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SĂNĂTATE

Prof. dr. Nicolae Miu, 
doctorul copiilor
Nicolae Miu are o impresionantă carieră 
medicală de 50 de ani.  Paginile 10-11

POLITICĂ

Cât ne costă angajaţii 
deputaţilor
Parlamentarii nu se sfi esc să cheltuie din 
bugetul statului atunci când vine vorba de 
transport sau cazare în capitală.  Pagina 5

EDUCAŢIE

Facem reformă, 
dar nu ştim cum
Eliminarea limbii latine şi diminuarea orelor 
de istorie şi limba română a stârnit un ade-
vărat scandal în spaţiul public.  Pagina 2

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

ECONOMIE

Cluj-Napoca, în topul oraşelor bune 
pentru afaceri în 2016

SĂNĂTATE

Bărbat bolnav de gripă porcină, 
internat la Infecţioase în Cluj

Municipiul Cluj-Napoca se 
afl ă pe locul al doilea într-un 
top realizat de Revista Forbes 
în ceea ce priveşte “cel mai bun 
oraş pentru afaceri din Româ-
nia în 2016”, fi ind urmat de Bu-
cureşti. Pe primul loc s-a situ-
at municipiul Timişoara. 

Metodologia prin care au 
fost departajate oraşele – For-
bes a analizat reşedinţele de 
judeţ, polii de business din fi -
ecare unitate administrativă – 
este aceeaşi: a luat în calcul ze-
ce criterii (Produsul Intern Brut 
pe judeţ, PIB-ul pe cap de lo-
cuitor, societăţile comerciale cu 
capital străin, câştigul salarial, 
şomajul, numărul întreprinde-
rilor active, infrastructura ruti-
eră, infrastructura feroviară, 
stocul de locuinţe, unităţile de 

învăţământ). Datele statistice 
necesare au ca surse Institutul 
Naţional de Statistică,Comisia 
Naţională de Prognoză, Ofi ciul 
Naţional al Registrului Comer-
ţului, Ministerul Finanţelor Pu-
blice şi portalul listafi rme.ro. 
Spre deosebire de anii trecuţi, 
revista a luat în calcul şi situ-
aţia creată de problemele cu le-
gea pe care le au mai mulţi pri-
mari ai oraşelor analizate. 

Premisa de la care a plecat 
în acordarea unei penalităţi de 
10% din punctajul fi nal pentru 
oraşele ai căror edili au fost re-
ţinuţi pentru fapte nelegale es-
te că nu poate exista un mediu 
de afaceri cu adevărat sănătos 
în zonele în care conducătorii 
administraţiei locale sunt co-
rupţi.

Un bărbat de 53 de ani, din 
oraşul Călan, judeţul Hunedoa-
ra a fost diagnosticat cu gripă 
porcină, virusul AH1N1 fi ind 
identifi cat în urma probelor pre-
levate de la bolnav şi analizate 
în laboratorul Institutului Can-
tacuzino, a informat ieri Direc-
ţia de Sănătate Publică (DSP) 
Hunedoara. Este primul caz de 
gripă şi, în particular, de gripă 
porcină, depistat în acest sezon 
la o persoană care trăieşte pe ra-
za judeţului Hunedoara. Potrivit 
purtătorului de cuvânt al DSP 
Hunedoara, dr. Cecilia Birău, 
bărbatul s-a internat iniţial la 
secţia de boli infecţioase a Spi-
talului Municipal din Hunedoa-
ra, după care a fost transferat la 
Spitalul Clinic de Boli Infecţioa-
se din Cluj-Napoca. “Bolnavul 

este în continuare internat şi sub 
tratament”, a precizat reprezen-
tanta DSP Hunedoara. Din infor-
maţiile medicilor, bărbatul nu 
s-a vaccinat împotriva gripei, la 
debutul campaniei în judeţul Hu-
nedoara. Pe de altă parte, starea 
de sănătate a familiei bărbatu-
lui a fost evaluată de medici şi 
nu au fost identifi cate semne ale 
bolii la alte persoane din cadrul 
acesteia. 

Medicii atrag atenţia că, spre 
deosebire de răceală, ale cărei 
simptome se rezumă, în gene-
ral, doar la secreţii nazale, obo-
seală şi tuse, virusul gripal pro-
voacă şi febră ridicată, de până 
la 38-39 de grade, frisoane, du-
reri de cap şi dureri musculare 
puternice, oboseală accentuată 
şi, uneori, stări de vomă.
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Clujul, legat de restul lumii prin Varşovia
Din 30 martie, compania poloneză LOT va începe operarea zborurilor între Cluj-Napoca şi Varşovia. Pagina 3

Medicii și asistentele
ALEG BĂTAIA ! De ce ?

Multe din agresiunile asupra medicilor şi asistentelor rămân nesancționate
Cadrele medicale din spitalele clujene preferă să fie agresate de pacienţi decât să îi reclame 
pe bătăuşi pentru că victimele se pot alege cu dosar penal din cauza lacunelor legislative.  Pagina 4
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Atât profesorii, psihologii 

cât şi părinţii susţin la 

unison faptul că sistemul 

actual de învăţământ este 

inefi cient şi trebuie 

schimbat. Cum? Greu de 

spus acum.

Procesul de elaborare a pla-

nului-cadru pentru învăţămân-

tul gimnazial este în derula-

re, termenul asumat pentru 

adoptarea acestuia prin ordin 

de ministru fi ind sfârşitul lu-

nii februarie. Până în acest 

moment nu a fost luată o de-

cizie, iar dezbaterea pentru 

găsirea celor mai bune solu-

ţii continuă.

Ministrul Educaţiei Adrian 

Curaj consideră că cel mai mult 

contează ce se predă la ore, 

nu câte ore învaţă elevii la 

şcoală. „Avem nevoie de sta-

bilitate în domenii-cheie, cum 

este, de exemplu, istoria naţi-

onală, dar şi de inovare şi teh-

nologii noi în educaţie. În mod 

cert, numărul de ore dedicat 

unei discipline este important, 

însă pentru această fază a dez-

baterii este la fel de util să dis-

cutăm şi despre ce vrem să se 

întâmple în acele ore, despre 

instrumente şi metode de pre-

dare inovative, despre atracti-

vitatea materiei, despre ce cu-

noştinţe şi competenţe vrem 

să obţină elevii. Dezbaterea 

centrată exclusiv pe aspecte 

cantitative este contraproduc-

tivă. Cea mai buna soluţie nu 

poate veni decât din dialog, 

prin urmare invitaţia de a par-

ticipa argumentat la procesul 

consultare este în continuare 

deschisă”, a subliniat minis-

trul Adrian Curaj.

Până în acest moment pes-

te 18.000 de opinii au primit 

cei de la Ministerul Educaţiei 

cu privire la planul de elabo-

rare a planului cadru.

Unii părinţi vor 
mai puţine ore

Unii părinţi consideră be-

nefi că reducerea orelor care 

şi aşa sunt prea multe şi dau 

vina pe profesorii care nu vor 

să renunţe la materiile lor.

„Ceea ce nu înţeleg eu e 

un lucru faptic. Înainte de 

1989 erau şase zile de şcoală 

pe săptămână şi se studia câ-

te şase ore pe zi. Fiul meu 

merge acum la şcoală cinci zi-

le pe săptămână, iar în trei zi-

le are şapte ore pe zi, într-o 

zi are şase ore iar într-o zi a-

re cinci. Mi se pare enorm de 

mult. Trebuie cineva să renun-

ţe. Iar asta cu ora de istorie e 

demagogie. Sunt sigur că se 

poate renunţa la anumite mo-

mente, nu trebuie să ştie ele-

vul toţi anii, ci mai degrabă 

să înţeleagă mecanismele. As-

ta e important. Doar că ni-

meni nu vrea să renunţe”, a 

spus Sorin M. tatăl unui elev.

Cât de benefi că este 
istoria pentru unitatea 
naţională?

Un profesor de istorie din 

Huedin crede că fără istorie, o 

materie fundamentală pentru 

identitatea noastră ca oameni, 

nu putem evolua ca societate. 

Cu toate acestea susţine că ore-

le de istorie trebuie făcute mai 

aplicativ, iar în acest fel pu-

tem evita eventualele proble-

me etnice sau culturale.

„Cu cât se cunoaşte mai 

puţin despre identitatea naţi-

onală cu atât e în defavoarea 

noastră ca şi popor pentru că 

ne pierdem treptat ideea de 

indentitate şi cred că nu-i be-

nefi c pentru noi să avem re-

pere solide mai ales în con-

textul unei integrări forţate în 

Uniunea Europeană. Orele de 

istorie ar trebui să fi e făcute 

cât mai aplicativ şi să se pu-

nă accentul şi pe istoria co-

munităţii, pe istoria judeţulu-

lui, a regiunii, pentru că nu 

trăim izolat, trăim în comu-

nicare cu alte naţionalităţi, re-

ligii, şi cu cât ne cunoaştem 

mai bine cu atât putem să evi-

tăm eventualele probleme et-

nice sau culturale. La urma 

urmei cultura ne poate apro-

pia pe unii de alţii nu să ne 

separe. Mie mi se pare că ma-

teria este cam multă, spre 

exemplu pentru cei din clasa 

a VII-a, având în vedere că ei 

fac doar o oră pe săptămână”, 

a declarat Horea Matiş, pro-

fesor de istorie la Liceul Teh-

nologic Vlădeasa din Huedin.

Psihologul clujean Daniel 

David consideră că dezbate-

rea din spaţiul public este una 

benefi că, deşi unii o conside-

ră „ceartă”.

„Un lucru bun pe care l-a 

făcut ministerul este că a ge-

nerat o discuţie publică. Noi 

în România nu suntem obiş-

nuiţi să avem discuţii publice 

şi le considerăm certuri. Nu 

sunt certuri, sunt dezbateri. Şi 

este un lucru foarte bun. Un-

de s-a greşit din punctul meu 

de vedere este că s-a ieşit în 

faţă cu diverse variante de cur-

riculum fără să se iasă în faţă 

cu abordări paradigmatice di-

ferite, fi indcă sunt paradigme 

diferite”, a spus psihologul Da-

niel David.

Psihologul a identifi cat do-

uă variante spre care s-ar pu-

tea îndrepta sistemul educa-

ţional românesc. „Vrem un 

sistem educaţional focalizat 

mai ales pe disciplină, adică 

să faci ore de matematică, fi -

zică, chimie, în mod tradiţio-

nal...sau vrei un sistem domi-

nant de abordări de fenomen? 

Despre asta ar trebui să dis-

cutăm. Pe ce model vrem să 

mergem. Şi doi ar mai fi  ne-

voie să fi e discutat dacă mer-

gem pe modelul actual care e 

format pe cunoştinţe declara-

tive, adică oamenii învaţă di-

verse cunoştinţe teoretice sau 

vrem să schimbăm aspectul 

pe cunoştinţe practice, proce-

durale”, a menţionat Daniel 

David.

„Mi se pare că am pus 
carul înaintea boilor”

Psihologul Daniel David sus-

ţine faptul că actualul sistem 

de învăţământ trebuie schim-

bat, fi ind de acord cu ministrul 

Educaţiei Adrian Curaj.

