Potrivit unei radiografi i 

ale sistemului universitar 

realizată de Curtea de 

Conturi cauzele pregătirii 

defi citare a tinerilor se 

regăsesc încă din sistemul 

preuniversitar.

Curtea de Conturi arată că 

problemele sistemului unive-

ristar sunt moştenite, de fapt, 

din preuniversitar.

În anul 2014, 18% din po-

pulaţia în vârstă de 18-24 ani 

avea studii cel mult gimnazi-

ale şi nu mai urma nici o for-

mă de pregătire. Curtea de 

Conturi atrage atenţia că faţă 

de ţinta de 11,3% asumată de 

România în Strategia Europa 

2020, distanţa este enormă şi 

nu par să existe şanse ca a-

ceastă ţintă să fi e atinsă. În 

pus, la testele PISA (sistem 

standardizat al OCDE de eva-

luare a competenţelor de ba-

ză ale elevilor de 15 ani) ele-

vii români au obţinut în per-

manenţă rezultate slabe, fapt 

ce indică performanţele redu-

se ale învăţământului primar 

şi gimnazial. Astfel, la evalu-

ările PISA din anul 2012 pon-

derea elevilor cu performan-

ţe slabe a fost de 37,3% la 

lectură, 40,8% la matematică 

şi 37,3% la ştiinţe.

Decizia de a desfi inţa în-

văţământul profesional (sin-

gura opţiune rămânând învă-

ţământul liceal) a condus la 

creşterea abandonului şcolar. 

Din fericire în anul şcolar 

2012/2013 s-a revenit asupra 

deciziei, însă, consecinţele au 

rămas. Încercarea de a atenua 

declinul populaţiei şcolare din 

învăţământul liceal prin des-

fi inţarea învăţământului pro-

fesional s-a dovedit un eşec.

Potrivit raportului, după 

trei ani de creştere, aceasta a 

revenit în anul 2013/2014 la 

nivelul anului şcolar 

2008/2009. Numărul absol-

venţilor de liceu s-a menţinut 

constant la circa 200.000, în-

să numărul absolvenţilor ca-

re au promovat examenul de 

bacalaureat a scăzut drastic 

începând cu anul şcolar 

2010/2011, când au fost intro-

duse camerele de supraveghe-

re în sălile de examen.

„Pentru a atrage cât mai 

mulţi studenţi, o parte din in-

stituţiile de învăţământ supe-

rior nu mai organizau exame-

ne de admitere. În aceste con-

diţii, s-a creat presiune asu-

pra învăţământului liceal pen-

tru a promova incompetenţa. 

La rândul său învăţământul 

liceal avea drept criteriu de 

evaluare a performanţei pro-

movabilitatea. În acest mod 

s-a dat drum liber elevilor 

slabi pregătiţi spre sălile de 

curs din universităţi. Gradul 

de cuprindere în învăţământ 

a populaţiei în vârstă de 19-23 

ani şi peste a ajuns în anii 

2007-2011 la niveluri foarte 

mari de peste 70%”, se arată 

în raportul Curţii de conturi.

Curtea de Conturi: Elevii sunt pregătiți ineficient în şcoli

Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

Universităţilor prea puţin 

le pasă de integrarea 

absolvenţilor în câmpul 

muncii, mai importante 

fi ind programele de docto-

rat de unde pot câştiga 

mai mulţi bani. Spre 

exemplu fi nanţarea pen-

tru 10 studenţi este apro-

ximativ egală cu fi nanţa-

rea pentru 1 doctorand.

La fi nalizarea studiilor ab-

solvenţii sunt rugaţi să com-

pleteze un chestionar când îşi 

ridică actele în care aceştia 

oferă informaţii despre par-

cursul lor profesional, iar apoi 

„urmele” lor dispar, ca şi cum 

nici n-ar fi  existat. Astfel, u-

niversităţiile habar n-au dacă 

foştii studenţi lucrează sau 

nu. Dar oare le pasă?

„Este un centru de dezvol-

tare universitară care prelu-

crează datele obţinute de la 

absolvenţi în momentul în ca-

re-şi ridică diploma; ei sunt 

nevoiţi să completeze un ches-

tionar. Cam într-un an de zi-

le absolvenţii trebuie să-şi ri-

dice diploma. După absolvi-

re nu există un alt sistem de 

urmărire al studenţilor. Prac-

tic noi îi chestionăm pe stu-

denţi în momentul în care ei 

îşi ridică diploma şi să vedem 

dacă ei lucrează, îşi continuă 

studiile sau dacă nu sunt an-

gajaţi. Noi încercăm să păs-

trăm legătura prin centrul de 

carieră şi relaţia cu alumni, 

dar vă daţi seama că la un nu-

măr destul de mare de absol-

venţi e greu să ţinem legătu-

ra şi să-i urmărim chiar pe 

toţi. O parte din studenţi ră-

mân angrenaţi în studii de 

masterat şi de doctorat şi o 

parte dintre ei acceptă să par-

ticipe în calitate de invitaţi şi 

să ţină prelegeri sau diverse 

prezentări pe domeniile în ca-

re ei au absolvit”, a declarat 

purtătorul de cuvânt al Uni-

versităţii Babeş-Bolyai, Paul 

Fărcaş.

Monitorizările 
nu se fac susţinut

La Universitatea Tehnică 

Cluj-Napoca aproximativ 2000 

– 2500 de tineri fi nalizează 

anual studiile. O monitoriza-

re a evoluţiei carierei studen-

ţilor nu se face susţinut, spu-

ne purtătorul de cuvânt al in-

stituţiei de învăţământ.

„Noi avem o astfel de mo-

nitorizare prin departamentul 

de acte de studii şi prin ofi -

ciul de orientare şi consiliere 

din carieră prin care ne urmă-

rim absolvenţii şi ţinem o evi-

denţă a inserţiei pe piaţa mun-

cii. Atunci când ei absolvă şi 

vin să-şi ridice documentele 

de absolvire noi luăm un prim 

feedback de la ei după care îi 

mai avem alături de noi în di-

ferite evenimente. O monito-

rizare propriu-zisă, un timp 

pe o anumită perioadă nu se 

face susţinut. Nu toţi se im-

plică în cadrul facultăţii după 

ce-şi termină studiile. Noi 

avem şi o asociaţie a absol-

venţilor Universităţii Tehnice 

din care fac parte mare parte 

din absolvenţii noştri. Prin 

serviciul de acte şi studii sunt 

toţi monitorizaţi, dar câţi din-

tre ei răspund evenimentelor 

universităţii şi se implică de-

sigur că nu mai vorbim de un 

procent de 100%”, a precizat 

purtătorul de cuvânt al Uni-

versităţii Tehnice Cluj-Napo-

ca, Mirela Boţan.

Acelaşi răspuns l-am pri-

mit şi de la UMF Cluj.

„Majoritatea absolvenţilor 

universităţii, după absolvire, 

pentru dreptul de practică, 

trebuie să îşi facă pregătirea 

în specialitate prin rezidenţi-

at; universitatea este implica-

tă în rezidenţiatul naţional şi 

urmăreşte gradul de inserţie 

în rezidenţiat anual, pentru 

promoţia curentă şi promoţi-

ile anterioare. Prin Centrul de 

Consiliere Psihologică şi Ori-

entare Profesională, care nu 

este destinat doar studenţilor, 

ci şi absolvenţilor noştri, uni-

versitatea ţine legătura cu aceş-

tia şi monitorizează gradul şi 

nivelul inserţiei lor profesio-

nale. Prin Asociaţia Alumni, 

universitatea îşi propune să 

menţină legăturile”, spune Si-

mona Iclozan, purtătorul de 

cuvânt al UMF Cluj.

USAMV spune că încearcă 

în aceste momente să găseas-

că soluţii pentru îmbunătăţi-

rea realaţiei cu foştii studenţi.

„Avem chestionare care se 

completează online în care in-

formaţiile care se culeg de la 

absolvenţi sunt mai multe dar 

e o secţiune întreagă dedica-

tă locului de muncă. Ei trebu-

ie să-şi completeze chestiona-

rul la ridicarea diplomei. Noi 

încercăm acum să îmbunătă-

ţim partea de alumni”, ne-a 

relatat purtătorul de cuvânt 

al USAMV Cluj, Doru Sabău.

De ce nu-i interesează?

Un posibil motiv pentru 

dezinteresul universităţilor es-

te şi profi tul. Instituţiile supe-

rioare de învăţătânt sunt mult 

mai interesate, spre exemplu, 

să aibă cât mai mulţi docto-

ranzi, de unde pot lua mai 

mulţi bani decât de pe stu-

denţii de la nivel licenţă sau 

master.

