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POLITICĂ

Plimbări pe banii noştri
Parlamentarii s-au plimbat „în interes de 

serviciu” în sesiunea parlamentară tre-

cută, în ţări precum Mexic, Mongolia 

sau SUA. Pagina 4

CULTURĂ: 

„Usturoi” a depăşit la 
încasări „The Revenant”
Comedia de lung metraj „Usturoi”, primul 

fi lm independent produs în Transilvania, 

a depășit încasările block-buster-ului 

american „The Revenant” la cinema Flo-

rin Piersic din Cluj-Napoca cu peste 300 

de bilete vândute.  Pagina 6

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

Clujul, oraşul de cinci „stele”, nu este în stare să-şi încheie de 25 de ani legătura cu fostul regim comunist. Citiţi în pagina 5 
de ce obeliscurile de la intrările din oraş, făcute pe timpul lui Ceauşescu, nu au fost schimbate de la Revoluţie până acum.
Prezenţa lor nu supără pe nimeni, căci astăzi principala poartă de intrare în Cluj este Aeroportul. Lufthansa a anunţat că, 
începând cu 3 iunie, va opera 3 zboruri zilnice, de luni până vineri, pe ruta München – Cluj.  Pagina 3.

ADMINISTRAŢIE

Vasile Dâncu, enervat de 
„slugărnicia funcţionarilor publici”

MAPAMOND

Explozia unui autobuz a generat 
panică la Londra 

Vicepremierul Vasile Dâncu 
a declarat la un post de tele-
viziune de ştiri că este nemul-
ţumit de modul în care func-
ţionarii publici din ministere 
înţeleg să îşi ducă la îndepli-
nire sarcinile primite de la su-
periori.

Vicepremierul spune că func-
ţionarii publici din ministere îşi 
duc la îndeplinire sarcinile pri-
mite de la superiori fără să pu-
nă întrebări suplimentare, dând 
dovadă de un refl ex de supune-
re iraţional.

„Nu sunt la fel de optimist 
ca atunci când am început, dar 
sunt mult mai îndârjit şi ener-
vat de birocraţie şi de actuala 

stare de lucru. Mă enervează 
lipsa gândirii, adică mă ener-
vează faptul că mulţi funcţio-
nari publici gândesc în formu-
le stereotipice. Ai senzaţia că 
niciodată nu s-au gândit la ce 
se întâmplă cu adevărat în via-
ţă. Mă enervează că funcţiona-
rii nu pun întrebări suplimen-
tare. Când le-ai dat un ordin 
spun «da, şefu» şi vin peste do-
uă ore cu sarcina făcută prost. 
Nu au fost obişnuiţi să lucreze 
partenerial cu şefi i lor. Este un 
refl ex al oamenilor de supune-
re iraţional. Am văzut cum îşi 
exercită autoritatea nivelul de 
mijloc într-un mod aberrant”, 
a declarat Vasile Dâncu.

O explozie programată a unui 
autobuz de transport public, pro-
dusă ieri pe un pod din Londra 
în cadrul fi lmărilor pentru pro-
ducţia „The Foreigner”, cu Jackie 
Chan, a stârnit panică şi o serie 
de critici. Un autobuz supraeta-
jat specifi c transportului în co-
mun londonez a explodat dumi-
nică pe Podul Lambeth, deasu-
pra Râului Tamisa, în centrul 
Londrei, informează Mediafax.

Numeroşi trecători, inclusiv 
mulţi turişti, s-au speriat, crezând 
câteva minute că a fost un atac 
terorist de genul celor din iulie 
2005, soldate cu 56 de morţi.

După câteva minute, pe re-
ţelele de socializare online au 

început să circule informaţii 
despre originea exploziei.

„V-aţi speriat de explozia au-
tobuzului pe Podul Lambeth? A 
fost doar pentru un fi lm”, a 
transmis prin Twitter Nigel Hud-
delston, un politician local.

Explozia a fost provocată în 
mod programat, pentru o sce-
nă din fi lmul „The Foreigner”, 
care îl are ca protagonist pe 
Jackie Chan.

Se pare că autorităţile înşti-
inţaseră locuitorii din acea zo-
nă a Londrei că va avea loc o 
explozie controlată, pentru o fi l-
mare, însă notifi cările fuseseră 
trimise prin poştă, fără a fi  me-
diatizate.
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Profesorul „striptease” a pierdut şefia USAMV
Noul rector al USAMV Cluj este Cornel Cătoi. El a câştigat alegerile împotriva lui Ioan Ştefan Groza, 

un personaj foarte controversat, la o diferenţă de doar trei voturi.  Pagina 7

Bine-ați venit, tovarăși !

Capitalismul vine la Cluj
pe calea aerului !
Clujul își întâmpină musafirii cu vechile obeliscuri ceauşiste
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Asociaţia Studenţilor 

Creştini Ortodocşi Români 

Cluj-Napoca îi invită ăe 

clujeni la două evenimen-

te deosebite dedicate 

familiei.

Astfel, luni, 8 februarie, în-

cepând cu ora 20:00 la Amfi -

teatrul Facultăţii de Chimie 

(Parcul Mare – Str. Arany 

Janos, nr. 11) va fi  invitat pr. 

Mihai Andrei Aldea. Tema în-

tâlnirii va fi  „Familia – mica 

biserică”.

Tot în aceeaşi săptămână, 

joi 11 februarie, începând cu 

ora 19.00, după slujba ve-

cerniei de la Biserica Studen-

ţilor, la Sala C4 din Comple-

xul Cantinei Haşdeu (Str. 

Haşdeu, nr. 45) vor avea loc 

discuţiile cu părintele Cipri-

an Negreanu pe tema „Fami-

lia şi Biserica”.

Evenimentele au loc în pe-

rioada în care se desfăşoară 

„Săptămâna căsătoriei” la 

Cluj-Napoca în cadrul căreia 

se organizează acţiuni în fa-

voarea susţinerii familiei şi 

vieţii de cuplu, dar şi în con-

textul demarării şi susţinerii 

proiectelor de ocrotire a fami-

liei întemeiate pe căsătoria 

aşa cum a fost rânduită şi bi-

necuvântată de Dumnezeu.

Două seri dedicate 
familiei la Cluj-Napoca

Bianca Tămaş
redactia@monitorulcj.ro

Egalitatea dintre femei şi 

bărbaţi a fost din vechi 

timpuri o problemă a 

societăţii. Dacă în trecut 

erau alţi factori care să 

creeze discrepanţă, în 

ziua de azi magazinele 

fac diferenţe uneori uria-

şe între obiectele pentru 

bărbaţi şi cele pentru 

femei.

Ion Heliade Rădulescu scria 

în anul 1837 în „Curier de am-

be sexe”: „Cine l-a pus pe băr-

bat să-şi facă legi şi obiceiuri 

nedrepte, să-şi cultive duhul 

său şi să lase întru neştiinţă 

pe al aceleia care o să-i fi e ne-

dezlipit tovarăş al vieţii?” 

Acum aproape două sute de 

ani se discuta despre relaţia 

dintre bărbat şi femeie, iar 

problemele apăreau în gene-

ral datorită înrobirii de seco-

le a femeilor.

Fără corectitudine 
la preţuri

Însă între timp spiritele s-au 

calmat, oamenii, indiferent de 

sexul lor, benefi ciază de ega-

litate în ceea ce priveşte edu-

caţia, starea economică, sta-

tutul juridic, şanse în ceea ce 

priveşte afi rmarea socială, etc.

Ceea ce însă se pare că în-

că doresc să creeze o discre-

panţă între cele două sexe sunt 

ideile învechite, feminismul 

şi producătorii de... orice. În 

ceea ce priveşte majoritatea 

obiectelor pe care le folosim 

în viaţa de zi cu zi, se pare 

că există diferenţe mai mult 

sau mai puţin deranjante în 

ceea ce priveşte preţul, între 

produsele pentru femei şi ce-

le pentru bărbaţi.

Într-un outlet situat pe o 

străduţă puţin mai retrasă din 

centrul Clujului se găsesc o 

varietate de haine, majorita-

tea ţinând pasul cu moda ac-

tuală, preţurile însă fi ind la 

jumătate faţă de cele din 

mall-uri. Blugii aliniaţi pe do-

uă suporturi ies în evidenţă 

prin simplitatea lor. Fără cu-

lori sau modele deosebite, 

blugii pentru femei variază 

între 29 şi 65 de lei, în timp 

ce cea mai ieftină pereche 

pentru bărbaţi este 59 de lei, 

iar preţurile tot urcă. În 

mall-uri şansele să găseşti o 

pereche de blugi pentru băr-

baţi sub 90 de lei sunt foar-

te mici, iar raportul calita-

te-preţ lasă de dorit.

Loredana are 19 ani şi mer-

ge des să cumpere haine îm-

preună cu fratele ei. Nu înţe-

lege însă de ce hainele pen-

tru bărbaţi sunt mult mai 

scumpe.

„Eu văd diferenţa la haine, 

când îmi cumpăr eu şi când 

îşi cumpără fratele meu. El 

plăteşte mult mai mult pe trei 

produse, iar eu cu aceeaşi su-

mă îmi cumpăr mult mai mul-

te haine”, explică Loredana.

Diferenţe şi 
printre jucării

Într-un complex comercial 

clujean, la un magazin de bi-

juterii, lucrurile nu sunt cu 

mult diferite. Deşi pentru se-

xul frumos bijuteriile repre-

zintă accesorii necesare, nici 

la acest capitol bărbaţii nu au 

mai mult noroc. La un lănţi-

şor subţire de argint pentru 

femei preţurile merg până la 

400 de lei, în timp ce la băr-

baţi pot să ajungă până la 

1300 de lei. Dacă vrem ceva 

mai evident, adică un lănţi-

şor de argint mai gros, la fe-

mei ajungem până la 900 de 

lei, iar pentru bărbaţi preţul 

poate fi  şi dublu.

Ascuns într-un colţ, un ma-

gazin plin cu tot felul de ac-

cesorii chinezeşti apreciază 

egalitatea, fapt pentru care 

ceasurile de mână pentru am-

bele sexe aveau preţul de 65 

de lei.

Unul dintre mall-urile clu-

jene, deşi nu trecuse nici ora 

prânzului era plin de oameni. 

Într-un magazin pentru co-

pii, cu tot felul de jocuri, pe 

unul dintre rafturi era o pi-

sică ce purta o coroniţă de 

prinţesă şi vorbea când o 

mângâiai pe burtă la preţul 

de 199 de lei. Doi paşi mai 

încolo, un căţel îmbrăcat în 

poliţist cu aceeaşi funcţie, e-

ra la doar 129 de lei. În acest 

caz se pare că băieţii îşi gă-

sesc jucării mai ieftine decât 

fetele.

Dacă însă doreşti să îi pui 

inventivitatea la încercare co-

pilului tău şi vrei să îi cum-

peri o trusă lego cu care să 

construiască un oraş vei avea 

ghinionul să scoţi din buzu-

nar cu cel puţin 100 de lei în 

plus.

Produsele de îngrijire, 
necesare pentru femei

Dacă este vorba despre pro-

duse pentru îngrijire a corpu-

lui, femeile au de pierdut în 

acest caz. Deodorantele pentru 

femei au un gramaj mai mic şi 

un preţ mai mare faţă de cele 

pentru bărbaţi, chiar dacă sunt 

de la aceeaşi fi rmă. În cazul 

produselor pentru păr, cum ar 

fi  şamponul, preţurile sunt 

aproape duble pentru bărbaţi.

Tudor are 24 de ani şi es-

te de părere că produsele pen-

tru femei sunt mai scumpe 

deoarece companiile sunt con-

ştiente că sunt o necesitate 

pentru ele.

„Femeile sunt consumatoa-

re mai mari de produse de în-

grijire corporală în timp ce 

bărbaţii cumpără doar anu-

mite produse şi nu des. Nu 

ne luăm tot felul de creme, 

deci este posibil ca produse-

le pentru bărbaţi să fi e mai 

ieftine dat fi ind faptul că nu 

consumă atât de mult, pen-

tru a-i stimula să cumpere”, 

spune tânărul.

Bărbatul sau femeia?
Cine rămâne cu mai 
mulţi bani în portofel ?
Egalitatea între femei şi bărbaţi nu se aplică şi în cazul comerțului.

