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ACTUALITATE

Asfalt pe autostrada 
Gilău-Nădăşelu
O fi lmare cu drona de la începutul lunii fe-
bruarie arată că se lucrează la cei 8,7 km din 
autostrada A3 Gilău – Nădăşelu.  Pagina 2

POLITICĂ

PSD Cluj şi-a anunţat 
candidaţii la locale
Lista PSD la locale conţine nume noi, în-
să pe ea se regăsesc şi consilieri şi primari 
„pe viaţă”.  Pagina 11

SPECIAL

Harta prietenilor 
lui Putin în Europa
Printre extremiştii de dreapta ai Europei 
un simbol devine din ce în ce mai popu-
lar: steagul rusesc.  Paginile 6-7 

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

Pă rinţ ii, profesorii ş i istoricii clujeni fac front comun î mpotriva reducerii numă rului 
de ore de istorie: e „un pericol pentru societate” și un „atentat la identitatea noastră”.
Ce spun specialiștii despre ideea Institutului pentru Științe ale Educației de a elimina 
studiul limbii latine și de a reduce orele de limba și literatura română și istorie la ciclul 
gimnazial, citiți în paginile 4-5.
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UE se destramă treptat; ţările central 
şi est-europene înclină spre SUA

IT&C

Anul în care mai mulți oameni vor 
avea telefon mobil decât apă potabilă

Analistul și autorul ameri-
can Robert D. Kaplan aprecia-
ză că UE tinde să se destrame 
și este sceptic că liderii euro-
peni vor reuși să rezolve pro-
blemele generate de criza 
refugiaților și de creșterea 
amenințării terorismului. 

"Mă tem că Uniunea Euro-
peană se destramă treptat și 
că, în loc de o Europă unită, 
veți avea mai multe Europe di-
ferite, care avansează cu vite-
ze diferite, iar acest lucru va 
diminua puterile Vestului și va 
împiedica Statele Unite să ai-
bă un aliat puternic în Euro-
pa. Deci sper că liderii euro-
peni vor putea gestiona criza 
și vor găsi diverse soluții pe 
parcurs, doar că nu sunt con-

vins că o vor putea face", a 
spus Kaplan. 

"Problemele din Uniunea 
Europeană sunt profunde, sunt 
extrem de grave, prin urmare 
românii, precum și alte popoa-
re din Europa Centrală și de 
Est, fi e din țările baltice, fi e din 
Polonia, înclină din ce în ce 
mai mult către Statele Unite, 
pe măsură ce văd Europa 
pierzându-și puterile", a adău-
gat analistul. 

 Robert D. Kaplan este au-
torul a 16 cărți de politică ex-
ternă și călătorie traduse în 
numeroase limbi, fiind desem-
nat de două ori de către re-
vista Foregin Policy printre 
"Primii 100 de gânditori ai lu-
mii".

Dispozitivele mobile câştigă 
bătălia: răspândirea lor la ni-
vel mondial este atât de mare 
încât, în 2020, numărul persoa-
nelor care vor avea cel puţin 
un astfel de dispozitiv îl va de-
păşi pe al celor care au electri-
citate, apă potabilă sau un au-
toturism, conform ultimelor 
previziuni ale companiei de 
tehnologie Cisco, relatează 
agenţia EFE.

Numărul utilizatorilor de dis-
pozitive mobile, inclusiv phable-
te (un hibrid între telefon şi ta-
bletă) va ajunge în 2016 la 5,4 
miliarde persoane, circa 70% din 
populaţia estimată pentru acest 
an, se menţionează în studiul 
"Visual Networking Index — 
Global Mobile Data Traffi c Fore-

cast", publicat săptămâna aceas-
ta de compania din California 
(SUA).

Cifra este superioară previ-
ziunilor internaţionale privind 
accesul la anumite servicii pu-
blice, precum electricitate (5,3 
miliarde persoane) şi apă po-
tabilă (3,5 miliarde persoane), 
sau la alte bunuri de consum, 
cum sunt autoturismele (2,8 
miliarde persoane), conform 
Cisco.

Compania estimează că în 
cinci ani vor fi  11,6 miliarde de 
telefoane mobile, dispozitive şi 
conexiuni, inclusiv circa 8,5 mi-
liarde telefoane personale, faţă 
de 7,9 miliarde în 2015. Dintre 
acestea, 67% vor fi  "inteligen-
te", faţă de 36% în 2015.
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Cartier nou în Borhanci, un proiect eşuat din start?
Primul care a venit cu ideea construirii unui cartier de locuinţe in Borhanci a fost Gheorghe Funar. Pagina 3

Istoria poate fi... istorie !
O nouă controversă a unit profesorii şi părinţii împotriva Ministerului Educaţiei



PUBLICITATE

2 actualitate.monitorulcj.ro marți, 9 februarie 2016

PUBLICITATE

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ

BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

0
0
/8

0
C

Înnorat

0°/9° Variabil

0°/7° Înnorat

4°/8° Variabil

0°/6° Înnorat

3°/8° Variabil

2°/4° Variabil

2°/6° Variabil

4°/5 Variabil

ISSN 2065 – 6408

Editor: SC MONITORUL DE CLUJ SRL
office@monitorulcj.ro, tel. 0371/177 371, fax 0264/597 703

Director general I Sorin Stanislav
Director editorial I Paul Niculescu

REDACŢIA
Editor coordonator: Bianca Preda

monitorul de cluj folosește serviciile text și foto
ale agenţiilor de presă Agerpres și Mediafax.

ADMINISTRAŢIE & PUBLICITATE

ADRESA REDACŢIEI
SIGMA Business Center Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 109, etaj I

Telefoane: 0264-597.700, 0264-59.77.03; 0364-401.531; fax: 0264-59.77.03
E-mail: redactia@monitorulcj.ro; reclama@monitorulcj.ro; 

mica.publicitate@monitorulcj.ro
Publicitate: 0264-599.416; Abonamente: 0264-59.77.03

CENTRE DE MICA PUBLICITATE:
Sediul redacţiei – SIGMA Business Center – str. Republicii nr. 109, Et. 1

Librăria BIBLOS (standul de ziare) – P-ţa A. Iancu nr. 13

Abonamentele la monitorul de cluj se pot face 
la sediul redacţiei, prin Poșta Română, Apex SRL

Potrivit articolului 206 C.P., responsabilitatea juridică pentru conţinutul articolului aparţine autorului.
Articolele marcate cu  reprezintă materiale publicitare, iar monitorul de cluj 

nu își asumă responsabilitatea pentru conţinutul acestora. De asemenea, în cazul unor 
agenţii de presă și personalităţi citate responsabilitatea juridică le aparţine.

Tiparul executat la Garamond Tipografie SRL.

Gabriela Dragotă – social / administraţie
Anca M. Colibășanu – politică
Dan Porcuţan – sport
Mihai Cistelican – online

Bianca Tămaș – social / tineret
Saul Pop – foto
Daciana Derda –  corespondent Turda, 

Câmpia Turzii
Flavia Țăran, Ionuţ Hușanu – dtp

Director Marketing – Mihaela Fleșariu
Mica publicitate – Iuliana Nagy
Consilier Marketing –  Călin Tanțău

Secretariat – Iulia Todea
Contabilitate – Camelia Petrean
IT – Radu Moraru

Redactor responsabil de număr: Anca M. Colibășanu
politic@monitorulcj.ro, tel.: 0264/59.77.00 int. 125

Sorin Mărghitaș – editor Monitorul ediție de Florești și Ziarul Popular ediție de Huedin

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

Primarul Floreştiului, 
judecat penal
Horia Șulea, primarul comunei Florești, este jude-
cat penal pentru confl ict de interese la Judecătoria 
Cluj-Napoca. Dosarul primarului a trecut de came-
ra preliminară și a început judecata pe fond, scrie 
clujust.ro. Iniţial, un judecător de cameră prelimi-
nară de la Judecătorie a constatat ”legalitatea se-
sizării instanţei privind pe inculpatul Șulea Horia 
Petru, a administrării probelor și a efectuării acte-
lor de urmărire penală și dispune începerea jude-
căţii cauzei”. Ulterior, un alt judecător de cameră 
preliminară de la Tribunal a respins contestaţia 
primarului. Primarul din Florești a fost trimis în ju-
decată pentru confl ict de interese, la sesizarea 
Agenţiei Naţionale de Integritate, care a constatat 
că Șulea și-ar fi  numit cumnata în funcţia de șef 
serviciu in cadrul Politiei Locale Florești. Horia 
Șulea a negat vehement acuzaţiile, arătând că, în 
opinia sa, incompatibilitatea nu exista pentru că 
prin angajarea cumnatei nu s-a creat niciun avan-
taj patrimonial sau material.

Dan Şova scapă definitiv 
de arestul la domiciliu
Înalta Curte de Casaţie și Justiţie a decis defi nitiv ieri 
înlocuirea măsurii arestului la domiciliu cu măsura 
controlului judiciar în cazul senatorului Dan Șova.
Decizia a fost luată de un complet de divergenţă, 
format din trei judecători, după ce doi magistraţi nu 
au căzut de acord, săptămâna trecută, asupra mă-
surii preventive ce trebuie aplicată în cazul lui Dan 
Șova. Cel de-al treilea judecător intrat în completul 
de divergenţă a înclinat balanţa în favoarea judecă-
rii lui Dan Șova în libertate sub control judiciar.
Pe durata celor 60 de zile de control judiciar, Dan 
Șova trebuie să respecte mai multe obligaţii prin-
tre care: să se prezinte în instanţă ori de câte ori 
este chemat; să se prezinte la organul de poliţie 
în raza căruia locuiește, desemnat cu suprave-
gherea, conform programului de supraveghere 
întocmit de organul de poliţie sau de câte ori es-
te chemat; să nu părăsească ţara decât cu încuvi-
inţarea prealabilă a judecătorului de cameră pre-
liminară sau a instanţei de judecată.

Pe scurt

Noi imagini fi lmate din 

dronă cu cei 8,7 km din 

Autostrada A3 ce se con-

struiesc lângă 

Cluj-Napoca, între locali-

tăţile Gilău şi Nădăşelu, 

au fost publicate de către 

Asociaţia Pro 

Infrastructura. 

Filmarea surprinde evolu-

ţia lucrărilor pe acest tronson 

unde pe mai multe zone deja 

au fost aşternute primele stra-

turi de asfalt, iar structurile vi-

aductelor au prins contur. Tron-

sonul este unul care ar trebui 

să fi e fi nalizat anul acesta.