De exemplu, la Universita-

tea Babeş – Bolyai fi nanţarea 

pentru 10 studenţi la nivelul 

de licenţă este aproximativ e-

gală cu fi nanţarea unui doc-

torand.

Pentru anul 2015, valoarea 

medie a alocaţiei bugetare alo-

cată pentru ciclu licenţă şi 

master este de 2.262 lei, iar 

pentru doctorat, valoarea alo-

cată este per grant doctoral 

de aproximativ 26.000 de lei, 

în funcţie de domeniul de fi -

nanţare şi de anul în care se 

afl ă doctorandul.

Raport îngrijorător 
al Curţii de Conturi

Curtea de Conturi a ana-

lizat evoluţia şi situaţiei în-

văţământului superior din Ro-

mânia, în perioada 2011-2015. 

În ciuda scăderii numărului 

de studenţi, raportul Curţii 

de Conturi arată că a crescut 

numărul de universităţi şi fa-

cultăţi. Astfel, avem 103 in-

stituţii de învăţământ supe-

rior. De asemenea, potrivit 

raportului fondurile bugeta-

re nu sunt acordate universi-

tăţilor în funcţie de perfor-

manţă.

Raportul arată că după anul 

1990 numărul înmatriculări-

lor în învăţământul superior 

a crescut vertiginos, România 

înregistrând cea mai mare ra-

tă de creştere dintre toate ţă-

rile membre UE.

„Dar, evoluţia învăţămân-

tului superior a avut o dina-

mică proprie, necorelată cu cea 

a economiei. Nimeni nu a de-

fi nit calitatea şi performanţa 

sistemului în termenii indica-

torilor de output şi nimeni nu 

a tras la răspundere universi-

tăţile pentru eşecuri. Raţiunea 

de a exista a oricărui sistem 

de învăţământ superior este 

de a produce absolvenţi cu ca-

lifi cări, competente şi abilităţi 

compatibile cu standardele de 

calitate şi cu piaţa muncii şi 

care îşi găsesc loc de muncă 

pe această piaţă. Studenţii nu 

au fost priviţi ca benefi ciari ai 

unei educaţii de calitate şi ai 

unor riscuri reduse de neinser-

ţie pe piaţa muncii, corespun-

zător califi cărilor şi competen-

ţelor pe care trebuiau să le ob-

ţină”, se spune în raport.

Calitatea educaţiei, 
îndoielnică

Practic, crearea a numeroa-

se universităţi, facultăţi, pro-

grame de studii şi specializări, 

nevalidate prin prisma califi -

cărilor şi a standardelor, au 

constituit suportul unei expan-

siuni numerice importante, dar 

îndoielnică din punct de vede-

re al calităţii educaţiei.

Raportul spune că „expan-

siunea învăţământului superi-

or, pe lângă faptul că a condus 

la scăderea calităţii actului edu-

caţional, a determinat şi o sa-

turare relativă a pieţei muncii. 

În ultimii ani se observă o creş-

tere a şomajului şi a inactivită-

ţii populaţiei cu studii superi-

oare, mai ales în grupele de 

vârstă tinere. De asemenea, se 

evidenţiază fenomenul de în-

cadrare în muncă a absolven-

ţilor de învăţământ superior în 

domenii conexe sau diferite fa-

ţă de specializările dobândite”.

„FABRICILE DE STUDENȚI” SE REPROFILEAZĂ

Miza pe doctoranzi
În vreme ce studenții nu își găsesc un loc de muncă, universitățile se reprofilează și produc doctoranzi pe bandă rulantă.

Universitățile primesc fonduri pentru un doctorand cât pentru 10 studenţi

FONDURI

2.200 lei/an
primește o universitate pentru un student, 
în vreme ce pentru un doctorand primește

22.300 lei/an
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Noul sediu în care se va 

derula programul „Sfântul 

Dimitrie Basarabov” a fost 

inaugurat miercuri, 4 mai 

2016, în prezenţa 

Arhiepiscopului şi 

Mitropolitului Clujului, 

Înaltpreasfi nţitul Părinte 

Andrei. 

Clădirea, situată pe strada 

Salcâmului nr. 20 din Cluj-Na-

poca, a fost binecuvântată de 

Părintele Mitropolit care, la fi -

nal, i-a felicitat pe toţi cei im-

plicaţi în proiect. Invitat de 

seamă a fost Preasfi nţitul Va-

sile Someşanul, care a spriji-

nit dezvoltarea programului 

din anul 2001. De asemenea, 

au luat parte la inaugurare 

preoţii voluntari: Liviu Borşa, 

Călin Popovici, Radu Roşu şi 

Ioan Simion, care sunt direct 

implicaţi în activităţile cu be-

nefi ciarii. 

Din partea Direcţiei de Asis-

tenţă Socială şi Medicală a 

Primăriei Cluj au fost prezenţi: 

d-nul Aurel Mocan – director, 

d-na Carmen Ciornei – şef ser-

viciu Protecţie socială şi con-

silierul local Ligia Pop. Eve-

nimentul a adunat o bună par-

te din colaboratori precum 

medici, psihologi, asistenţi so-

ciali şi alţi profesionişti, dar 

şi voluntari şi persoane afl a-

te în recuperare.

După slujba de binecuvân-

tare, în cadrul evenimentului 

„Ziua porţilor deschise” cu to-

ţii au fost invitaţi să viziteze 

centrul şi să stea de vorbă cu 

personalul Programului. Apoi, 

de la ora 12.00, a avut loc un 

grup de suport deschis cu te-

ma: Adicţie şi recuperare – 

cum putem să ieşim din scla-

via adicţiei, astfel încât me-

sajul de recuperare să poată 

fi  auzit de comunitate.

Programul „Sfântul Dimi-

trie Basarabov” funcţionea-

ză în Cluj-Napoca din anul 

2000, sub egida Asociaţiei 

Filantropice Medical-Creşti-

ne „Christiana”, în cadrul 

unui parteneriat dintre Ar-

hiepiscopia Ortodoxă a Va-

dului, Feleacului şi Clujului 

şi Centrul Misionar Creştin 

Ortodox din S.U.A. Servicii-

le derulate aici sunt: centru 

de zi, grupuri de suport pen-

tru dependenţe, consiliere 

individuală şi de grup, con-

siliere familială, informare 

în comunitate, cursuri şi e-

ducaţie despre conceptul de 

boală al adicţiei.

„Misiunea noastră este de 

a oferi alinare, putere şi spe-

ranţă semenilor afectaţi de boa-

la alcoolismului şi lipsiţi de o 

alternativă efi cientă de a-i fa-

ce faţă. Serviciile noastre se 

adresează abuzului şi depen-

dentei de alcool, droguri, fu-

mat, jocuri de noroc, mâncat 

compulsiv, dependenţă sexu-

ală, precum şi problemelor de 

codependenţă”, a declarat Cla-

udia Varga, asistentul social 

coordonator al Programului.

Noul sediu al programului „Sfântul Dimitrie Basarabov”, 
inaugurat în prezența Mitropolitului Andrei

† Arhiepiscopul şi Mitropolitul 
ANDREI

Noi credem în Dumnezeu, 

credem învăţătura 

Bisericii pentru că aşa am 

apucat. În virtutea tradiţi-

ei, sărbătorim Paştile, săr-

bătorim Crăciunul şi 

poate, de multe ori, nici 

nu medităm foarte adânc 

la ceea ce s-a întâmplat la 

Paşti şi la ceea ce s-a 

întâmplat la Crăciun.

E bine că, în virtutea tradi-

ţiei, ţinem aceste sărbători sfi n-

te, dar să ştiţi că nu-i sufi ci-

ent. Ar trebui să ne gândim 

profund că la Crăciun, născân-

du-se Domnul Hristos, aşa cum 

spune Sfântul Apostol Pavel: 

„născându-se din femeie, sub 

lege, ca pe cei de sub lege să-i 

răscumpere, ne-a făcut pe noi 

pe toţi, făcându-se frate cu noi, 

fi i ai lui Dumnezeu". La Paşti, 

înviind Domnul Iisus Hristos 

din mormânt, ne spune tot 

Sfântul Apostol Pavel că „s-a 

făcut începătură învierii tutu-

ror celor adormiţi". Este mare 

lucru, pentru că moartea, cea 

mai tristă realitate, la Paşti, a 

fost învinsă de Domnul nos-

tru Iisus Hristos.