Hainele pentru bărbați sunt de multe ori de două ori mai scumpe decât 
cele pentru femei



luni, 8 februarie 2016 actualitate.monitorulcj.ro 3

Fo
to

: 
S

a
u

l P
O

P
 /

 M
o

n
it

o
ru

l

Fo
to

: 
M

o
n

it
o

ru
l

Fo
to

: 
w

w
w

.g
e

o
p

o
li

n
te

ll
ig

e
n

ce
.c

o
m

PUBLICITATE

Cluburile Rotary SAMVS şi Rotaract SAMVS 
acordă 5 burse de excelenţă pe perioada a 6 luni 
calendaristice, după cum urmează:
• 1 bursă clasele V-VIII;
• 2 burse clasele IX-XII;
• 2 burse studenţi

Informaţii: www.rotarysamvs.ro

Robert D. Kaplan (foto) 

afi rmă despre România că 

a avut o evoluţie surprin-

zător de puternică, având 

în vedere trecutul ei 

comunist. El spune că 

inclusiv alegerea unui pre-

şedinte de altă etnie este 

un semn că ţara noastră a 

rupt-o cu trecutul.

Robert Kaplan a fost timp 

de peste 25 de ani corespon-

dent de politică externă pen-

tru publicaţia „The Atlantic” 

iar în 2011 „Foreign Policy” 

l-a inclus în topul său „Primii 

100 de gânditori ai lumii”. Din 

2009 până în 2011, Kaplan a 

fost membru al Comitetului 

de Politici de Apărare condus 

de secretarul american al A-

părării, Robert Gates.

România se descurcă sur-

prinzător de bine în prezent, 

având în vedere trecutul ei re-

cent de ţară comunistă, afl a-

tă sub unul dintrele cele mai 

dure regimuri autoritariste din 

estul Europei, crede analistul 

şi scriitorul american Robert 

D. Kaplan. Într-un interviu 

pentru Agerpres, el spune că 

ţara noastră are un sistem po-

litic mai sănătos faţă de Po-

lonia, Ungaria şi Bulgaria, iar 

rata creşterii economice este 

la un nivel ridicat în compa-

raţie cu alte state europene.

„În 1981 şi, de fapt, de-a 

lungul anilor 1980, România 

era cea mai deprimantă, retro-

gradă ţară dintre membrele 

Pactului de la Varşovia. Era să-

racă, avea un nivel al totalita-

rismului mult mai profund de-

cât cel întâlnit în celelalte ţă-

ri, fi e că vorbim despre Bulga-

ria, Polonia, sau orice altă ţa-

ră. România era cu mult în ur-

mă. Totuşi, în 2013, 2014, 2015 

am constatat că România se 

descurcă surprinzător de bine. 

De fapt, cred că sistemul po-

litic e mai sănătos decât cel 

din Polonia, mai sănătos de-

cât cel din Ungaria, mai sănă-

tos decât cel din Bulgaria. E 

greu să găseşti o fostă ţară 

membră a Pactului de la Var-

şovia în care politica şi econo-

mia să fi e la un nivel atât de 

bun ca în România. Rata creş-

terii economice a României es-

te la un nivel ridicat în com-

paraţie cu cele din restul Eu-

ropei”, susţine Kaplan.

El a precizat că este conşti-

ent de faptul că românii se 

plâng în continuare de faptul 

că sunt lucruri care nu merg 

bine şi că încă există corupţie.

Kaplan consideră că Româ-

nia şi Statele Unite „sunt mai 

apropiate acum decât ar pu-

tea spera cineva” iar această 

apropiere este dată şi de fap-

tul că „România e o ţară din 

Europa Centrală şi de Est ca-

re nu are un partid pro-rus, o 

facţiune pro-rusă”.

România, lăudată 
de americani

Registrul Auto Român 

anunţă că, după efectua-

rea modifi cărilor, de către 

Volkswagen, la maşinile 

cu probleme, nu va mai fi  

nevoie de o altă verifi care 

din partea RAR.

Anunţul RAR vine după 

ce grupul Volkswagen a fă-

cut publice soluţiile pentru 

motoarele de 1.2, 1.6 şi 2 li-

tri care echipează maşinile 

mărcilor VW, Skoda, Audi şi 

Seat implicate în scandalul 

noxelor.

Totodată, Registrul Auto 

Român anunţă că nu există o 

prevedere legală sau sancţiu-

ne în cazul în care grupul 

Volkswagen nu va informa 

RAR despre maşinile care nu 

se vor prezenta pentru modi-

fi cări, scrie în exclusivitate 

ProMotor.

Totuşi, proprietarii maşini-

lor VW ar putea să fi e afec-

taţi la un nou test ITP. Dar as-

ta numai în cazul în care tes-

tul ar demonstra nerespecta-

rea cerinţelor aplicabile din 

punct de vedere al menţine-

rii în circulaţie şi nu al admi-

terii pentru prima dată în cir-

culaţie.

Potrivit RAR, acel proprie-

tar are dreptul să circule cu 

maşina ca înainte, atât timp 

cât obţine ITP valabil.

RAR: Nu este nevoie de încă 
o verificare a maşinilor VW

Condiţiile meteorologice 

din timpul aterizării repre-

zintă una din cauzele favo-

rizante ale accidentului 

aviatic care a avut loc în 7 

ianuarie pe Aeroportul 

„Avram Iancu” din Cluj, 

când un avion al compani-

ei Blue Air, la bordul căru-

ia se afl au 116 persoane, a 

ieşit de pe pistă.

Centrul de Investigaţii şi 

Analiză pentru Siguranţa Avi-

aţiei Civile (CIAS) arată, într-o 

„declaraţie provizorie” pu-

blicată sâmbătă, că, în cele 

30 de zile trecute de la data 

producerii incidentului, au 

fost adunate date şi informa-

ţii, s-a discutat cu martorii şi 

au fost descărcate înregistra-

toarele de zbor în laborato-

rul organismului de investi-

gaţii Bureau d'Enquêtes et 

d'Analyses (BEA) din Fran-

ţa. Potrivit CIAS, o primă eta-

pă de discuţii cu martorii a 

fost fi nalizată şi sunt în curs 

de interpretare diverse date 

colectate.

Un factor favorizant ca-

re a dus la producerea in-

cidentului au fost condiţi-

ile meteorologice din tim-

pul efectuării aterizării, sus-

ţine CIAS.

Primele concluzii după 
incidentul aviatic 
de pe Aeroportul Cluj

După ce Wizz Air a anun-

ţat că introduce zboruri 

de la Cluj-Napoca spre 

Bucureşti, acum a venit 

rândul companiei Blue 

Air să ofere curse pe acest 

aceeaşi rută.

Primul zbor va avea loc în 

3 iunie.

Zborurile vor fi  operate 

de patru ori pe săptămână 

(luni, marţi, vineri şi sâm-

bătă), după următorul orar: 

0B3001 Bucureşti (OTP) 07:30 

– 08:20 Cluj (CLJ) luni, vi-

neri; 0B3001 Bucureşti (OTP) 

07:00 – 07:50 Cluj (CLJ) 

marţi, sâmbătă şi 0B3102 Cluj 

(CLJ) 17:15 – 18:00 Bucu-

reşti (OTP) luni, marţi, vi-

neri, sâmbătă.

Compania nu a anunţat ni-

mic ofi cial pe site, dar se pot 

deja cumpăra bilete pentru 

zborul Cluj-Napoca – Bucu-

reşti.

Tarifele pornesc de la 

89.99 Lei/segment. Conform 

Blue Air, serviciile vor fi  si-

milare cu cele oferite pe Bu-

cureşti – Iaşi, adică în tarif 

vor fi  incluse: un bagaj de 

cală, un bagaj de cabină şi 

un snack. La o simulare pen-

tru Bucuresti – Cluj – Bucu-

reşti, tariful poate porni de 

la 135 lei dacă alegi să plă-

teşti prin transfer bancar, de-

punere numerar în cont sau 

dacă plăteşti prin interme-

diul terminalelor offl ine, scrie 

airlinetravel.ro.

După Tarom şi Wizz Air, 
Blue Air introduce o 
cursă Cluj-Bucureşti

Compania germană 

Lufthansa îşi întăreşte 

prezenţa pe Aeroportul 

Internaţional Cluj şi va 

adăuga cinci frecvenţe 

suplimentare pe ruta pe 

care o operează şi acum 

Munchen-Cluj.

Primele 4 zboruri supli-

mentare vor fi  operate înce-

pând din 23 mai, în zilele de 

luni, marţi, miercuri şi joi, iar 

mai apoi, săptămâna urmă-

toare, din 3 iunie, va fi  adău-

gată şi o a cincea frecvenţă în 

fi ecare vineri. Practic, Luf-

thansa va opera 3 zboruri zil-

nice, de luni până vineri, pe 

ruta Munchen-Cluj. În pre-

zent, compania zboară de do-

uă ori pe zi, în fi ecare zi.

„Având susţinerea Consi-

liului Judeţean Cluj, Consiliul 

de Administraţie şi manage-

mentul aeroportului au reuşit 

să implementeze cu succes 

strategia de dezvoltare propu-

să”, a declarat directorul ge-

neral al Aeroportului Interna-

ţional „Avram Iancu” Cluj, 

David Ciceo.

Şi preşedintele Consiliului 

Judeţean Cluj, Marius Mîn-

zat, s-a arătat încântat noile 

zboruri.

„Apreciem atât noile zbo-

ruri pe ruta Cluj-Bucureşti, 

cât şi cea de-a 3-a frecvenţă 

spre München, care suntem 

convinşi că vor aduce noi be-

nefi cii clujenilor şi judeţului 

Cluj. De asemenea, ne bucu-

răm că Aeroportul Internaţio-

nal „Avram Iancu” Cluj, în 

anul 2015, a fost pe locul 5 în 

Europa ca şi creştere a trafi -

cului de pasageri, în catego-

ria aeroporturilor cu un trafi c 

de mai puţin de 5 milioane 

de pasageri anual”, a precizat 

preşedintele Consiliului Jude-

ţean Cluj, Marius Mînzat.

Curse aeriene multiple

Conform site-ului lufthan-

sa.com, orarul de zbor al no-

ii curse va fi : luni, marţi, mier-

curi, joi, vineri – LH1670 

MUC14:35 – 17:15CLJ / 

LH1671 CLJ17:55 – 18:40MUC.

Aşa cum se menţionează pe 

site-ul companiei, noua cursă 

va fi  operată de Lufthansa Cityli-

ne şi nu de Air Dolomiti, ca ce-

le două zboruri din prezent.

Deutsche Lufthansa AG es-

te cea mai mare companie ae-

riană germană şi din Europa. 

Concernul a apărut la jumă-

tatea anilor 90 pornind de la 

compania aeriană Lufthansa, 

având numele Deutsche Luf-

thansa AG, dar operând şi al-

te companii.

Aşteptări mari pentru 
2016

Pentru anul 2016, se esti-

mează o creştere a trafi cului 

de pasageri de 14% faţă de 

anul 2015, adică aproximativ 

1.700.000 pasageri, datoraţi 

noilor rute deschise precum 

şi măririlor de frecvenţe anun-

ţate pentru rute existente. Re-

ţeaua de rute a Aeroportului 

Internaţional Cluj va atinge 

în anul 2016 un număr record 

de 33 destinaţii regulate.

Spre exemplu luna iulie a 

anului trecut a fost înregistrat 

un record pentru 2015: au fost 

înregistraţi 162.638 de pasa-

geri. 

Lufthansa introduce 
cinci zboruri spre Cluj
Clujul pare din ce în ce mai atractiv pentru marile companii de aviaţie din lume.

DAVID CICEO |  director Aeroportul 
Internaţional „Avram Iancu” Cluj

 „Având susţinerea Consiliului Judeţean Cluj, 
Consiliul de Administraţie şi managementul 
aeroportului au reuşit să implementeze 
cu succes strategia de dezvoltare propusă“

Lufthansa va opera 3 zboruri zilnice, de luni până vineri, pe ruta München – Cluj-Napoca

PREŢ

89,99
lei pe segment este 
preţul pentru 
zborurile Cluj-Napoca 
– Bucureşti
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BULETIN INFORMATIV
În vederea efectuării unor lucrări de reparaţii la reţeaua de alimentare cu apă, lucrări 

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

LUNI, 8 FEBRUARIE 2016
Între orele 09:00-15:00
1. Str. Anina;

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

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

Mulţumim pentru înţelegere.
Serviciul Comunicare şi Clienți

8.268 " 

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

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

PUBLICITATE

Cu sediul în Tg.Mureş, str. Salcâmilor nr.23

Organizează în fi ecare marţi la ora 10 la sediul Sucursalei, 

licitaţie publică pentru vânzare de
ŢEAVĂ UZATĂ

rezultată în urma lucrarilor de R.K. si interventii la sonde.

Licitaţia se va organiza în fi ecare marţi până la epuizarea stocului.
Informaţii suplimentare 0265/402032 – Serviciul Mecano Energetic.