Centura de vest 
a Clujului

Tronsonul de 8,7 km din-

tre Gilău şi Nădăşelu este pri-

mul pe care se lucrează din 

toate cele şase loturi din au-

tostrada Transilvania. Deşi es-

te un tronson scurt de auto-

stradă, acesta este unul des-

tul de important pentru că vi-

ne în continuarea Autostrăzii 

A3 Câmpia Turzii – Gilău de 

la intersecţia cu DN1, ocoleş-

te municipiul Cluj-Napoca prin 

partea de vest şi se opreşte 

aproape de localitatea Nădă-

şelu într-o intersecţie cu un 

alt drum naţional, DN1F spre 

Zalău şi Satu Mare. Practic, 

A3 Gilău – Nădăşelu va func-

ţiona ca o centură în partea 

vestică a municipiului Cluj-Na-

poca, scrie Hotnews.

Odata fi nalizat, tronsonul 

poate spori utilitatea celor 54 

de km de autostradă deja fi -

nalizaţi între Cluj-Napoca şi 

Câmpia Turzii.

Primul tronson „Bechtel” 
care a fost scos la licitaţie 
şi pe care se lucrează

În ianuarie 2012 proiectul 

a fost scos la licitaţie la o va-

loare estimată cuprinsă între 

316,7 milioane lei (73,1 mi-

lioane euro) şi 348,3 milioa-

ne lei (80,4 milioane euro), 

fără TVA.

În octombrie 2012, UMB S-

pedition – Tehnostrade a fost 

anunţată câştigătoare, dar au 

urmat o serie de contestaţii în 

justiţie care au prelungit pro-

cedurile.

16 luni de pauză. Motivul? 
Tăierea fi nanţării

Atribuirea fi nală şi defi -

nitivă a venit abia în aprilie 

2013, UMB-Tehnostrade fi -

ind desemnat constructorul 

autostrazii cu o ofertă de 

doar 59 de milioane de eu-

ro, mult sub estimările ini-

ţiale ale CNADNR. Chiar şi 

asa, lucrările nu au început, 

ci dimpotrivă. Deşi au trecut 

multe luni şi pe teren nu 

exista niciun semn că s-ar 

începe vreun şantier, 

CNADNR anunţa în octom-

brie 2013 că, de fapt, con-

tractul a fost suspendat pen-

tru anul următor din cauza 

lipsei fi nanţărilor. Abia în 

martie 2014 CNADNR anun-

ţa primele lucrări, iar din 

aprilie s-a şi dat ordinul de 

proiectare şi de lucrări. Teo-

retic, durata contractului es-

te de 6 ani, din care 6 luni 

perioada de proiectare, un 

an şi jumătate execuţia şi 4 

ani perioada de garanţie.

Asfalt pe „ciotul” de 
autostradă Gilău-Nădăşelu
O filmare cu drona de la începutul lunii februarie arată că se lucrează 
la cei 8,7 km din autostrada A3 Gilău – Nădăşelu.

•   Lugime: 8,7 km

•   Cost: 59 milioane euro (de la bugetul de stat)

•   Constructor: UMB-Tehnostrade

•   Termen contractual de fi nalizare: aprilie 2016

•   Stadiul lucrărilor (ianuarie): 66,46%

•   Stadiu fi nanciar (ianuarie 2016): 43,78%

Date tehnice 
A3 Gilău (Cluj Vest) – Nădăşelu

Odata fi nalizat, tronsonul poate spori utilitatea celor 54 de kilometri de autostradă deja fi nalizaţi între 
Cluj-Napoca şi Câmpia Turzi
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ARS OPINIÆ

Presă „de-adevăratelea” 

Viorel NISTOR
nistor.jurnalism@gmail.com

Când un șef de la Evenimentul 
Zilei a încercat să justifice (să 
facă apologia – e același lu-
cru) „presei de doi bani” am 
crezut că-i mai bine să nu bagi 
în seamă asemenea „năzbâ-
tii”. Chiar mi-am închipuit 
(sau mi-a plăcut să cred) că-i 
o ironie sau o glumă (proas-
tă) și că omul va reveni pen-
tru a-și dezvălui „adevărata 
profesiune de credinţă” jurnalistică. Ghinion! Jurnalistul n-a 
revenit, nici măcar să explice mai bine ce-a vrut să zică sau 
să pună un bemol și nici ecourile n-au fost „cine știe ce”. 
Mulţi au tăcut chitic! Abia din acel moment mi-am dat sea-
ma că, nu doar în fapt, ci în principiu lucrurile sunt mult mai 
grave. Adică cu toţii (jurnaliștii) mai facem câte „un rabat” 
de la calitate, mai scăpăm câte „o dumă”, ne mai prostim 
cu câte o mică „vânătoare de click-uri”, dar n-am ajuns să 
credem și să justificăm că jurnalismul adevărat e (doar) cel 
pe placul publicului. Pesimiștii ar spune că-i un semn prost, 
că se „duce naibii” presa și că azi-mâine va trebui să ne mu-
tăm cu toţii pe facebook. Să ne distrăm, să ne simţim bine, 
să postăm cu toţii, să stăm acolo, iar dacă ne mai informea-
ză câte cineva cu câte ceva, bine, dacă nu, nu. Impresia con-
tează!

În fond, care este fenomenul, de unde a pornit această „so-
fisticată” dezbatere și care este pericolul real pentru presă, 
în esenţa sa, și pentru acele mii bune de jurnaliști (și alte 
mii de aspiranţi) care trăiesc din exercitarea acestei profesi-
uni (sau speră s-o facă)? Numitul ziar a publicat, pe ediţia 
online, un material (imagine și video), preluat, se zice, din 
reţelele de socializare, cu „o sirenă” (fiinţă mitologică, ju-
mătate femeie, jumătate pește), găsită (de-adevăratelea?), 
pe o plajă din Egipt. Aţi ghicit, mai în glumă, mai în serios, 
din curiozitate sau prostie, din risipă sau prisos de timp, 
„articolul” a devenit viralul săptămânii, aducând 1500 de li-
ke-uri și, nu mă îndoiesc, multe alte mii de vizionări. Nu-i 
vorbă, am văzut lunile trecute un „articol” despre un „înger 
căzut”, la propriu, adică o poză ce arăta ceva ce avea aripi, 
oase, sex incert, era alb și îmbătrânit și „căzuse din cer”. 
Mai mult, pentru „credibilitate”, era filmat, în aer, momen-
tul premergător „căderii”. Nu vorbesc că-i o blasfemie, ci cât 
de jos a ajuns comerţul de imagini contrafăcute și până un-
de poate duce „viralul” și foamea de succes. Toţi știu că „si-
rena eșuată la mal” e o prostie, chiar publicaţia spune că 
„ar fi vorba” (dar nu e sigur) de un obiect de butaforie din-
tr-un film turnat recent. Într-o bălmăjeală lipsită de sens, pe 
scurt, era dezvoltată teoria nevoii divertismentului în me-
dia, a (non)subiectelor care ar genera „aprinse discuţii” în 
reţele, despre care presa ar fi îndreptăţită să scrie. Dacă ră-
mânea o prostie, mai treacă-meargă! Dar jurnalistul mana-
ger insistă: „Un rău necesar de care nu putem scăpa acum, 
pentru că pur și simplu așa funcţionează acum piaţa", scrie 
Mălin Bot. Sau „din moment ce sute de mii de oameni îl ac-
cesează zilnic și ne ajută să plătim salarii, este foarte impor-
tant pentru noi să oferim zilnic acest divertisment", mai no-
tează acesta în editorial. Iar concluzia este că „în ciuda tutu-
ror analizelor comentatorilor pretenţioși care desconsideră 
divertismentul, formula aceasta crește audienţele mai mult 
ca orice altceva”. De aici vine pericolul, din abandon și re-
semnare, din abdicarea de la principii, din pragmatism și 
amatorism, dintr-o concepţie managerială defectuoasă care 
judecă totul contextual și conjunctural, încercând să-și ridice 
limitele la rang de concepţii de management media. Faptul 
descris mai sus nu e singular, ci reprezentativ, iar tipul de 
gândire devenit oarecum comun în media românească. 
„Managerul” de la evz.ro și-a permis să spună ce și alţii 
gândesc și aplică, ignorând însă că a dat o palmă îngrozi-
toare și năprasnică profesiei sale (care are menirea de a in-
forma, în primul rând) și miilor de jurnaliști/colegi care tru-
desc zilnic (ca fraierii?) să obţină informaţii noi, interesante, 
relevante, serioase, cu impact și în exclusivitate. Acestea ar 
trebui să fie reperele fundamentale și ţintele managerului 
de presă și nu să numere accesările pentru poze cu „sirene 
eșuate” și „îngeri căzuţi”.

Se înţelege că divertismentul „cu orice preţ”, magnet pentru 
click-uri și like-uri, nu e singura meteahnă a presei tabloidi-
zate de inspiraţie feisbucistă. Stau la același rang titlurile 
găunoase, neacoperite de fapte, dar generatoare de acce-
sări; ascunderea informaţiei sau disimularea ei sub faldul 
trucului, al „șmecheriei” care cere click în plus; detunarea și 
distragerea atenţiei de la subiectele importante; manipula-
rea publicului în sensul captării facile, superficiale, instanta-
nee; exacerbarea interesului pentru imagine (statică și dina-
mică) în detrimentul informaţiei textuale, explicative, justifi-
cate, argumentate, probate, serioase etc.

Din fericire, jurnalismul, adică procurarea calificată a infor-
maţiei relevante și asumarea ei, nu e o profesie pe cale de 
dispariţie și nu se va confunda, cred eu, niciodată, cu „pos-
tarea”, cu „aflatu’ în treabă” în reţea, cu „pan-plezirul” nar-
cisist și cu „vânătoarea de like-uri”. Pe de altă parte, cum 
spunea cineva, jurnalismul nu e obligatoriu pentru cineva, 
nu e „fabrică de salarii”, nu „condamnă” pe nimeni la exer-
citarea lui și, la modul cel mai serios, nu se măsoară cu 
click-ul. Acest lucru se vede și acum, se va vedea mai târziu 
și totdeauna.

Viorel Nistor este lect. univ. dr. la Facultatea de Ştiinţe 
Politice, Administrative şi ale Comunicării din UBB, 
Departamentul Jurnalism. Viorel Nistor are peste 20 de 
ani de experienţă în presă şi predă jurnalismul de 10 ani. 
A scris la revista NU, Ziua, Ziarul de Cluj şi Clujeanul.

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Clujenii reclamă faptul că 

au întâlnit situaţii în care 

aparatele pentru bilete 

sunt blocate, fanta pentru 

bancnote este sigilată, dai 

banii şi rişti să rămâi fără 

bilet, iar validatoarele din 

autobuze sunt nefuncţio-

nale de multe ori. 

Conducerea CTP 

Cluj-Napoca spune că 

fi rma CS Vision lucrează 

la remedierea problemelor.

Sistemul de ticketing, in-

augurat în urmă cu mai pu-

ţin de jumătate de an încă nu 

funcţionează corespunzător. 