La toate aceste lucruri tre-

buie să medităm pentru că nu-i 

sufi cient ca în virtutea unui 

obicei creştinesc bun să ţinem 

sărbătorile mari dar în sufl e-

tul nostru să nu aibă rezonan-

ţa trebuitoare. Nu trebuie să 

fi m îndoielnici. E nevoie, iu-

biţi fraţi şi surori, să înteme-

iem tare credinţa noastră pe 

temelie nezdruncinată pentru 

ca ea să fi e mântuitoare. În 

acest fel, îl avem ca exemplu 

pe Sfântul Apostol Toma care, 

până când n-a făcut el o expe-

rienţă a credinţei, era zbuciu-

mat, era îndoielnic: „...dacă 

nu voi pune degetul meu în 

semnul cuielor şi dacă nu voi 

pune mâna mea în coasta Lui, 

nu voi crede." El nu dorea să 

fi e păcălit. Dorea să-şi înteme-

ieze puternic credinţa pe o ex-

perienţă duhovnicească pe ca-

re a şi avut-o în duminica de 

astăzi. Dacă toată Săptămâna 

Luminată, pentru ceilalţi apos-

toli, a fost plină de bucurie, 

pentru el a fost tristă. Iată că 

în Duminica Tomii el se încre-

dinţează de învierea Domnu-

lui Iisus Hristos, se prosternea-

ză la picioarele Lui şi zice: 

„Domnul meu şi Dumnezeul 

meu!"

De obicei suntem ispitiţi 

să-1 acuzăm pe Toma şi să-i 

zicem „Toma necredinciosul". 

Însă nevinovata îndoială a lui 

Toma ne este folositoare nouă 

tuturor. De pildă, la vecernie, 

slujba spunea lucrul următor: 

„O, nevinovată îndoială a lui 

Toma, inimile credincioşilor la 

cunoştinţă le-a adus şi cu fri-

ca a grăit: Domnul meu şi Dum-

nezeul meu, slavă Ţie".

Acum, pe urmele Sfântului 

Apostol Toma, şi noi ar trebui 

să fi m zbuciumaţi şi preocu-

paţi de mântuirea sufl etului 

nostru. Repet: nu e sufi cient 

să avem fi rave cunoştinţe re-

ligioase şi să sărbătorim Paş-

tile şi Crăciunul. Aceste cunoş-

tinţe trebuie aprofundate, iar 

de o experienţă ca aceea a lui 

Toma fi ecare dintre noi avem 

nevoie. Avem nevoie de o în-tâl-

nire cu Domnul Iisus Hristos. 

Zbuciumul nostru de a căuta, 

de a întări credinţa în sufl et, 

întâi de toate ar trebui să ne 

facă să ne aplecăm mai serios 

asupra cercetării Sfi ntelor Scrip-

turi, pentru că, în Sfânta Scrip-

tură, ne întâlnim cu cuvintele 

Domnului nostru Iisus Hris-

tos. Sfântul Apostol Pavel spu-

ne în a doua Epistolă către Co-

rinteni că „dacă Sfânta Evan-

ghelie rămâne încă necunos-

cută, e pentru cei pierduţi, în 

care dumnezeul veacului aces-

tuia – adică diavolul – a întu-

necat minţile necredincioşilor 

ca să nu le lumineze lumina 

Evangheliei Domnului Iisus 

Hristos" (2 Corinteni 4,12).

Deci zbuciumul nostru po-

zitiv, căutarea noastră, ar tre-

bui, întâi de toate să ne facă 

să citim mai des Scripturile. 

Măcar câte un capitol din Sfân-

ta Scriptură să citim în fi eca-

re seară. Vom zice că nu avem 

destul timp. Dacă nu ne uităm 

deloc la televizor, hai să zicem 

că nu citim nici un capitol din 

Sfânta Scriptură; dar atâta vre-

me cât mai avem timp pentru 

televizor, trebuie să ne facem 

timp pentru citirea Scripturi-

lor. Iată ce vom găsi în Sfânta 

Scriptură, în cartea dreptului 

Iov, referitor la întărirea cre-

dinţei noastre: „Dar ia întrea-

bă dobitoacele şi te vor învă-

ţa, şi păsările cerului şi te vor 

lămuri; sau vorbeşte cu pă-

mântul şi-ţi va da învăţătură 

şi peştii mării îţi vor istorisi cu 

de-amănuntul. Cine nu cunoaş-

te din toate acestea că mâna 

Domnului a făcut aceste lu-

cruri?" (Iov 12, 7-9). Poate că 

şi dreptul Iov s-a zbuciumat 

până L-a afl at pe Dumnezeu. 

Poate nu ca Toma dar în alt fel 

cu siguranţă. De la creatură 

ajungem la Creator. Nelinişti-

le noastre existenţiale încep 

să-şi găsească rezolvarea.

Apoi, iubiţi fraţi şi surori, 

pe lângă această cunoaştere a 

lui Dumnezeu din Sfânta Scrip-

tură, pe lângă zbuciumul de a 

ne aprofunda credinţa mai es-

te o altă cale prin care ne pu-

tem întări credinţa. Este vor-

ba despre cercetarea bisericii. 

Toma şi-a rezolvat problema 

lui sufl etească şi îndoiala lui 

în credinţă la biserică, nu în 

altă parte. Pe de o parte, cre-

dinţa noastră este un dar al lui 

Dumnezeu, iar pe de altă par-

te este rodul frământărilor şi 

căutărilor noastre. Cel mai ma-

re istoric al religiilor, român de 

origine, Mircea Eliade, zice aşa 

că „de la născare, omul are în 

sufl et simţământul sacrului, a-

re credinţa. Trebuie doar ca 

acest simţământ să şi-l culti-

ve, pentru că altfel rămâne un 

infi rm."

Pe de altă parte, locul un-

de îşi întăreşte credinţa şi se 

întâlneşte cu Dumnezeu este 

biserica. Lucrul acesta îl afl ăm 

chiar din Evanghelia ce s-a ci-

tit astăzi, la sărbătoarea 

noas-tră. Din Evanghelia du-

pă Ioan afl ăm că Toma, care 

n-a fost în ziua de Paşti împre-

ună cu ceilalţi şi a zis că nu 

va crede de nu va pipăi el coas-

ta lui Hristos, iată ce a făcut: 

„După opt zile, ucenicii Lui 

erau iarăşi înăuntru, şi Toma 

împreună cu ei... Erau înăun-

tru în Foişorul cel de sus, pri-

ma biserică din Ierusalim, un-

de s-a instituit Sfânta Litur-

ghie, unde a avut loc Cina cea 

de Taină. Acolo, apostolii Dom-

nului Iisus stăruiau în rugă-

ciuni împreună cu Maica Dom-

nului şi cu ceilalţi credincioşi. 

Ucenicii erau adunaţi pentru 

Sfânta Liturghie. – ...Şi a ve-

nit Iisus, uşile fi ind încuiate, 

şi a stat în mijloc şi a zis: Pa-

ce vouă! Apoi a zis lui Toma: 

Adu degetul tău încoace şi vezi 

mâinile Mele şi adu mâna ta 

şi o pune în coasta Mea şi nu 

fi  necredincios, ci credincios. 

A răspuns Toma şi 1-a zis: 

Domnul meu şi Dumnezeul 

meu!" (Ioan 20, 26).

Iată că, pe lângă multele lu-

cruri pe care le ştia el din Sfi n-

tele Scripturi şi din cuvintele 

Domnului Iisus Hristos, care 

a predicat timp de trei ani şi 

jumătate, participarea la Sfân-

ta Liturghie i-a spulberat toa-

te îndoielile, pentru că acolo 

L-a întâlnit pe Domnul nostru 

Iisus Hristos. E importantă cer-

cetarea bisericii.