S.N.G.N. ‘’ROMGAZ‘’ S.A. 
– SUCURSALA TG.MUREŞ

Preşedinţia, PNL şi 

Antena 3 îşi fac imagine 

împreună peste Ocean. În 

Statele Unite ale Americii, 

agenda lui Dan 

Mihalache, cel mai impor-

tant consilier al preşedin-

telui Klaus Iohannis, a 

Alinei Gorghiu, co-preşe-

dinte al PNL, şi cea a lui 

Mihai Gâdea, realizatorul 

Antenei 3, au fost corela-

te. Acest lucru reiese din 

informaţiile pe care aceş-

tia le-au pus la dispoziţia 

opiniei publice.

Gâdea a pus pe Facebook 

o fotografi e din care reiese că 

s-a întâlnit cu fostul secretar 

al Apărării, Donald Rumsfeld, 

în acelaşi timp cu Alina Gor-

ghiu, care a părăsit însă ca-

mera pentru ca cei doi să fa-

că o fotografi e. Motivul pen-

tru care cei doi s-au întâlnit 

”la pachet” cu Rumsfeld: pre-

ţul întrevederii e mai mic de-

cât dacă s-ar fi  văzut sepa-

rat. Rumsfeld a fost ministru 

al Apărării în timpul preşe-

dinţilor Gerald Ford (1975 – 

1977) şi George W.Bush (2001 

– 2006).

Imaginile puse pa Facebook 

de către Alina Gorghiu şi Mi-

hai Gâdea oferă sufi ciente ele-

mente pentru a demonstra că 

cei doi au participat împreu-

nă la întâlnirea cu Donald 

Rumsfeld, fost secretar al A-

părării, dar au făcut fotogra-

fi i separat, Gorghiu părăsind 

camera înainte ca Gâdea să 

imortalizeze momentul. 

Co-preşedintele PNL şi-a lă-

sat însă pe masă tableta cu 

husă de culoare roşie.

FLUX 24 a întrebat în Sta-

tele Unite dacă întâlnirea cu 

Rumsfeld a fost solicitată se-

parat de Gorghiu şi Gâdea sau 

dacă au fost împreună.

Răspunsul a fost că Mihai 

Gâdea a ajuns la întâlnirea cu 

Donald Rumsfeld în delegaţia 

Alinei Gorghiu din care au 

mai făcut parte senatorii Iuli-

an Dumitrescu şi Ben Oni Ar-

delean.

“Nu a fost nici o întreve-

dere acordată domnului Mi-

hai Gâdea, ci în cadrul dele-

gaţiei, iar la fi nal acesta a so-

licitat să facă o scurtă fi lma-

re, iar ministrul a acceptat”, 

a subliniat pentru FLUX 24 

sursa citată.

„Nu a fost nimic senzaţio-

nal, ministrul Rumsfeld pri-

meşte oaspeţi de peste tot, nu 

a fost nimic special la aceas-

tă întâlnire”, a mai subliniat 

sursa citată pentru FLUX 24.

După ce, la sfârşitul săptă-

mânii trecute, au fost împre-

ună la Munchen, la Sărbătoa-

rea şaşilor transilvăneni emi-

graţi din România, generând 

protestele celor prezenţi, dar 

şi ale românilor din Diaspo-

ra, Dan Mihalache şi Mihai 

Gâdea au traversat Oceanul, 

pentru a participa joi la Mi-

cul dejun cu rugăciune de la 

Washington.

Potrivit unor surse EVZ, 

prezenţa lui Mihai Gâdea la 

Munchen, la masa lui Dan Mi-

halache de la Sărbătoarea sa-

şilor, i s-a datorat şefului Ad-

ministraţiei Prezidenţiale, cei 

doi convenind să participe îm-

preună la eveniment. Mihai 

Gâdea a intrat după ce a achi-

tat preţul unui bilet.

La „Micul dejun cu rugă-

ciune” a fost prezent şi pre-

şedintele american Barack 

Obama, dar şi 3.200 de in-

vitaţi din 140 de ţări, al că-

rui acces a fost posibil după 

achitarea unei taxe deloc mo-

dice.

Printre politicienii români 

afl aţi la faţa locului s-au nu-

mărat Alina Gorghiu, co-pre-

şedinte al PNL, şi senatorii 

PNL Iulian Dumitrescu şi 

Ben-Oni Ardelean. Interesant 

este că, înainde de Micul de-

jun cu rugăciune, Dan Miha-

lache şi delegaţia PNL, pe de 

o parte, şi Mihai Gâdea, pe de 

altă parte, s-au întâlnit cu ace-

iaşi politicieni de la Washin-

gton, semn că întrevederile 

au fost negociate la pachet de 

fi rme specializate de lobby, în 

schimbul unor onorarii pre-

stabilite.

Pentru ce se roagă consilierul 
lui Iohannis şi Mihai Gâdea?

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Aleşii au început săptă-

mâna trecută o nouă sesi-

une parlamentară, în care 

aşa cum ne-au obişnuit 

vor face o mulţime de 

plimbări şi deplasări în 

străinătate şi vor “parla-

menta” la telefon pe banii 

noştri.

Aproape trei milioane de 

lei, atât au cheltuit în total în 

2015 parlamentarii români 

doar pe vizitele în străinăta-

te. Mai exact, deputaţii s-au 

plimbat prin Statele Unite, Me-

xic şi Mongolia.

Doar în cea de-a doua se-

siune parlamentară, depitații 

au făcut deplasări în valoare 

de aproximativ 700.000 lei.

Spre exemplu, preşedinte-

le Camerei Deputaţilor, Vale-

riu Zgonea, a bifat mai mul-

te ţări anul care a trecut. Pen-

tru Canada a avut la dispozi-

ţie peste 93.000 de lei, iar pen-

tru vizita în Irlanda – aproa-

pe 10.000 de lei.

Astfel, în luna septembrie- 

prima lună din cea de a do-

ua sesiune parlamentară- s-au 

cheltuit aproximativ 200.000 

lei, potrivit datelor de pe si-

te-ul Camerei Deputaţilor, la 

capitolul “Cheltuieli efectua-

te cu delegaţii ale Camerei 

Deputaţilor trimise în străi-

nătate pentru îndeplinirea 

unor misiuni cu caracter tem-

porar”.

Cei mai mulţi bani au mers 

pe o deplasare în Mongolia, 

(aproximativ 60.000 lei, timp 

de 5 zile, doi deputaţi), pen-

tru a participa la Reuniunea 

de toamnă a Adunării Parla-

mentare a OSCE.

În luna octombrie parla-

mentarii au cheltuit aproxi-

mativ 300.000 lei. Aleşii au 

mers în Franţa, Italia, dar şi 

SUA unde au cheltuir aproxi-

mativ 42.000 lei, pentru 5 zi-

le. Într-o deplasare în Franţa, 

5 deputaţi au cheltuit în 5 zi-

le 55.000 lei. De departe, cea 

mai costisitoare deplasare a 

fost în Mexic, la Summit-ul 

Forumului Global al femeilor 

din Parlament, unde s-au chel-

tuit aproximativ 80.000 lei.

În luna noiembrie s-au chel-

tuit aproximativ 120.000 lei, 

cea mai scumpă deplasare fi -

ind la Quatar, unde s-a chel-

tuit suma de aproximativ 

22.000 lei pentru ca o comi-

sie – cea pentru Ştiinţă şi Teh-

nologie- să participle la o în-

trunire care a durat din data 

de 2 până în 4 noiembrie. Sco-

pul a fost “formarea unei ima-

gini despre politica internă şi 

externă a ţării şi despre rolul 

pe care îl joacă la nvel regio-

nal”.

În luna decembrie depu-

taţii s-au plimbat de aseme-

nea în Franţa, Italia, Belgia, 

Germania, dar pe bani mai 

puţini, suma ridicându-se la 

aproximativ 100.000 lei. Ce-

le mai costisitoare au fost de-

plasările în Franţa, unde doi 

deputaţi au plătit în jur de 

12.000 lei pentru a participa 

la lucrările Comisiei pentru 

probleme sociale, sănătate şi 

familie a Adunării Parlamen-

tare a Consiliului Europei şi 

la Conferinţa parlamentară 

referitoare la Convenţia pri-

vind contrafacerea produse-

lor medicale şi infracţiunile 

similare care ameninţă sănă-

tatea publică. 

Plimbăreţi pe banii noştri
Parlamentarii s-au plimbat în interes de serviciu, sesiunea trecută parlamentară, în ţări precum Mexic, Mongolia sau SUA.

DEPLASĂRI

700.000
de lei au cheltuit 
deputații pe deplasări 
în interes de serviciu 
în a doua sesiune 
parlamentară

În fi ecare sesiune parlamentară aleșii fac deplasări în interes de serviciu în destinații exotice
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Românii care refuză să 

participe la programe de 

prevenţie ar putea fi  obli-

gaţi să suporte costurile 

tratamentelor, potrivit 

unui proiect de lege con-

troversat semnat şi de par-

lamentarii liberali Clujeni.

Mai mulţi deputaţi liberali 

au depus la Parlament un pro-

iect de lege privind activitatea 

de prevenţie în sănătate, care 

prevede că românii care refu-

ză să participe la programele 

de prevenţie pot fi  obligaţi să 

suporte, parţial sau total, cos-

turile tratamentelor bolilor. 

Proiectul este semnat şi de de-

putaţii şi senatorii PNL clujeni.

Proiectul a generat un val 

de reacţii negative în mediul 

online.

Potrivit proiectului de lege 

care se afl ă în dezbatere pu-

blică până la 1 martie, pre-

venţia se desfăşoară în baza 

unei politici şi a unei strate-

gii pe termen mediu şi lung, 

materializate sub forma unui 

program naţional de preven-

ţie multianual, care are sub-

programe anuale.

Politica, strategia şi progra-

mul se aprobă de Guvern, la 

propunerea Agenţiei Naţiona-

le de Prevenţie în Sănătate, o 

entitate care se înfi inţează prin 

această lege.

Proiectul de lege prevede 

că toţi cetăţenii români, pre-

cum şi rezidenţii legali au drep-

tul de a benefi cia de progra-

mele, măsurile şi acţiunile de 

prevenţie, indiferent de calita-

tea lor de asigurat. Toţi bene-

fi ciarii programelor care con-

tribuie activ la menţinerea să-

nătăţii lor pot benefi cia de sti-

mulente fi nanciare din partea 

Casei Naţionale de Asigurări 

de Sănătate, stimulente ce vor 

fi  transferate într-un cont per-

sonal de economii. Persoane-

le care doresc să benefi cieze 

de aceste stimulente fi nancia-

re trebuie să îndeplinească cu-

mulativ două condiţii: să pre-

zinte o stare bună de sănăta-

te sau, după caz, să demon-

streze că respectă întocmai re-

comandările medicului şi să 

demonstreze practicarea acti-

vă a unui sport, prin partici-

parea la competiţii sportive.

Orice cetăţean are dreptul 

de a refuza participarea la pro-

gramele de prevenţie, dar, în 

acest caz, spune proiectul de 

lege, poate suporta, parţial 

sau în totalitate, costurile tra-

tamentului.

Pacienţii vor fi buni de plată dacă 
refuză programe de prevenție

Renumitul chirurg Dan 

Nicolau (foto) i-a adresat 

o scrisoare deschisă 

ministrului Sănătăţii, clu-

jeanul Patriciu Achimaş.

Chirurgul de la Spitalul Cli-

nic de Pneumoftiziologie din 

Cluj îi sugerează ministrului 

Achimaş să îşi ceară scuze pu-

blic tuturor românilor şi să îşi 

dea demisia. Această scrisoa-

re vine după ce ministrul Să-

nătăţii a declarat într-un in-

terviu că dacă ar fi  să rapor-

teze sistemul de sănătate la 

ansamblul societăţii, ar spu-

ne că este peste medie şi i-a 

îndemnat pe români să “mun-

cească ca afară” dacă vor “o 

ţară ca afară”.

“Vă întreb, domnule minis-

tru în calitate de tehnocrat, 

ce aţi produs progresiv pen-

tru sistemul de sănătate şi fac 

o paralelă între dumneavoas-

tră şi mentorul pe care îl aveţi, 

onorabilul şi respectatul prof. 

dr. Irimie (Alexandru Irimie – 

rectorul UMF Cluj şi manage-

rul Institutului Oncologic Cluj 

înaintea lui Patriciu Achimaş 

– n.red.), omul care a refuzat 

demnităţi pentru a pune la 

punct Institutul Oncologic din 

Cluj-Napoca. Vă sugerez dom-

nule ministru, în calitate de 

coleg mai vârstnic să vă pri-

viţi în oglindă şi să aveţi cu-

rajul să vă asumaţi lipsurile 

manageriale necesare funcţi-

unii pe care v-aţi asumat-o şi 

vă rog să ieşiţi în faţa naţiu-

nii şi să vă cereţi scuze pen-

tru infatuarea şi aroganţa cu 

care aţi jignit contribuabilii pe 

care trebuie să-i serviţi şi nu 

să-i umiliţi. Aştept un gest de 

onoare şi demnitate din par-

tea Dumneavoastră sub nu-

mele de DEMISIE”, a scris Dan 

Nicolau.