Un clujean spune că automa-

tul de bilete de la Gara CFR 

este inactiv şi nu se pot cum-

păra bilete. Oamenii se apro-

pie de aparat, dar fac cale în-

toarsă în momentul în care 

văd că acesta nu este funcţi-

onal aşa că ajung să cumpe-

re biletele tot de la clasicele 

chioşcuri.

O altă situaţie este semna-

lată pe site-ul domnuleprimar.

ro. “Am observat că pe apa-

ratele de ticketing e trecută 

Primăria Cluj-Napoca, aşadar 

problemele legate de ele ar 

trebui să le adresăm acestei 

instituţii. Mai multe aparate 

din zona Gheorgheni au blo-

cată fanta pentru bancnote cu 

autocolant, pe care e menţio-

nat că e o defecţiune tehnică. 

În mijloacele de transport, u-

nele validatoare nu funcţio-

nează. Nici acum nu se pot 

achiziţiona abonamente de la 

aceste maşinării. Se mai fi na-

lizează acest proiect sau ră-

mâne aşa, eşuat?”, scrie un 

clujean, într-o sesizare adre-

sată conducerii Primăriei.

Tot în Gheorgheni, o altă 

persoană se plânge că a trebu-

it să aştepte aproape cinci mi-

nute până să poată cumpăra 

bilet de la automat. “Acum 

vreo două zile, am vrut să cum-

păr bilet de la aparatul din sta-

ţia de autobuz de la capătul 

liniei 3. Am introdus banii în 

fantă, dar biletul nu era ni-

ciunde, deşi pe ecran îmi scria 

că operaţiunea a fost fi naliza-

tă. Nu îmi era că pierd 2 lei, 

dar nu este normal să pună în 

funcţiune aparatele, dacă sunt 

defecte. După ce am aşteptat 

pur şi simplu în faţa automa-

tului, a apărut şi biletul după 

aproape cinci minute”, spune 

un tânăr care locuieşte în car-

tierul Gheorgheni.

Conducerea Companiei de 

Transport Public (CTP) 

Cluj-Napoca afi rmă că proble-

mele se vor remedia. “Este 

vorba despre cazuri izolate. 

Se lucrează la sistemul de 

ticketing, la ora actuală 

într-adevăr sunt blocate câte-

va automate de bilete pentru 

că lucrează cei de la fi rma CS 

Vision, cea care a implemen-

tat sistemul de ticketing. Pe 

parcus, urmează să se reme-

dieze problemele”, explică Li-

viu Neag, directorul CTP 

Cluj-Napoca.

Firma CS Vision este în vi-

zorul DNA, după ce în 10 no-

iembrie 2015, procurorii DNA 

au descins la sediul Primări-

ei Cluj-Napoca într-un dosar 

privind sistemul de ticketing.

Automatele de vânzare a biletelor dau rateuri
Firma care a realizat sistemul de ticketing, CS Vision, este cercetată de DNA.

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Nicio fi rmă nu este intere-

sată să facă un studiu de 

oportunitate în vederea 

stabilirii strategiei de dez-

voltare a zonei Borhanci 

despre care primarul Emil 

Boc vorbeşte de la începu-

tul anului.

La fi ecare subiect legat de 

bugetul local, primarul adu-

ce vorba despre dezvoltarea 

zonei Borhanci, unde vrea să 

facă un cartier de locuinţe. 

În vederea realizării acestui 

proiect, este nevoie de un stu-

diu de oportunitate, anunţul 

de achiziţii publice pentru 

studiu fi ind lansat în luna ia-

nuarie. Nimeni nu a fost în-

să interesat să colaboreze cu 

Primăria în vederea realiză-

rii acestuia. Pentru studiu, 

Primăria a pus la bătaie aproa-

pe 9.000 lei. Procedura a fost 

anulată după ce nicio fi rmă 

nu a depus oferte.

Dacă demersurile vor în-

cepe anul acesta, cartierul 

nu va fi gata mai devreme 

de doi ani, după cum afir-

mă chiar primarul. Cu toa-

te acestea, este pe lista pri-

orităţilor pe 2016. „Se vor 

crea din start utilităţile ne-

cesare, mă refer la şcoală, 

grădiniţă, centru de cartier. 

După ce vom aproba buge-

tul, vom începe toate pro-

cedurile pentru pornirea a-

cestui proiect", a spus Boc, 

la începutul anului.

Terenul pe care primarul 

vrea să construiască un car-

tier a fost subiectul unor 

discuţii în contradictoriu în 

Consiliul Local. Arhitectul 

Adrian Borda era de părere 

că terenul ar trebui să ră-

mână arabil, în timp ce Boc 

susţinea că trebuie să devi-

nă cartier de locuinţe din 

moment ce există transport 

în comun.

Construirea de locuinţe 

pe terenul respectiv din Bor-

hanci este o idee care îi a-

parţine lui Gheorghe Funar. 

Acesta, în 1999, a decis că 

trebuie să facă 1.000 de ca-

se pentru tineri, a concesio-

nat terenul fi rmei Casarom, 

iar Primăria s-a obligat să 

introducă utilităţile. Proiec-

tul a fost îngropat, iar acum 

este resuscitat de Emil Boc 

care vrea să facă tot locuin-

ţe, pe acelaşi teren, deşi în-

că nu există utilităţi.

Cartier nou în Borhanci, 
un proiect eşuat din start?
Primul care a venit cu ideea construirii unui cartier de locuinţe 
în Borhanci a fost Gheorghe Funar.

PROMISIUNI

16
ani au trecut de când 
s-a propus pentru 
prima dată 
construirea 
de locuințe pentru 
tineri pe terenul 
din Borhanci
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PUBLICITATE

REGIA AUTONOMA A DOMENIULUI PUBLIC CLUJ – NAPOCA
Calea Someseni nr.2
Tel. 0264.552666, Fax. 0264.444576, E-mail. offi ce@radpcj.ro

ANUNT ORGANIZARE LICITATIE – VANZARE MIJLOACE FIXE
RADP CLUJ-NAPOCA organizeaza la data de 17 februarie 2016, ora 10, la sediul unitatii

Calea Someseni nr.2, Licitatie Publica cu strigare, 
conform legilor 346/2004 si 841/1995 actualizate,

pentru valorifi carea urmatoarelor mijloace fi xe disponibile, afl ate in stoc:

Nr. 
crt. Denumire mijloc fi x Nr. inventar Anul punerii în 

exploatare

Preț minim 
pornire licitație 

lei fără TVA
1 Autoutilitara Ford 

Explorer
31765 01.09.2008 3,500

2 Ford Explorer 22648 27.04.2008 6,000

3 Autoutilitara Ford 4x4 31766 08.12.2008 4,500

1 Refulator frunze 22589 01.08.2008 1,000

2 Refulator frunze 22590 01.08.2008 1,000

3 Refulator frunze 22591 01.08.2008 1,000

4 Refulator frunze 22592 01.08.2008 1,000

5 Refulator frunze 22593 01.08.2008 1,000

6 Refulator frunze 22594 01.08.2008 1,000

7 Refulator frunze 22597 01.08.2008 1,000

In cazul mijloacelor fi xe nevandute la licitatia din 17.02.2016, ora 10, RADP Cluj-Napoca 
va organiza licitatii de vanzare mijloace fi xe in fi ecare zi de miercuri a saptamanii la ora 10 
pana in data de 02.03.2016, conform legislatiei in vigoare, pretul de pornire si alte conditii 
se pot obtine de la sediul unitatii din Cluj-Napoca.

Avand in vedere continutul, scopul si demersul economic ce-l cuprind legile 346/2004 
si 841/1995, RADP Cluj-Napoca, organizatorul acestei licitatii are obligatia si isi rezerva 
dreptul sa solicite cumparatorului, in interesul identifi carii acestuiaurmatoarele documente:
-  taxa de participare la licitatie este de 20 lei, nerambursabila, si se achita la casieria unitatii, 

pana la ora deschiderii licitatiei
-  taxa de garantie este de 2 % din valoarea de pornire a licitatiei, functie de optiune, 

rambursabila numai dupa achitarea integrala a mijlocului fi x achizitionat
- dovada privind depunerea taxei de garantie
- documente care sa ateste identitatea si calitatea cumparatorului :

a) copie dupa certifi catul de inmatriculare eliberat de Ofi ciul Registrului Comertului
b) buletin de identitate sau carte de identitate pentru persoane fi zice
c)  documente care sa ateste calitatea de IMM in conformitate cu prevederile Legii 

346/2004
d)  delegatie de imputernicire pentru aceasta licitatie, pentru reprezentantii persoanelor 

juridice

Nu se pot inscrie la licitatie persoanele fi zice si juridice care nu indeplinesc conditiile 
stipulate si nici cei care au datorii fata de RADP Cluj-Napoca.

Mijloacele fi xe se vand in starea de uzura fi zica existenta.
TELEFON DE CONTACT : 0726755635 ing. Bianca Pirlea

PUBLICITATE

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: 08.02.2016

Încă un contract fi nalizat în cadrul proiectului „Investiţii şi dotări pentru 
îmbunătăţirea capacităţii de operare a Companiei de Apă Arieş Turda„

- „Echipamente Operationale – Lot 2“ -
Contractul de furnizare „Echipamente Operaţionale – Lot 2”, parte componentă a 

proiectului „Investiţii și dotări pentru îmbunătăţirea capacităţii de operare a Companiei de 
Apă Arieș Turda„ demarat de către C.A.A. din economiile realizate în cadrul proiectului 
„Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în regiunea Turda – Câmpia Turzii” 
aferent perioadei 2007-2013, are o valoare de 2 771 370 lei fără TVA și a fost încheiat cu 
fi rma S.C. ELSACO ELECTRONIC S.R.L. la data de 01.09.2015, ordinul de începere fi ind emis 
la 11.09.2015.

Scopul acestei investiţii a constat în achiziţionarea următoarelor echipamente:

•  Generator curent 5 KVA (echipat cu pickamer+pompă submersibilă apă) – 1 buc; 

•  Miniîncărcător frontal – 2 buc;

•  Autocombinat 10 mc – 1 buc;

•  Tractor cu remorcă – 1 buc;

•  Autoutilitară cabină echipaj 6+1 – 1 buc;

•  Autocisternă 15000 l – 1 buc.

Prin intermediul echipamentelor achiziţionate se urmăreşte:

•  efi cientizarea capacităţii operatorului regional (Compania de Apă Arieș S.A.) privind 
timpii necesari intervenţiilor asupra reţelelor din arealul Turda-Câmpia Turzii;

•  asigurarea creșterii randamentului privind întreţinerea reţelelor de apă potabilă și apă 
uzată.

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

 

Uniunii Europene sau a Guvernului României
 

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj,ro

Unul dintre consilierii 

judeţeni este profesor. Din 

cauza sistemului educaţi-

onal din România, el este 

nevoit să predea mai 

multe materii pentru a 

avea o catedră întreagă.