Mai anii trecuţi, în Grecia, 

trăia un anume domn liber cu-

getător, pe care îl chema Cos-

tas. Mai sunt şi alţii, însă în 

România nu-şi scot tare corni-

ţele. Va veni vremea când vor 

apărea şi oameni care ÎI nea-

gă pe Dumnezeu. Acest domn 

Costas, de sărbătoarea Sfi nte-

lor Paşti, s-a dus şi el la ţară, 

la neamurile sale. Toţi erau 

pregătiţi să meargă la biseri-

că. În Sâmbăta Paştilor, din în-

tâmplare, s-a întâlnit pe drum 

cu părintele din sat. Era un 

preot foarte bun, bătrân şi cre-

dincios. Cum Costas era liber 

cugetător şi avea oroare faţă 

de biserică şi faţă de preot şi 

de slujbe, când părintele l-a 

salutat nu a vrut să-i răspun-

dă. Părintele i-a zis că îl aş-

teaptă la biserică în ziua de 

Paşti, dar el s-a făcut că nu-l 

aude. Totuşi, când toţi cei din 

casa rudeniilor sale s-au dus 

la biserică, fi indu-i jenă să ră-

mână singur acasă, s-a dus şi 

el la slujbă. În momentul în 

care părintele a ieşit cu poti-

rul în mână să cuminece oa-

menii şi a zis: „Cu frică de 

Dumnezeu, cu credinţă şi cu 

dragoste să vă apropiaţi", Cos-

tas a văzut că în potir se afl a 

un copil preafrumos, din piep-

tul căruia curgea sânge. Atunci 

a căzut în genunchi şi a zis: 

Cred, Doamne, şi eu, aşa cum 

a crezut Toma. Dumnezeu a 

făcut o minune cu el pentru 

că a devenit unul dintre cei 

mai serioşi credincioşi şi a bi-

nevestit şi altora că nu e bine 

să se împotrivească lui Dum-

nezeu şi că viaţa adevărată nu 

poate fi  trăită fără credinţă în 

Dumnezeu, în Domnul Iisus 

Hristos, în Sfi ntele Taine. 

Chiar dacă nu face Dumnezeu 

cu fi ecare dintre noi o minu-

ne vădită, una tainică, sufl e-

tească, tot o face, dacă noi 

avem zbuciumul cercetării. 

Atunci când ne-a creat Dum-

nezeu la începuturi, ne-a fă-

cut oameni liberi, dându-ne o 

atât de mare libertate încât pu-

tem fi  necredincioşi, putem 

să-L negăm pe Dumnezeu Cel 

ce ne-a creat. Dar, dacă sufl e-

tul nostru este zbuciumat să 

afl e adevărul, dacă ÎI doreşte 

pe Dumnezeu, întâi din Sfi n-

tele Scripturi, din citirea cărţi-

lor duhovniceşti şi a cărţilor 

bune, ne catehizăm, iar apoi, 

din participarea la Sfânta Li-

turghie, cu spovedanie şi cu-

minecare cât mai deasă, ne în-

tâlnim cu Dumnezeu.

Încheierea cuvântului de 

bucurie pe care vi l-am trans-

mis astăzi, ar fi  tot din Evan-

ghelia sărbătorii de astăzi: „A 

răspuns Toma şi a zis: Dom-

nul meu şi Dumnezeul meu! 

Iisus i-a zis: Pentru că M-ai 

văzut, ai crezut. Fericiţi cei 

ce n-au văzut şi au crezut! 

Deci şi alte multe minuni a 

făcut Iisus înaintea ucenici-

lor Săi, care nu sunt scrise în 

cartea aceasta. Iar acestea 

s-au scris ca să credeţi că Ii-

sus este Hristosul, Fiul lui 

Dumnezeu şi, crezând, să 

aveţi viaţă în numele Lui" 

(Ioan 20, 28-31).

Crezând, să aveţi puterea 

de a depăşi toate greutăţile şi 

necazurile care nu lipsesc în 

această viaţă omenească. Hris-

tos a înviat!

Nevinovata îndoială a lui Toma
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SUDOKU

PROGRAM CINEMA

Cinema „Florin Piersic”
Robin Crusoe 3D
S, D: 11:30

Toate drumurile duc la Roma
Zilnic: 14:00

Căpitanul America: Război Civil 
3D
Zilnic: 17Ș00, 20:00; 23:00

Cinema Victoria
03 Bypass
Ma: 15:15; D, Mi: 17:30; S: 
20:00; V, L: 22:30

Comunitatea
L: 15:00; J: 17:30; V, Ma: 20:00; 
Mi: 23:00

Toate drumurile duc la Roma
V, Ma: 17:30; D, L, Mi: 20:00

Ma ma
V: 15:00; S: 17:30; Ma: 22:30

Slăbănoaga de sora-mea
S, Mi: 15:00; D: 22:30

Chic!
J: 15:00; L: 17:30; S: 22:30

Robinson Crusoe
V, S: 13:00

Cinema City Polus
Zootopia 3D dubbed
V, L – J 14:30; S – D 12:10, 14:30

Captain America:Civil war 3D
V, L – J 13:30, 15:00, 16:30, 
18:00, 19:30, 21:00, 22:30; S – D 
12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 
18:00, 19:30, 21:00, 22:30

Risen 2D
V – J 21:30

Robinson Crusoe 3D dublat
V, L – J 13:10, 15:10; S – D 11:10, 
13:10, 15:10

Eddie the Eagle 2D
V – J 14:50

The Jungle book 3D
V – J 16:50, 20:50

Kung Fu Panda 3 3Ddub

S – D 11:20

Batman vs Superman:Dawn of 
justice 3D
V – Ma 17:10, 20:10; Mi – J 17:10

The Jungle book 3D dubbed
V, L – J 14:00, 16:15, 18:30; S – D 
11:40, 14:00, 16:15, 18:30

The boss 2D
V – J 19:10, 21:20

Criminal 2D
V – J 16:50, 19:10

The Huntsman: Winter's war 3D
V, L – J 17:20, 19:40, 22:00; S – D 
12:20, 17:20, 19:40, 22:00

Sheep and wolves 3D dubbed
V, L – J 13:00, 15:00; S – D 11:00, 
13:00, 15:00

Bastille day 2D
V, L – J 14:00, 16:00, 18:00, 
20:00, 22:10; S – D 12:00, 14:00, 
16:00, 18:00, 20:00, 22:10

Mother's Day 2D
Mi – J 20:10

Cinema City Iulius
Zootopia 3D dubbed
V, L – J 13:20, 15:40; S – D 11:10, 
13:20, 15:40

Captain America:Civil war 3D
V, L – J 13:00, 14:30, 16:00, 
17:30, 19:00, 20:30, 22:00; S – D 
11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 
17:30, 19:00, 20:30, 22:00

Risen 2D
V – J 18:50, 21:10

Robinson Crusoe 2D dubbed
S – D 11:30

Robinson Crusoe 3D dublat
V, L – J 13:10, 15:10; S – D 11:00, 
13:10, 15:10

The Jungle book 3D
V, L – J 15:00, 20:00, 22:10; S – D 
12:40, 15:00, 20:00, 22:10

Kung Fu Panda 3 3Ddub
V, L – J 14:10; S – D 12:30, 14:10

Batman vs Superman:Dawn of 
justice 3D
V – J 13:40, 16:30

10 Cloverfield Lane 2D
V – J 19:10

The Jungle book 3D dubbed
V, L – J 13:15, 15:30, 17:50; S – D 
11:00, 13:15, 15:30, 17:50

My big fat greek wedding 2 2D
V – J 16:50, 21:30

Barbie: Spy squad 2D dubbed
V – J 13:30, 15:10

The boss 2D
V – Ma 16:40, 19:30, 21:40; Mi – 
J 16:40, 19:30

Criminal 2D
V – Ma 17:10, 19:40, 22:00; Mi – 
J 17:10, 22:00

Mr. Right 2D
V – J 17:50, 19:50, 21:50

The Huntsman: Winter's war 3D
V, L – Ma 17:10, 19:30, 22:00; S – 
D 11:10, 17:10, 19:30, 22:00; Mi 
– J 17:10, 19:30, 22:10

Sheep and wolves 3D dubbed
V, L – J 14:40; S – D 11:10, 14:40

Bastille day 2D
V, L – J 16:20, 18:20, 20:20, 
22:20; S – D 12:10, 16:20, 18:20, 
20:20, 22:20

A Hologram for the King 2D
Mi – J 21:40

Mother's Day 2D
Mi – J 19:40

DEZLEGAREA INTEGRAMEI DIN NUMĂRUL TRECUT
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Regretăm dispariţia celui care a fost

Prof. Dr. Ing. IOAN HAŞ

dascăl dedicat și director Staţiunea de 
Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda.

Cercetator de mare valoare și salvatorul raselor 
autohtone de porci Mangaliţa și Bazna.

Sincere condoleanţe familiei îndoliate.

Familia Tătăran Ioan şi Carmen din Maramureş.

CONDOLEANŢE

Cabinet veterinar

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

IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

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

Zorilor, Bună-Ziua, 
Gheorgheni, Grigorescu.

Exclus agenţii.
Aşteptăm oferte la tel. 

0727-477.173.

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

Gheorgheni sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0740-607307.

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

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

Preţ 62.000 euro negociabil. 
Exclus agenţii.

Telefon 0743-075605.