„Sistemul de acum este un 

sistem bazat pe cunoştinţe de-

clarative şi disciplinare. Este 

clar că trebuie schimbat. Dar 

spre ce mergem nu ştim, că 

nu se discută aceste funda-

mente. Mi se pare că am pus 

pur şi simplu carul înaintea 

boilor. Sunt absolut de acord 

cu ministrul Educaţiei când a 

afi rmat că depinde «ce vrem 

să se întâmple la acele ore» şi 

că «dezbaterea centrală exclu-

siv pe aspecte cantitative este 

contraproductivă». Doar că din 

păcate el a fost pus în faţa unui 

fapt împlinit că s-a ieşit în fa-

ţă în spaţiul public cu planu-

rile respective şi nu cu para-

digmele. Problema este că în 

spaţiul public se discută pla-

nurile respective cu număr de 

ore, în loc să discutăm înain-

te pe paradigme”, a concluzi-

onat psihologul clujean Dani-

el David.

Ministerul Educaţiei va or-

ganiza marţi, 16 februarie, la 

Biblioteca Centrală Universi-

tară „Carol I” din Bucureşti, 

o dezbatere în care vor fi  dis-

cutate opţiunile cristalizate în 

procesul de consultare care a 

avut loc până acum.

Ping pong cu reformarea 
sistemului de învăţământ
Eliminarea limbii latine şi reducerea orelor de istorie şi limba română 
a stârnit un adevărat scandal în spaţiul public.

ADRIAN CURAJ | Ministrul Educației

 „Sistemul de acum este 
un sistem bazat 
pe cunoştinţe 
declarative şi 
disciplinare. 
Este clar că trebuie 
schimbat. Dar spre 
ce mergem nu ştim, 
că nu se discută aceste 
fundamente“

Se vrea reformă în educaţie, dar nu se ştie cum 
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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

Femeie arsă, dusă 
cu elicopterul de 
la Dej la Bucureşti
O femeie de 35 de ani din co-
muna Bobâlna, judeţul Cluj a 
fost transportată, ieri diminea-
ţă, cu un elicopter SMURD, la 
Spitalul de Arși din București, 
în stare gravă, de inconștienţă. 
Femeia a ajuns la Spitalul 
Municipal din Dej, în noaptea 
de luni spre marţi, cu arsuri pe 
mai mult din jumătate din 
corp. Potrivit dejeanul.ro, deși 
la început părea să fi e vorba 
despre un accident casnic nefe-
ricit, după declaraţiile rudelor 
femeii, s-ar putea ca turnura 
anchetei să se schimbe și să se 
afl e că defapt la mijloc ar fi  pu-
tut fi  o tentativă de omor. Doar 
ancheta poliţiștilor va stabili 
acest lucru. Incidentul a fost 
semnalat la 112 în noaptea de 
luni spre marţi, puţin după ora 
2. Un echipaj SMURD de la Dej 
s-a deplasat la locuinţa femeii 
și a transportat-o cu arsuri la 
spitalul din Dej. 

TIR din Cluj, făcut 
praf în Franţa
Un camion înmatriculat în ju-
deţul Cluj s-a răsturnat și a izbit 
în plin un copac, în Franţa, din 
cauza vremii nefavorabile, cu 
vânt puternic, scrie somesea-
nul.ro. Cabina vehiculului s-a 
făcut praf, iar echipele de inter-
venţie venite la faţa locului 
s-au străduit o oră să îl scoată 
pe șofer. Ca prin minune, aces-
ta a suferit răni minore. Potrivit 
primelor informaţii, camionul, 
care transporta nutreţ, a fost 
împins de pe șosea din cauza 
vântului puternic. În aceste zile, 
furtuni violente au lovit Franţa 
și Marea Britanie.

TIFF caută o Marilyn 
Monroe de Cluj
Clujencele care seamănă cu 
Marilyn Monroe sunt invitate la 
un casting organizat de echipa 
Festivalului Internaţional de 
Film Transilvania (TIFF). Criteriul 
esenţial este asemănarea cu ve-
deta de fi lm, în special în rolul 
ei „The Girl” din fi lmul „The 
Seven Year Itch”, în care apare 
celebra scenă a grătarului de la 
metrou și care a devenit cea 
mai cunoscută imagine cu 
Marilyn. Preselecţia este deschi-
să tuturor celor care vor avea 
domiciliul stabil în Cluj în urmă-
toarele luni, fără a fi  nevoie de 
experienţă anterioară în lumea 
fi lmului sau a teatrului.
Preselecţia are loc la Casa TIFF 
începând de joi, 11 februarie, 
până sâmbătă, 13 februarie, în 
fi ecare zi între orele 14.00 și 
19.00. Marilyn Monroe este ul-
timul personaj căutat în cadrul 
unei campanii iniţiate de TIFF 
în luna decembrie 2015. De 
atunci, peste 60 de persoane 
s-au prezentat la castinguri și 
au fost alese pentru roluri din-
tre cele mai diverse.

Pe scurt

Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

Directorul Aeroportului 

Internaţional Avram 

Iancu Cluj, David Ciceo, a 

spus că potrivit raportului 

preliminar al investigaţii-

lor, incidentul aviatic din 

7 ianuarie n-a fost produs 

din vina aeroportului.

„În ce priveşte raportul pre-

liminar se vede clar că aero-

portul nu are nici o vină. Ra-

poartele CIAS în general nu au 

scopul de a găsi vinovaţi, ci 

de a îmbunătăţi sistemul. Ne 

bucurăm că nu au fost victi-

me. Ne bucurăm că aeronava 

nu a fost avariată. Noi am avut 

şedinţe împreună cu toţi cei 

interesaţi, ROMATSA şi alte in-

stituţii, pentru a vedea un mod 

de acţiune în cazuri similare. 

Repet, aeroportul n-a avut nici 

o vină în acest incident”, a 

subliniat David Ciceo.

David Ciceo a mai spus că 

aşteaptă însă raportul fi nal al 

investigaţiilor.

„Am făcut o analiză, dar ope-

rarea se face în siguranţă şi în 

securitate, nu am avut ce să îm-

bunătăţim, pentru că noi nu am 

avut nici o greşeală în această 

privinţă. Aşteptăm raportul fi -

nal, avem şi noi probe, avem 

înregistrări video, avem înregis-

trări audio. De asemenea, CIAS 

are la dispoziţie rezultatele cu-

tiilor negre, dar aşteptăm rapor-

tul fi nal', a adăugat Ciceo.

Referitor la informația ve-

hiculată privind volumul de 

combustibil pe care îl avea 

avionul, David Ciceo spune 

că sunt dovezi clare ale soli-

citărilor pilotului.

„Solicitarea pilotului de a 

ateriza este reală. A fost do-

vedită de înregistrări. Este 

dovedită de rapoarte şi de a-

semenea de toate documen-

tele. Deci pilotul a făcut a-

ceastă solicitare, dar revin 

aşteptăm raportul fi nal al in-

vestigaţiei”, a mai spus di-

rectorul Aeroportului Cluj, 

David Ciceo.

Pe 7 ianuarie, un avion cu 

116 pasageri care efectua o 

cursă charter de la Bucureşti 

la Barcelorna, cu escală la 

Cluj, a ieşit de pe de pista Ae-

roportului Internaţional 

„Avram Iancu” în timpul ma-

nevrelor de aterizare, fără să 

fi e înregistrate victime sau pa-

gube materiale. În urma inci-

dentului, Parchetul de pe lân-

gă Curtea de Apel Cluj a des-

chis un dosar şi o altă cerce-

tare este derulată de Centrul 

de Investigaţii şi Analiză pen-

tru Siguranţa Aviaţiei Civile 

(CIAS).

Condiţiile meteorologice 

din timpul aterizării reprezin-

tă una din cauzele favorizan-

te ale accidentului aviatic ca-

re a avut loc în 7 ianuarie pe 

Aeroportul „Avram Iancu" 

din Cluj, când un avion al 

companiei Blue Air, la bor-

dul căruia se afl au 116 per-

soane, a ieşit de pe pistă, po-

trivit CIAS.

Directorul Aeroportului Cluj, despre raportul CIAS: 
„Se vede clar că Aeroportul nu are nici o vină”

Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

Începând cu 30 martie 

compania poloneză de 

aviaţie LOT Polish 

Airlines va începe opera-

rea serviciilor sale directe 

între Cluj-Napoca şi 

Varşovia.

Compania poloneză va ofe-

ri cele mai bune legături aerie-

ne nu numai către Polonia, dar, 

de asemenea, prin intermediul 

zborului Cluj-Napoca – Varşo-

via, şi către zeci de destinaţii 

din Europa şi America de Nord.

De la sfârşitul lunii martie, 

compania aeriană LOT va ope-

ra nu mai puţin de 4 zboruri 

pe săptămână. În complemen-

taritate cu programul de zbor 

convenabil această ofertă va 

facilita accesul pasagerilor ca-

re călătoresc din Cluj la reţea-

ua mondială de rute, inclusiv 

la toate destinaţiile importan-

te din Europa, precum şi Ame-

rica de Nord. Astfel, dacă vreţi 

să zburaţi la Toronto, New 

York sau Chicago nu mai tre-

buie să aveţi două bilete, ci 

doar unul, la compania LOT, 

care are mai multe noduri în 

întreaga lume. În acest fel veţi 

ajunge direct în America.

Zborurile LOT

În zilele de luni şi sâmbă-

tă zborurile către Varşovia vor 

fi  de la 13:50; în zilele de mier-

curi şi vineri de la 17:25. Zbo-

rurile de după-amiază oferă 

pasagerilor accesul la o mul-

titudine de zboruri interne şi 

europene cum ar fi  Cracovia, 

Gdansk, Riga, Amsterdam, 

Londra, Bruxelles şi multe al-

tele.

Toate zborurile între Var-

şovia şi Cluj sunt operate de 

aeronave turbopropulsate mo-

derne Bombardier, avansate 

din punct de vedere tehnolo-

gic. Aeronavele sunt aprecia-

te de către pasageri pentru ca-

bina spaţioasă, pentru faptul 

că nu există niciun scaun în 

mijloc şi pentru că oferă o ca-

bină silenţioasă.

„LOT are cel mai mare 

potenţial de a deveni trans-

portatorul principal pe dru-

mul spre Toronto, New York 

sau Chicago pentru mii de 

pasageri care îşi încep călă-

toria din Cluj-Napoca. Zbo-

rul către Varşovia durează 

mai puţin de 2 ore, iar tim-

pul total de călătorie spre 

America de Nord este de nu-

mai 14 ore, incluzând tran-

sferul foarte convenabil şi 

scurt la hub-ul nostru, Ae-

roportul Chopin din Varşo-

via. Nimeni nu deserveşte 

Cluj-Napoca atât de bine", 

a declarat Adrian Kubicki, 

purtătorul de cuvânt al LOT 

Polish Airlines.

Mai mulți pasageri

Directorul Aeroportului In-

ternaţional „Avram Iancu” 

Cluj speră ca în acest fel şi 

numărul pasagerilor să creas-

că.

„Noua rută spre Varşovia 

va asigura în premieră o le-

gătură aeriană cu capitala 

Poloniei, dar şi accesul pa-

sagerilor noştri la o serie de 

conexiuni cu oraşe impor-

tante din Europa şi America 

de Nord. Suntem convinşi 

de faptul că zborurile com-

paniei LOT vor fi  primite cu 

mare interes de către pasa-

gerii din aria noastră de aco-

perire şi că acestea vor con-

tribui la creşterea trafi cului 

de pe aeroport", a spus David 

Ciceo, directorul Aeroportu-

lui Internaţional Avram Ian-

cu Cluj.