Dénes Okos-Rigó de mese-

rie este profesor de fi zică în 

localitatea Sâncraiu. A termi-

nat facultatea de fi zică, dar 

nu a predat întotdeauna a-

ceastă materie. În prezent pre-

dă mai multe materii la şcoa-

la din comună.

”Sunt profesor titular de 

tehnologie. Am terminat în-

că o facultate ca să pot să mă 

titularizez în sistem. De ace-

ea am predat atâtea materii 

fi indcă atunci când am ter-

minat facultatea, sistemul 

m-a trimis departe de casă şi 

am zis că decât să fac nave-

ta, am rămas pentru bani mai 

puţini în Sâncraiu”, spune 

Dénes.

Din când în când, 
câte o materie nouă

Se ştie că în mediul rural, 

de cele mai multe ori, pentru 

ca un profesor să aibă cate-

dră întreagă, este nevoie să ia 

alte ore. Acesta este şi cazul 

consilierului judeţean care, 

deşi este specializat în fi zică 

şi tehnologie, a ajuns să pre-

dea şi muzică.

„Când am venit din armată, 

nu era profesor de muzică în 

şcoală. Eu aveam nevoie de ore, 

aşa că am primit ora de muzi-

că. Cântam imnul, şi Treceţi ba-

talioane...”, spune profesorul.

Anul acesta predă tehno-

logie, fi zică, o materie opţio-

nală şi biologie. Cea din ur-

mă este ceva nou pentru el, 

fi ind prima dată când predă, 

câte o oră pe săptămână, la 

casa a VIII-a. Pentru această 

materie trebuie să se pregă-

tească mereu înainte de oră, 

să înveţe ce să-i înveţe pe 

elevi. O materie pe care un 

profesor o predă de mulţi ani 

nu are nevoie de atât de mul-

tă pregătire. În cazul acela tre-

buie însă să fi e atent la cum 

reacţionează copiii la ceea ce 

predă, fi indcă fi ecare copil se 

afl ă într-o altă situaţie.

Materiile opţionale dau 
de lucru profesorilor

În ceea ce priveşte materi-

ile opţionale, procesul prin ca-

re se adaugă este unul foarte 

complicat, fi ind necesare pro-

iecte, hârţogăraie şi multă bă-

taie de cap în fi ecare an.

”La materiile care există 

deja şi sunt manuale, acolo e 

uşor, că mergi după progra-

mă. Însă dacă inventezi ceva 

precum meşteşuguri tradiţio-

nale sau cine ştie ce, acolo 

trebuie trecut: obiectivul, opor-

tunităţi, apoi trebuie vizat de 

inspectorat. E un proces des-

Un consilier județean 

Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

Potrivit planului cadru 

pentru învăţământul din 

România propus de către 

Institutul de Ştiinţe ale 

Educaţiei se vrea exclu-

derea studiului limbii 

latine şi diminuarea 

numărului de ore la 

limba şi literatura româ-

nă şi istorie la nivel gim-

nazial.

Profesorii, părinţii şi aca-

demicienii se opun cu vehe-

menţă acestei măsuri care ar 

reprezenta „un pericol” pen-

tru societate.

Într-o postare pe site-ul 

Academiei Române, repre-

zentând punctul de vedere 

al prestigiosului for referitor 

la documentul amintit, trans-

mis de Biroul Prezidiului Aca-

demiei, acesta solicită minis-

trului Educaţiei şi Cercetării 

Ştiinţifi ce, Adrian Curaj, re-

analizarea celor trei varian-

te alte actualului Plan-cadru 

pentru învăţământul gimna-

zial, alocarea unui număr 

optim de ore pentru discipli-

nele limba latină la clasa a 

VIII-a, limba şi literatura ro-

mână şi istorie pentru întreg 

ciclul V-VIII, precum şi pen-

tru celelalte discipline de stu-

diu.

Academia Română: 
„Un pericol!”

„Academia Română vă so-

licită elaborarea atentă a unor 

programe echilibrate, care să 

ţină cont de principiile inter-

disciplinarităţii şi complemen-

tarităţii, astfel încât învăţă-

mântul gimnazial să-şi înde-

plinească în mod real misiu-

nea: aceea de a forma cultu-

ra generală a elevilor şi a pu-

ne bazele dezvoltării armoni-

oase a tinerei generaţii”, se 

menţionează în document. 

Potrivit Academiei Române, 

excluderea studiului limbii la-

tine şi diminuarea numărului 

de ore la limba şi literatura 

română şi istorie reprezintă 

„un pericol”.

Profesorii, istoricii 
şi părinţii spun „NU!”

Aneta Creţu predă istoria 

la Şcoala Generală Ion Agâr-

Elevii din gimnaziu ar putea să nu mai înveţe limba latină, iar orele de română şi is

ISTORIA POATE FI... ISTORIE 

Părinţii, profesorii 
împotriva diminuării 
O nouă controversă a unit profesorii şi părinţii 
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clujean, profesor de prea multe materii
tul de greu”, explică consili-

erul judeţean.

Dénes Okos-Rigó a urmat 

cursuri de informatică fi ind-

că şi-a dat seama că numai 

cu fi zica nu va reuşi să aibă 

o catedră întreagă, mai ales 

în zona rurală şi astfel poate 

să predea opţionalul de teh-

nologia informaţiilor şi a co-

municaţiilor. Cu toate că es-

te profesor titular de tehnolo-

gie, el trebuie să se plimbe 

patru luni în fi ecare an pen-

tru a-şi completa catedra.

Problemele sistemului 
educaţional

Pentru Dénes nici consi-

liul, nici şcoala nu sunt atât 

de importante precum copiii. 

Pentru ei ar fi  nevoie de mul-

te schimbări în actualul sis-

tem educaţional. Materia es-

te prea stufoasă. Se tot spu-

ne că se va preda mai puţin 

şi mai bine, însă se întâmplă 

exact contrariul. De aseme-

nea, sistemul de titularizare 

creează probleme.

„Faţă de când eram eu în 

şcoală, materia de bază s-a 

înjumătăţit. Sunt doar poveşti 

nemuritoare. Dacă e să cal-

culăm cât predăm şi cu cât 

rămâne copilul, este prea 

mult. Trebuie să predăm mai 

puţin, mai la obiect şi să le 

fi e de folos copiilor în viaţă. 

Eu oricum nu mă duc după 

manual tot timpul. Manua-

lul doar mă ajută dacă e bun. 

Dacă nu e bun, atunci eu ca 

profesor predau materia şi 

spiritul materiei. Acum sunt 

colorate, pe vremea mea nu 

erau colorate, dar erau mai 

exacte. Multe informaţii sunt 

greşite. De multe ori trebuie 

să îmi cer scuze de la elevi 

că găsesc greşeli”, spune băr-

batul.

Descentralizarea este o ne-

cesitate, mai ales în cazul şco-

lilor. Dénes, împreună cu mul-

ţi alţii, au fost la cursuri de 

descentralizare, însă în zadar. 

Comunitatea poate să aleagă 

primarul, însă când este vor-

ba de directorul şcolii, aces-

ta este numit politic, iar nicio 

decizie nu poate fi  luată, ci 

trebuie mers la inspectorat de 

fi ecare dată.

Între politică 
şi învăţământ

Dénes Okos-Rigó spune cu 

mândrie că de meserie este 

profesor. Faptul că s-a apucat 

de politică a fost doar o în-

tâmplare, a fost cursul vieţii 

sale. Să jongleze însă între ca-

riera de dascăl şi cea politică 

este difi cil uneori, mai ales 

pentru copiii cărora le predă.

„Nu mi-am propus să fi u 

consilier. Vara e foarte bine să 

fi i consilier judeţean fi indcă sunt 

în vacanţă şi pot merge liniştit 

la şedinţe. Însă în timpul anu-

lui, de multe ori am probleme 

fi indcă se pun şedinţele când 

am eu ore. Am noroc că în Sân-

craiu avem un colectiv unit şi 

mă ajută, mă înlocuiesc când e 

nevoie. Dacă e cazul şi comu-

nitatea simte că am fost de fo-

los, mai încerc. Însă dacă sim-

te că nu am fost de folos, atunci 

mă opresc. Cetăţenii nu ne-au 

trimis pentru un partid, ci pen-

tru ei”, explică consilierul.

DÉNES OKOS-RIGÓ | profesor

 „Dacă e să calculăm cât predăm și cu cât 
rămâne copilul, este prea mult. Trebuie 
să predăm mai puțin, mai la obiect 
și să le fi e de folos copiilor în viață“

Dénes Okos-Rigó predă patru materii la o școală din mediul rural

biceanu din Cluj-Napoca de 

mai bine de zece ani. Ea nu 

este de acord cu diminuarea 

orelor de istorie şi atrage aten-

ţia asupra efectelor dezastru-

oase pe care măsura le-ar avea 

dacă va fi  pusă în aplicare.

„Bineînţeles că nu sunt de 

acord, nu numai pentru că eu 

sunt profesor de istorie, ci pen-

tru că un tânăr dacă nu-şi cu-

noaşte trecutul nu-şi poate clă-

di viitorul în conformitate cu 

ceea ce înseamnă el ca şi om. 

Aşa că istoria trebuie să fi e in-

clusă în programa şcolară ca 

disciplină distinctă”, a spus 

profesoara de istorie Aneta Cre-

ţu de la Şcoala Generală Ion 

Agârbiceanu din Cluj-Napoca.

Profesoara susţine că şi 

aşa, în actuala formă, este 

greu să-i pregăteşti pe ele-

vii olimpici la istorie, iar pu-

nerea în practică a propu-

nerii ar fi un dezastru pen-

tru elevii care participă la 

olimpiade.

„Şi aşa de câţiva ani buni 

planul cadru a însemnat în 

trunchiul comun minim o oră 

pe săptămână şi e foarte greu 

mai ales că la şcoala noastră 

pregătim în fi ecare an elevi 

pentru a participa la olimpia-

dele şcolare şi am obţinut re-

zultate bune. La o oră pe săp-

tămână nu se poate crea o cul-

tură generală, nu se poate for-

ma un limbaj de specialitate 

şi atunci copilul nu poate în 

clasa a VIII-a când este singu-

ra clasă cu două ore pe săptă-

mână de istorie să mai facă 

faţă la olimpiadele şcolare. Pe 

lângă faptul că a fost rău pâ-

nă acum se doreşte a fi  şi mai 

rău pentru disciplina noastră”, 

a declarat profesoara de isto-

rie Creţu Aneta de la Şcoala 

Generală Ion Agârbiceanu din 

Cluj-Napoca.

Şi istoricul clujean Ioan 

Aurel Pop evidenţează rolul 

constructiv pe care îl are is-

toria pentru elevi, istorie fă-

ră de care tinerii n-ar avea o 

cultură generală vastă.