CASE/CABANE

Vând vilă în Gura Râului 

jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 

direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

¤ P.F. vând casă cu grădină de 
2200 mp, aproape de băi, în lo-
calitatea Cojocna. preţ negociabil. 
Inf. suplimentare la tel. 
0752-768446. (1.7)

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

TERENURI

¤ Vând teren de 58000 mp, în 
cart. Iris, str. Giuseppe Verdi, ac-
ces de pe str. Oașului, prin livadă, 
drum pietruit, se poate circula fă-
ră probleme până în faţa terenu-
lui, zonă de case, terern compact, 
preţ 8 euro/mp. Tel. 
0744-653097. (3.7)

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

P.F. vând TEREN pentru 

construcţii în Şelimbăr, jud. 

Sibiu, lângă motelul Dracula, 

intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 

24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

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

P.F. vând 1145 mp de teren 

intravilan cu C.F. la Rudar, la 

200 m de str. D.D. Rosca, 

front la drum de servitute 

36,6 m. Terenul este plan, 

situat într-o poiană.

Informaţii la tel. 

0753-222 759.

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

Vând TEREN

în supr. de 3000 mp, 

în Floreşti, zona RAR.

Informaţii la tel. 

0740-107062.

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

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ Familie responsabilă, cu copil, că-
utăm chirie decentă în Cluj-Napoca, 
ne oferim ajutorul în întreţinere, în-
grijim imobilul unor persoane ple-
cate în străinatate, sau alte varian-
te. Tel. 0753-226079. (1.7)

TERENURI

¤ P.F. cumpăr teren agricol, pășu-
ne, în judeţele Cluj, Alba, Bistriţa. 
Aștept telefoane la 0740-876853. 
(1.7)

¤ Caut pentru închiriere teren, cur-
te, grădină, livadă, cu supr. minimă 
de 300 mp, pentru a adăposti tem-
porar niște câini. Ofer 300 RON ne-
gociabili/lună, oriunde în jud. Cluj, 

în apropiere de mijloacele de trans-
port. Tel. 0741-455348. (2.7)

SCHIMBURI

P.F. schimb casă cu 2 camere, 

bucătărie, cu teren, supr. 

totală 2500 mp, în com. 

Tureni, cu apartament 

în Cluj-Napoca.

Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0751-760639.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut loc de muncă în birotică 
ca secretară sau inspector ssm. 
Aștept răspuns la tel. 
0748-945449. (2.7)

¤ Angajăm STIVUITORIST și MA-
NIPULANT deșeuri periculoase la 
sediul din Cluj-Napoca, cautăm 
persoană serioasă și rezistentă la 
efort fi zic. C.V.-urile pe email 
hr-ro@srcl.com, tel. contact 
0722-424000. (Stericycle) (4.4*)

¤ Societate de construcţii din Bra-
șov angajează tâmplari și dul-
gheri experimentaţi pentru mon-
taj în Franţa. Informaţii la tel: 
0727-887863 (9.10*)

¤ Societate de construcţii din 
Braşov angajează tâmplari şi 
dulgheri experimentaţi pentru 
montaj în Franţa. Informaţii la 
tel: 0727-887863 (9.10*)
¤ Căutăm FEMEIE DE SERVICIU 
(menaj). Inf. suplimentare la tel. 
0752-134356.

¤ Caut de lucru ca ŞOFER, expe-
rienţă 18 ani (şi pe comunitate), 
cat. B şi C, cunoscător al lb. ger-
mane şi engleze. Rog şi ofer seri-
ozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314.
¤ Caut de lucru în domeniul la-
borator-cofetarie sau la bucătă-
rie, deţin diplomă de califi care în 
aceste domenii. Ofer şi rog serio-
zitate. Aştept oferte la tel. 
0757-746700.
¤ Tânără, caut loc de muncă 
part-time, în domeniul contabilita-
te primară, cunoștinţe WINMEN-
TOR. Sunaţi la tel. 0745-430079.

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

SERVICII

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

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

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

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

MATRIMONIALE

¤ Aș dori să cunosc perechea 
mea: zodia berbec, taur, capri-
corn, din anii 1964-1965-1967-1
972-1973-1974-1975, cu loc de 
întâlnire. Eu, născută în anul 
1971, blondă. Aștept răspuns la 
tel. 0748-945449. (2.7)

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

¤ Vând motoretă marca ”Activ”, 
cum motor de 49 cmc, în patru 
timpi, patru viteze, pornire la pe-
dală și automatizată, sisteme de 
alarmă, dispozitiv antifurt. Inf. la 
telefon 0723-064864. (1.7)

¤ Vând motoscuter cu mici defec-
ţiuni. Preţ negociabil. Informaţii 
suplimentare la tel. 
0741-028813. (1.7)

¤ Cumpăr ARO 10, 4x4, în stare 
de funcţionare. Aștept oferte la 
tel. 0740-876853. (4.7)

¤ Dorești să-ţi achiziţionezi un 
autoturism nou? Îţi ofer un ti-
chet RABLA ca avans de 1000 
Euro, iar pentru mine ai o obli-
gaţie minoră de 550 Euro. Rog 
seriozitate. Sunaţi la tel. 
0743-330440. (4.7)

¤ Vând actele pentru tichet RABLA, 

unie persoane care dorește să achi-
ziţioneze un autoturism, preţ 1000 
RON. Sunaţi la tel. 0758-311020 
sau 0264-432680. (7.7)

PIESE AUTO

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

UZ CASNIC

¤ Vând sobă teracotă, tip cismă, 
pe șapte rânduri, nedemontabilă, 
material fontă. Informaţii supli-
mentare la 0722-515094. (1.7)

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

ELECTRO

¤ Vând pick-up și discuri cu muzi-
că populară, aparat foto SMENA, 
mașină de scris BRILIAN CON-
FORT, acordeon TIMIS. Inf. la tel 
0757-538753. (1.7)

¤ Vând URGENT 30 casete video 
și 50 casete muzicale, preţ nego-
ciabil. Inf. la tel. 0264-591965. 
(4.7)

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

MOBILIER

¤ Vând 4 scaune tip “Bobâlna”, în 
perfectă stare și masă de 12 exten-
sibilă de persoane. Inf. suplimenta-
re la tel. 0164-557665. (4.7)

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

MEDICALE

¤ Vând aparat magnetoterapeu-
tic I-TECH Medical Division nou, în 
stare perfectă de funcţionare, util 
în diverse afecţiunil, dispune de 
carte tehnică și factură de cumpă-
rare. Informaţii suplimentare la 
tel. 0751-537905. (4.7)

DIVERSE

¤ Vând coniac de 47° din stoc și 
ţuică din pulpă de prune de 53°, 
preţ 30 RON, respectiv 25 RON. 
Sunaţi la tel. 0264-591965. (4.7)

¤ Vând gete nr. 46. Inf. suplimen-
tare la tel. 0164-557665. (4.7)

¤ Vând cort de două persoane, 
cu sac de dormit, culoare albas-
tră, preţ negociabil. Inf. suplimen-
tare la tel. 0264-591965. (4.7)

¤ Vând centrifugă de scos miere, 
stare bună. Preţ negociabil. Inf. la 
tel. 0749-255139. (8.10)

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

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

COLECŢIONARI

¤ Vând mini colecţie de poze alb/
negru, cu actori, stre bună. Aștept 
oferte serioase. Sunaţi la tel. 
0749-174082. (1.7)

¤ Cumpăr suporţi de pahare din 
carton (biscuiţi) de bere, suc, a-
pă, de preferat mărci de bere ro-
mânești, rog oferte serioase. Inf. 
la tel. 0749-174082 (1.7)

¤ Cumpăr colecţie de poze vechi, 
insigne românești, fanioane, fot-
baliști, medalii, decoraţii, fotogra-
fi i, cer și ofer seriozitate. Aștept 
oferte serioase. Sunaţi la tel. 
0749-174082. (1.7)

LICITAŢII

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administraţia Judeţeană a Fi-
nanţelor Publice Cluj-Napoca, 
Serviciul Fiscal Municipal Gherla, 
cu sediul în Gherla, str. Arme-
nească, nr. 63, vinde la licitaţie 
publică în data de 20.05.2016, 
ora 10.00, bunurile imobile con-
stând în: Construcţii, în sumă de 
9.000 lei, bunuri proprietate a 
debitorului SC Mixtric Prodcom 
SRL. Informaţii suplimentare la 
sediul SFM Gherla, str. Armeneas-
că, nr. 63, camera 28, telefon 
0264.243037 sau accesând pagi-
na de internet a ANAF, www.
anaf.ro – anunţuri – vânzarea 
prin licitaţie a bunurilor seches-
trate.