La anunţul companiei po-

loneze a fost prezent şi pre-

şedintele Consiliului Judeţean 

Cluj care s-a arătat încântat 

de decizia companiei LOT.

„CJ Cluj apreciază decizia 

companiei LOT de a începe 

operarea de zboruri pe ruta 

Cluj-Varşovia", a precizat Ma-

rius Mînzat, preşedintele Con-

siliului Judeţean Cluj.

Biletele sunt deja disponi-

bile pe lot.com, prin interme-

diul aplicaţiei mobile, Centrul 

de Contact LOT şi prin alte 

canale de vânzare.

LOT leagă Clujul de lume
prin hub-ul din Varșovia
4 zboruri pe săptămână de pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj îi vor duce 
pe clujeni la Varșovia și de acolo spre marile orașe din Europa și America de Nord.

ADRIAN KUBICKI | 
purtător de cuvânt 
al LOT Polish Airlines

 „Zborul către Varşovia 
durează mai puţin de 
2 ore, iar timpul total 
de călătorie spre 
America de Nord este 
de numai 14 ore, 
incluzând transferul 
foarte convenabil şi 
scurt la hub-ul nostru, 
Aeroportul Chopin din 
Varşovia“

De la stânga spre dreapta: directorul Aeroportului Cluj, David Ciceo; preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, 
Marius Mînzat; directorul general pentru România şi R. Moldova – LOT Polish Airlines, Jakub Malecki; 
purtătorul de cuvânt LOT Polish Airlines, Adrian Kubicki
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Mare parte din cazurile 

de agresiune asupra 

cadrelor medicale, deşi 

sunt raportate către con-

ducerea unităţilor spitali-

ceşti, rămân nesancţiona-

te din cauza lacunelor 

legislative, a declarat 

marţi preşedintele Sanitas 

Cluj, Ştefan Roman.

Federaţia Sanitas organi-

zează săptămânile acestea în-

tâlniri şi dezbateri în cadrul 

campaniei „Nu agresaţi cadre-

le medicale”, pentru a da oca-

zia asistenţilor, infi rmierilor 

şi a altor persoane care lu-

crează în sistem să îşi spună 

părerea.

De la demararea campani-

ei, susţin liderii SANITAS, în 

rândurile personalului medi-

cal s-a constatat o creştere a 

disponibilităţii de a face pu-

blice anumite probleme lega-

te de agresiunea la care sunt 

uneori supuşi, precum şi a ca-

uzelor care le provoacă.

„Odată cu lansarea aces-

tei campanii şi chiar înainte 

am constatat că la nivelul 

judeţului Cluj agresiunea ver-

bală şi fi zică asupra perso-

nalului medical a început să 

devină mult mai frecventă. 

Mai ales în ultimii doi trei 

ani incidenţa a crescut. Şi, 

cu toate că personalul agre-

sat de multe ori raportează 

către conducerea unităţii sa-

nitare, aceste raportări se 

opresc acolo fără nicio fi na-

litate. Pe de altă parte, legis-

laţia actuală îngrădeşte aces-

te raportări, în sensul că da-

că te adresezi poliţiei, în loc 

să se ia măsuri, ele se iau 

nu împotriva agresorului, ci 

împotriva personalului me-

dical”, a declarat Ştefan Ro-

man, în cadrul întâlnirii re-

gionale de la Cluj.

O asistentă medicală de 

la secţia de psihiatrie şi to-

xicomanie pediatrică a Spi-

talului Clinic de Urgenţe pen-

tru Copii a povestit chiar un 

caz petrecut la fi nalul săp-

tămânii trecute, când, având 

nevoie de intervenţia poliţi-

ei, a apelat la ajutorul auto-

rităţilor.

„Vine poliţia, găseşte poar-

ta deschisă, la care îi spune 

medicului de gardă: «aveţi 

poarta deschisă, este ora trei, 

în cazul în care vă pleacă un 

pacient de pe secţie vă fac do-

sar penal la întreg personalul 

de pe secţie». Întrebarea mea 

este ce se întâmplă în momen-

tul în care este internat copi-

lul pe secţie, eu stau scut uman 

să nu fugă şi mă loveşte. Sau 

îl las să plece, sun la 112 şi 

îmi face poliţia dosar penal 

pentru neglijenţă în serviciu”, 

a povestit asistenta.

Aceasta a subliniat faptul 

că în spital se întâlnesc dese-

ori cazuri în care micuţii de-

vin agresivi. Fie că sunt copii 

care suferă de diferite afecţi-

uni, fi e că sunt adolescenţi 

care vin intoxicaţi, cazurile în 

care aceşti pacienţi devin agi-

taţi nu sunt puţine. Iar solu-

ţia este, de cele mai multe ori, 

povestea asistenta, să accep-

te faptul că va fi  muşcată sau 

lovită, pentru că varianta în 

care pacientul, afl at sub în-

grijirea ei, se răneşte, este mult 

mai gravă.

Preşedintele SANITAS Cluj 

a explicat şi el că şi atunci 

când nu este vorba de cazul 

unor persoane care devin agre-

sive din cauza unei boli, ca-

drele medicale nu pot fi  sus-

ţinute de spital pentru că le-

gislaţia este ambiguă.

„Pe de altă parte, perso-

nalul medico-sanitar agresat, 

în nume propriu, trebuie să 

deschidă acţiune în instan-

ţă. Ceea ce nu mi se pare 

normal. Că fenomenul s-a 

petrecut în timpul exercită-

rii profesiei, la locul de mun-

că, şi nu în altă parte. (...) 

De fapt sunt nişte accidente 

de muncă provocate perso-

nalului medical de către pa-

cienţi. Accidente de muncă 

care de cele mai multe ori, 

constat, se încearcă să fi e 

muşamalizate la nivelul u-

nităţii sanitare în loc să fi e 

raportate la ITM. Aici exis-

tă o legislaţie, dar să nu arun-

ce o imagine negativă asu-

pra unităţii sanitare că aco-

lo se întâmplă accidente de 

muncă”, a spus Roman.

CORUL ASISTENTELOR AGRESATE

„Mai bine bătute 
decât la puşcărie”
Cele mai grave asemenea agresiuni petrecute în Cluj în ultimii 
ani sunt cazul unui infirmier de la UPU înjunghiat şi al unui 
asistent desfigurat, de asemenea, de către un pacient.

ŞTEFAN ROMAN | președintele SANITAS Cluj

 
„Dacă te adresezi poliţiei, 
în loc să se ia măsuri, 
ele se iau nu împotriva 
agresorului, ci împotriva 
personalului medical“

CAMPANIE DE INTERES PUBLIC
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Autoritatea Electorală 

Permanentă (AEP) a făcut 

publice valorile absolute 

ale limitelor pentru dona-

ţii, împrumuturi şi cotiza-

ţii.

Donaţiile primite de un par-

tid politic nu pot depăşi 

0,025% din veniturile prevă-

zute în bugetul de stat pe anul 

respectiv. Astfel, pentru anul 

2016 valoarea maximă a do-

naţiilor primite de un partid 

nu va putea să depăşească su-

ma de 26.258.450 lei. Aceste 

valori absolute ale limitelor 

pentru donaţii, împrumuturi 

şi cotizaţii au fost stabilite 

avându-se în vedere un sala-

riu minim brut pe ţară pentru 

2016 de 1.050 lei şi venituri-

le prevăzute la bugetul de stat 

pentru acest an de 

105.033.800.000 lei, conform 

legislaţiei în vigoare.

Donaţiile primite de la o 

persoană fi zică într-un an pot 

fi  de până la 200 de salarii de 

bază minime brute pe ţară, la 

valoarea existentă la data de 

1 ianuarie a anului respectiv. 

Pentru anul 2016, valoarea 

maximă a donaţiilor primite 

de la o persoană fi zică nu poa-

te depăşi 210.000 lei.

De asemenea, donaţiile pri-

mite de la o persoană juridi-

că într-un an pot fi  de până 

la 500 de salarii de bază mi-

nime brute pe ţară, la valoa-

rea existentă la data de 1 ia-

nuarie a anului respectiv. Pen-

tru anul 2016, valoarea maxi-

mă a donaţiilor primite de la 

o persoană juridică nu poate 

depăşi 525.000 lei.

Suma totală primită de un 

partid politic ca donaţii con-

fi denţiale nu poate depăşi 

echivalentul a 0,006% din 

veniturile prevăzute în bu-

getul de stat pe anul respec-

tiv. Pentru anul 2016, valoa-

rea maximă a donaţiilor con-

fi denţiale nu poate depăşi 

6.302.028 lei.

Sumele de bani care fac 

obiectul împrumuturilor pri-

mite de către un partid poli-

tic într-un an fi scal nu pot de-

păşi 0,025% din veniturile 

prevăzute în bugetul de stat 

pe anul respectiv, iar pentru 

anul în curs valoarea maximă 

a împrumuturilor primite de 

un partid politic nu poate de-

păşi suma de 26.258.450 lei.

Sumele de bani care fac 

obiectul împrumuturilor pri-

mite de către un partid poli-

tic de la o persoană fi zică 

într-un an pot fi  de până la 

200 de salarii de bază mini-

me brute pe ţară, la valoarea 

existentă la data de 1 ianua-

rie a anului respectiv. Banii 

care fac obiectul împrumutu-

rilor primite de un partid po-

litic de la o persoană juridică 

într-un an pot fi  de până la 

500 de salarii de bază mini-

me brute pe ţară, la valoarea 

existentă la data de 1 ianua-

rie a anului respectiv.

S-a stabilit ce sume pot 
primi partidele ca donaţie

 O cercetare inedită relevă 

cu cine ar vota românii 

dintre domnitori, dacă 

aceştia ar trăi azi şi ar 

candida la alegerile prezi-

denţiale.

În studiul CSCI, publicat 

de infolpolitic.ro se testează 

profi lul dezirabil de preşedin-

te pe care românii şi l-au for-

mat.

Câştigătorul unor alegeri 

prezidenţiale ipotetice, la 

care ar participa lideri isto-

rici, ar fi Vlad Ţepeş, care 

domină clar clasamentul. 

Nu mai puţin de 35% din-

tre români l-ar alege pe Vlad 

Ţepeş, prin comparaţie cu 

21% care l-ar vota pe Cuza, 

18% care l-ar vota pe Şte-

fan Cel Mare şi 9% care l-ar 

vota pe Mihai Viteazu. Du-

pă aceştia, în top se mai 

află, în ordine descrescătoa-

re, Constantin Brâncovea-

nu, Decebal şi Tudor Vladi-

mirescu.

Vlad Ţepeş este câştigător 

printre alegătorii de toate vâr-

stele şi este preferat atât de 

bărbaţi cât şi de femei, chiar 

dacă Alexandru Ioan Cuza pa-

re să aibă mai mult succes în 

rândul doamnelor, decât în 

cel al bărbaţilor.

Cât despre scorul pe care 

l-ar obţine Mihai Viteazu în 

rândul votanţilor de partide 

vedem că alegătorii UDMR 

i-ar acorda acestuia votul, mai 

mult decât cei ai Stângii sau 

Dreptei româneşti.