Vă reamintim că şi parti-

dul ALDE a cerut demisia mi-

nistrului Sănătăţii din cauza 

aceleiaşi declaraţii.

Un reputat chirurg cere 
demisia ministrului Sănătăţii
Este a doua oară într-o săptămână când se cere demisia 
ministrului Sănătăţii, Patriciu Achimaş.

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Cluj-Napoca îşi salută în 

continuare vizitatorii tot 

cu totemurile vechi, 

rămase moştenire din 

timpul regimului comu-

nist. Din 2008, Primăria 

tot încearcă să schimbe 

obeliscurile vechi şi 

degradate.

Primăria Cluj-Napoca a re-

alizat anul trecut un concurs 

pentru schimbarea intrărilor 

în oraş. Cu toate acestea, in-

stalarea noilor mesaje se tă-

răgănează din cauza unor 

probleme juridice legate de 

proprietatea terenurilor. Mai 

exact, o parte din terenurile 

pe care se doreşte ridicarea 

turnurilor noi la intrarea în 

oraş nu sunt ale Primăriei. 

“Suntem în faza de proiecta-

re, dar avem o mică proble-

mă cu suprafaţa de teren de 

sub nişte locaţii care ţin de 

Compania Naţională de Au-

tostrăzi. Este o dispută cu pri-

vire la terenul care se afl ă 

sub locaţiile propuse. Sper ca 

în luna februarie să se lămu-

rească acest lucru pentru a 

intra în linie dreaptă pentru 

că avem concursul câştigat, 

avem proiectarea practic de-

marată. Mai avem de rezol-

vat această nuanţă cu privi-

re la proprietatea terenului 

de sub aceste amplasamen-

te. Ştiţi bine că înainte de 

1989 era simplu pentru că e-

ra un singur proprietar. Acum, 

avem mai mulţi proprietari”, 

a declarat primarul Emil Boc, 

în urma unei întrebări adre-

sată de consilierul local Ioan 

Bîldea.

Turnul câştigător, viitor 
spaţiu expoziţional

Anul trecut, în luna mar-

tie, Primăria a desemnat câş-

tigătorul concursului organi-

zat pentru realizarea unor 

mesaje noi la intrarea în oraş. 

Câştigător a fost un turn re-

alizat de arhitectul Alexan-

dru Nicolae Fleşeriu. Sem-

nalizarea de intrare în oraş 

propusă de câştigător este o 

structură metalică sub for-

ma unui turn care să poată 

fi  folosit ca spaţiu de expo-

ziţie temporar. “Obiectul ofe-

ră o altă experienţă pentru 

cel care coboară din maşină. 

Poate urca pe treptele inte-

rioare şi să observe expozi-

ţii temporare în interiorul 

turnului împreună cu ima-

gini ale oraşului prin fâşiile 

orizontale ale structurii”, es-

te ideea care stă în spatele 

Turnului, explicată de mem-

brii echipei.

Obeliscurile vechi nu 
spun nimic despre oraş

Primăria Cluj-Napoca a 

avut în plan să schimbe obe-

liscurile din oraş în anul 2008 

când a fost organizat un con-

curs de idei, dar din cauză că 

ideile au fost foarte slabe, s-a 

renunţat la această idee.

La ora actuală, porţile de in-

trare în Cluj-Napoca nu spun 

nimic despre municipiu în afa-

ra clasicului “Bine aţi venit!” 

şi numele oraşului inscripţio-

nat pe plăcuţe sau pe obelis-

curi vechi din perioada comu-

nismului. În cel mai bun caz, 

pe unele bannere la intrarea în 

oraş, alături de mesajul de bun 

venit este scris “visit Cluj”, pe 

o tablă sunt scrise oraşele în-

frăţite, iar pe obeliscul de la in-

trarea dinspre comuna Baciu 

este un mesaj care abia dacă 

se mai descifrează: “Oraş mar-

tir – Cluj-Napoca. Cinste eroi-

lor 1989 – 1994”. Alte indicii 

despre Cluj-Napoca lipsesc cu 

desăvârşire astfel că un turist 

care nu a mai pus niciodată pi-

ciorul în oraş nu afl ă nimic des-

pre locul în care va intra.

La intrările dinspre Turda 

şi Dej au fost ridicate în pe-

rioada comunismului două 

obeliscuri pe care este in-

scripţionat numele munici-

piului. De atunci însă, aces-

tea nu au mai fost întreţinu-

te şi nici reparate astfel că 

acum se afl ă într-o stare de-

plorabilă: cad bucăţi de ten-

cuială din ele, au fost van-

dalizate, iar unele litere din 

numele oraşului au picat. 

Lângă obeliscul de la intra-

rea dinspre Baia Mare – Dej 

sunt trei catarge tricolore ca-

re, cel mai probabil, datea-

ză din mandatul de primar 

al lui Gheorghe Funar.

Când scăpăm de obeliscurile 
de la intrările în oraş?
Instalarea unor mesaje noi la intrările în oraş este blocată acum din cauza unor probleme juridice legate de terenuri.

Primăria încearcă să schimbe obeliscurile de la intrările în oraş încă din anul 2008

Proiectul este semnat și de 
deputaţii liberali Adrian 
Oros, Elena Reuer și Radu 
Zlati. De asemenea, sena-
torii Marius Nicoară și Alin 
Tișe susţin la rândul lor a-
ceastă iniţiativă.

Deputații clujeni 
susțin proiectul

Intrările în municipiu care 
vor fi  schimbate sunt: 

•  intrarea/ieșirea dinspre 
Turda;

•  intrarea/ieșirea dinspre 
Floreşti; 

•  intrarea/ieșirea dinspre 
Chinteni; 

•  intrarea/ieșirea dinspre 
Baciu; 

•  intrarea/ieșirea dinspre 
Someşeni; 

•  intrarea/ieșirea dinspre 
Apahida.

Și în cartiere vor fi  ampla-
sate mesaje legate de 
Cluj-Napoca, de evenimen-
tele din oraș și de proiec-
tele Primăriei.

Mesaje 
reprezentative 
şi în cartiere
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Comedia de lung metraj 

„Usturoi”, primul fi lm 

independent produs în 

Transilvania, a depăşit 

încasările block-bus-

ter-ului american „The 

Revenant” la cinema 

Florin Piersic din 

Cluj-Napoca (cel mai 

mare din ţară) cu peste 

300 de bilete vândute.

Reprezentanţii cinemato-

grafului au anunţat că totalul 

spectatorilor plătitori se ridi-

că la peste 2600.

„La cel mai mare cinema 

din patrie, fără a lua în calcul 

şi mall-urile din oraş – dar om 

ajunge şi acolo, să ne batem 

cu Leo (n.red.: Leonardo Di-

Caprio) în trântă voinicească”, 

a spus cel care a produs fi lmul 

„Usturoi”, Radu Băzăvan.

„Usturoi” este primul fi lm 

independent produs exclusiv 

în Transilvania şi primul fi lm 

românesc care s-a lansat si-

multan în cinema şi pe inter-

net, pentru românii din dias-

pora, în luna decembrie a anu-

lui 2015. De asemenea, din 

coloana sa sonoră face parte 

şi prima piesă Gypsy Rap din 

lume, cântată de ViLLy.

Cel mai recent fi lm în ca-

re joacă actorul Leonardo Di-

Caprio, „The Revenant: Le-

genda lui Hugh Glass”, regi-

zat de Alejandro Gonzalez In-

arritu, a avut încasări la nivel 

naţional de 1.136.572 de lei 

şi spectatori de 57.071, în box 

offi ce-ul românesc din week-

endul 22 – 24 ianuarie 2016. 

În „The Revenant” Leonardo 

DiCaprio joacă rolul unui vâ-

nător însetat de răzbunare, 

după ce este abandonat de 

prietenii săi în vestul ameri-

can, în condiţii ostile, acţiu-

nea fi ind plasată în anul 1823. 

Pentru acest rol, DiCaprio a 

fost nominalizat la categoria 

„cel mai bun actor într-un rol 

principal” a premiilor Oscar 

din acest an. „The Reverant” 

a debudat cu încasări de 38 

de milioane de dolari în Sta-

tele Unite ale Americii, ceea 

ce-l plasează în spatele fi lmu-

lui „Star Wars: The Force Awa-

kens”, care a avut încasări de 

41,6 milioane de dolari.

„Usturoi” a fost fi lmat 
în Cluj şi Sălaj

„Usturoi” a fost scris şi pro-

dus de bloggerul clujean Ra-

du Băzăvan (www.groparu.

ro) şi regizat de sibianul Lu-

cian Alexandrescu, stabilit în 

Miami, SUA. Filmul descrie 

prietenia dintre doi copii (unul 

de etnie romă) şi călătoria 

acestora dintr-un sat din Să-

laj către Cluj-Napoca, unde 

visează, cu inocenţa copilări-

ei, să-şi îndeplinească visul 

de a deveni actori. Filmul es-

te o comedie care se adresea-

ză spectatorilor foarte tineri, 

adulţilor şi seniorilor deopo-

trivă. Filmul, probabil cel mai 

ardelenesc fi lm produs până 

acum, este construit în jurul 

unui concept nou pentru Ro-

mânia şi prezintă o perspec-

tivă inedită asupra relaţiilor 

inter-etnice din Transilvania. 

Filmat în numai 16 zile în Să-

laj şi Cluj-Napoca pelicula a 

avut un buget acoperit în ex-

clusivitate din fonduri proprii,

Rezultate bune 
şi peste hotare

Filmul „Usturoi” a umplut 

sălile la festivalurile de fi lm, 

proiecţiile sale reprezentând 

cele mai disputate momente 

de la TIFF Cluj (2014), Co-

medy Cluj (2014 – două pro-

iecţii cu casa plină, cea de la 

cinema Florin Piersic repre-

zentând record absolut de au-

dienţă în ultimii 25 de ani – 

peste 1000 de oameni) sau TI-

FF Sibiu (2014). În străinăta-

te, fi lmul a fost difuzat şi la 

New York Independent Film 

Festival, Boston Kids Interna-

tional Film Festival (SUA) sau 

Nomad Norvegia.

Despre „Usturoi”

Eremia (un copil rom) şi 

Nicuşor doresc să-şi depă-

şească condiţia lor limitată 

de copii săraci şi fug la oraş 

ca să se facă actori şi să îşi 

asigure astfel o viaţă mai bu-

nă pentru ei şi familiile lor. 

Pe drum trec prin tot felul de 

încercări, sunt chiar aproape 

să-şi piardă viaţa, dar în ce-

le din urmă ajung cu bine la 

Cluj, unde vor descoperi ce-

va care le va schimba viaţa. 

Din distribuţia fi lmului fac 

parte Sebastian Topan, Da-

rius Stoica, Elena Ivanca (Tea-

trul Naţional Cluj-Napoca), 

Ileana Negru (Teatrul Naţio-

nal Cluj-Napoca), Nicu Var-

ga, Jon Selesi , Tibi Covaci 

Senior, Daniela Stoica, Mir-

cea Groza, Gheorghe Tamba, 

Istvan Robert Kanalas, Gabri-

el Oană, Răzvan Dragoş, Adri-

an Hădean, Alina Dragoş, 

Mishu Călian, Vlad Cucu.

„Usturoi” a depăşit 
la încasări pelicula
„The Revenant”
Filmul produs de bloggerul clujean Groparu a reuşit 
o performanţă impresionantă în inima Transilvaniei.

SPECTATORI

2.600
de oameni au văzut 
fi lmul „Usturoi“ la 
Cinema Florin Piersic 
din Cluj-Napoca
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O delegaţie a Colegiului 

Tehnic „Ana Aslan” din 

Cluj-Napoca formată din 

doi profesori şi trei elevi 

au participat în San 

Benedetto del Tronto 

(Italia) în perioada 25-29 

ianuarie a anului trecut 

la cea de a doua reuniune 

de proiect a parteneriatu-

lui strategic Erasmus+ 

intitulat Math Around Us.

Schimbul de elevi şi profe-

sori a fost găzduit de către 

şcoala parteneră din localita-

te, Liceo Scientifi co Statale B. 

Rosetti.