„Părearea mea este proas-

tă în legătura cu reducerea 

disciplinelor care formează 

cultura generală, disciplinele 

socioumane, ideea de a redu-

ce orele de istorie, limba ro-

mână, latină şi chiar geogra-

fi a României, e o idee nepro-

ductivă care pe timp lung va 

produce în continuare tineri 

fără cultură generală”, a de-

clarat istoricul Ioan Aurel Pop..

Faptul că profesorii de is-

torie nu ar fi  destul de bine 

pregătiţi nu este un argument 

solid, mai crede istoricul.

„A renunţa la aceste ma-

terii este păcat pentru orizon-

tul următoarelor generaţii, 

care trebuie să fi e foarte larg. 

Sunt nişte discipline care şi-au 

dovedit utilitatea în timp. Adi-

că au fost verifi cate. Şi aces-

tea sunt disciplinele funda-

mentale, dar şi istoria şi ge-

ografi a. S-a mai motivat şi 

faptul că nu-s profesorii des-

tul de pregătiţi. Nu e însă o 

motivaţie”, a spus istoricul 

Ioan Aurel Pop.

Nici părinţii nu sunt în to-

talitate de acord cu reducerea 

numărului orelor de istorie şi 

de limba română, însă nu ar 

avea nimic împotriva elimi-

nării limbii latine.

„Din punctul meu de vede-

re latina o pot elimina, dar lim-

ba româna şi istoria să nu o re-

ducă. Contează pentru istoria 

ţării tale. Cum să nu o ştii? Mi 

se pare absurd”, a precizat o 

mămică în vârstă de 40 de ani.

O oră de istorie, 
pierdere de timp…

Facultatea de Istorie şi Fi-

losofi e a UBB susţine că doar 

o oră de istorie pe săptămâ-

nă ar fi  prea puţin pentru 

elevi, fi ind „inutilă, inefi cien-

tă, o pierdere de timp şi de 

resurse umane”.

O solicitare intitulată 
„Apel pentru limba lati-
nă”, a fost adresată mi-
nistrului Educaţiei Curaj, 
la iniţiativa academicianu-
lui Bogdan C. Simionescu 
și academicianului 
Solomon Marcus, de către 
un grup de 500 de inte-
lectuali români, între 
semnatari numărându-se 
Ioan Aurel Pop și cercetă-
tori din institutele de cer-
cetare din București, Iași 
și Cluj-Napoca ale acestui 
for.

Petiţie semnată 
şi de intelectualii 
clujeni

Bogdan C. Simionescu

Solomon Marcus

IOAN AUREL POP | istoric

 „A renunţa la aceste 
materii este păcat 
pentru orizontul 
următoarelor 
generaţii, care trebuie 
să fi e foarte larg. Sunt 
nişte discipline care 
şi-au dovedit utilitatea 
în timp. [...] Este o 
idee neproductivă care 
pe timp lung va 
produce în continuare 
tineri fără cultură 
generală“

storie să se reducă

şi istoricii clujeni fac front comun 
numărului de ore de istorie

împotriva Ministerului Educaţiei.
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 Marine Le Pen
Președintele Frontului 
Naţional apreciază Rusia, 
considerând-o „un model 
pentru politici economice 
patriotice”. I-a luat apăra-
rea lui Putin pentru inter-
venţia în Ucraina. Frontul 
Național ar fi  primit de la o 
bancă rusească un împru-
mut în valoare de mai mul-
te milioane de euro.

Marea Britanie

Italia

Franța

Austria

Fra

 Heinz-Christian Strache
Când vine vorba de inter-
venţia în Ucraina, partidul 
austriac de extremă dreap-
ta FPÖ e unul dintre cei mai 
buni aliaţi ai Moscovei. 
Membrii formaţiunii cer eli-
minarea rapidă a sancţiuni-
lor împotriva Rusiei. 
Strache și specialistul pe 
probleme de politică exter-
nă  al FPÖ au fost și ei „ob-
servatori” la referendumul 
din Crimeea. Au primit fi -
nanţare de la Moscova.

Nick Griffi n
În 2011, liderul British 
National Party, de extremă 
dreapta, a avut prima apa-
riţie importantă la televiziu-
nea rusă. La alegerile parla-
mentare din decembrie 
2011, Griffi n s-a prezentat 
rușilor drept „un observator 
independent”.

Nigel Farage
Șeful formaţiunii euroscep-
tice UK Independence 
(UKIP) crede că Putin este 
„genial”.

Printre extremiştii de dreap-

ta ai Europei un simbol devi-

ne din ce în ce mai popular: 

steagul rusesc.

„Rusia construieşte o structu-

ră similară cu cea a Internaţiona-

lei Comuniste” (Comintern), se 

arată într-un raport al serviciilor 

secrete cehe BIS, citat de Spiegel 

Online.

Spre deosebire de era sovieti-

că, Moscova şi-a îndreptat atenţia 

spre formaţiunile de dreapta, nu 

de stânga. Strategia rusă se bazea-

ză pe ideologia expansionistă a lui 

Aleksandr Dughin, consideră BIS.

Profesor la Universitatea din 

Moscova, Dughin visează la „o 

revoluţie conservatoire” la nivel 

global. Este consilierul preşedin-

telui Dumei de Stat şi apropiat 

al lui Vladimir Putin. Acesta ţi-

ne legătură cu susţinătorii euro-

peni ai Rusiei.

Aleksandr Dughin a fost de do-

uă ori în vizită în România. Cu 

ocazia vizitei din 2013, Dughin a 

trecut şi pe la fundaţia Titulescu 

a fostului premier Adrian Năsta-

se. Într-un interviu acordat site-ului 

ungar alfahir.hu, în ianuarie 2015, 

Dughin a susţinut că ţări precum 

Ungaria, România, Austria, Serbia 

şi Slovacia ar putea fi  absorbite 

într-un „bloc eurasiatic” mai ma-

re. Pe 7 iulie 2013, ideologul rus a 

declarat pentru Vocea Rusiei că „a 

treia verigă a lanţului regional al 

apropierii de noua alianţă (eurasi-

atică – n.r.) va fi  România”, care, 

„intrând în această uniune”, s-ar 

putea uni cu Moldova.

Lista prietenilor de dreapta ai 

Rusiei, prezentată de Spiegel:

1. Vona Gabor (Ungaria)

2. Viktor Orban (Ungaria)

3. Johan Bäckman(Finlanda)

4. Mateusz Piskorski(Polonia)

5. Volen Siderov (Bulgaria)

6. Jared Taylor (SUA)

7.  Heinz-Christian Strache 

(Austria)

8. Nikolaos Michaloliakos 

(Grecia)

9.  Nick Griffi n (Marea Britanie)

10.  Manuel Ochsenreiter 

(Germania)

11. Lutz Bachmann (Germania)

12.  Jürgen Elsässer (Germania)

13.  Nigel Farage 

(Marea Britanie)

14.  Udo Voigt (Germania)

15.  Alexander Gauland 

(Germania)

16. Matteo Salvini(Italia)

17. Marine Le Pen (Franţa)
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or lui Vladimir Putin în Europa
Manuel Ochsenreiter

A scris pentru „Deutsche 
Militärzeitschrift”, o publica-
ţie de extremă dreapta. 
Afl at în Crimeea, el îi infor-
ma pe telespectatorii 
Russia Today că nu există 
soldaţi ruși pe străzile pe-
ninsulei ucrainene, așa cum 
relata presa occidentală.

 Matteo Salvini
Liderul formaţiunii extremiste 
italiene Liga Nordului este un 
oponent ferm al sancţiunilor 
împotriva Rusiei. Salvini a 
numit Moscova „partenerul 
natural al Europei” și partidul 
lui Putin „Rusia Unită”, o „or-
ganizaţie soră”. 

Nikolaos 
Michaloliakos

El este liderul partidu-
lui neonazist „Zori 
Aurii”, ai cărui logo 
amintește de svastica 
lui Hitler, pledează 
pentru „o alianţă na-
turală” cu Moscova. 

Volen Siderov
Volen Siderov este antise-
mit. După ce Putin a deve-
nit din nou președinte, în 
2012, Siderov și-a expri-
mat satisfacţia. În 2014, 
Siderov a primit, la 
Moscova, un premiu pen-
tru serviciile aduse prieteni-
ei bulgaro-ruse.

Mateusz Piskorski
Polonezul a călătorit în 
Crimeea în 2014 în timpul 
referendumului nerecunos-
cut pe plan internaţional. 
Este cunoscut pentru sim-
patii neonaziste și publică 
pe site-ul rusesc 
WhiteWorld.

Johan Bäckman
Finlandezul este un adept 
al teoriilor conspiraţioniste 
și susţine că jurnalista Ana 
Politkovskaia, o opozantă a 
lui Putin ucisă în 2006, s-ar 
fi  sinucis, deoarece suferea 
de depresie. Bäckman a 
fost „observator” la refe-
rendumul în urma căruia 
Rusia a anexat Crimeea, 
afi rmând că acesta a fost 
„perfect legitim”.

 Viktor Orban
Partidul său, Fidesz, are 
contacte cu ideologul 
Kremlinului, Aleksandr 
Dughin. Premierul ungar a 
dat ca model Rusia lui 
Putin pentru dezvoltarea 
unui „stat liberal”.

Lutz Bachmann
Agenţia Ruptly, controlată 
de statul rus, a transmis li-
ve pe Internet protestele 
Pegida din 2015. La o de-
monstraţie a organizaţiei 
populiste de dreapta din 
Dresda, din ianuarie anul 
trecut, Lutz Bachmann, fon-
datorul Pegida, l-a prezen-
tat pe rusul Alexander 
Orșulevici .

Jürgen Elsässer
Fost comunist, acum redac-
tor al revistei Compact, el 
susţine că Angela Merkel 
este „o dictatoare” și face 
apel la ofi ţerii conservatori 
din Bundeswehr să iniţieze 
o lovitură de stat militară.

Alexander Gauland
Liderul formaţiunii 
Alternativa pentru 
Germania (AfD), extremă 
dreapta, a participat, în de-
cembrie 2014, la o întâlnire 
la Ambasada rusă din 
Berlin.

Udo Voigt
Vladimir Putin i-a „vrăjit” de 
ceva timp pe extremiștii de 
dreapta din Germania. În 
2012, în Saxonia Anhalt, 
Partidul Naţional Democrat 
German îl lăuda pe Putin, 
care conduce „fără teamă” 
Rusia către libertate și inde-
pendenţă. Anul trecut, 
Voigt, europarlamentar, a 
fost prezent la Forumul 
Conservator Internaţional 
de la Saint Petersburg.

Germania

Grecia

Bulgaria

Polonia

Finlanda

Ungaria

 Vona Gabor
Este președintele Jobbik. El 
consideră Rusia drept un gar-
dian al „adevăratelor valori 
europene” și o contraponde-
re la „trădătoarea UE”. În 
2013 a ţinut un discurs la 
Universitatea Lomonosov 
din Moscova.