În ceea ce priveşte mediul 

urban vs mediul rural, Vlad 

Ţepeş se afl ă aproape la ega-

litate în preferinţele români-

lor. Alexandru Ioan Cuza sca-

de în procente în mediul ru-

ral, având doar 15% faţă de 

Ştefan cel Mare care a fost vo-

tat de un procent de 25%. Şte-

fan cel Mare a fost votat în 

special în Moldova, în timp 

ce Mihai Viteazu a fost susţi-

nut mai mult de ardeleni.

Sondaj: Ce personaj istoric 
ar vota românii ca preşedinte

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Parlamentarii nu se sfi esc 

să cheltuie din bugetul 

statului atunci când vine 

vorba de transport sau 

cazare în capitală.

Nu se zgârcesc nici când 

vine vorba de deplasări şi chel-

tuieli pentru birourile parla-

mentare din teritoriu, unde 

de altfel îşi petrec o bună par-

te din activitate. Deputaţii clu-

jeni sunt, potrivit datelor pu-

blicate pe site-ul Camerei De-

putaţilor, generoşi mai ales cu 

personalul.

Dacă în luna septembrie 

costurile cu personalul au 

ajuns în cazul unor deputaţi 

la aproximativ 6.000 lei, în ul-

tima lună a anului trecut unii 

au ajuns să cheltuie aproxi-

mativ 8.000 lei.

Conform Legii privind Sta-

tutul deputaţilor şi al senato-

rilor în scopul exercitării man-

datului în circumscripţiile elec-

torale, deputaţilor şi senatori-

lor li se acordă lunar o suma 

forfetară din bugetul Camerei 

Deputatilor şi, respectiv, al Se-

natului pentru cheltuieli de or-

ganizare şi funcţionare a biro-

urilor parlamentare.

Concret, cheltuielile care 

pot fi  decontate sunt cele cu 

salariile personalului angajat 

în cadrul biroului parlamen-

tar şi cheltuieli pentru bunuri 

şi servicii. Aici intră chiria 

pentru sediul birourilor par-

lamentare; energia electrică; 

gazele naturale; energia ter-

mică şi apă caldă; cheltuieli 

de salubritate; apă curentă şi 

canalizare; alţi furnizori (ex, 

pază sediu); benzină, moto-

rină, lubrifi anţi pentru trans-

port auto în circumscripţie; 

diurnă, cazarea şi transportul 

angajaţilor şi colaboratorilor 

birourilor pentru deplasarea 

în circumscripţie şi la Parla-

ment.

Astfel potrivit datelor de 

pe site-ul Camerei Deputaţi-

lor, la capitolul “Cheltuieli su-

portate din bugetul Camerei 

Deputaţilor pentru desfăşura-

rea activităţii birourilor par-

lamentare care funcţionează 

în cadrul colegiilor din cir-

cumscriptiile electorale”, ob-

servăm că deputaţii clujeni 

sunt generoşi când vine vor-

ba de cheltuieli din bugetul 

Camerei. Printre cei mai ge-

neroşi se numără deputaţii 

Steluţa Cătăniciu, Adrian Oros, 

Adrian Gurzău.

Cât ne costă angajaţii deputaţilor
Parlamentarii beneficiază lunar de o sumă forfetară din bugetul Camerei Deputatilor şi, respectiv, 
al Senatului pentru cheltuieli de organizare şi funcţionare a birourilor parlamentare.

Septembrie
Colegiul 1 (Adrian Oros - PNL)
-  cheltuieli de personal: 

3.550 lei;
- bunuri: 5.861 lei.

Colegiul 2 (Steluța Cătăniciu - 
ALDE)
-  cheltuieli de personal: 

3.703 lei;
- bunuri: 5.339 lei.

Colegiul 3 (Aurelia Cristea - PSD)
-  cheltuieli de personal: 

5.304 lei;
- bunuri: 5.913 lei.

Colegiul 4 (Adrian Gurzău - PMP)
-  cheltuieli de personal: 

2.709 lei;
- bunuri: 7.204 lei.

Colegiul 5 (Radu Zlati - PNL)
-  cheltuieli de personal: 

5.054 lei; 
- bunuri: 5.255 lei.

Colegiul 6 (Cornel Itu - PSD)
-  cheltuieli de personal: 

4.151 lei;
- bunuri: 6.261 lei

Colegiul 7 (Ioan Moldovan - ALDE)
-  cheltuieli de personal: 

4.857 lei; 
- bunuri: 5.532 lei.

Colegiul 8 (Mircea Irimie - ALDE)
-  cheltuieli de personal: 

3.422 lei;
- bunuri: 6.720 lei.

Colegiul 9 (Elena Reuer - PNL)
-  cheltuieli de personal:

6.397 lei;
- bunuri: 4.520 lei

Colegiul 10 (Mate Andras - UDMR)
-  cheltuieli de personal:

3.458 lei;
- bunuri: 6.695 lei.

Cheltuieli pe colegii
Decembrie

Colegiul 1 (Adrian Oros )
-  cheltuieli de personal: 

6.906 lei;
- bunuri: 5.727 lei.

Colegiul 2 (Steluța 
Cătăniciu)
-  cheltuieli de personal: 

4.826 lei; 
- bunuri: 8.366 lei.

Colegiul 3 (Aurelia Cristea)
-  cheltuieli de personal: 

4.956 lei;
- bunuri: 6.453 lei.

Colegiul 4 (Adrian Gurzău)
-  cheltuieli de personal: 

2.983 lei;
- bunuri: 5.774 lei.

Colegiul 5 (Radu Zlati)
-  cheltuieli de personal: 

5.559 lei;
- bunuri: 5.908 lei.

Colegiul 6 (Cornel Itu)
- cheltuieli de personal: 
4.711 lei;
- bunuri: 7.026 lei.

Colegiul 7 (Ioan Moldovan)
-  cheltuieli de personal: 

5.343 lei;
- bunuri: 6.064 lei.

Colegiul 8 (Mircea Irimie)
-  cheltuieli de personal: 

2.957 lei;
- bunuri: 7.813 lei.

Colegiul 9 (Elena Reuer)
-  cheltuieli de personal: 

7.579 lei;
- bunuri: 3.848 lei

Colegiul 10 (Mate Andras)
-  cheltuieli de personal: 

4.508 lei;
- bunuri: 6.505 lei.

COSTURI

6.000
de lei au fost costurile de 
personal în luna septembire, 
față de  

8.000
de lei în luna decembrie  

Alexandru Ioan Cuza

Vlad Țepeș
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Saul POP
foto@monitorulcj.ro

Ioana Farcaş, o tânără 

imobilizată în scaunul cu 

rotile de mai bine de zece 

ani este „instructor de 

viaţă” la o fundaţie din 

Cluj. Cu toate că nu a 

benefi ciat de premisele 

unei vieţi reuşite, tânăra 

este optimist, fericită şi 

are o voinţă de fi er. Ioana 

este oricând un exemplu 

şi pentru cei care pot păşi 

liberi pe stradă.

Ioana Farcaş are 28 de ani 

şi este boboc la Facultatea de 

Sociologie şi Asistenţă Soci-

ală din cadrul Univesităţii 

„Babeş-Bolyai”. Până aici po-

vestea ei pare aceea a unei 

tinere obişnuite, dar lucruri-

le se schimbă atunci când vi-

ne vorba despre activitatea 

ei de bază. A venit prima da-

tă în Cluj în urmă cu un an 

şi a decis că nu mai vrea să 

plece. Tot de un an munceş-

te ca „instructor de viaţă” în 

cadrul Fundaţiei Motivation 

şi ca responsabil intermedi-

ere la Asociaţia Club Sportiv 

Roţile Abilităţii.

Deşi este în scaun cu roti-

le de mai bine de zece ani, es-

te împăcată cu ea, mult mai 

împăcată poate decât mulţi 

dintre cei care pot păşi liberi 

pe stradă. Este optimistă, chiar 

dacă nu a benefi ciat de toate 

premisele unei vieţi reuşite. 

Este visătoare şi mai cu sea-

mă, este fericită privind demn 

şi fără ezitare spre viitor. A dat 

dovadă de perseverenţă şi în-

credere de fi er, pentru că într-o 

mare de oameni care privesc 

în jos şi într-un amalgam de 

stereotipuri, trebuie să înveţi 

să te mişti puternic şi convin-

gător, chiar dacă câteodată par 

să te doboare valurile.

Fata optimistă şi cu părul 

blond spune despre sine că es-

te o persoană puternică, care 

se adaptează tuturor situaţiilor. 

“Sunt foarte ambiţioasă, nu îmi 

place să renunţ. Asta m-a fă-

cut să reuşesc şi să revin, am-

biţia de mai mult. Ştiu că me-

reu se poate mai mult”, adau-

gă ea.

Operată de opt ori

Problemele de sănătate ale 

Ioanei Farcaş au apărut în pe-

rioada liceului, în Bistriţa. 

„Am fost o persoană fără pro-

bleme până la vârsta de 17 

ani când a început să mă doa-

ră spatele, iar la început nu 

am băgat în seamă. După o 

perioadă însă, am început să 

am probleme mai mari”, afi r-

mă Ioana Farcaş.

Diagnosticul pus de medici 

a fost crunt: malformaţie ar-

terio-venoasă spinală. Aceas-

tă afecţiune reprezintă o co-

nexiune anormală şi fragilă 

între artere şi vene, care se 

asociază cu un risc crescut de 

hemoragie. „Boala a apărut 

în urma unui efort foarte ma-

re, am făcut un accident vas-

cular spinal”, declară tânăra.

Din păcate sistemul medi-

cal românesc nu a avut soluţii 

pentru afecţiunea adolescentei 

şi a mers pentru tratament în 

Ungaria. „Până am mers la Bu-

dapesta a durat ceva timp şi 

boala a evoluat. Am fost ope-

rată de opt ori la Budapesta. 

Cu greu mi-am revenit, dar am 

rămas în scaun rulant. Asta se 

întâmpla în clasa a XI-a”, îşi 

aminteşte Ioana Farcaş.

Liceul l-a terminat cu greu, 

însă nu şi-a continuat studii-

le. Schimbarea drastică a de-

busolat-o. Neputând să accep-

te pe deplin ce se întâmplase, 

Ioana a fost cuprinsă de de-

presie. „După liceu am stat 

acasă, singurele ieşiri erau la 

spitalele de recuperare. Nu ie-

şeam pe stradă, îmi era ruşi-

ne”, recunoaşte ea astăzi.

Tabăra care a făcut-o să 
vadă lumea cu alţi ochi

Afl ată în spital pentru re-

cuperare a afl at de asociaţia 

Motivation. După o perioa-

dă a apărut nevoia unui sca-

un rulant şi aşa a intrat în 

legătură cu ei. „Au venit la 

mine acasă, m-a impresio-

nat modul lor de lucru, mi-au 

luat măsurători pentru ca 

scaunul să fi e perfect pentru 

mine şi apoi am plecat într-o 

tabară”, afi rmă tânăra. Deşi 

a fost sceptică în ceea ce pri-

veşte plecarea în tabără, 

acum e bucuroasă că a mers. 

A văzut în acel loc persoa-

ne care deşi aveau un han-

dicap, nu erau cu nimic mai 

prejos de oamenii sănătoşi: 

„Am găsit acolo modele, 

mi-am spus că dacă ei pot şi 

eu trebuie să pot”, sublinia-

ză Ioana Farcaş.