Scopul acestei întâlniri l-a 

reprezentat instruirea teoreti-

că şi practică a elevilor şi pro-

fesorilor străini în predarea lec-

ţiilor de matematică şi arte re-

unite sub titlul temei „Mate-

matica în Arte”. În cele cinci 

zile petrecute în şcoală, elevii 

au asistat la ore de matemati-

că, desen, pictură; au lucrat 

pe platforma eTwinning la pa-

gina proiectului şi au realizat 

o broşură de diseminare în for-

mat digital despre săptămâna 

petrecută în Italia. Profesorii 

au participat la seminarii de 

instruire organizate de către 

şcoala gazdă şi de către pro-

fesori ai Facultăţii de matema-

tică din Perugia şi ai Universi-

tăţii de Arte din Urbino.

Proiectul îşi propune să îm-

bunătăţească abilităţile şi com-

petenţele în domeniul mate-

maticii, să crească motivaţia 

elevilor de a învăţa matema-

tica şi implicit creşterea note-

lor la examenele naţionale, să 

lărgească orizontul profesio-

nal al profesorilor prin parti-

ciparea la ateliere de dezvol-

tare profesională pentru a pu-

tea crea materiale de predare 

noi şi inovatoare dar şi să îm-

bunătăţească competenţele de 

TIC şi comunicare în limba 

engleză, atât pentru elevi cât 

şi pentru profesorii implicaţi 

(până la nivel B1 si B2).

Coordonatorul European al 

acestui parteneriat strategic es-

te Colegiul Tehnic „Ana As-

lan” Cluj-Napoca, şi este co-fi -

nanţat de către Comisia Euro-

peană cu suma de 193.880 eu-

ro prin programul Erasmus+.

Grupul ţintă al acestui pro-

iect îl reprezintă aproximativ 

4000 de elevi de liceu.

Matematica în era digitală, învăţată de elevii 
Colegiului Tehnic „Ana Aslan” din Cluj

Un concurs pentru ocu-

parea unei poziţii de 

conferenţiar universitar 

la Facultatatea de Ştiinţe 

Economice şi Gestiunea 

Afacerilor (FSEGA) din 

cadrul Universităţii 

Babeş-Bolyai din Cluj a 

fost anulat defi nitiv de 

către Curtea de Apel Cluj 

după ce s-a înregistrat 

un şir de nereguli grave.

În urma acestui concurs, per-

soana propusă de comisia de 

examen să fi e numită conferen-

ţiar universitar a fost candida-

tul clasat pe locul al doilea, po-

trivit evz.ro. Acesta nu avea lu-

crări publicate în domeniul în 

care ar fi  urmat să activeze în 

calitate de conferenţiar şi nici 

lucrări cotate ISI, necesare la 

dosarul de promovare.

Concursul a avut loc pe 

29 ianuarie 2014, singurii can-

didaţi înscrişi fi ind lectorii u-

niversitari Cristina Boţa şi 

Victor Oprean, ambii de la 

FSEGA. După analizarea lu-

crărilor şi a celorlalte obliga-

ţii legale (publicarea de cărţi 

sau articole cotate ISI), Cris-

tina Boţa a obţinut un rezul-

tat de 335,86 puncte, iar con-

tracandidatul său, Victor 

Oprean, doar 122,47 puncte.

Cu toate acestea, comisia de 

concurs a propus ca „ocuparea 

postului vacant pentru care s-a 

organizat concursul să fi e fă-

cută de dl. Victor Oprean (fo-

to)”, deşi obţinuse un punctaj 

de aproape trei ori mai mic.

În fi nal, judecătorii Curţii 

de Apel Cluj au anulat exa-

menul.

Concurs trucat la UBB

Cornel Cătoi (50 de ani) 

este noul rector al 

Universităţii de Ştiinţe 

Agricole şi Medicină 

Veterinară (USAMV) Cluj.

Potrivit unor surse din U-

niversitate, Cătoi a câştigat 

alegerile pentru şefi a USAMV 

Cluj împotriva lui Ioan Groza 

la o diferenţă de doar trei vo-

turi. Cătoi a obţinut 141 de 

voturi, în timp ce contracan-

didatul său, Ioan Groza, a ob-

ţinut 138 de voturi. Şase vo-

turi au fost anulate.

Ce priorităţi are Cătoi?

Potrivit CV-ului, Cornel Că-

toi a fost prorector în cadrul 

USAMV în perioada 2008-2012. 

Din 2012 este decanul Facul-

tăţii de Medicină Veterinară.

În prezentarea candidatu-

rii sale, Cătoi menţiona că-şi 

doreşte să perpetueze şi să 

dezvolte realizările universi-

tăţii, „de a le extinde şi de le 

adecva noile cerinţe ale învă-

ţământului superior european 

şi de a contribui la creşterea 

prestigiului universităţii”.

„În ceea ce priveşte strate-

gia de dezvoltare a USAMV 

Cluj în perioada 2016-2020, 

obiectele sunt: dezvoltarea 

managementului de tip antre-

prenorial, descentralizarea 

treptată a actului decizional 

şi de conducere, la nivel de 

departamente şi facultăţi, cu 

creşterea autorităţii şi a res-

ponsabilităţii colectivelor de 

cadre didactice şi cercetători, 

implicarea mai amplă a stu-

denţilor în actul decizional şi 

în evaluarea periodică a acti-

vităţii educative la toate ciclu-

rile de studii, reformarea cur-

riculei specializărilor de licen-

ţă şi mai ales de master, pro-

movarea unui învăţământ ino-

vativ, în care cercetarea va 

aduce un aport major în for-

marea intelectuală, perfecţio-

narea metodelor de predare 

moderne, interactive, creşte-

rea numărului de programe 

de doctorat, de cercetare şi de 

specializare postuniversitară”, 

se arată în documentul citat.

Revitalizarea Palocsay, 
printre proiecte

În ceea ce priveşte infra-

structura USAMV, Cătoi do-

reşte, printre altele, constitu-

irea unei staţiuni de cerceta-

re pentru diverse culture agri-

cole cu interes pentru zona 

Transilvaniei, revitalizarea Sta-

ţiunii de Cercetare Horticolă 

Cluj (Palocsay), realizarea u-

nei baze de cercetare şi prac-

tică care să includă pepinie-

re, plantaţii de fructe de pă-

dure şi cabană de vânătoare 

inclusă în circuitul turistic.

Profesorul „striptease pe fonduri POSDRU” 
a pierdut şefia USAMV Cluj-Napoca
Noul rector Cornel Cătoi a fost prorector din 2008 până în 2012, iar apoi decanul USAMV până în prezent.

Despre contracandidatul 

lui Cătoi, Ioan Ştefan 

Groza (61 de ani), care 

conduce un departament 

din cadrul Facultăţii de 

Medicină Veterinară şi 

care a mai candidat pen-

tru această funcţie şi 

împotriva rectorului Doru 

Pamfi l, Monitorul de Cluj a 

arătat că acesta este 

„omul lui Ioan Rus 

(PSD)”. 

Legătura dintre ei merge 

până în anii dinainte de '89, 

când au fost colegi în con-

ducerea Uniunii Asociaţiilor 

Studenţilor Comunişti din 

România, celebra UASCR. 

Ioan Rus a fost preşedinte U-

ASCR Universitatea Tehnică, 

iar Groza vicepreşedinte la 

USAMV.

În luna octombrie a anu-

lui trecut, a fost făcut public 

faptul că la o întrunire a pro-

fesorilor de la patru univer-

sităţi din România, pe tema 

îmbunătăţirii învăţământu-

lui superior, desfăşurată la 

Predeal, şi-au făcut apariţia 

mai multe dansatoare exoti-

ce, mai mult goale. Momen-

tul artistic a fost plătit din 

bani europeni. Ioan Ştefan 

Groza a declarat atunci că 

animatoarele ar fi  intrat în 

sala de conferinţe după în-

cheierea dezbaterilor. În plus, 

ar fi  fost vorba de o „surpri-

ză” din partea conducerii ho-

telului.

Groza mai este implicat şi 

într-un scandal de plagiat, du-

pă ce site-ul plagiate.ro, coor-

donat de reputatul profesor 

universitar clujean Dorin Isoc 

a semnalat o suspiciune rezo-

nabilă de plagiat care îl pri-

veşte acesta.

Cornel Cătoi este din 2012 decanul Facultății de Medicină Veterinară din 
Cluj-Napoca

VOTURI

141
de voturi a obţinut 
Cornel Cătoi

138
de voturi a obţinut 
Ioan Groza

6
voturi au fost anulate

Ioan Groza, un om 
controversat
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Cu inima zdrobită de durere ne luăm rămas 

bun de la mult iubita noastră mamă și bunică

ELENA PORUMB
în vârstă de 80 de ani.

Fie-ți somnul lin, odihnește-te în pace.

Nu te vom uita niciodată.

Familia PORUMB

DECES
IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Cumpăr ap. cu 2 camere, deco-
mandat, exclus parter și ultimul 
etaj. Exclus agenţii imobliare. Aș-
tept oferte la tel. 0733-676175. 
(3.7)

¤ P.F. vând două apartamente în-
vecinate, fi ecare cu două camere, 
et. 1/1, utilate și fi nisate, pe 
B-dul Eroilor nr. 4. Inf. suplimen-
tare la tel. 0745-483355. (5.7)

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

Gheorgheni sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0740-607307.

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

Zorilor, Bună-Ziua, 
Gheorgheni, Grigorescu.

Exclus agenţii.
Aşteptăm oferte la tel. 

0727-477.173.

CASE/CABANE

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

TERENURI

¤ Vând teren în supr. de 7800 
mp, în Beliș, zona Cătun-Pleș, in-
travilan, front 100 m direct la apa 
lacului Beliș, C.F., drum de acces 
forestier, preţ 6 euro/mp. Inf. și 
relaţii suplimentare la tel. 
0744-653097. (2.7)

¤ Vând teren în supr. de 12200 
mp în Mărișel, zonă centrală, 
front la drumul principal 90 m, 
carte funciară, apă potabilă, C.F., 
curent electric, intravilan, parţial 
pădure de brazi pe teren, preţ 6 
euro/mp. Inf. la tel. 
0744-653097. (2.7)

¤ Vând 6 ha teren în cart. Iris, pe 
str. Giuseppe Verdi, zona de case, 
la intrarea în satul Valea Fânaţe-
lor, preţ 8 euro/mp. Inf. și relaţii 
suplimentare la tel. 
0744-653097. (5.7)

¤ P.F. cumpăr teren agricol, pășu-
ne, în judeţele Cluj, Alba, Bistriţa. 
Aștept telefoane la 0740-876853. 
(5.5)

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

¤ Vând teren, suprafaţă: 4000 
mp, cu toate utilităţile la stradă 

(16 km de Cluj) – Vechea Deuşu, 
intravilan, zonă liniştită. Preţ – 
18 Euro mp. Informaţii telefon: 
0722-990855.

¤ Vând teren în intravilanul Cluju-
lui, surp 500 mp, la distanţa de 
1,5 km de Iulius Mall, cu utilităţi, 
apă, curent, cu C.F. în regulă. Inf. 
suplimentare la tel. 0752-397165 
sau 0745-501314.

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

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

situat într-o poiană.

Informaţii la tel. 
0753-222 759.

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

Vând TEREN

în supr. de 3000 mp, 

în Floreşti, zona RAR.

Informaţii la tel. 

0740-107062.

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

P.F. vând TEREN pentru 

construcţii în Şelimbăr, jud. 

Sibiu, lângă motelul Dracula, 

intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 

24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

ÎNCHIRIERI

¤ P.F. închiriez în Piaţa Mihai Vi-
teazul, apartament cu 3 încăperi 
+ baie, pentru cabinete, birouri, 
sedii fi rme, proaspăt renovat, 
geamuri la stradă, etaj 1/1, supr. 
60 mp. Inf. și relaţii suplimentare 
la tel. 0744-663265. (6.7)

SCHIMBURI

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

în Cluj-Napoca.
Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0751-760639.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut de lucru ca ŞOFER, experi-
enţă 18 ani (şi pe comunitate), 
cat. B şi C, cunoscător al lb. ger-
mane şi engleze. Rog şi ofer seri-

ozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314.
¤ Caut de lucru în domeniul la-
borator-cofetarie sau la bucătă-
rie, deţin diplomă de califi care în 
aceste domenii. Ofer şi rog serio-
zitate. Aştept oferte la tel. 
0757-746700.
¤ Tânără, caut loc de muncă 
part-time, în domeniul contabili-
tate primară, cunoștinţe WIN-
MENTOR. Sunaţi la tel. 
0745-430079.

Recondiţionez, lustruiesc, 

repar, tapiţez orice stil de 

mobilă veche sau mai nouă, 

la domiciliul clientului.