Jared Taylor (SUA),autor al cărţii „White Identity”, a ţi-
nut un discurs la Forumul Conservator Internațional 
de la Sankt Petersburg, în martie 2015. Un alt invitat 
al reuniunii: Nathan Smith, autointitulat „ministru de 
externe” al Texas National Movements. Ulii de la 
Kremlin cred cu tărie că dezintegrarea Statelor Unite 

va începe în curând cu independenţa statului 
Texas.

Statele Unite ale Americii

Jared Taylor 
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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. 
(4.7)

¤ 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. (6.7)

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. (3.7)

¤ 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. (3.7)

¤ 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. (6.7)

¤ 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.

¤ 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. (7.7)

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, 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 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. (2.5)

¤ 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

¤ Persoană fi zică autorizată, ex-
pert contabil, îmi ofer serviciile 
pentru evidenţă contabilă. Sunaţi 
la tel. 0744-501252. (4.7)

¤ Expert contabil autorizat, ţin 
evidenţă contabilă la fi rme mici, 
mari și persoane fi zice. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0364-409746. (7.7)

¤ 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.

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. (9.10)

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. 
(4.7)

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

ELECTRO

¤ 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. (4.7)

¤ 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. 
(4.9)

¤ Vând moară cu valţuri pentru 
grâu, folosită foarte puţin, aproa-
pe nouă. Relaţii suplimentare la 
tel. 0740-240238. (6.7)

¤ 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 
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(anunturi@monitorulcj.ro) şi SMS cu tarif normal la numărul 0752-990127

* Anunţurile sunt gratuite exclusiv pentru persoane fizice, în limita a 20 de cuvinte.
- Anunţurile pentru rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, „Matrimoniale“ şi „Mulţumiri“ prezi că toare se taxează integral.
- Anunţurile trimise prin e-mail sau SMS beneficiază de 2 apariţii consecutive şi vor fi publicate în termen de 48 de ore de la trimitere.
- Datele de contact publicate în anunţ vor fi exclusiv adresa de e-mail de la care a fost transmis anunţul, respectiv numărul de telefon de la care a fost expediat SMS-ul.

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.

URBANISM

¤ S.C. BUILDING SARAMARIA 
S.R.L., în calitate de titular, anun-
ţă publicul interesat de iniţierea 
Planului Urbanistic de Detaliu 

pentru obiectivul: PUD – STR. 
DESFIINŢARE CLĂDIRE EXISTENTĂ 
ŞI CONSTRUIRE LOCUINŢĂ ŞI BI-
ROU, amplasat pe str. Traian Mo-
șoiu, nr. 78/A, Cluj-Napoca. Con-
sultarea publicului se poate face 
în cadrul Primărie Cluj-Napoca, 
Serviciul Urbanism, camera 62. 
(1.1)

¤ MUNTEANU MARIAN şi MUN-
TEANU DOINA anunţă iniţierea 
PUD – Construire imobil mixt şi 
locuinţe individuale conform PUZ 
aprobat cu HCL 39/2009, Str. 
Vântului f.n., mun. Cluj-Napoca. 
Consultarea propunerii se poate 
realiza în cadrul Primăriei Cluj-Na-
poca, Serviciul Urbanism, cam 
62. (1.1)

LICITAŢIE PUBLICĂ

Lichidatorul judiciar al S.C. RAPID CONSTRUCT 
MONTAJ S.R.L. vinde la licitaţie publică: nivelă optică 
Leica Runner 24, trusă sanitară fi xă, birou directoral pe colţ, 
birou simplu Ecos, birou simplu, combipercutor Hilti T 56, 
foarfecă debitat tabla Makita JN 1601, mașină de înfi letat 
Hilti ST 1800, mașină de găurit hilti UD 30, scaune vizitator, 
compresor cu piston Airmaster 270 L, aparat de sudura 
Supermig 460, scripete electric Einhell EH 1000, roabă 85 
l având ca preţ de strigare 5.240,00 lei exclusiv TVA.

Licitaţiile se vor desfasura în fi ecare zi de miercuri ora 
13:00 începând cu data de 10.02.2016, la sediul lichidatorului 
judiciar din Cluj-Napoca, str. Ploiești, nr. 18, ap. 4, jud. Cluj. 
Informaţii detaliate la tel. 0729.006.396, e-mail: redresare@
yahoo.com, fax. 0364-401.222 și la sediul lichidatorului 
judiciar.

AVIZ DE MEDIU

S.C. SOMEŞUL CALD PRODUCŢIE 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 – Construire 6 imobile de 
locuinţe colective, amenajări exterioare, împrejmuire, 
racorduri şi branşamente utilităţi, propus a fi  amplasat în 
sat Baciu, str. Corbului, F.N., comuna Baciu, judeţul Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
A.P.M. Cluj din data 09.02.2016, între orele 8-14.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii până la data de 26.02.2016, la A.P.M. Cluj, Calea 
Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, 
fax 0264-412914, e-mail offi ce@apmcj.anpm.ro în zilele 
de luni-vineri, între orele 9,00-14,00.
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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

ASTĂZI LA TV

TVR 1

12:00 Teleshopping (promo)
12:30 Tribuna partidelor 
parlamentare (emis. info.)
13:00 EURO polis 
14:00 Telejurnal 
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Maghiara de pe unu 
(emis. mag.) (live)
16:55 Vorbește corect! (
17:00 Nocturne (reluare)
18:00 Reconstituiri
19:00 Exclusiv în România 
(2013, emis. info.)
19:45 Sport
19:57 Starea zilei (emis. info.)
20:00 Telejurnal (emis. info.)
21:00 Prim-Plan (live)
22:25 Starea zilei (emis. info.)
22:30 Starea naţiei (sat.)
23:25 Repriza a treia (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 

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 (2015, 
reality show)
17:00 Știrile Pro TV 
17:30 La Măruţă (divertisment)
19:00 Știrile Pro TV 
20:30 Preţul răzbunării (sua, 
2011, thrill. acţ.)
22:15 Știrile Pro TV
22:45Terra Nova ( aus.-sua, 
2011, s. avent., sez. 1, ep. 9)
23:45 Lege și dreptate (sua, 
2010, s. poliţist, sez. 2, ep. 10)

PRIMA TV

12:00 Cronica Zilei (2016, sat.)
12:10 După faptă și răsplată 
(div., episodul 7) (reluare)
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
17:00 Trăsniţii (reluare)
18:00 Focus
19:15 Cireașa de pe tort
20:10 Cronica Zilei (2016, sat.)
20:15 Răzbunare roșie (sua, 
1999, acţiune)
22:15 Trăsniţii 
22:55 Cronica Zilei (2016, sat.)
23:00 Focus din inima României 
(emis. info., episodul 224)
23:30 Focus Magazin (2015, 
episodul 104) (live)

KANAL D

12:30 Știrile Kanal D
13:30 Te vreau lângă mine
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 Pure Outdoor (reluare)
15:30 National Icons (reluare)
16:00 Cele mai tari meciuri de 
fotbal Liga I Orange: FC CFR Cluj 
- FC Botoșani (reluare)
18:00 Business Expres 
18:30 Știri Look TV 
19:30 Nautic Show (emis. sport)
20:00 Celebrity (reluare)
21:00 Poveștile României (reluare)
22:00 Escobar - Baronul răului 
(col., 2012, mini-s.)
23:00 Pure Outdoor (reluare)
23:30 National Icons (reluare)

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 prezenta:

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 14 martie 2016, 
la ora 11:00, la sediul Societăţii mai sus menţionat, pentru 
a hotărî cu privire la următoarea:

ORDINE DE ZI
Aprobarea distribuirii de dividende aferente anului 2015 

și a formalităţilor îndeplinirii acestei proceduri.
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 15 februarie 2016.

În situaţia neîndeplinirii cvorumului necesar pentru prima 
convocare, Adunarea Generală Ordinară se reprogramează 
pentru data de 15 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 05 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

CONVOCATOR

Președintele consiliului de administraţie al
Societăţii Comerciale FRULEX S.A.

cu sediul în Dej, Str. Dumbrava Roșie nr. 7, jud. Cluj, 
înregistrată în Registrul Comerţul sub nr J12/122/1991, 
C.U.I. RO 2868447, în temeiul Legii 31 din 1990 actualizată 

și ale actelor constitutive ale societăţii, convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a acţionarilor societăţii pentru data 
de 16.03.2016, ora 10, la sediul din Dej, str. Dumbrava 
Roșie nr. 7, judeţul Cluj pentru toţi acţionarii înregistraţi în 
registrul acţionarilor la data de 12.03.2016, considerată 
ca data de referinţă, cu următoarea ordine de zi:

1.  Prezentarea, analizarea şi supunerea spre aprobare 
a raportului Consiliului de Administraţie privind 
activitatea desfăşurată şi rezultatele obţinute la 
sfârşitul exerciţiului fi nanciar 2015.

2.  Prezentarea şi supunerea spre aprobare a raportului 
comisiei de cenzori pentru anul 2015

3.  Prezentarea şi supunerea spre aprobare bilanţul 
contabil şi contului de profi t şi pierderi pe anul 2015.

4.  Prezentarea şi supunerea spre aprobare a bugetului 
de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016.

5. Diverse.

În cazul neîndeplinirii condiţiilor statutare de cvorum, 
următoarea adunare generală este convocată în data de 
17.03.2016, ora 10, la sediul din Dej. Str. Dumbrava Roșie 
nr. 7.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
BABA ALEXANDRU
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UTILAJE profesionale
pentru

INDUSTRIA ALIMENTARĂ.
Noi şi second hand.

Telefon 0740.399.838.

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorul.cj.ro

Deputaţii benefi ciază de o 

mulţime de privilegii 

printre care deplasări în 

destinaţii exotice, cazare 

în capitală şi transport. 

Sumele cheltuite cu toate 

acestea fi gurează pe 

site-ul Camerei 

Deputaţilor, la capitolul 

“Cheltuieli suportate din 

bugetul Camerei 

Deputaţilor pentru exerci-

tarea mandatului”.

Nu în ultimul rând, aceş-

tia benefi ciază de telefoane 

de serviciu. Pentru deputaţi, 

abonamentul lunar este su-

portat din bugetul Camerei 

Deputaţilor. Sumele sunt apro-

ximativ aceleaşi în fi ecare lu-

nă a sesiunii parlamentare tre-

cute.

Astfel, în luna septembrie 

Camera Deputaţilor a cheltu-

it pentru cazare 1.215.476 lei, 

cu transportul deputaţilor s-au 

cheltuit 584.042 lei, iar suma 

plătită pentru convorbirile de-

putaţilor a ajuns la 42.022 lei.

În luna octombrie cheltuie-

lile cu cazarea au ajuns la 

1.396.922 lei, pentru transport 

s-au cheltuit 565.974 lei, iar 

pentru telefoanele deputaţilor 

s-au plătit aproximativ aceeaşi 

suma ca în luna precendentă, 

mai exact 41.287 lei.