Cei de la Motivation i-au 

oferit şi locul de muncă ast-

fel că Ioana Farcaş s-a stabi-

lit în Cluj unde locuieşte sin-

gură. În cadrul asociaţiei se 

ocupă de organizarea de ta-

bere pentru persoane care sunt 

în scaun rulant. În aceste ie-

şiri îi învaţă pe cei afl aţi într-o 

situaţie asemănătoare cu a ei 

să devină independenți.

Instructor de viaţă 
pentru persoanele 
cu dizabilităţi
O tânără studentă la Sociologie este exemplul viu 
că orice e posibil acolo unde există voinţă.

IOANA FARCAŞ | trainer la Fundația 
Motivation

 „Am fost o persoană fără probleme până 
la vârsta de 17 ani când a început să mă doară 
spatele, iar la început nu am băgat în seamă. 
După o perioadă însă, am început să am 
probleme mai mari“

Ioana Farcaş este un exemplu de optimism şi voinţă
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Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

În urmă cu mai bine de 

zece ani, strănepoţii 

Veturiei Goga au deschis 

o acţiune de revendicare 

prin care au cerut Muzeul 

„Octavian Goga” din 

Ciucea. Donaţia s-a dove-

dit a fi  nulă, însă testa-

mentul a rămas în picioa-

re. Ce se întâmplă cu 

muzeul acum, după doi 

ani de la încheierea pro-

cesului?

Deoarece muzeul nu făcut 

parte efectiv din proces, aces-

ta fi ind îndreptat împotriva 

Consiliului Judeţean Cluj şi a 

Primăriei din Ciucea, repre-

zentanţii muzeului nu ştiu 

foarte multe informaţii despre 

cum a decurs procesul. Ei 

dețin informații doar în mă-

sura în care au fost înştiinţaţi 

de autoritatea în subordinea 

căreia se afl ă şi anume Con-

siliul Judeţean.

Muzeul e la locul lui

Reprezentanţii muzeului 

nu ştiu decât că actul de do-

naţie a fost anulat, însă nu şi 

testamentul, muzeul funcţio-

nează la fel ca şi înainte, iar 

moştenitorii nu au venit să ia 

nimic.

„Nu a venit nimeni, nu a 

fost vorba de nicio punere în 

posesie a obiectelor din mu-

zeu. Testamentul rămâne în vi-

goare şi în această situaţie nu 

au venit nepoţii să ceară ceva”, 

spune Ioana Ilea, managerul 

Muzeului Octavian Goga.

Iniţial, mediatizarea ce a 

fost făcută în anul 2014, când 

procesul a luat amploare, a 

trezit interesul şi simpatia 

publicului, iar vizitatorii au 

fost din ce în ce mai mulţi, 

în anul 2015 ajungând la pes-

te 16.000 de vizitatori. Însă 

după puţin timp, roata s-a 

întors.

„Mulţi au venit să vadă 

muzeul, în ideea că nu vor 

mai avea ce vedea. În ultime-

le luni în schimb am consta-

tat că în mare măsură din ca-

uza acestei mediatizări, oa-

menii au crezut că muzeul nu 

mai este, după ce în presă a 

apărut că s-a pierdut proce-

sul, iar numărul de vizitatori 

a scăzut mult”, explică ma-

nagerul.

Din statisticile pe care 

le-au făcut reprezentanţii mu-

zeului, vizitatorii nu caută 

ceva anume când vin să va-

dă locul unde a trăit marele 

scriitor Octavian Goga, ci 

sunt entuziasmaţi de tot an-

samblul. Însă ceea ce au ob-

servat este că turiştii ma-

ghiari sunt foarte interesaţi 

de Casa Ady Endre, unde es-

te o expoziţie memorială.

Muzeul nu poate 
accesa fonduri

Procesul care durează de 

atâţia ani este o mare piedică 

în accesarea oricărui tip de 

fonduri nerambursabile, fi ind-

că instituţia, afl ându-se în pro-

ces, este considerată ca nefi -

ind elegibilă.

„Teatrul de vară nu mai 

funcţionează, din păcate, de 

mai bine de 10 ani. Aici este 

o mare problemă într-adevăr, 

fi indcă a existat un proiect de 

reabilitare, de restaurare a tea-

trului de vară şi s-a dorit ac-

cesarea unor fonduri, dar nu 

s-a putut din cauza procesu-

lui”, spune femeia.

Pentru ca obiectele din 

castel să fie păstrate în ce-

le mai bune condiţii se fa-

ce o conservare preventivă 

care, după cum spun anga-

jaţii muzeului, este o acţiu-

ne zilnică. Obiectele trebu-

ie dezprăfuite, iar microcli-

matele trebuie monitoriza-

te. Partea de întreţinere ge-

nerală are loc constant. În 

afară de asta, trimestrial se 

face o evaluare a stării de 

conservare în cadrul căreia 

obiectele sunt analizate şi 

se selectează cele care ne-

cesită restaurare.

„Există un plan de restau-

rare care nu se poate duce la 

îndeplinire aici. Asta este una 

dintre dorinţele mele, să se 

facă un laborator de conser-

vare şi restaurare aici. Desi-

gur, colaborăm cu alte labo-

ratoare, dar alegem doar pri-

orităţile, alegem obiectele ca-

re sunt în stare mai proastă. 

Este un proces de durată şi 

destul de costisitor”, zice fe-

meia.

Planuri de atragere 
a turiştilor

Pentru a rezolva proble-

mele cauzate de mediatiza-

rea excesivă a concluziei pro-

cesului, reprezentanţii Muze-

ului Octavian Goga şi-au pro-

pus să organizeze multe eve-

nimente anul acesta. Scopul 

este cel de a atrage cât mai 

mulţi vizitatori. Pentru anul 

2016, la Muzeul Octavian Go-

ga vor fi  organizate numeroa-

se expoziţii, printre care şi o 

expoziţie temporară aniver-

sară pentru a sărbători 135 

de ani de la naşterea scriito-

rului.

De asemenea muzeul va 

participa şi la Noaptea Muze-

elor ce are loc în luna mai, în 

cadrul căreia, şi anul trecut 

muzeul a avut foarte mulţi vi-

zitatori.

De asemenea, anul acesta 

va avea loc ediţia cu numă-

rul XXXII a concursului de po-

ezie şi eseu din cadrul Festi-

valului naţional de poezie „Zi-

lele Octavian Goga”. Câştigă-

torii vor primi premii din par-

tea muzeului.

Casa lui Octavian Goga are uşile deschise
Castelul din Ciucea nu şi-a încetat activitatea, iar vizitatorii sunt bine-primiţi.

Muzeul „Octavian Goga” continuă se funcționeze și așteaptă cu drag vizitatori

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

Mergând spre Oradea, la 

vreo 60 de kilometri de 

Cluj, un drum la stânga 

deschide pentru vizitatori 

calea spre satul Bologa, 

un loc încărcat cu istorie 

unde oamenii sunt primi-

tori şi povestesc cu drag.

Deşi satul nu are cu mult 

peste 600 de sufl ete, este o 

atracţie turistică desăvârşită, 

istoricii spunând că este sin-

gurul sat din Europa care are 

două monumente istorice la 

mai puţin de 200 de metri 

unul de celălalt: Castrul Ro-

man şi Cetatea Medievală.

Moara de aproape 
două sute de ani

Puţin mai sus de biserica 

din sat, un drum la stânga du-

ce la casa Floarei Geran sau, 

cum o ştie toată lumea, Flo-

rica de la moară. În familia 

ei, de aproape două secole se 

afl ă o moară, care încă func-

ţionează, deşi nu o mai folo-

seşte nimeni.

„Moara este în familie de 

mai bine de 160 de ani, din 

moşi strămoşi. Socru şi cu 

bărbatu-meu se ocupau de ea. 

Bărbatul meu avea doi cai, 

mergea pe la Huedin, pe la 

Brăişor, pe la Hodiş, la Fild 

către Sălaj şi aducea grăunţe 

şi le măcina. A doua sau a 

treia zi pleca iar cu făina”, 

spune Florica de la moară.

În perioada comunismului, 

povesteşte femeia, veneau ca-

rele să stăteau zile întregi ca să 

le vină rândul la măcinat. Moa-

ra mergea încontinuu. Se oprea 

doar când trebuiau tăiate pie-

trele care sfărmau grăunţele.

„Funcţionează cu apă. Es-

te o stavilă la care îi dă dru-

mul pe roata morii şi atunci 

se pune în mişcare. Însă în 

momentul în care se dădea 

drumul la apă pe roata morii, 

coşul trebuie să fi e plin cu 

grăunţe”, explică femeia.

Acum însă nu mai merge 

nimeni să macine, dacă exis-

tă mori electrice. Moara şi-a 

întrerupt activitatea în urmă 

cu vreo şase ani, deşi încă es-

te funcţională.

Cu covoarele la vâltoare

Chiar lângă moară este o 

vâltoare, o maşină de spălat 

rustică, o cuvă din lemn un-

de cade apa cu putere şi cu-

răţă hainele. Atâta timp cât 

este apă, lumea vine să spe-

le covoare, merg chiar şi din 

Cluj până acolo, însă Florica 

de la moară nu s-a gândit ni-

ciodată să le ia bani.

„Pe vremea lui Ceauşes-

cu spălau sătencele hainele 

cu mână, că aşa se spălau, 

nu erau maşini automate. 

Apoi veneau şi le limpezeau 

aici. Hainele se spală bine şi 

la maşină, dar tot mai bine 

era când le spălam la vâltoa-

re, că nu ieşeau aşa şifona-

te”, explică Floarea Geman.

Turişti vin din toate colţu-

rile ţării, iar vara este agitaţie 

continuă în curtea Floricăi de 

la moară. Majoritatea sunt 

străini. Vin şi întreabă de vâl-

toare, se uită curioşi cum func-

ţionează vâltoarea, cum se 

spală covoarele. Însă pe Flo-

rica nu o interesează banii. 

Nu s-a gândit niciodată să fa-

că un profi t. Atâta timp cât e 

acolo, lumea poate să o vizi-

teze.

„Maşina de spălat” veche de peste 160 de ani
Moara de la Bologa este o raritate şi o atracţie turistică.

Atâta timp cât este apă, lumea vine să spele covoare, merg chiar și din Cluj până acolo

IOANA ILDEA | 
managerul Muzeului 
„Octavian Goga”

 „Mulți au venit să 
vadă muzeul, în 
ideea că nu vor mai 
avea ce vedea. În 
ultimele luni în 
schimb am constatat 
că în mare măsură 
din cauza acestei 
mediatizări, oamenii 
au crezut că muzeul 
nu mai este, după ce 
în presă a apărut că 
s-a pierdut procesul, 
iar numărul de 
vizitatori a scăzut 
mult“
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ P.F. cumpăr cu plata pe loc ap. 
cu 1-2 camere, exclus mansardă 
sau demisol. Prefer cart. Grigores-
cu, Plopilor. Ofer până la 45000 
euro, în funcţie de zonă/fi nisaje. 
Fără agenţii imobiliare. Tel. 
0770-388671. (1.3)

¤ Cumpăr ap. cu 2 camere, deco-
mandat, exclus parter și ultimul 
etaj. Exclus agenţii imobliare. Aș-
tept oferte la tel. 0733-676175. 
(5.7)

¤ 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. (7.7)

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. (4.7)

¤ 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. (4.7)

¤ 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. (7.7)

¤ 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

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.