Tel. 0742-035662, 

0264-485424.

BGS Divizia de Securitate
angajează

Agenţi Securitate pentru 
obiective din Cluj – salariu 
atractiv, condiţii plăcuţe de 
muncă, contract de munca 
integral, plata salariilor la 

timp, sărbători legale 
plătite dublu etc..

Relaţii L-V, intervalul orar 
09-17, sms/tel. Orange – 

0748291728. (1.5)

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

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

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

SERVICII

TĂMĂDUITOAREA ELISABETA 
împreună cu preotul IOAN 
veniţi de curând din Ţara 

Sfântă pentru a vă dezlega 
farmecele, blestemele, 

impotenţa, aduce persoana 
iubită, spor în casă și multe 

altele.
Tel. 0729-586988. (8.10)

¤ Persoană fi zică autorizată, ex-
pert contabil, îmi ofer serviciile 
pentru evidenţă contabilă. Sunaţi 
la tel. 0744-501252. (3.7)

¤ Expert contabil autorizat, ţin 
evidenţă contabilă la fi rme mici, 
mari și persoane fi zice. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0364-409746. (6.7)

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

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

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

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

(3.7)

¤ Cumpăr jante și portbagaj pen-
tru ”Matiz”. Sunaţi la tel. 
0747-649167. (7.7)

MOBILIER

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

UZ CASNIC

¤ Vând calorifer pe ulei cu nouă 
elemenţi, la jumătate de preţ faţă 
de preţul din magazin. Inf. supli-
mentare la tel. 0788-287268. 
(7.7)

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

ELECTRO

¤ Vând URGENT 30 casete video 
și 50 casete muzicale, preţ nego-
ciabil. Inf. la tel. 0264-591965. 
(7.7)

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

CALCULATOARE

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

DIVERSE

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

bră de sticlă și un Ph α tempera-
ture metru digital portabil, toate 
la preţul de 300 euro, negociabil. 
Inf. la tel. 0744-479172. (3.7)

¤ Vând 12 piese de artizanat din 
aramă, statuete, tăvi, pahare, 
candele, serviciu de ţuică, cafea, 
scrumieră, carafă, etc., preţ nego-
ciabil. Inf. la tel. 0264-591965. 
(3.9)

¤ Vând moară cu valţuri pentru 
grâu, folosită foarte puţin, aproa-
pe nouă. Relaţii suplimentare la 
tel. 0740-240238. (5.7)

¤ Vând trei covoare de 3 x 2,50, 
culori foarte frumoase, din care 
unul de lână, lucrat manual, și 
două carpete, preţ negociabil. Aș-
tept telefoane la 0264-591965. 
(7.7)

¤ Vând 6 buc ţeavă metalică cu 
Dâ74 mm, grosime 5 mm, lungi-
mea de 9 m, necesare pentru in-
stalaţii sau stâlpi de gard, preţ 
sub preţul piţeei. Aștept telefoane 
la la 0264-432680 sau 
0758-311020. (7.7)

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

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

COLECŢIONARI

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

PIERDERI

¤ Subscrisa IMOMAX S.R.L. 
J12/516/2006, având C.U.I. 
18384320, declar pierdut Certifi -
cat Constatator nr. 40985 din 
2009 și nr. 75986 din 2007, emi-
se de ORC Cluj. Îl declarăm nul. 
(1.1)

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

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

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

GRA-

TUIT

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:
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ANUNŢURI DE MEDIU

S.C. MHS CLUJ TRUCK & BUS S.R.L., în calitate de 
titular, anunţă publicul interesat asupra declanșării etapei 
de încadrare, conform H.G. 1076/2004, în vederea obţinerii 
avizului de mediu pentru PUZ pentru construire 3 imobile 
de locuinţe colective cu regim de înălţime D+P+6E+2R, 
amenajări exterioare, racorduri şi branşamente utilităţi, 
împrejmuire proprietate, Florești, str. Avram Iancu, fn, jud. 
Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
S.C. PROGIS CONSULTING S.R.L., Gilău, str. Principală, nr. 
542, jud. Cluj, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, din 
data de 08.02.2016.

Publicul interesat poate transmite, în scris comentarii și 
sugestii până la data de 22.02.2016, la A.P.M. Cluj, Calea 
Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, 
fax 0264-412914, e-mail reglementari@apmcj.anpm.ro.

NEAG NICOLETA anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de obţinere a acordului de mediu pentru 
proiectul Construire ansamblu mixt-locuinţe colective, 
birouri, spaţii comerciale – conform PUZ aprobat cu HCL 
nr. 605/2007 şi PUZ aprobat cu HCL nr. 403/2015, propus 
a fi  amplasat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Turzii, FN.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul A.P.M. Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, telefon 
0264-410722 în zilele de luni-vineri, între orele 9-14.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, 
cod 400609, fax 0264 410716, e-mail: offi ce@apmcj.
anpm.ro.
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ASTĂZI LA TV

TVR 1

12:00 Teleshopping (promo)
12:30 Comorile Toscanei (2002, 
s. doc., episodul 28) 
13:00 Germana...la 1 (live)
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Maghiara de pe unu (live)
Informaţii presărate cu paprika
16:55 Vorbește corect!
17:00 Garantat 100% (reluare)
18:00 Reconstituiri
19:00 Exclusiv în România 
19:45 Sport
19:57 Starea zilei (emis. info.)
20:00 Telejurnal 
21:10 Prim-Plan (talk show) (live)
22:25 Starea zilei (emis. info.)
22:30 Starea naţiei (sat.)
23:25 Nocturne (talk show)

ANTENA 1

13:00 Observator 
14:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(2015, reality show) (live)
16:00 Observator 
17:00 Acces direct 
19:00 Observator 
20:00 Observator special 
(2012, emis. info.) (live)
20:30 Poftiţi pe la noi: Poftiţi și 
dăruiţi (2015, divertisment)
23:00 Un show păcătos 
(divertisment) (live)

PRO TV

12:00 Vorbește lumea 
13:00 Știrile Pro TV 
14:00 Vorbește lumea 
15:00 Lecţii de viaţă (ser.)
16:00 Ce spun românii 
17:00 Știrile Pro TV
17:30 La Măruţă (divertisment)
19:00 Știrile Pro TV 
20:30 Schimb de prizonieri 
(sua, 2006, acţiune)
22:15 Știrile Pro TV
22:45 Terra Nova ( aus.-sua, 
2011, s. avent., sez. 1, ep. 8)
23:45 Lege și dreptate (sua, 
2010, s. poliţist, sezonul 2, 
episodul 9)

PRIMA TV

12:00 Cronica Zilei (2016, sat.)
12:10 Constantin 60 
13:20 Teleshopping (promo)
13:50 Cronica Zilei (2016, sat.)
13:55 Nimeni nu-i perfect 
14:30 Teleshopping (promo)
15:00 Râzi și câștigi 
15:30 Cireașa de pe tort (reluare)
16:25 Cronica Zilei (2016, sat.)
16:30 Focus (emis. info.)
17:00 La TV (reluare)
18:00 Focus (emis. info.)
19:15 Cireașa de pe tort 
20:10 Cronica Zilei (2016, sat.)
20:15 Capcana fl ăcărilor (sua, 
2001, f-catastr.)
22:15 Trăsniţii 
22:55 Cronica Zilei (2016, sat.)
23:00 Focus din inima României 
(emis. info., episodul 223)
23:30 Focus Magazin (2015, 
episodul 103) (live)

KANAL D

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

LOOK TV

13:30 Știri Look TV (reluare)
15:00 Celebrity 
16:00 Cele mai tari meciuri de 
fotbal Liga I Orange: ACS Poli 
Timișoara - Steaua București 
(reluare)
18:00 Business Expres 
18:30 Știri Look TV 
19:30 Nautic Show (emis. sport)
20:00 Refuz să cresc
22:00 Drumul către faimă

CONVOCATOR

Președintele consiliului de administraţie al SC ACI CLUJ 
SA, cu sediul în Cluj Napoca, înregistrată la Registrul 
comerţului sub nr. J12/200/1991, CUI RO 200513 în temeiul 
art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990 a societăţilor 
comerciale, republicată și modifi cată, la cererea acţionarului 
majoritar Aschilean Dorin, completează ordinea de zi a 
adunării generale ordinare a acţionarilor din data de 
12.08.2015, ora 14.00, anunţ publicat in Monitorul Ofi cial 
al României Partea a IV- a nr. 354 din 22.01.2016, cu 
următoarele puncte (puncte care vor fi  în continuarea celor 
de la primul anunţ):

2.  Aprobarea diminuarii plafonului global SGB/ Linie angajate 
la BRD de la 25.000.000 lei , la 20.000.000 lei, cu 
mentinerea liniei capital de lucru de 5.000.000 lei.

3.  Ridicarea sarcinilor ( ipoteca imobiliara) inscrise in 
favoarea BRD asupra imobilelor inscrise in CF 314899 si 
258887 a loc. Cluj Napoca

4.  Aprobarea unui plafon global pentru emiterea de scrisori 
de garantie bancara si linie capital de lucru in valoare 
de pana la 15.000.000 lei, de la banca cu cea mai buna 
oferta, garantarea facandu-se in conditiile ofertei primite, 
cu imobile afl ate in proprietatea societatii. Mandatarea 
Consiliului de Administratie a societatii in vederea 
negocierii si mandatarea presedintelui societatii in vederea 
semnarii contractelor de credit si de ipoteca

Restul prevederilor din convocatorul iniţial rămân 
neschimbate.

Preşedintele Consiliului de Administraţie

LICITAŢIE PUBLICĂ

Primaria Orasului Huedin organizeaza licitatie publica 
deschisa, la data de 23.02.2016 ora 11.00, pentru inchirierea 
in conditiile legii, a unor spatii situate in incinta Policlinicii 
Huedin, parter corp A, str. P-ta. Victoriei, nr. 6-8, Huedin, 
jud Cluj, in suprafata totala de 33,49 mp., cu destinatia de 
cabinet medical, potrivit HCL nr. 4/29.01.2016.

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

Detalii se pot obtine la sediul Primariei Huedin.
Tel : 0264351548.

ANUNŢ DE ANGAJARE

SERVICIUL DE AMBULANŢĂ AL JUDEŢULUI CLUJ
organizează concurs în perioada 22.02.2016 – 

26.02.2016, pentru ocuparea următoarelor posturi 
temporar vacante:

• 1 post de operator registrator urgenţă debutant 
în cadrul dispeceratului comun ISU-SMURD-SAJ.

• 2 posturi de asistent medical generalist debutant 
cu studii postliceale la staţia centrală Cluj-Napoca

• 1 post de asistent medical generalist debutant cu 
studii postliceale la substaţia Gherla

Condiţiile de participare la concurs pentru postul de 
operator registrator urgenţă debutant:

- diplomă de bacalaureat
- carnet de radiotelefonist sau telefonist
- cunoștinţe operare calculator

Condiţiile de participare la concurs pentru posturile de 
asistent medical generalist debutant:

-  diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă 
sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform 
HG 797/1997

Concursul se organizează la sediul SAJ Cluj situat în 
Cluj-Napoca str. Horea nr. 55 jud. Cluj.

Înscrierile se vor face până la data de 12.02.2016 ora 
12,00.

Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare la 
concurs, actele necesare înscrierii, se pot obţine la sediul 
SAJ Cluj, Biroul RUNOS, telefon 0264407009.

ANUNŢ PUBLIC

R O M Â N I A
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

ORDINEA DE ZI

A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL
al MUNICIPIULUI TURDA

DIN DATA DE 9 FEBRUARIE 2016
– ORA 10:00 –

1. Probleme ale Administratorului Public:
1.1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea Titlului 

de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda, 
post-mortem, domnului Emil Molnar.

1.2.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului 
de Venituri și Cheltuieli al Societăţii Turda Salina 
Durgău SA, aferent exerciţiului fi nanciar al anului 
2016.

1.3.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului 
de Venituri și Cheltuieli al Societăţii Domeniul Public 
Turda SA, aferent exerciţiului fi nanciar al anului 
2016.

1.4.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii 
cu titlu gratuit a unui imobil situat în Municipiul 
Turda, str. Andrei Mureșanu nr. 16, din domeniul 
public al Statului Român și din administrarea 
Ministerului Sănătăţii, prin Direcţia de Sănătate 
Publică a Judeţului Cluj în domeniul public al 
Municipiului Turda și în administrarea Consiliului 
Local al Municipiului Turda.