În luna noiembrie deputa-

ţii au cheltuit cu cazarea 

1.386.182 lei, cu transportul 

-529.799 lei, iar cu telefonia 

mobilă s-au cheltuit 42.954 

lei.

În luna decembrie a anu-

lui trecut cheltuielile cu caza-

rea s-au ridicat la 1.388.191 

lei, cu transportul – la 471.864 

lei, iar cu telefonia- la 40.731 

lei.

PRIVILEGII DE PARLAMENTAR

Cât cheltuie aleşii pe transport, 
cazare şi convorbiri telefonice, 
într-o sesiune legislativă ?
Parlamentarii nu se sfiesc să cheltuie bani când vine vorba de cazare, 
transport şi convorbiri telefonice pe banii celor care i-au ales.

Potrivit Legii privind Statutul deputaţilor și al 
senatorilor deputaţilor și senatorilor care nu au 
domiciliul in municipiul Bucuresti sau judeţul 
Ilfov li se acordă lunar, pe durata mandatului, 
pe baza de declaraţie pe propria răspundere 
care reprezintă document justifi cativ, o sumă 
forfetară din bugetul Camerei Deputaţilor și, re-
spectiv, al Senatului, pentru acoperirea chetuie-
lilor de cazare în municipiul București. 
Cuantumul sumei este stabilit prin hotărârea 
birourilor permanente reunite ale celor două 
Camere, în funcţie de resursele bugetare, dar 
nu mai putin de jumătate din indemnizaţia 
brută a deputatului, respectiv a senatorului;

Legea mai spune că deputaţii și senatorii be-
nefi ciază, pe perioada mandatului, de trans-
port gratuit intern pe calea ferată cu orice ca-
tegorie de trenuri de călători.

Opţional, deputaţii și senatorii pot benefi cia 
de o sumă forfetară al cărei cuantum este 

stabilit prin hotărâre a birourilor permanen-
te, în funcţie de resursele bugetare ale celor 
două Camere, pentru acoperirea cheltuieli-
lor de transport din circumscripţie, pe bază 
de declaraţie pe proprie răspundere, care 
reprezintă document justifi cativ.

Ce spune legea
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Conducerea Senatului a 

decis luni să retrimită la 

comisiile de specialitate 

proiectul de lege care pre-

vede alegerea primarilor 

în două tururi de scrutin.

Chestorul Senatului libe-

ralul Cristian Bodea a expli-

cat că rapoartele anterioare 

ale proiectului de lege al 

PNL au fost anulate, noile 

comisii sesizate fiind cea ju-

ridică şi cea de constituţio-

nalitate. Anterior, proiectul 

primise rapoarte de la Co-

misiile de administraţie şi 

juridică.

El a precizat că atât anula-

rea rapoartelor anterioare, cât 

şi retrimiterea proiectului că-

tre comisii au înregistrat 8 vo-

turi „pentru” şi 4 „împotrivă”.

„PSD a propus anularea ra-

poartelor date de comisiile Se-

natului pe acest proiect pen-

tru că ar fi  fost funcţională 

până în 30 decembrie Comi-

sia de Cod electoral. Noi am 

considerat, cei de la PNL, că 

acea comisie avea mandat 

doar pentru elaborarea legi-

lor, iar pentru următoarele 

amendamente (...) trebuia să 

se urmeze cursul fi resc şi că 

acele rapoarte sunt valabile. 

PSD a forţat un vot de anula-

re a rapoartelor date de comi-

sii, au trecut acest vot de anu-

lare cu opt la patru. PNL a 

votat împotrivă”, a afi rmat 

luni Bodea după şedinţa Bi-

roului permanent.

În opinia sa, această pro-

cedură are ca „argument po-

litic tragerea de timp".

„Apoi s-a votat retrimite-

rea din nou la comisii, dar la 

comisiile cărora le-am anulat 

raportul, tot cu opt la patru, 

noi ne-am opus pentru că nu 

considerăm corectă această 

procedură. Dar puteam con-

stata că acele rapoarte, dacă 

tot s-au făcut, sunt bune pen-

tru că n-au cum să fi e diferi-

te, sunt aceeaşi oameni în co-

misii, aceeaşi coloratură poli-

tică şi vor fi  aceleaşi voturi. 

Noi am fi  preferat să tăiem 

acest nod gordian şi să trimi-

tem la plen acest proiect pen-

tru a-l vota. (...) Argumentul 

politic e o tragere de timp. 

(...) Toate celelalte partide ca-

re sunt reprezentate în Senat 

se opun votului în două tu-

ruri de scrutin”, a mai spus 

Bodea.

El a mai precizat că PNL 

va cere săptămânal în Biroul 

permanent ca rapoartele co-

misiilor să se întocmească cu 

celeritate.

Proiectul privind alegerea 
primarilor în două tururi 
a fost retrimis la comisii

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

PSD şi-a prezentat luni 

lista candidaţilor la loca-

le, în judeţul Cluj. Aurelia 

Cristea va candida la 

Primăria Cluj-Napoca, aşa 

cum a anunţat încă de 

anul trecut. Pe lista consi-

lierilor judeţeni, PSD îl 

propune şi pe deputatul 

Cornel Itu, pe care social 

democraţii îl susţin şi 

pentru funcţia de preşe-

dinte al forului judeţean.

Preşedintele PSD Cluj Re-

mus Lăpuşan a precizat că pro-

centul candidaţilor noi cu ca-

re social democraţii vor mer-

ge la locale este de 30%. În ce 

priveşte lista pentru Consiliul 

Local, aceasta va fi  defi nitiva-

tă şi anunţată în martie. Pe lis-

tă se regăseşte şi preşedintele-

le tinerilor social democraţi 

Horia Nasra. "Îmi propun o 

onestitate a demersului, res-

pect faţă de banul public, res-

pect faţă de cetăţean, perfor-

manţă, responsabilitate în asu-

marea unor decizii care se ter-

giversează de mult prea mul-

ţi ani. (...) La Cluj Napoca ne 

trebuie o administraţie efi ci-

entă, performanţă, iar fi ecare 

interacţiune cu administraţia 

trebuie să fi e prilej de satisfac-

ţie, atât pentru cetăţeni, inves-

titori, cât şi pentru funcţiona-

rul public. Asta înseamnă o 

schimbare şi o modernizare a 

administraţiei", a declarat can-

didatul PSD la Primăria Cluj-Na-

poca, Aurelia Cristea.

La Consiliul Judeţean PSD 

Cluj a stabilit 17 candidaţi, iar 

pentru funcţia de preşedinte 

PSD îl susţine pe deputatul 

Cornel Itu. De pe lista acesto-

ra lipseşte însă Ioan Oleleu, 

cel care a ocupat funcţia de vi-

cepreşedinte al Consiliului Ju-

deţean Cluj aproape trei ani.

Remus Lăpuşan explică fap-

tul că acesta nu poate candi-

da pentru că este funcţionar 

public. “Este funcţionar pu-

blic şi nu poate candida, ar fi  

foarte complicat pentru că ar 

trebui să se suspende din func-

ţie, iar în al doilea rând Ioan 

Oleleu nu mai vrea să candi-

deze”, a spus Lăpuşan.

Oleleu spune, pe de altă par-

te, că are alte priorităţi acum. 

“Nu mai vreau să fac parte din 

Consiliul Judeţean, când am de-

misionat din CJ nu m-am gân-

dit că va fi  o retragere pe ter-

men scurt. Acum am alte prio-

rităţi, am o profesie, sunt me-

dic veterinar”, a spus Oleleu.

Candidaţii la Consiliul Ju-

deţean sunt Ioan Bota, Aurel 

Cherecheş, Laura Elena Chio-

rean Pop, Loredana Cozea, 

Valentin Cuibus, Vasile Ilea, 

Cornel Itu, Ilarie Ivan, Remus 

Lăpuşan, Cristian Matei, Vla-

dimir Mătuşan, Daniela Ni-

cula, Laurenţiu Oprea, Dani-

ela Pasc, Valentin Dorel Po-

jar, Alin Popovici şi Vasile Să-

lătioan.

PSD Cluj şi-a anunţat candidaţii la locale
Lista social democraţilor la alegerile locale conţine nume noi, însă pe ea se regăsesc şi consilieri „pe viaţă” 
precum Valentin Cuibus sau Ilarie Ivan. De pe lista Consiliului Județean lipsește, însă, Ioan Oleleu.

REMUS LĂPUŞAN | 
președinte PSD Cluj

 „[Ioan Oleleu] este 
funcţionar public 
şi nu poate candida, 
ar fi  foarte complicat 
pentru că ar trebui 
să se suspende 
din funcţie, iar în 
al doilea rând 
nu mai vrea să 
candideze“

IOAN OLELEU | 
fost vice-președinte 
CJ Cluj

 „Nu mai vreau să fac 
parte din Consiliul 
Judeţean, când 
am demisionat 
din CJ nu m-am 
gândit că va fi  
o retragere 
pe termen scurt. 
Acum am alte 
priorităţi, am 
o profesie, sunt 
medic veterinar“

Aurelia Cristea, candidat la Primăria Cluj-Napoca, Remus Lăpușan, candidat la Consiliul Județean, și Cornel Itu, susținut de PSD la conducerea CJ Cluj

Social democraţii au stabilit 
și candidaţii în 46 de locali-
tăţi. Candidatul PSD la 
Câmpia Turzii este Radu 
Hanga, iar la Turda va candi-
da Cristian Matei. La Gherla, 
candidatul social democraţi-

lor este Ioan Neselean, iar la 
Huedin Marius Farkas. De pe 
lista celor care vor un post 
de primar la localele din iu-
nie nu lipsește primăriţa din 
Chinteni, Lucia Suciu, ajunsă 
la al patrulea mandat.

Lucia Suciu, veşnic candidat 
la Primăria Chinteni
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România – Turcia, 
la Cluj
Echipa naţională de baschet fe-
minin a României va întâlni, în 
20 februarie, de la ora 19:00, 
reprezentativa Turciei, în der-
by-ul grupei de califi care la 
Campionatul European de anul 
viitor. Pentru acest meci care va 
avea loc în Sala Polivalentă din 
Cluj-Napoca s-au pus spre vân-
zare, începând de ieri, biletele. 
Preţul unui tichet este de 10 lei 
și are o valoare unică, indife-
rent de locul ocupat de către 
fani în cea mai mare sală din 
România. Doar 5.000 de bilete 
au fost puse spre vânzare pe si-
te-ul biletmaster.ro, peluzele 
echipelor fi ind rezervate, pro-
babil, biletele putând fi  achiziţi-
onate înaintea meciului.