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administraţia Judeţeană a Fi-

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.

nanţelor Publice Cluj-Napoca, 
Serviciul Fiscal Municipal Gherla, 
cu sediul în Gherla, str. Arme-
nească, nr. 63, vinde la licitaţie 
publică în data de 20.05.2016, 
ora 10.00, bunurile imobile con-
stând în: Teren construit și liber 
de construcţii, în sumă de 28.700 
lei, bunuri proprietate a debitoru-
lui SC Littoria SRL. Informaţii su-
plimentare la sediul SFM Gherla, 
str. Armenească, nr. 63, camera 
28, telefon 0264.243037 sau ac-
cesând pagina de internet a 
ANAF, www.anaf.ro – anunţuri – 
vânzarea prin licitaţie a bunurilor 
sechestrate.

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administraţia Judeţeană a Fi-
nanţelor Publice Cluj-Napoca, 
Serviciul Fiscal Municipal Gherla, 
cu sediul în Gherla, str. Arme-
nească, nr. 63, vinde la licitaţie 
publică în data de 20.05.2016, 
ora 10.00, bunurile mobile con-
stând în: 2 Turbine eoliane, în su-
mă de 4.339.244 lei, bunuri pro-
prietate a debitoarei BNP Chis 
Mihaela Liliana. Informaţii supli-
mentare la sediul SFM Gherla, str. 
Armenească, nr. 63, camera 28, 
telefon 0264.243037 sau acce-
sând pagina de internet a ANAF, 
www.anaf.ro – anunţuri – vânza-
rea prin licitaţie a bunurilor se-
chestrate.

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administraţia Judeţeană a Fi-
nanţelor Publice Cluj-Napoca, 
Serviciul Fiscal Municipal Gherla, 
cu sediul în Gherla, str. Arme-
nească, nr. 63, vinde la licitaţie 
publică în data de 20.05.2016, 
ora 10.00, bunurile mobile: Auto-
turism Volksswagen – 1993, su-
ma de 1.000 lei; Autoutilitară Re-
nault – an 2000, suma de 2.500 
lei, bunuri proprietate a debitoru-
lui SC Patena Construct SRL. Infor-
maţii suplimentare la sediul SFM 
Gherla, str. Armenească, nr. 63, 
camera 28, telefon 0264.243037 
sau accesând pagina de internet 
a ANAF, www.anaf.ro – anunţuri 
– vânzarea prin licitaţie a bunuri-
lor sechestrate.

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administraţia Judeţeană a Fi-
nanţelor Publice Cluj-Napoca, 
Serviciul Fiscal Municipal Gherla, 
cu sediul în Gherla, str. Arme-
nească, nr. 63, vinde la licitaţie 

publică în data de 20.05.2016, 
ora 10.00, bunurile mobile con-
stând în: Autotractor Man – an 
2005, în sumă de 25.500 lei, bun 
proprietate a debitorului SC Fo-
dor Curier European SRL. Infor-
maţii suplimentare la sediul SFM 
Gherla, str. Armenească, nr. 63, 
camera 28, telefon 0264.243037 
sau accesând pagina de internet 
a ANAF, www.anaf.ro – anunţuri 
– vânzarea prin licitaţie a bunuri-
lor sechestrate.

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administraţia Judeţeană a Fi-
nanţelor Publice Cluj-Napoca, 
Serviciul Fiscal Municipal Gherla, 
cu sediul în Gherla, str. Arme-
nească, nr. 63, vinde la licitaţie 
publică în data de 20.05.2016, 
ora 10.00, bunurile mobile con-
stând în: Autoturism Dacia Logan 
– an 2006, în sumă de 4.000 lei; 
Autoutilitară Dacia Logan – an 
2008, în sumă de 4.500 lei, bu-
nuri proprietate a debitorului SC 
Fabymar Impex SRL. Informaţii 
suplimentare la sediul SFM Gher-
la, str. Armenească, nr. 63, came-
ra 28, telefon 0264.243037 sau 
accesând pagina de internet a 
ANAF, www.anaf.ro – anunţuri – 
vânzarea prin licitaţie a bunurilor 
sechestrate.

PIERDERI

¤ OPREAN PRODSERV S.R.L. cu 
sediul în Cluj-Napoca, str. Primă-
verii, nr. 8, bl. S1, ap. 130, jud. 
Cluj, J12/4892/1992, C.U.I. 
2894900, declar pierdut certifi cat 
constatator emis pentru punctul 
de lucru. Se declară nul. (1.1)

S.C. HSH CONSULTING S.R.L., cu 
sediul în Cluj-Napoca, str. Iuliu 
Maniu (fosta 6 Martie) nr. 35, ap. 
2, având C.U.I. RO16458013, nr. 
de înregistrare J12/1979/2004 
declar pierdut certifi catul consta-
tator nr. 26823/29.03.2010 emis 
de ORC Cluj. Îl declar nul. (1.1)

¤ Pierdut carent de student nu-
mele MAN VLAD ALEXANDRU, eli-
berat de Universitatea Tehnică 
din Cluj-Napoca. Îl de clar nul. 
(1.1)
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

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

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

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

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

ceea ce trebuie sa faci.

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

realizaraile dumneavoastra.

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

Keep your image clean!

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

09.05.2015 – Închiderea circulaţiei autovehiculelor în zona 
centrală a municipiului Turda

Pentru desfășurarea în siguranţă a manifestărilor prilejuite 
de proclamarea independenţei de stat a României, Victoria 
Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de al Doilea Război Mondial 
şi Ziua Europei ce vor avea loc la Monumentul Eroilor din 
faţa Catedralei Ortodoxe din municipiul Turda,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TURDA anunţă închiderea 
circulaţiei autovehiculelor în zona centrală a municipiului, 
în data de 9 mai 2016, între orele 09:30-11:15, în 
intersecţiile:

-  str. Bucovinei cu str. A. Mureșan pentru a interzice 
accesul pe str. A Mureșan;

-  intersecţia str.Libertăţii cu str. Dr. Ioan Raţiu pentru a 
interzice accesul pe str.Libertăţii cu excepţia riveranilor;

-  intersecţia Piaţa Republicii cu strada George Coșbuc, 
lăsând liberă circulaţia pe strada George Coșbuc;

-  intersecţia Piaţa Republicii cu strada Șuluţiu, lăsând 
liberă circulaţia pe strada Șuluţiu;

-  pe str. P-ţa 1 Decembrie 1918 în zona BCR se va închide 
circulaţia spre P-ţa Republicii, lăsând liberă circulaţia 
în sensul giratoriu din faţa BCR.

Circulaţia autovehiculelor va fi  deviată pe direcţia Câmpia 
Turzii – Cluj Napoca pe str. Dr. I. Raţiu, iar pe direcţia Cluj 
Napoca – Câmpia Turzii pe str. General Dragalina.

Autobuzele de transport local de călători vor circula:
►  din Turda Nouă spre cartierul Oprişani, liniile 10, 12, 

13 și 18 – care intră în zona industrială vor trece prin 
staţia temporară din zona centrală situată în zona 
cinematografului „FOX“ (str. Castanilor nr. 1) după 
care vor trece pe la Spitalul Municipal, pe str. Horea, 
și str. Dragalina, P-ţa Romană spre Oprișani, respectiv 
zona industrială având alte trei staţii temporare pe:
-  str. Horea între intersecţia cu străzile Bariţiu și G-ral 

Dragalina (lângă C.N.M.V);
-  str. Gen. Dragalina nr. 105, lângă intersecţia str. 

Gen. Dragalina + str. Vasile Alecsandri;
-  str. General Dragalina nr. 1, în faţa blocului S1, 

scara III (lângă Poliţie);

►  din cartierul Oprişani spre Turda Nouă pe str. Dr. I. 
Raţiu având pe această stradă staţii temporare la:
-  nr. 26, în faţa Căminului Militar de Garnizoană Turda;
-  nr.66, vis-a-vis de Gradiniţa cu program prelungit”Dr. 

Ioan Raţiu”;
-  nr.110, în dreptul S.C.”OPEN DOR.

Autobuzele care urca în cartierul Băi vor opri într-o staţie 
temporară situată la adresa str. Avram Iancu, la nr. 5, în 
faţa magazinului de piese auto „Unix“.