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, 
în Mănăștur, zona Napolact, Ca-
lea Florești, aproape de miloacele 
de transport în comun 9, 29, 
24B, 52 și 24, nemobilat, pe ter-
men lung + garaj, C.T., contori-
zat, preţul pieţii negociabil. Aș-
tept oferte serioase. Inf. și relaţii 
la tel. 0741-028813. (1.7)

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. (3.5)

¤ 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. (5.7)

¤ 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. (10.10)

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

¤ Vând motoretă marca ”Activ”, 
cum motor de 49 cmc, în patru 
timpi, patru viteze, pornire la pe-
dală și automatizată, sisteme de 
alarmă, dispozitiv antifurt, preţ 
1400 RON, negociabil. Inf. la te-
lefon 0723-064864. (1.7)

¤ Vând 5 buc anvelope pentru 
autoturism TICO, în stare foarte 
bună, ieftin. Inf. și relaţii supli-
mentare la tel. 0264-542151. 
(5.7)

PIESE AUTO

¤ Vând set motor nou pentru 
“Dacia 1300”. Relaţii suplimenta-
re la tel. 0746-297102. (1.7)

MOBILIER

¤ Vând o masă pentru o familie 
modestă, la preţ mic, și două 
tabureţi. Inf. suplimentare la 
tel. 0740-119939. (1.7)

¤ Vând dulap cu trei uși, cu trei 
corpuri suspendate, culoare ma-
ro, două fotolii din bureţi și o 
canapea de duoă persoane, 
preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-028813. (1.7)

¤ 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-

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:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

nius 2,1”. Inf. la tel. 
0742-432886 sau 0757-689308.

DIVERSE

¤ Vând bocanci cu patine, nr. 
40-42, la preţul la care dorește 
cumpărătorul. Sunaţi la tel. 
0740-119939. (1.7)

¤ 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. (5.7)

¤ 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. 
(5.9)

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

MEDICALE

¤ Vând aparat pentru măsurarea 
glicemiei pentru bolnavi de dia-
bet. Preţ la aprecierea clientului. 
Sunaţi la tel. 0740-119939. (1.7)

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.

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

ANUNŢURI DE MEDIU

S.C. SOMEŞUL CALD PRODUCTIE S.R.L. anuntă 
publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a 
acordului de mediu pentru proiectul – Construire 6 imobile 
de locuinţe colective, amenajări exterioare, imprejmuire, 
racorduri şi branşamente utilităţi, propus a fi  amplasat in 
sat Baciu, str. Corbului, FN, comuna Baciu, judeţul Cluj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul APM Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, tel. 
0264-410722 in zilele de luni-vineri, intre 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.

S.C. MHS CLUJ TRUCK & BUS S.R.L., anuntă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului 
de mediu pentru CONSTRUIRE 3 IMOBILE DE LOCUINŢE 
COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLŢIME D+P+6E+2R, AMENAJĂRI 
EXTERIOARE, RACORDURI ŞI BRANŞAMENTE UTILITĂŢI, 
IMPREJMUIRE PROPRIETATE, propus a fi  amplasat în Florești, 
str. Avram Iancu, fn, jud. Cluj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, str. 
Dorobanţilor, nr. 99 in zilele de luni-vineri intre orele 9-14. 
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei 
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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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!

ASTĂZI LA TV

TVR 1

12:00 Teleshopping (promo)
12:30 Comorile Toscanei (2002, 
s. doc., episodul 29) 
13:00 Fără etichetă (emis. mag.)
14:00 Telejurnal 
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Convieţuiri (doc.) (live)
16:55 Vorbește corect! (reluare)
17:00 Profesioniștii... (reluare)
18:00 Superconsumatorul 
(2013, emis. info.)
19:00 Exclusiv în România
19:45 Sport
19:57 Starea zilei (emis. info.)
20:00 Telejurnal 
21:00 Prim-Plan (live)
22:25 Starea zilei (emis. info.)
22:30 Starea naţiei (sat.)
23:25 Mașini, teste și verdicte 
(mag. auto)

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 Te pui cu blondele? 
23:00 Un show păcătos (live)

PRO TV

12:00 Vorbește lumea 
13:00 Știrile Pro TV 
14:00 Vorbește lumea (2015, 
mag. life-style)
15:00 Lecţii de viaţă (ser.)
16:00 Ce spun românii (2015, 
reality show)
17:00 Știrile Pro TV 
17:30 La Măruţă (divertisment)
19:00 Știrile Pro TV 
20:30 Nu te pune cu Zohan 
(sua, 2008, com.)
22:30 Știrile Pro TV
23:00 Terra Nova ( aus.-sua, 
2011, s. avent., sezonul 1, 
episodul 10)

PRIMA TV

12:00 Cronica Zilei (2016, sat.)
12:10 După faptă și răsplată 
(div., episodul 8) (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 Martor protejat (sua, 
2008, com.)
22:15 Trăsniţii
22:55 Cronica Zilei (2016, sat.)
23:00 Focus din inima României 
(emis. info., episodul 225)
23:30 Focus Magazin (2015, 
episodul 105) (live)

KANAL D

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

LOOK TV

13:30 Știri Look TV (reluare)
15:00 Celebrity (reluare)
16:00 Cele mai tari meciuri de 
fotbal Liga I Orange: FC Viitorul 
Constanţa - ACS Poli Timișoara 
(reluare)
18:00 Business Expres (2013, 
emis. info.)
18:30 Știri Look TV 
19:30 Nautic Show (emis. sport)
20:00 Lumea modei
22:00 Geanta cu bani

LICITAȚIE PUBLICĂ

Consiliul local al Comunei Apahida, judetul Cluj, 
organizeaza in data de 04.03.2016, ora 10,00 la sediul 
Primariei Comunei Apahida licitatia publica deschisa, cu 
oferta de pret in plic inchis, pentru:

-  concesionarea unui teren in suprafata de 3745 mp 
situat in tarla 25, parcela 730, din localitatea Sannicoara, 
comuna Apahida, inscris in CF nr. 57653 Apahida, sub 
nr. cadastral 57653, imobil apartinand domeniului 
public al comunei Apahida

Depunerea ofertelor se va face in conformitate cu caietul 
de sarcini la registratura Primariei comunei Apahida din str. 
Libertatii nr. 122, pana la data de 03.03.2016, ora 14.00. 
Ofertele se vor depune in 2 exemplare, in plic sigilat, cu 
mentionarea adresei si denumirii ofertantului.

Achizionarea caietului de sarcini este obligatorie in 
vederea participarii la licitatie.

Caietul de sarcini se achizitioneaza la pretul de 20 lei.
Relatii la telefon nr. 0264231777, 0264 – 231797.

ANUNŢ DE MEDIU

În conformitate cu OUG 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006 cu modifi cările 
și completările ulterioare și a ordinului 1798/2007, S.C. 
CRIDAR CONS S.R.L. începerea demersurilor în vederea 
revizuirii Autorizaţiei de Mediu pentru obiectivul „Staţie de 
preparare betoane, Staţie de concasare şi Staţie de sortare“ 
din localitatea Sat Luna de Sus, Comuna Florești, FN, în 
zona Instituţiilor de Producţie, Industriale și de Depozitare, 
pe DN1-E-60, în partea dreaptă a sensului de mers 
Cluj-Oradea, parcela nr. 2, jud. Cluj.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, 
Calea Dorobanţilor, nr. 99, biroul „Relaţii cu publicul”, după 
următorul program: luni între orele 12:30 – 17:00, marţi 
și joi între orele 12:30 – 16:30, miercuri și vineri între orele 
8:30 – 13:00.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Universitatea de Medicină şi Farmacie 
„Iuliu Haţieganu“,

 cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Victor Babeș, nr. 
8, în temeiul H.G. nr. 286/2011, modifi cată și 

completată de H.G. nr. 1027/2014 organizează concurs 
pentru ocuparea unui post vacant de 

SECRETAR, 
studii medii, la Disciplina Fiziologie, 

pe perioadă nedeterminată.
Concursul se va organiza la sediul Disciplinei de Fiziologie, 

str. Clinicilor, nr. 1, Cluj-Napoca și va consta în 3 probe:
- Probă scrisă: 11.03.2016, ora 9;
- Probă practică: 14.03.2016, ora 9;
- Probă de interviu: 16.03.2016, ora 9

Cerinţe de participare pentru ocuparea postului:
- studii medii, cu diplomă de bacalaureat
- cunoștinţe avansate de operare pe calculator
-  experienţa în activitatea de secretariat constituie un 

avantaj
Dosarele de concurs se vor depune până la data de 

25.02.2016, în intervalul orar 9-15, la sediul Universităţii, 
str.Victor Babeș, nr. 8, etaj 2, camera 209.

Relaţii suplimentare se pot obţine la nr. de tel: 
0264-597256, int. 2164, 2165, 2166 și pe site-ul www.
umfcluj.ro.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Universitatea de Medicină şi Farmacie 
„Iuliu Haţieganu“,

cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Victor Babeș, nr. 
8, în temeiul H.G. nr. 286/2011, modifi cată și 

completată de H.G. nr. 1027/2014 organizează concurs 
pentru ocuparea unui post vacant de 

SECRETAR, 
studii superioare, la Decanatul Facultăţii de Medicină, 

pe perioadă nedeterminată.
Concursul se va organiza la sediul Facultăţii de Medicină, 

str. Pasteur, nr. 4, et. 1, Cluj-Napoca și va consta în 3 probe:
- Probă scrisă: 07.03.2016, ora 10;
- Probă practică: 09.03.2016, ora 10;
- Probă de interviu: 11.03.2016, ora 10;
Cerinţe de participare:
- studii superioare, cu diplomă de licenţă
-  cunoașterea limbii franceze la nivel avansat și a limbii 

engleze
- cunoștinţe de utilizare a calculatorului (Microsoft Offi ce)
Dosarele de concurs se vor depune până la data de 

25.02.2016, în intervalul orar 9-15, la sediul Universităţii, 
str.Victor Babeș, nr. 8, etaj 2, camera 209.

Relaţii suplimentare se pot obţine la nr. de tel: 
0264-597256, int. 2164, 2165, 2166 și pe site-ul www.
umfcluj.ro.

ANUNŢ DE MEDIU

SC POLUS RESIDENCE SRL în calitate de titular, anunţă 
publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare în 
vederea obţinerii avizului de mediu, conform HG 1076/2004, 
pentru „P.U.Z. – P.U.D. CONSTRUIRE ANSAMBLU IMOBILE 
DE LOCUINŢE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLŢIME MIXT, 
ORGANIZARE DE ŞANTIER, REŢELE EDILITARE ŞI BRANŞAMENTE 
LA UTILITĂŢI, ILUMINAT STRADAL ŞI ÎMPREJMUIRE“ situat 
în Florești, str. Răzoare f.n. jud. CLUJ. Prima versiune a 
planului poate fi  consultată la sediul APM Cluj Napoca 
începând cu data de 10.02.2015, între orele10-14. Publicul 
interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, 
până la data de01.03.2015, la APM Cluj-Napoca, str. 
Dorobanţilor nr. 99, blocul 9B, cod 400609, fax 0264-412914, 
e-mail offi ce@apmcj.anpm.ro în zilele de luni-vineri, între 
orele 9.00-14.00.

AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

S.C. METALICPLAS DISTRIBUTION S.A., cu sediul în 
Dej, str. 1 Mai, nr. 113, anunţă publicul asupra depunerii 
solicitării de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pentru 
activitatea „Diversifi carea activităţii S.C. Metalicplas 
Distribution prin înfi inţarea unei noi unităţi de producţie 
a hârtiei tissue şi a produselor derivate, inclusiv clădirile 
aferente”, pe amplasamentul din Dej, str. Henri Coandă, 
nr. 4A.

Documentaţia de susţinere a solicitării pentru emiterea 
autorizaţiei integrate de mediu poate fi  consultată la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, 
nr. 99, tel. 0264-410722, și la sediul S.C. METALICPLAS 
DISTRIBUTION S.A., din Dej, str. 1 Mai, nr. 113, în zilele de 
luni-vineri între orele 9-14.

Observaţiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc 
zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea 
Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, 
fax: 0264-410716, e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro în zilele 
de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 30 zile 
calendaristice de la data apariţiei anunţului.
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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

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Pe profesorul Nicolae Miu 

îl cunosc zeci de mii de 

părinţi şi copii din toată 

ţara, şi nu degeaba. 

Specialistul clujean ştie 

toate bolile copilului de 

când ajunge pe lume şi 

până când depăşeşte peri-

oada adolescenţei.

Cu o carieră de 50 de ani, 

prof. dr. Nicolae Miu, specia-

list în pediatrie, gastroentero-

logie şi hepatologie şi diabet, 

boli de nutriţie, a făcut atât 

de multe lucruri cât alţii ar fa-

ce în mai multe vieţi. Cu toa-

te acestea, este modest când 

vine vorba despre realizările 

sale şi spune că alţii ar trebui 

să vorbească despre acestea. 

A vindecat cazuri grave, a 

scris tratate, în premieră pen-

tru România, a condus Facul-

tatea de Medicină, a ridicat o 

clădire nouă la Clinica de Pe-

diatrie II şi a înfi inţat clinica 

de nefrologie pentru copii, îm-

preună cu colegul Aurel Bizo.

Printre toate acestea, a re-

uşit să facă și Şcoala Popu-

lară de Arte şi să scrie o car-

te despre operă, prima sa iu-

bire pentru că înainte să de-

vină pediatru a vrut să ajun-

gă solist la Operă. “Medici-

na am ales-o în ultima clipă, 

înainte de admitere pentru 

că lumea şi profesorii mei din 

liceu mă considerau un tem-

perament artistic şi vroiam 

să fac o carieră lirică pentru 

că aveam o voce bună. Dar, 

întâmplarea face ca la Con-

servator să existe doar un sin-

gur loc pentru vocea mea de 

bas bariton şi atunci bineîn-

ţeles că în ultima clipă am 

optat pentru medicină. Am 

reuşit de prima dată şi asta 

o datorez profesilor mei de 

excepţie din liceu. Eu am ter-

minat la Emil Racoviţă în 

1960 şi am avut o pleiadă de 

profesori care şi-au pus am-

prenta pentru totdeauna asu-

pra vieţii mele. Medicina am 

început-o în 1960 şi am ab-

solvit-o în 1966. Am termi-

nat Medicina cu diplomă de 

merit”, povesteşte profesorul 

Nicolae Miu.

A crescut cu generaţii 
întregi de copii, mama 
fi ind educatoare

Un rol important în alege-

rea pediatriei l-a avut mama, 

care a fost educatoare. Ea şi-a 

dat seama că are o anumită 

sensibilitate care se potriveş-

te profesiei de pediatru. “Am 

ales pediatria pentru că de co-

pil am locuit în curtea unei 

grădiniţe, mama mea fi ind 

educatoare. Am iubit foarte 

mult copiii, eu crescând prac-

tic împreună cu generaţii în-

tregi de copii. Culmea a fost 

că în anul V când am început 

pediatria, deşi aveam o pro-

fesoară excepţională, pe doam-

na Iuliana Ţîrlea, am vrut să 

mă retrag de la pediatrie pen-

tru că atunci când am văzut 

fi inţele acelea mici, fragile, 

sugarul cu care nu eram obiş-

nuit mi s-a părut că este ex-

trem de grea şi am vrut să trec 

la medicina adultului. Nu s-a 

putut şi bine că nu s-a putut. 

Nu o să regret niciodată că 

am rămas la pediatrie, deşi 

dacă reuşeam să trec la me-

dicina adultului făceam gas-

troenterologie sau ginecolo-

gie obstetrică”, spune pedia-

trul clujean.

Cariera profesorului Miu a 

început în Pediatrie II şi s-a 

sfârşit tot în Pediatrie II “şi 

mă refer la cariera didactică”.

Primul care a studiat 
defi citul de magneziu 
la copii

Profesorul Miu consideră 

că mare parte din carieră o 

datorează mentorului său, 

profesoara Octavia Mărginea-

nu pe care o pomeneşte în 

toate rugăciunile sale, la fel 

ca şi pe soţie. “Am făcut pri-

mul în ţară cercetare clinică 

în problemele defi citului de 

magneziu la copil şi asta a 

fost pentru mine una din ma-

rile satisfacţii pentru că a 

Prof. Nicolae Miu, o viaţă 
La 73 de ani, renumitul pediatru Nicolae Miu nu s-a retras din activitate şi 

NICOLAE MIU | pediatru

 „Nu o să regret niciodată că am rămas 
la pediatrie, deşi dacă reuşeam să trec 
la medicina adultului făceam 
gastroenterologie sau ginecologie obstetrică“

La cei 73 de ani, profesorul Nicolae Miu încă profesează la cabinetul său particular
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dedicată copiilor
face faţă cu greu numărului mare de micuţi pacienţi.

fost o teză foarte apreciată. 

Am scris împreună cu ma-

estra mea, doamna profesor 

Octavia Mărgineanu, o car-

te “Oligomineralele în bio-

logie şi patologie”. Doamnei 

profesor Octavia Mărginea-

nu îi datorez mare parte din 

cariera mea. Era un pedia-

tru de renume, un diagnos-

tician extraordinar. Mă veri-

fi ca mereu. De exemplu, îi 

susţineam un diagnostic şi 

îmi zicea: “M-ai convins par-

ţial. Te rog să mai citeşti şi 

mâine reluăm discuţia”. Şi 

aşa se întâmpla mereu”, îşi 

aminteşte renumitul pedia-

tru.

Cunoaşte toate bolile 
adolescentului

A scris în total aproxima-

tiv 12 cărţi, dar “Tratat de me-

dicină a adolescentului” o 

consideră foarte importantă 

pentru că a fost o premieră în 

ţară. “Medicul pediatru tre-

buie să aibă noţiuni minime 

de psihologie şi dragoste faţă 

de această vârstă, de aceea în 

acest tratat sunt trecute toa-

te bolile care pot afecta aceas-

tă vârstă, dar şi atitudinea 

noastră, cum să ne apropiem 

de adolescent”, menţionează 

profesorul Miu. Specialistul 

adaugă că pediatrul care nu 

este şi psiholog şi care nu ştie 

să se apropie de sufl etul co-

pilului, nu va fi  niciodată un 

mare pediatru.

Bolile copiilor sunt mai 
bine cunoscute acum

Profesorul Nicolae Miu 

subliniază că acum bolile 

sunt mai bine diagnosticate 

decât acum 20-30 de ani. “De 

exemplu, bolile genetice sunt 

mult mai bine cunoscute, 

malformaţiile congenitale 

sunt diagnosticate intraute-

rine sunt în creştere, dar sunt 

mult mai bine diagnosticate 

decât în trecut, unele boli de 

metabolism. În bolile diges-

tive, dominau enterocolitele 

acute grave. Astăzi, proble-

mele de enterocolite sunt mai 

rare, doar una pune proble-

me deosebite – enterocolita 

de iarnă, de anotimp rece cu 

rotavirus. Este foarte frecven-

tă, dar există posibilitatea 

vaccinării copiilor. Mai avem 

intoleranţa digestivă la pro-

teinele laptelui de vacă, de-

fi citele de lactază. Credeam 

că nu există pentru că nu le 

puteam face dovada genetic. 

Avem alergiile alimentare în 

creştere, adevăratele alergii 

alimentare sau false alergii 

alimentare. Faptul că multe 

dintre produsele noastre au 

difi cultăţi: conservanţi, aro-

matizante, coloranţi, care pot 

să producă false alergii ali-

mentare”, explică pediatrul 

clujean.

Când este întrebat despre cazurile care l-au impresionat, 
profesorul Miu ezită dacă să înceapă cu un caz fericit sau cu 
unul cu fi nal tragic. Le alege pe cele fără rezolvare și aici po-
vestește despre un băiat de 12 ani, cu insufi cienţă hepatică, 
pe care nu l-a putut salva. Păstrează și acum fotografi a bă-
iatului și referatul pe care scrie “in memoriam”.

A văzut și familii care au rămas cu un singur copil, după ce 
patru din cinci copii au murit intoxicaţi cu ciuperci sau acei co-
pii care veneau cu insufi cienţă renală, fără ca părinţii să știe 
ce au. “Asta m-a durut atât de mult încât am jurat că dacă voi 
ajunge șef de clinică voi înfi inţa și o secţie de nefrologie, ce-
ea ce am realizat cu patosul și dăruirea actualului șef al clini-
cii, conferenţiarul Aurel Bizo. Am fost primii în ţară care am 
făcut secţie separată de adulţi”, afi rmă Nicolae Miu.

Printre cazurile fericite, este cel al unei fetiţe cu o boală gra-
vă la plămâni, care ulterior a ajuns cântăreaţă de operă.

Cazuri cu final nefericit, 
dar şi reuşite frumoase

Aproximativ 800.000 de 

pacienţi cu afecţiuni cro-

nice riscă să rămână fără 

tratament în acest an în 

cazul dispariţiei de pe 

piaţă a unui număr de 

123 de medicamente esen-

ţiale pentru cel puţin 10 

arii terapeutice.

Declarația a fost făcută 

marţi, într-o conferinţă de pre-

să, preşedintele Asociaţiei Ro-

mâne a Producătorilor Inter-

naţionali de Medicamente (AR-

PIM), Călin Gălăşeanu. "Exis-

tă un risc foarte mare ca 

800.000 de pacienţi români 

care suferă de boli cronice să 

rămână anul acesta fără tera-

pii. Acest lucru se datorează 

noii metodologii de calcul al 

preţurilor la medicamente ca-

re este practic rodul gândirii 

Cabinetului Bănicioiu, care 

nu are nicio legătură cu actu-

alul cabinet al actualului mi-

nistru. În urma aplicării aces-

tui ordin de calculare a pre-

ţului la medicamente, un nu-

măr de 123 de medicamente 

ar urma să fi e scoase de pe 

piaţă în perioada imediat ur-

mătoare", a afi rmat Gălăşea-

nu, citat de Agerpres.

Potrivit acestuia, 55 de me-

dicamente din cele 123 au fi e 

alternative generice limitate, 

iar dintre acestea aproape o 

treime nu au nicio alternati-

vă disponibilă în piaţă.

„Din aceste 123 de medica-

mente, 55 sunt fi e medicamen-

te care ar urma să aibă un nu-

măr de maxim două generice 

disponibile, fi e absolut deloc. 