Victorie acasă
Echipa de handbal masculin 
Universitatea Cluj s-a impus, cu 
scorul de 27-22 (14-11), în me-
ciul jucat duminică, în faţa for-
maţiei CSM Satu Mare. Echipa 
din Cluj-Napoca s-a apropiat de 
locurile fruntașe ale seriei, fi ind 
pe poziţia a cincea, cu un total 
de 24 de puncte. În continuare, 
clasamentul este condus de 
CSM Făgăraș, cu 37 de puncte. 
În următoarea etapă, 
Universitatea Cluj va evolua pe 
terenul celor de la CSM 
Făgăraș, într-o partidă progra-
mată pentru weekendul viitor.

Pe scurt

Chiar dacă biletele au fost 

puse spre vânzare în 

reţeaua eventim abia la 

mijlocul săptămânii trecu-

te, peste 3.500 de bilete 

s-au vândut deja, demon-

strând că naţionala femi-

nină de este mereu bine 

primită la cea mai mare 

sală polivalentă din ţară.

Cu o lună înainte meciul 

naţionalei României de hand-

bal feminin împotriva naţio-

nalei Norvegiei care contează 

pentru califi carea în cadrul 

Campionatului European ca-

re va avea loc în Suedia, pes-

te jumătate dintre biletele pu-

se spre vânzare la meciul ca-

re va avea loc la Sala Poliva-

lentă din Cluj-Napoca au fost 

deja cumpărate.

Naţionala feminină de 

handbal a României va juca, 

în 9 martie, împotriva Norve-

giei la Cluj-Napoca, într-un 

meci care contează pentru ca-

lifi carea la Campionatul Eu-

ropean din Suedia.

Biletele pentru partida din 

Sala Polivalentă din Cluj-Na-

poca costă între 30 şi 80 de 

lei la tribune, precum şi 250 

de lei la VIP. Tichetele sunt 

vândute pe categorii, astfel că 

cele mai ieftine, de 30 de lei, 

au fost gândite ca un pachet 

„Family”, pe baza lor putând 

să intre la meci un adult şi un 

copil mai mic de 12 ani, însă 

doar la peluze sau în colţul 

sălii, în inelul de sus, acolo 

unde un tichet normal costă 

40 de lei.

Cu 50 de lei se poate intra 

la peluze în primul inel şi la 

tribunele afl ate în apropiere 

de colţurile sălii, pe acelaşi 

nivel, iar cu 60 de lei la tri-

buna a doua, pe al doilea inel. 

Tichetele scoase la vânzare în 

zona centrală a primului inel 

valorează 80 de lei, iar cele 

de la VIP 250 de lei, în cazul 

în care nu vor fi  epuizate pe 

internet ele urmând să fi e vân-

dute şi la Sala Polivalentă, cu 

două zile înaintea partidei.

România şi Norvegia şi-au 

câştigat până acum ambele 

meciuri ale grupei din care mai 

fac parte Belarus şi Lituania, 

primele două clasate urmând 

să se califi ce la Campionatul 

European din Suedia, ce va 

avea loc în luna decembrie. 

Reeditarea semifi nalei Campi-

onatului Mondial va avea loc 

miercuri, 9 martie, de la ora 

19:00, returul având loc peste 

patru zile, în Norvegia.

La ultimul meci disputat 

de naţionala de handbal fe-

minin a României în Sala Po-

livalentă din Cluj-Napoca, 

peste 7.300 de suporteri au 

fost prezenţi la meciul pen-

tru califi carea la Campiona-

tul Mondial disputat în com-

pania Serbiei, pe data de 13 

iunie 2015.

Peste 3.500 de bilete vândute 
pentru meciul România – Norvegia

Echipa de handbal mascu-

lin Potaissa Turda, s-a 

impus în deplasare, dumi-

nică seara, împotriva 

handbaliştilor de la HC 

Adrian Petrea Reşiţa, scor 

29-32 (15-18).

Primele minute ale parti-

dei au fost extrem de echili-

brate, în minutul 15 tabela in-

dicând 9-9. Apoi, Potaissa a 

forţat şi a reuşit să se desprin-

dă chiar şi la patru goluri. La 

pauză, Potaissa a intrat în 

avantaj, scor 15-18.

Repriza a doua a început 

perfect pentru echipa gazdă 

care a reuşit să marcheze pa-

tru goluri consecutive, reuşind 

să preia conducerea. Meciul a 

fost din nou sub semnul echi-

librului (24-24 min 44). Fina-

lul partidei a aparţinut turde-

nilor care au reuşit să marche-

ze patru goluri consecutive în-

tre minutele 51 şi 56, reuşind 

astfel să se distanţeze la 5 go-

luri (25-30). Finalul a fost unul 

destul de liniştit, Potaissa re-

uşind să se impună, scor 29-32.

Preşedintele clubului turdean, 

Flaviu Sâsâeac, a declarat că a-

ceastă vcitorie vine într-un mo-

ment excelent chiar înaintea me-

ciului cu Baia Mare care va fi  

un meci foarte greu.

„Ne aşteptam la un meci 

echilibrat. Ţinând cont de 

clasament, de forma de mo-

ment dar şi de numărul ac-

cidentaţilor era normal să fi e 

echilibrat. Noi nu prea am 

reuşit meciuri foarte bune în 

deplasare, şi era momentul 

să reuşim unul excelent. Bă-

ieţii au fost extrem de moti-

vaţi, fi ecare a dat maximum. 

Am făcut o partidă excelen-

tă, cu puţine greşeli, până la 

urmă forţa grupului a învins. 

S-a jucat într-o sală plină, 

iar băieţii s-au ridicat la ni-

velul partidei. Am demon-

strat că merităm să ocupăm 

locul patru al clasamentului. 

Ne aşteaptă o partidă mult 

mai difi cilă, acasă cu Baia 

Mare. Dacă luăm post cu 

post, la Baia Mare găsim ju-

cătorii care au numeroase ti-

tluri şi meciuri în cupele eu-

ropene. HCM nu mai are for-

ţa să domine autoritar cam-

pionatul, dar poate pune pro-

bleme oricui. Nu trebuie în 

niciun moment să îi subes-

timăm”, a declarat Flaviu Sâ-

sâeac.

Cu această victorie, Potai-

ssa Turda a urcat pe locul al 

patrulea al clasamentului, de-

păşindu-şi adversara, care co-

boară pe cinci, dar şi pe Stea-

ua Bucureşti, care a fost în-

vinsă pe terenul celor de la 

HC Vaslui, scor 25-23.

În etapa viitoare, Potaissa 

va evolua pe teren propriu, 

contra campioanei en-titre, 

HCM Baia Mare. Partida va 

avea loc duminică, începând 

cu ora 11:15.

Potaissa Turda urcă pe patru 
după victoria cu HC Reşiţa

Jucătoarea română de 

tenis Andreea Mitu a afi r-

mat, ieri, într-o postare pe 

contul său de Facebook, 

că promite să revină şi 

mai puternică la echipa 

de Fed Cup a României, 

după ce a pierdut meciul 

decisiv de dublu al con-

fruntării cu Cehia.

Andreea Mitu nu a putut 

vorbi, duminică seara, la 

conferinţa de presă de du-

pă înfrângerea din meciul 

cu Cehia din cauza lacrimi-

lor, ea considerând că evo-

luţia sa a dus la eşecul echi-

pei naţionale a României în 

Fed Cup.

„Au fost câteva zile deose-

bite, pline de emoţie, în care 

am făcut parte din echipa Ro-

mâniei de Fed Cup. Am trăit 

din nou bucuria de a-mi re-

prezenta ţara şi am luptat pâ-

nă în ultima clipă”, spune Mi-

tu (104 WTA).

„Dincolo de rezultat, vreau 

să le mulţumesc atât celor din 

Cluj, care ne-au susţinut şi 

s-au dovedit a fi  gazde minu-

nate, cât şi acelora care ne-au 

încurajat din faţa televizoare-

lor şi au sperat, alături de noi, 

la o victorie generală împotri-

va Cehiei. Ţin să le transmit 

tuturor că acest duel nu mă 

va descuraja, ci mă va moti-

va pentru următoarele meciuri 

şi voi face tot posibilul să re-

vin mai puternică”, a mai afi r-

mat Andreea Mitu.

Un moment de fair-play a 

avut loc la fi nalul partidei de 

dublu, de duminică seara, din-

tre perechea Andreea Mitu/

Raluca Olaru – Karolina Plisko-

va/Barbora Strycova, atunci 

când mai mulţi ofi ciali ai echi-

pei cehe au venit să le felici-

te pe jucătoarele învinse şi au 

consolat-o pe Andreea Mitu 

care avea ochii în lacrimi.

Echipa de tenis a Cehiei, 

deţinătoarea trofeului, a în-

vins România cu scorul de 

3-2, duminică, în Sala Poliva-

lentă din Cluj-Napoca, în pri-

mul tur al Grupei Mondiale a 

Fed Cup, după ce perechea 

Karolina Pliskova/Barbora 

Strycova s-a impus cu 6-2, 6-3 

în faţa cuplului Andreea Mi-

tu/Raluca Olaru.

Naţionala de tenis femi-

nin a României a pierdut, cu 

scorul de 2-3, turneul în fa-

ţa reprezentatelor Cehiei, du-

pă ce în primele două me-

ciuri de simplu de sâmbătă, 

Simona Halep a fost învinsă 

de Karolina Pliskova cu 6-7 

(4), 6-4, 6-2, iar Monica Ni-

culescu a dispus de Petra Kvi-

tova cu 6-3, 6-4, iar dumini-

că, Halep a întrecut-o pe Kvi-

tova cu 6-4, 3-6, 6-3, iar 

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

6-3 de Niculescu.

Cehia, deţinătoarea trofe-

ului, are patru titluri în ulti-

mii cinci ani în Fed Cup.

După înfrângerea suferi-

tă în faţa Cehiei, România a 

picat de pe locul 7 până pe 

locul 9 în clasamentul ITF, 

astfel că tricolorele vor face 

parte din grupul outsidere-

lor conform unui nou sistem 

implementat de forul mon-

dial. Dintre echipele pe ca-

re le pot întâlni jucătoarele 

din România se numără Ru-

sia, fi nalista en-titre, Germa-

nia, fi nalista din 2014, Ita-

lia, campioana din 2009, 2010 

şi 2013, şi Australia.

Tragerea la sorţi va avea 

loc la Londra, de la ora 14:00 

(ora României), potrivit si-

te-ului competiţiei, iar meciul 

va avea loc pe 16-17 aprilie.

Mitu: „Le mulţumesc celor din Cluj, 
s-au dovedit a fi gazde minunate”
Adversara echipei feminine de tenis a României în barajul pentru menţinerea 
în Grupa Mondială a Fed Cup va fi aleasă, astăzi, la Londra, prin tragere la sorţi.

Andreea Mitu și Raluca Olaru (foto stânga) a format perechea care a decis soarta naționalei României 
la turneul de Fed Cup de la Cluj
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