PRIMAR, SECRETAR,
Tudor Ștefănie Paula Letiţia Mic

LICITAŢIE PUBLICĂ

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, în calitate de lichidator 
judiciar al societăţii Eunicia Rotiserie S.R.L. (în faliment, 
in bankruptcy, en faillite), organizează licitaţii publice pentru 
valorifi carea următoarelor bunuri:

•  proprietate imobiliară, cu aspect de spaţiu hotelier 
amenajat la standard de 2 stele, compusă faptic din Parter 
– 2 săli de luat masa, 1 Windfang+casa scării, debara, 
hol, bar, magazie (spaţii comerciale închiriate către terţi 
la momentul prezent); Etaj 1 – bucătărie, bar, recepţie, 
hol, coridor, Etaj 1-Intermediar – bucătărie, birou, cameră, 
hol, grup sanitar, sală mic-dejun, vestiar; Etaj 2 – 4 camere, 
1 apartament cu 2 camere, hol, degajament, recepţie; 
etaj 3 – 4 camere, 1 apartament cu 2 camere, hol, 
degajament, recepţie. Proprietatea este situată în 
Cluj-Napoca, Piaţa Mihai Viteazu, f.n., jud. Cluj – preţ de 
pornire: 626.000 Euro (+TVA).

Licitaţia va avea loc în data de 16.02.2016, ora 16.00, 
la sediul lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, 
nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului 
de sarcini și depunerea garanţiei de participare de 10% din 
preţul bunului licitat (condiţii obligatorii pentru participarea 
la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea 
licitaţiei.

În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta în 
aceleași condiţii în următoarea dată 29.02.2016, ora 16.00.

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

LICITAŢIE PUBLICĂ

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

1.  Proprietate imobiliară de natura unui teren intravilan 
în suprafaţă de 20.000 mp, situată în oraș Măgurele, 
tarla 44, parcela A135/45 și A153/46, CF. Nr. 59092 
Măgurele – Nr. Cad. : 1983, jud. Ilfov, cu deschidere la 
strada Atomiștilor. Terenul este plan, are formă 
rectangulară, cu orientare pe direcţia vest-est și benefi ciază 
de deschidere direct la șoseaua Bucuresti-Magurele – 
preţ de strigare: 1.797.363,00 LEI + TVA.
Licitaţia va avea loc în data de 15.02.2016, ora 14:30, 

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

În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta în 
aceleași condiţii în data de 22.02.2016, ora 15:30, 
29.02.2016, ora 14:30, respectiv în data de 07.03.2016, 
ora 15:30.

Informaţii suplimentare la tel. 0727-379154 și pe e-mail: 
emilian.niculcea@solvendi.ro

CONVOCATOR

S.C. IMSAT SOMEŞ S.A.
Dej, Str. Mărăşeşti, nr. 9
Jud. Cluj
Nr. înreg. R.C. – J 12/2934/1993
C.U.I. – 4497060

Consiliul de administraţie al S.C. IMSAT SOMEŞ S.A., 
cu sediul în Dej, Str. Mărășești nr. 9, ap. 1, judeţul Cluj, 
convoacă Adunarea generală ordinară a acţionarilor la data 
de 10.03.2016, ora 13.00, la sediul societăţii, pentru toţi 
acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor societăţii la data 
de referinţă 06.03.2016, cu următoarea ordine de zi:
1.  Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de 

administraţie pe anul 2015.
2.  Prezentarea raportului Comisiei de cenzori asupra situaţiilor 

fi nanciare anuale încheiate la 31.12.2015.
3.  Aprobarea situaţiilor fi nanciare anuale încheiate la 

31.12.2015 și repartizarea profi tului obţinut.
4.  Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016.
5.  Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea 

desfășurată până la data de 31.12.2015, în baza Raportului 
de gestiune și a Raportului Comisiei de cenzori.

6. Alegerea membrilor Comisiei de cenzori.
7. Stabilirea indemnizaţiei membrilor comisiei de cenzori.
8.  Alegerea membrilor Consiliului de administraţie.
9.  Stabilirea indemnizaţiei membrilor Consiliului de 

administraţie.
10.  Mandatarea unei persoane care să semneze Actul 

constitutiv actualizat al societăţii.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data 
menţionată, Adunarea generală ordinară a acţionarilor se 
va ţine la data de 11.03.2016, la aceeași oră și în același 
loc, cu aceeași ordine de zi.

Documentele și materialele informative referitoare la 
problemele incluse pe ordinea de zi a adunării, precum 
și formularele de procuri speciale pot fi  obţinute de la 
sediul societăţii.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul societăţii 
sau la tel. 0264-214.110.

PREŞEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Marius BIRNBAUM

CONVOCATOR

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
A ACŢIONARILOR APOLODOR S.A.

Cluj-Napoca, Str. Byron nr. 1-3
J12/309/1991, C.U.I. 2867220

Capital social 90.000 Lei

Subsemnatul, Popa Nicolae, născut în Leningrad, URSS, 
la data de 27.11.1954, domiciliat în Cluj-Napoca, str. Cardinal 
Iuliu Hossu nr. 18, bl. A, ap. 12, identifi cat cu Carte de 
Identitate seria KX nr. 549439, cod numeric personal 
1541127120692, în calitate de administrator unic al societăţii 
Apolodor S.A., cu datele de identifi care din antet, denumită 
în continuare „Societatea“, prin prezentă:

CONVOC
În temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind 

societăţile comerciale, precum și în temeiul articolului 14 
din Actul constitutiv al Societăţii, ADUNAREA GENERALĂ 
ORDINARĂ A ACŢIONARILOR, în data de 11 martie 2016, 
la orele 11:00, la sediul Societăţii mai sus menţionat, 
pentru a hotărî cu privire la următoarea:

ORDINE DE ZI
Aprobarea situaţiilor fi nanciare pe anul 2015.
Documentele și materialele privind ordinea de zi a 

Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor se afl a la dispoziţia 
acţionarilor, putând fi  consultate de aceștia la sediul societăţii 
începând cu data de 12 februarie 2016.

În situaţia neîndeplinirii cvorumului necesar pentru prima 
convocare, Adunarea Generală Ordinară se reprogramează 
pentru data de 12 martie 2016 ora 10:00 la aceeași adresă.

La Adunarea Generală Ordinară pot participa acţionarii 
înscriși în registrul acţionarilor la sfârșitul datei de referinţă 
de 02 martie 2016. Acţionarii pot participa la Adunarea 
Generală Ordinară personal sau prin reprezentant desemnat 
prin procura specială. Procurile vor fi  depuse la sediul 
societăţii în original cu 48 de ore înainte de Adunarea 
Generală Ordinară.

Administrator Unic
Popa Nicolae
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ACUM ŞI ÎN ORAŞUL DVS.

PRODUSE 
TRADIŢIONALE 

DIN MANGALIŢA
DE LA FIRMA 

SC TOTO SRL.
DATE CONTACT : LOC. LĂPUŞEL, 

STR. NUCULUI NR. 1, JUD. MARAMUREŞ;

CONTACT : TEL.0722613194

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

UTILAJE profesionale
pentru

INDUSTRIA ALIMENTARĂ.
Noi şi second hand.

Telefon 0740.399.838.

PUBLICITATE PUBLICITATE

PUBLICITATE
PUBLICITATE

PUBLICITATE PUBLICITATE
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Proiect cofi nanţat din Fondul de Coeziune, în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Mediu“

„Titlu proiect: „Investiţii şi dotări pentru îmbunătăţirea capacităţii de operare a Companiei de Apă Arieş Turda“

COMUNICAT DE PRESĂ

Data comunicatului: 05.02.2016

În cadrul contractului „Achiziţie şi montare contoare cu citire la distanţă“ 
au fost montate, până în prezent, un număr de 15200 contoare

Până în prezent, în cadrul contractului „Achiziţie și montare contoare cu citire la distanţă” 
(Proiect: „Investiţii și dotări pentru îmbunătăţirea capacităţii de operare a Companiei de 
Apă Arieș Turda„) încheiat de către Compania de Apă Arieș S.A. cu fi rma S.C. ELSACO 
ELECTRONIC S.R.L., au fost montate un număr de 15200 contoare.

Contractul, fi nanţat din fonduri europene, are o valoare de 14 487 236,91 lei și face 
parte din etapa I, 2007-2013, a proiectului de extindere și modernizare a sistemelor de 
apă și apă uzată.

Montajul contoarelor de apă rece se referă la contoarele preechipate pentru citirea la 
distanţă și a început la 26.06.2015 (data emiterii ordinului de începere a lucrărilor). 
Contoarele cu citire la distanţă au fost montate, conform unui grafi c de montaj prestabilit 
(la utilizatorii casnici, asociaţii de proprietari și agenţi economici din arealul de deservire 
al C.A.A.) în locaţiile incluse în contract, respectiv: municipiile Turda și Câmpia Turzii și 
comunele/satele: Mihai Viteazu, Cornești, Cheia, Bogata, Săndulești, Copăceni, Luna, 
Viișoara, Urca și Gligorești.

Progresul fi zic al lucrărilor, la data de 05.02.2016 este de 95%.

Încă de la începutul derulării contractului Compania de Apă Arieș S.A. informează clienţii, 
din timp, despre întreruperile de furnizare a apei potabile, cauzate de lucrările de montare 
a contoarelor cu citire la distanţă, prin anunţuri în mass media, reţele de socializare dar și 
prin distribuirea de fl yere.

Contact: Compania de Apă Arieș SA Sediul social: str. Axente Sever nr. 2 Turda
Telefon: 0264-311771/ Fax: 0264-311772
E-mail: offi ce@caaries.ro/http://www.caaries.ro
Project manager: Bogdan Bobic

Instrumente Structurale
             2007-2013
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Echipa antrenată de 

Carmen Amariei s-a 

impus categoric în faţa 

echipei codaşe din clasa-

mentul Ligii Naţionale de 

handbal feminin, HC Alba 

Sebeş, într-o partidă ce a 

contat pentru etapa a 18-a 

a sezonului.

Universitatea Cluj a obţi-

nut o victorie scontată sâm-

bătă dimineaţă, pe teren pro-

priu, în faţa ultimei clasate 

HC Alba Sebeş. A fost 35-25, 

iar fetele lui Carmen Amari-

ei ajung la şase victorii în 

acest sezon.

Fără să se întrebuinţeze 

prea tare, Universitatea Cluj 

a reuşit să treacă de HC Alba 

Sebeş. Oaspetele au contat în 

acest meci doar în debut, în 

primele zece minute, după ca-

re Popa şi compania au pus 

stăpânire pe joc. A fost 3-1 

pentru Sebeş, dar a urmat o 

serie de cinci goluri consecu-

tive şi lucrurile au intrat pe 

un făgaş normal. Până la pa-

uză diferenţa a crescut până 

la şase goluri, 16-10, iar soar-

ta partidei a fost rezolvată în-

că din debutul părţii a doua.

În doar zece minute, „stu-

dentele” clujene s-au desprins 

la 24-13 pe tabelă, iar fi nalul 

partidei a găsit garnitura a do-

ua a Clujului pe teren. Astfel, 

Sebeşul s-a apropiat de la -12 

la -7, temporar doar, pentru că 

în cele din urmă diferenţa fi -

nală a fost de zece lungimi. 

35-25, un succes facil obţinut 

de Universitatea Cluj, care fa-

ce un pas important spre ocu-

parea locului 10. În schimb, 

HC Alba Sebeş se îndreaptă cu 

paşi repezi spre liga secundă.

Surpriza meciului a fost re-

venirea pe teren a extremei 

Alexandra Dindiligan după ac-

cidentarea din meciul cu Mă-

gura Cisnădie.

Handbalistele clujene s-au 
impus în faţa ultimei clasate

Marcatoare:

Universitatea Cluj: Laura 
Popa 9 goluri, Corina Biriș 
7, Florina Chintoan 4, 
Cristina Laslo 4, Alexandra 
Severin 3, Alexandra 
Dindiligan 3, Andreea 
Tetean 2, Irina Ivan 1, Sonia 
Vasiliu 1, Cristina Boian 1

HC Alba Sebeș: Elena 
Pătuleanu 6 goluri, Ana 
Ciolan 6, Cristina Predoi 3, 
Ioana Pătuleanu 3, Nicoleta 
Rusu 3, Nicoleta Safta 2, 
Ana-Maria Dima 2

Universitatea Cluj 
– HC Alba Sebeș 
35-25 (16-10) 

Naţionala României a 

debutat cu dreptul în 

sezonul 2016 al competiţi-

ei Rugby Europe 

Championship, prin victo-

ria cu scorul de 39-14 

(10-14), sâmbătă, pe „Cluj 

Arena” din Cluj-Napoca.