ROMÂNIA

Tel: 0264/313160     Fax: 0264/317081
e-mail: primaria@primariaturda.ro, www.primariaturda.ro

CONVOCATOR

Administratorul unic al
TURDAPAN S.A.

cu sediul în Turda, str. Roșiori nr. 1, jud. Cluj, Nr. O.R.C. 
Cluj J12/665/1995, C.U.I. 7212264, convoacă ADUNAREA 
GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR pentru ziua de 30 
mai 2016, pentru orele 10.00, la sediul acesteia, situat în 
Turda, str. Roșiorii nr. 1, jud. Cluj, pentru toţi acţionarii 
înscriși în registrul acţionarilor la fi nele zilei de 23 mai 2016, 
considerată data de referinţă.

În caz de neîndeplinire a condiţiilor de validitate ședinţa 
AGOA, menţionată mai sus, se va ţine la data de 31 mai 
2016, în același loc și la aceeași oră cu următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea raportului comisiei de cenzori.
2.  Aprobarea raportului de activitate a administratorului 

unic.
3. Aprobarea situaţiilor fi nanciare anuale.
4. Aprobarea descărcării de gestiune.
5.  Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 

2016.
6. Aprobarea programului de activitate pe anul 2016.
7. Aprobarea destinaţiei profi tului aferent anului 2015.

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual 
sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social au dreptul: 
(1) de a introduce puncte pe ordinea de zi (în maxim 15 
zile de la publicarea convocatorului), cu condiţia ca fi ecare 
punct să fi e însoţit de o justifi care sau de un proiect de 
hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală; (2) 
de a prezenta proiecte de hotărâre cu privire la punctele 
de pe ordinea de zi sau propuse spre a fi  incluse pe ordinea 
de zi. Acţionarii au dreptul de a adresa întrebări cu privire 
la punctele de pe ordinea de zi și de a primi răspuns.

Accesul acţionarilor în sala de ședinţa se va face doar 
pentru persoanele care au calitatea de acţionar la data de 
referinţă, astfel: în cazul acţionarilor persoane fi zice pe baza 
actului de identitate, iar în cazul acţionarilor persoane 
juridice și al acţionarilor reprezentaţi de alte persoane, pe 
baza împuternicirii data persoanelor fi zice sau juridice ce 
le reprezintă, în condiţiile legii.

Reprezentarea acţionarilor în ședinţele menţionate mai 
sus se poate face și prin alte persoane decât prin acţionari, 
pe bază de procura specială, potrivit reglementarilor Legii 
nr.31/1990 cu modifi cările și completările ulterioare, 
art.125. Reprezentanţii au aceleași drepturi ca și acţionarii 
pe care-i reprezintă. Începând cu data de 30 aprilie 2016 
pot fi  solicitate formularele de reprezentare (procurile) de 
la sediul societăţii. Acţionarii pot solicita direct sau prin 
adresa scrisă să le fi e trimis formularul special de reprezentare. 
Sub condiţia respectării formularului special de procura, 
acţionarii își pot desemna reprezentaţii și prin mijloace 
electronice sub condiţia posibilităţii de certifi care legală a 
identităţii acestora. Toate procurile de reprezentare vor fi  
depuse la sediul societăţii, în original, cu 48 de ore înainte 
de data stabilită pentru prima convocare. Procurile înregistrate 
după aceasta dat nu sunt luate în considerare.

Acţionarii care doresc pot vota prin corespondenţă, sub 
condiţia ca acest mijloc să permită identifi carea clară a 
acţionarului și a opţiunii sale de vot și sub condiţia ca, 
comunicarea să ajungă în posesia societăţi cu cel puţin o 
zi lucrătoare înainte de data ședinţei.

Toate drepturile acţionarilor și obligaţiile corelative 
acestora se pot exercita sau cere doar în limitele arătate 
de Legea nr.31/1990, cu modifi cările la zi.

Textul documentelor de şedinţa precum şi orice informaţii 
suplimentare pe tema prezenţei convocări se pot obţine 
la sediul societăţii sau la ţel. 0264.315.124. Acţionarii pot 
cere în scris să li se elibereze copii după documentele de 
şedinţă.

Informaţiile prevăzute de lege pot fi  găsite şi pe http://
turdapan.wordpress.com/, iar notifi cările electronice pot 
fi  adresate pe adresa turdapan@gmail.com, sub condiţia 
posibilităţii identifi cării legale a acţionarului.

ADMINISTRATOR UNIC
Ing. Corpodean Dorel

ANUNŢ DE MEDIU

Agenţia pentru protecţia Mediului Cluj anunţă publicul 
interesat despre decizia etapei de încadrare, conform HG 
1076/2004, că planul „Elaborare PUZ pentru construire 
(ansamblu cu funcţiuni mixte rezidenţial, comerţ, şi servicii) 
conform PUG aprobat cu HCL 493/2014, prin renunţare la 
PUZ aprobat cu HCL cnf PUZ/PUD aprobat cu HCL 463/2007“, 
propus a fi  amplasat în Cluj-Napoca, str. Anton Pann, 
nr.14-16, titular S.C. SDC Imobiliare S.R.L., nu necesită 
evaluare de mediu, urmând a fi  supus procedurii de adoptare 
fără aviz de mediu, având în vedere că planul propus 
integrează respectarea consideraţiilor 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. 0264-410720, fax 0264-410716, e-mail: 
offi ce@apmcj.anpm.ro în zilele de luni, între orele 
9.00-16.30, 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.

LICITAȚIE PUBLICĂ

Primaria Orasului Huedin organizeaza licitatie publica 
deschisa, la data de 24.05.2016 ora 11.00, pentru inchirierea 
in conditiile legii, a imobilului teren domeniu public 
reprezentand curte interioara partial acoperita compusa 
dintr-un „gang” (loc de trecere afl at sub o constructie) in 
suprafata de 12 mp, cu acees direct de pe str. P-ta. Republicii 
nr. 27, Huedin, jud. Cluj, in vederea amenajarii unui spatiu 
comercial, potrivit HCL nr. 44/26.04.2016.

Lictatia va avea loc la sediul Primariei Orasului Huedin 
in sala de sedinta.

Detalii se pot obtine la sediul Primariei Huedin – tel : 
0264351548.
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Gareth Bale 
l-a eclipsat total pe 
Cristiano Ronaldo
Presa europeană titrează că 
fotbalistul galez, Gareth Bale, a 
fost cel mai bun jucător al echi-
pei Real Madrid în victoria de 
miercuri seară, cu Manchester 
City, scor 1-0, în semifi nalele 
Ligii Campionilor. Finala 
Atletico Madrid-Real Madrid se 
va juca pe 28 mai, la Milano. 
“Galezul Gareth Bale o duce pe 
Real Madrid pe drumul către al 
11-lea trofeu de Liga 
Campionilor. Se anunţă un der-
by fi erbinte cu Ateltico Madrid. 
Cristiano Ronaldo a fost eclip-
sat total de Gareth Bale”, au 
scris nemţii de la Bild.
Francezii au scris că Gareth Bale 
a fost cel care a preluat frâiele 
Realului. “Real Madrid își va în-
tâlni vecina din oraș, pe 
Atletico Madrid, echipă pe care 
a mai învins-o și în fi nala din 
2014. Cu un Cristiano Ronaldo 
absent, Gareth Bale a preluat 
frâiele Realului și a creat faza 
din care s-a marcat golul”, au 
titrat francezii de la L'Equipe. 
ESPN a scris despre galez că a 
fost cel mai bun atacant de pe 
teren. “Bale a arătat calea, a 
fost cel mai bun atacant de pe 
teren. Real Madrid a fost mai 
puternică și mai periculoasă în 
ambele jocuri. Pentru Atletico 
Madrid, se anunţă o revanșă 
după fi nala pierdută în 2014”, 
a arătat ESPN.

Steaua a înregistrat 
o nouă siglă la OSIM

Steaua a depus săptămâna tre-
cută la OSIM o nouă siglă, un 
cerc galben în care se afl ă o 
stea în opt colţuri, în mijlocul 
căreia se remarcă o cruce roșie, 
iar cu albastru este scris 
"Fotbal Club Steaua", fără cu-
vântul "București", notează 
ProSport. Culorile revendicate 
de către Steaua cu noua siglă 
sunt roșu, galben și albastru. 
Clubul lui Gigi Becali intenţio-
nează să folosească noul logo 
pentru articole de îmbrăcămin-
te, rechizite, articole de biroti-
că, jocuri, decoraţiuni de 
Crăciun, DVD-uri, CD-uri etc. 
Crucea roșie ar putea să le cre-
eze probleme ofi cialilor clubu-
lui. UEFA nu acceptă simboluri 
religioase, iar în trecut Steaua 
a fost obligată să scoată crucea 
de pe autocarul echipei. În 
2008, crucea a apărut pe gule-
rul noilor echipamente de joc 
Nike, însă după consultări cu 
UEFA, clubul a renunţat la acest 
simbol.