În prima partidă din ediţia 

2016 a Cupei Europene a Na-

ţiunilor Divizia 1A, România 

s-a impus cu rezultatul de 

39-14 în faţa Portugaliei, o 

victorie care a adus ţara noas-

tră în clasament şi bonusul 

ofensiv, graţie unei reprize se-

cunde foarte bune.

Partida a început sub sem-

nul echilibrului şi cu toate că 

înaintarea românilor a încer-

cat să-şi impună jocul, lusita-

nii s-au apărat efi cient, mai 

mult chiar vizitatorii s-au apro-

piat de 22-ul nostru, Manuel 

Costa având o primă tentati-

vă de dropgol, nereuşită însă.

Scorul a fost deschis în mi-

nutul 16, atunci când după o 

fază în care balonul a circu-

lat rapid pe linia de treisfer-

turi, Paula Kinikinilau l-a gă-

sit pe Stephen Shennan, iar 

jucătorul originar din Noua 

Zeelandă, la prima apariţie în 

echipa naţională a României 

a marcat un eseu pe care Flo-

rin Vlaicu l-a transformat în 

ciuda poziţiei difi cile.

Primirea eseului nu i-a de-

moralizat pe lupii lusitani ca-

re au avut şase minute exce-

lente, perioadă de timp în ca-

re au marcat două eseuri. Mai 

întâi Duarte Diniz a concreti-

zat efortul colectiv al înaintă-

rii, iar apoi Diogo Toorn, ca-

re a interceptat o pasă a lui 

Florin Vlaicu, au fost autorii 

fi nalizărilor în terenul de ţin-

tă, ambele reuşite fi ind trans-

formate de Nuno Guedes.

Până la pauză jucătorii ro-

mâni au preluat iniţiativa, iar 

Florin Vlaicu după o tentati-

vă de ţintă irosită de la peste 

45 de metri a redus din dife-

renţă, astfel că pe fondul u-

nei replici consistente din par-

tea lusitanilor, România s-a 

văzut condusă la pauză cu re-

zultatul de 14-10.

După reluare aspectul jocu-

lui s-a schimbat radical şi Ro-

mânia a dominat întreaga par-

te secundă, primul eseu ve-

nind în minutul 43 când Vlad 

Nistor a intrat în forţă şi Flo-

rin Vlaicu a dus scorul la 20-14 

în urma transformării şi a u-

nei lovituri de pedeapsă.

La debutul pentru români, 

Stephen Shennan şi-a mai tre-

cut o dată numele pe lista 

marcatorilor de eseuri, după 

o fază în care din nou jocul 

la mână al transferurilor a su-

prins defensiva portughezilor, 

pentru ca în minutul 59, Vlad 

Nistor să-şi treacă şi el în cont 

dubla, încercarea fl ankerului 

nostru asigurându-ne punctul 

bonus ofensiv.

Cu un sfert de oră înainte 

de ultimul fl uier al arbitrului, 

Andrei Rădoi a semnat cea 

de-a cincea încercare pentru 

România, transformarea lui 

Florin Vlaicu stabilind rezul-

tatul fi nal, o victorie de bun 

augur pentru parcursul din 

acestă nouă ediţie a Cupei Eu-

ropene a Naţiunilor.

Partida cu Portugalia pe lân-

gă debutul lui Stephen Shennan 

a fost ocazia de a bifa prima 

selecţie în echipa naţională şi 

pentru Silviu Vasiliu, Alexan-

dru Palii şi jucătorul Universi-

tăţii Cluj, Ovidiu Melniciuc.

Următoarea partidă pentru 

România în cadrul Cupei Eu-

ropene a Naţiunilor va avea 

loc pe 13 februarie, când la 

Madrid Romnia va întâlni Spa-

nia, ibericii pierzând în aceas-

tă primă etapă în mod drama-

tic la Soci, împotriva Rusiei 

cu rezultatul de 22-20.

Următoarele două meciuri 

ale României sunt pe teren pro-

priu, cu Rusia şi Germania, pe 

data de 27 februarie, respec-

tiv 12 martie, pe stadionul 

„Emil Alexandrescu” din Iaşi.

În alte meciuri, Georgia a 

surclasat Germania cu 59-7, 

iar Rusia a dispus cu 22-20 de 

Spania.

România a debutat cu dreptul 
la Rugby Europe Championship
Lusitanii au avut avantaj de 14-10 în momentul intrării la cabine pentru pauză.

Ovidiu Melniciuc a fost singurul jucător al Universității Cluj care a evoluat în acest meci
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Performanţă 
la judo
Sportiva română Andreea Chiţu 
a terminat pe locul al doilea în 
limitele categoriei 52 kg, sâm-
bătă, la concursul de judo 
Grand Slam de la Paris, după 
ce a fost învinsă în fi nală de ko-
sovara Majlinda Kelmendi. 
Vicecampioana mondială a tre-
cut în optimi de mongola 
Bundmaa Munkhbaatar, în 
sferturi s-a impus în faţa portu-
ghezei Joana Ramos, pentru ca 
în semifi nale să câștige meciul 
cu germanca Mareen Kraeh. 
Pentru performanţa sa, Chiţu 
s-a ales cu 3.000 de dolari 
(2.400 pentru ea, 600 pentru 
antrenor) și cu 300 de puncte. 

Pe scurt

SPORT

Victorie pentru 
rugbiștii români
Naţionala României a debutat 

cu dreptul în sezonul 2016 al 

competiţiei Rugby Europe 

Championship. Pagina 11

„U” Cluj, victorie în 
fața ultimei clasate
Universitatea Cluj a obţinut 

victoria pe teren propriu, în fa-

ţa HC Alba Sebeş  Pagina 11
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Echipa antrenată de 

Marcel Ţenter, U-BT, a 

depăşit pe Phoenix Galaţi 

pe teren propriu, într-un 

meci contând pentru 

etapa a 20-a a Ligii 

Naţionale, la capătul unui 

meci foarte strâns.

Circa 3.000 de suporteri au 

fost prezenţi la acest meci ca-

re s-a desfăurat în Sala Spor-

turilor „Horia Demian” din 

Cluj-Napoca.

Jocul a fost unul echilibrat 

pe întreaga sa durată, în a do-

ua parte a sfertului patru ele-

vii lui Marcel Ţenter reuşind 

să se desprindă decisiv pe ta-

bela de marcaj.

Ultimele zece minute au 

fost decisive pentru stabilirea 

câştigătoarei din acest meci. 

Dacă până la sfertul patru ce-

le două echipe nu au reuşit 

să se distanţeze mai mult de 

trei puncte, în ultimele minu-

te, paradele făcute de Kyndall 

Dykes şi prestaţia bună a lui 

Branko Jorovic au reuşit să 

aducă puncte preţioase pen-

tru echipa antrenată de Mar-

cel Ţenter, la fi nalul meciului 

scorul fi ind de 87-73 (14-13, 

18-18, 26-24, 29-18).

Antrenorul principal al 

echipei U-BT, Marcel Ţenter, 

a declarat, după meci, că es-

te fericit pentru prestaţia unor 

jucători dar că se aşteaptă la 

meciuri foarte grele în urmă-

toarele partide.

„Am întâlnit o echipă am-

biţioasă, asta e clar! Noi am 

intrat destul de relaxaţi în joc, 

însă în cele din urmă am tu-

rat motoarele în sfertul al pa-

trulea, când am simţit că am 

putea avea probleme cu câş-

tigarea acestui joc. Era obli-

gatoriu să învingem şi ne-am 

îndeplinit acest obiectiv. De-

ocamdată sunt bucuros, aşa 

sunt la sfârşitul fi ecărui joc în 

care toţi jucătorii îmi sunt să-

nătoşi, căci în perioade din 

astea cu multe meciuri sunt 

pericole de accidentări. Mă 

bucur că Jorovic a revenit în 

teren şi a demonstrat încă o 

dată că ne poate ajuta. Nu am 

făcut un meci extraordinar, 

ne-am propus să învingem şi 

am făcut acest lucru. Urmea-

ză două meciuri grele pentru 

clasifi care, avem biletele pen-

tru 1-6, însă vrem să ne cla-

săm cât mai bine pentru ur-

mătoarea perioadă. Cine câş-

tigă acum cât mai multe me-

ciuri, va fi  avantajat în peri-

oada următoare”, a declarat 

Marcel Ţenter.

Cu această victorie echipa 

U-BT a ajuns la egalitate de 

puncte cu lidera din clasamen-

tul LNBM, BC Mureş, şi se 

luptă pentru poziţia 1.

Angajarea la acest meci a 

fost făcută de cunoscutul te-

nismen, Ilie Năstase.

În etapa următoare, spor-

tivii noştri se vor deplasa la 

Craiova, pentru jocul cu SCM 

U, ce va avea loc miercuri, 10 

februarie.

Baschetbaliştii de la U-BT au ajuns 
pe prima poziţie în LNBM

Echipa de tenis a Cehiei, 

deţinătoarea trofeului, a 

învins România cu scorul 

de 3-2, duminică, în Sala 

Polivalentă din 

Cluj-Napoca, în primul 

tur al Grupei Mondiale a 

Fed Cup, după ce pere-

chea Karolina Pliskova/

Barbora Strycova s-a 

impus cu 6-2, 6-3 în faţa 

cuplului Andreea Mitu/

Raluca Olaru.

Partida decisivă a întâlni-

rii România – Cehia a părut 

dezechilibrată încă de la în-

ceput, Karolina Pliskova şi 

Barbora Strycova jucând cu 

mai multă încredere şi dezin-

voltură. Acestea şi-au adjude-

cat repede primul break, în 

ghemul al treilea, pe serviciul 

Ralucăi Olaru, preluând con-

ducerea cu scorul de 3-1.

Perechea cehă a mers bine 

în continuare şi a reuşit încă 

un break, tot pe seriviciul Ra-

lucăi Olaru, şi a făcut 5-2. Pri-

mul set s-a încheiat cu un ghem 

fără istoric, câştigat la zero, 

Karolina Pliskova şi Barbora 

Strycova impunându-se cu 6-2 

după doar 36 de minute.

În setul al doilea a fost rân-

dul Andreei Mitu să îşi cede-

ze prima serviciul, cehoaicele 

trecând în avantaj cu 3-2 şi 

imediat cu 4-2. Dominarea ce-

hoaicelor a continuat, fi ind 

mai evidentă cu fi ecare punct. 

Prima minge de meci a apărut 

după doar o oră şi 13 minute, 

pe serviciul Ralucăi Olaru, la 

scorul de 5-3. Campioanele 

mondiale en titre nu au ratat, 

câştigând cu 6-3 setul al doi-

lea şi implicit meciul.

Statistica arată că jucătoa-

rele române nu au avut prac-

tic nicio şansă în faţa cehoai-

celor. Ele nu şi-au creat nici 

măcar o minge de break, au 

făcut cinci duble greşeli şi 12 

erori neforţate.

În primele două meciuri de 

simplu de sâmbătă, Simona Ha-

lep a fost învinsă de Karolina 

Pliskova cu 6-7 (4), 6-4, 6-2, 

iar Monica Niculescu a dispus 

de Petra Kvitova cu 6-3, 6-4. 

Duminică, Halep a întrecut-o 

pe Kvitova cu 6-4, 3-6, 6-3, iar 

Pliskova a dispus cu 6-2, 4-6, 

6-3 de Niculescu. În decisiv, 

perechea Karolina Pliskova/Bar-

bora Strycova s-a impus cu 6-2, 

6-3 în faţa cuplului Andreea 

Mitu/Raluca Olaru.

Cehia s-a califi cat în semi-

fi nale, unde va înfrunta echi-

pa Elveţiei (3-2 cu Germania), 

în timp ce România va dispu-

ta în perioada 16-17 aprilie un 

meci de menţinere în Grupa 

Mondială, cu una dintre echi-

pele care au câştigat în primul 

tur din Grupa Mondială II: Spa-

nia (4-0 cu Serbia), SUA sau 

Polonia (2-0), Canada sau Be-

larus (1-1), Australia sau Slo-

vacia (2-2).

România, care îşi va afl a 

adversara pe 9 februarie, când 

e programată tragerea la sorţi, 

a pierdut primul său meci în 

Fed Cup, după o serie de şap-

te victorii consecutive. Ulti-

mul eşec datează din 2013.

România a pierdut la Fed Cup 
în faţa Cehiei, după meciul de dublu
Cehia, deţinătoarea trofeului, are patru titluri în ultimii cinci ani în Fed Cup.

Andreea Mitu a izbucnit în lacrimi după terminarea meciului


	Pagina01
	Pagina02
	Pagina03
	Pagina04
	Pagina05
	Pagina06
	Pagina07
	Pagina08
	Pagina09
	Pagina10
	Pagina11
	Pagina12