Pe scurt

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Băieţii de la U-BT Cluj au 

pierdut primul meci din 

seria de cinci programate 

cu CSM CSU Oradea în 

cadrul semifi nalelor Ligii 

Naţionale de Baschet. În 

această seară, are loc al 

doilea meci.

Al doilea meci CSM CSU 

Oradea – U-BT Cluj, din cele 

cinci programate în cadrul se-

mifi nalelor se va juca în aceas-

tă seară, de la ora 20.00, la 

Oradea. Se estimează că bas-

chetbaliştii clujeni vor fi  sus-

ţinuţi de aproximativ 150 de 

suporteri. La primul meci, de 

miercuri seara, 100 de supor-

teri clujeni şi-au susţinut echi-

pa în tribunele Sălii Sporturi-

lor Antonio Alexe din Oradea.

Al treilea meci va avea loc 

în 11 mai, în Cluj, la Sala Po-

livalentă. Dacă va fi  necesar, 

meciul al patrulea se va dis-

puta tot la Cluj.

În primul meci din semifi -

nale, U-BT Cluj a pierdut pe 

fi nal în faţa băieţilor de la 

CSM CSU Oradea.

Sportivii clujeni au con-

trolat jocul în cea mai mare 

parte a sa, însă orădenii au 

reuşit de fi ecare dată când di-

ferenţa atingea sau depăşea 

cinci puncte să revină, astfel 

că fi nalul a fost unul pe mu-

chie de cuţit. Cu 3 secunde 

rămase pe tabelă şi 72-71 pen-

tru gazde, Todic a aruncat 

pentru victorie, însă mingea 

sa a refuzat să intre în inel, 

astfel că scorul seriei devine 

1-0 pentru bihoreni. Scorul 

fi nal CSM CSU Oradea – U-BT 

a fost 72-71 (21-23, 15-14, 

19-21, 17-13). Marcatorii CSM 

CSU Oradea au fost: Barnette 

18, Zeno 16, Franklin 10, Paş-

ca 7, Nuhanovic şi Zupan câ-

te 6, Nicolescu 4, Lupusavei 

3, Mandache 2.

Marcel Ţenter, antrenorul 

U-BT Cluj a declarat după 

meciul de miercuri că vineri 

speră la o victorie la Oradea. 

“Nu sunt multe de spus, tre-

buie să felicit echipa Oradi-

ei pentru victorie. Noi trebu-

ie să jucăm mai bine în me-

ciul următor, îmi doresc să 

câştigăm un meci aici, dar 

pentru a face acest lucru tre-

buie să jucăm, detaliile pe 

care le-am stabilit trebuie să 

le facem cu mai mare aten-

ţie. Sper ca vineri să reuşim 

să realizăm toate lucrurile 

pe care ni le-am propus. Nu 

vreau să comentez arbitra-

jul, am făcut o promisiune 

după meciul cu Sibiul şi mă 

voi ţine de ea. Nu contează 

cât timp am condus, am avut 

un avantaj bun, dar am avut 

o perioadă în sfertul al pa-

trulea când nu am reuşit să 

înscriem nişte coşuri care, 

până la urmă, au contat în 

economia jocului. Se întâm-

plă la orice echipă să ai pro-

bleme cu faulturile, am avut 

şi noi, a avut şi Oradea pro-

blema asta, fi ecare echipă 

trebuie să îşi gestioneze si-

tuaţia cât mai bine astfel ca 

să aibă pe fi nal jucătorii cei 

mai efi cienţi, aceasta nu e o 

scuză. Sper să câştigăm vi-

neri, cred că va fi  tot un meci 

echilibrat, pe care sper să îl 

câştigăm”, a declarat antre-

norul clujenilor.

U-BT Cluj întâlneşte astăzi CSM CSU Oradea 
în al doilea meci al semifinalei
Primul meci din cadrul seriei semifinalelor Ligii Naţionale de Baschet a avut loc miercuri seara, la Oradea.

Gabriela DRAGOTĂ
sport@monitorulcj.ro

Dacă echipa mare a 

Universităţii Cluj se afl ă 

la un pas de retrogradare 

în Liga a III-a, la juniori 

lucrurile stau exact pe 

dos. Juniorii „U” Cluj au 

reuşit să ajungă în semifi -

nalele Ligii Elitelor Under 

19, dar aseară drumul fot-

baliştilor clujeni spre câş-

tigarea titlului s-a oprit.

Ieri, la Centrul Naţional de 

Fotbal Mogoşoaia s-au desfă-

şurat semifi nalele competiţi-

ei numărul unu a ţării la ca-

tegoria de vârstă sub 19 ani. 

Ediţia inaugurală a Ligii Eli-

telor U19, la startul căreia s-au 

afl at 24 de cluburi împărţite 

în două serii, se apropie ast-

fel de fi nal.

În prima semifi nală care a 

avut loc ieri după-masă, Ar-

dealul Cluj a învins-o pe Di-

namo cu scorul de 4-2.

În minutul 10, Ardealul a 

deschis scorul prin Mocanu 

care a înscris cu o lovitură 

de cap după o lovitură libe-

ră executată de pe partea 

dreaptă. Un minut mai târ-

ziu, Ardealul a înscris al doi-

lea gol când Roşca a scăpat 

singur cu Eşanu şi a înscris 

cu un şut plasat. În minutul 

33, clujenii au înscris al trei-

lea gol. Cordea a înscris pe 

sub goalkeeper-ul advers în 

situaţie de unu la unu cu 

acesta. În minutul 35, Dina-

mo a înscris primul gol. Cio-

botariu a marcat cu capul du-

pă o lovitură de colţ. La pa-

uză, scorul Dinamo – FC Ar-

dealul a fost 1-3.

În minutul 60, dinamoviş-

tii s-au apropiat la scorul 2-3 

prin Trandafi rescu care a de-

viat în plasă centrarea venită 

din corner. În minutul 90, clu-

jenii au marcat al patrulea gol. 

Preijmerean şutează plasat, la 

colţul lung, din interiorului 

careului.

De la ora 18.30, „U” Cluj 

a jucat împotriva Viitorului 

pentru cel de-al doilea loc în 

fi nală. În minutul 14, scorul 

„U” Cluj – FC Viitorul a fost 

0-1. Cicâldău a fi nalizat exce-

lent pe lângă portar din inte-

riorul careului. În minutul 23, 

Janos de la „U” Cluj înscrie 

cu un şut plasat la vinclu din 

marginea careului şi egalea-

ză. După 90 de minute de joc, 

scorul a fost egal, fi ind nevo-

ie de lovituri de departajare. 

Primii execută cei de la Viito-

rul, prin Dan Panait, care în-

scrie în colţul din dreapta: 0-1. 

Urmează clujenii, care înscriu 

prin Haţiegan, cu un şut pe 

partea lui Tordai: 1-1. Florin 

Coman înscrie pentru Viito-

rul: 1-2. Fodor execută cu fen-

tă: 2-2. Nedelcu trimite pe lân-

gă poartă: 2-2. Manu trimite 

în dreapta, dar Tordai apără: 

2-2. Casap trimite în vinclu: 

2-3. Berci nu ratează de la 

punctul cu var: 3-3. Cicâldău 

înscrie cu emoţii: 2-3. Janos 

execută plasat şi Tordai res-

pinge: 2-3. Viitorul câştigă la 

loviturile de departajare şi se 

califi că în fi nală

Câştigătoarele celor două 

semifi nale se întâlnesc sâm-

bătă, 7 mai, de la ora 17:30, 

la Mogoşoaia, în ultimul act 

al competiţiei. Finala mică se 

joacă tot sâmbătă, de la ora 

15:00.

Echipa care va câştiga pri-

ma ediţie a Ligii Elitelor Un-

der 19 va reprezenta Româ-

nia în UEFA Youth League, 

ediţia 2016-2017.

FC Ardealul Cluj, în finala Ligii Elitelor 
Under 19. „U” Cluj a ratat calificarea
Juniorii de la „U” Cluj au pierdut aseară meciul cu FC Viitorul în urma loviturilor de 
departajare. În schimb s-a calificat în finală, FC Ardealul Cluj.

În prima semifi nală care a avut loc ieri după-masă, Ardealul Cluj a învins-o pe Dinamo cu scorul de 4-2
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