Acest ordin stipulează că me-

dicamentele care au ieşit de 

sub patent ar trebui să scadă 

cu 35% urmând să atingă ni-

velul preţului primului generic. 

(...) Comunicăm astăzi presei 

pentru că data la care revizia 

de preţ se va face este 1 iulie, 

iar noi, practic, conform acele-

iaşi legi, cu patru luni înainte 

companiile trebuie să îşi depu-

nă dosarele cu preţurile noi. 

Asta înseamnă 1 martie”, a ex-

plicat reprezentantul ARPIM.

El a susţinut că cei mai 

afectaţi de implementarea 

acestor măsuri vor fi  pacien-

ţii care suferă de boli cardio-

vasculare, întrucât 28 dintre 

medicamentele la risc sunt 

destinate acestor afecţiuni, în 

condiţiile în care acestea re-

prezintă şi principala cauză 

de deces în România.

"Pacienţii cu afecţiuni ne-

urologice pot rămâne fără 19 

dintre medicamentele din sche-

mele lor de tratament, iar cei 

cu afecţiuni oncologice nu vor 

mai avea acces la şase dintre 

medicamentele utilizate până 

în prezent. Cu foarte puţine 

alternative terapeutice generi-

ce sunt pacienţii cu afecţiuni 

imunologice, pacienţii care au 

suferit un transplant sau cei 

cu afecţiuni hematologice", a 

spus reprezentantul ARPIM.

Potrivit acestuia, compani-

ile farmaceutice se vor vedea 

obligate nu doar să-şi restrân-

gă portofoliul de produse, dar 

şi să elimine România de pe 

lista potenţialelor noi investiții.

800.000 de pacienţi riscă 
să rămână fără tratament
123 de medicamente esenţiale pentru cel puţin 10 arii terapeutice ar urma 
să dispară de pe piaţă, ceea ce ar afecta pacienţii cu boli cronice.

DISPARIȚIE

123
de medicamente 
esenţiale pentru cel 
puţin 10 arii 
terapeutice ar putea 
dispărea de pe piață, 
dintre care 

55
au alternative genrice 
limitate

Agenţia Europeană a 

Medicamentului (EMA) a 

anunţat înfi inţarea unui 

grup de lucru având ca 

obiectiv accelerarea pro-

cesului de elaborare de 

tratamente sau vaccinuri 

împotriva virusului Zika, 

a cărui răspândire, mai 

ales în America de Sud, 

este deosebit de preocu-

pantă, relatează AFP.

"Nu există în prezent niciun 

vaccin sau tratament capabil 

să protejeze sau să trateze in-

fecţia provocată de acest virus 

care să fi  fost aprobat (de au-

torităţile sanitare) sau care să 

facă obiectul unor studii clini-

ce", a menţionat EMA într-un 

comunicat, în care leagă deci-

zia creării acestui grup de fap-

tul că Organizaţia Mondială a 

Sănătăţii (OMS) a decretat, la 

1 februarie, epidemia provoca-

tă de virusul Zika drept o "ur-

genţă globală de sănătate pu-

blică". Grupul de lucru va avea 

rolul de a promova cercetarea 

în domeniul medicamentelor 

destinate cazurilor de infecta-

re cu Zika şi de a formula opi-

nii de natură ştiinţifi că sau re-

feritoare la reglementări.

EMA va lua legătura cu 

companii care au început de-

ja să dezvolte tratamente sau 

vaccinuri împotriva virusului 

şi va trece în revistă toate da-

tele noi despre Zika.

Aspectul care îngrijorează 

însă este presupusa legătură 

dintre infectarea cu virusul 

Zika şi microcefalia la nou-

născuţi. “Este doar o presu-

punere că virusul Zika ar ca-

uza microcefalie la nou-năs-

cuţi pentru că în America de 

Sud unde există numeroase 

cazuri de infectare cu acest 

virus, s-au înmulţit şi cazuri-

le de microcefalie”, a afi rmat 

Molnar Geza, specialist în vi-

rusologie.

Instituţiile europene grăbesc 
găsirea tratamentului pentru Zika
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U-BT vs. BC Mureş
Echipa clujeană de baschet mas-
culin, U-BT, va întâlni formaţia 
care în acest moment se afl ă pe 
primul loc în clasamentul LNBM, 
BC Mureş, în semifi nalele Cupei 
României. Turneul Final-Four va 
avea loc la Oradea. Ieri a avut 
loc tragerea la sorţi pentru se-
mifi nale. Cealaltă semifi nală es-
te CSM U Oradea cu Energia 
Târgu Jiu sau Dinamo (returul 
nu s-a disputat incă). Turnel 
Final-Four se va disputa in 10-11 
aprilie (duminica şi luni). În pri-
ma zi se disputa semifi nalele, 
iar a doua zi fi nala mica şi fi nala 
mare. All Star Game-ul va avea 
loc în 12 aprilie, tot la Oradea. 
U-BT a trecut în celelalte meciuri 
din Cupa României cu scorul de 
85-70, 69-56 de CS Phoenix 
Galaţi şi cu scorul de 62-60, 
84-81 de formaţia BCMU Piteşti.

Duelul 
nou-promovatelor
Universitatea Cluj primește as-
tăzi, de la ora 17:00, vizita for-
maţiei LMV Tricolorul Ploiești, 
într-un meci din cadrul etapei a 
XV-a a Diviziei A1 de volei mas-
culin. Ambele formaţii au pro-
movat anul trecut în prima ligă, 
iar după 14 jocuri echipa noas-
tră se afl ă pe locul 10, cu 10 
puncte, în timp ce prahovenii 
ocupă poziţia a 6-a, cu 22 de 
puncte. Clujenii abordează 
acest duel după înfrângerea, 
scor 0:3, suferită runda prece-
dentă în faţa celor de la ACS 
Volei Municipal Zalău. De par-
tea cealaltă, Tricolorul Ploiești 
a avut o etapă de pauză, bene-
fi ciind de retragerea din campi-
onat a celor de la Tomis 
Constanţa. Meciul va avea loc 
la Sala Sporturilor „Horia 
Demian” din Cluj-Napoca.

Pe scurt

Echipa de fete Sportul 

Studenţesc Bucureşti şi cea 

de băieţi a CSU Mobitelco 

Cluj-Napoca au câştigat, 

ieri, la Târgu Mureş, fi na-

lele Cupei Transilvania 

2016 la BabyBaschet, la 

capătul unei competiţii 

care a durat cinci zile.

La băieti, titlul a revenit 

echipei CSU Mobitelco Cluj 

Napoca, care a învins în fi na-

lă cu scorul de 23-14 echipa 

ACS Bucureşti. În fi nala mică 

la băieţi, Asesoft Junior Plo-

ieşti a dispus cu scorul de 16-9 

de Îngerii Baniei Craiova.

Antrenorul secund al echi-

pei U-BT, Andrei Cosma, a de-

clarat că această experienţă spe-

ră să pregătească baschetbaliş-

tii pentru meciurile următoare.

„A fost o competiţie fru-

moasă la Mureş, ne bucurăm 

că am reuşit sa ne păstrăm ti-

tlul câştigat anul trecut. Feli-

citări băieţiilor pentru victo-

riile de la acest turneu şi pen-

tru că au evoluat în ritmul 

competiţiei. Sper că această 

experienţă ne-a pregătit pen-

tru meciurile viitoare”, a de-

clarat Andrei Cosma.

Coşgeterul Cupei Transil-

vania 2016 la babybaschet bă-

ieţi este Alexandru Bogdan 

(Colegiul Naţional „Aurel Vla-

icu” Bucureşti), iar MVP-ul 

turneului a fost desemnat Ma-

tei Valeanu (CSU Mobitelco 

Cluj-Napoca).

La BabyBaschet fete au fost 

înscrise patru echipe, iar la 

băieţi au participat 14 echipe, 

toate din România, sportivii 

fi ind născuţi în anul 2006 sau 

mai mici.

A 5-a ediţie a turneului de 

baschet Cupa Transilvania 

2016 se derulează în două eta-

pe, turneul de BabyBaschet, 

a avut loc în perioada 5-9 fe-

bruarie, iar competiţia de Mi-

niBaschet este programată în 

intervalul 9-13 februarie.

Tot de ieri, continuă cea 

de-a V-a ediţie a Cupei Tran-

silvania 2016 cu competiţia de 

MiniBaschet, care de aseme-

nea se desfăşoară sub egida 

Federaţiei Române de Baschet.

La minibaschet fete sunt 

înscrise şase echipe şi 20 de 

echipe la băieţi, printre care 

şi echipele Jahn München – 

Rosenheim, din Germania, şi 

echipa Academiei de Baschet 

din Bulgaria, Buba Baschet.

Baschetbalişti clujeni au câştigat 
Cupa Transilvaniei la babybaschet

Reprezentativa Under 19 

de fotbal a României efec-

tuează, în perioada 9-18 

februarie, un cantona-

ment în Israel, la 

Shefayim, prilej cu care 

va disputa şi două 

meciuri amicale contra 

echipei similare a ţării 

gazdă.

Din lotul convocat de se-

lecţionerul Andrei Spier fac 

parte şi patru jucători din li-

gile 2 şi 3, de la echipele Olim-

pia Satu Mare, Universitatea 

Cluj, Dunărea Călăraşi şi Me-

talurgistul Cugir.

Reunirea lotului a avut loc, 

ieri, la baza FRF de la Buftea, 

iar astăzi se vor antrena la 

complexul de pregătire de la 

Shefayim, locul de cazare pe 

întreaga durată a cantonamen-

tului, potrivit frf.ro.

În această perioadă de pre-

gătire vor avea loc şi două 

meciuri amicale, cu naţiona-

la similară a Israelului, pe 15 

şi pe 17 februarie. Primul du-

el se va disputa de la ora 17:00, 

pe Afula Municipal Stadium 

din Afula, locaţie afl ată la 75 

de kilometri de Tel Aviv. Cea 

de-a doua partidă va avea loc 

pe terenul complexului de la 

Shefayim, de la ora 15:00.

România face parte din gru-

pa a treia a Turului de Elită 

pentru Euro 2016, găzduită de 

Austria, în perioada 24-29 mar-

tie 2016. Pentru a se califi ca la 

turneul fi nal care se va dispu-

ta în perioada 11-24 iulie în 

Germania, reprezentativa pre-

gătită de Andrei Spier trebuie 

să ocupe locul 1 în grupa din 

care mai fac parte Cehia, Slo-

vacia şi Austria. Cele şapte câş-

tigătoare ale grupelor din Tu-

rul de Elită vor fi  prezente în 

ultima fază a competiţiei, ală-

turi de Germania, ţara organi-

zatoare a EURO U19.

Cei doi jucători din Cluj 

sunt mijlocaşii Alexandru Dul-

ca de la Universitatea Cluj şi 

Daniel Mih de la  Ardealul Cluj.

Doi clujeni în lotul naţionalei 
de fotbal U19 a României

Echipa feminină de tenis 

a României va înfrunta 

formaţia Germaniei în 

meci de baraj pentru 

rămânerea în Grupa 

Mondială a Fed Cup, în 

zilele de 16 şi 17 aprilie, 

pe teren propriu, potrivit 

tragerii la sorţi efectuate 

ieri la Londra.

Naţionala Germaniei a fost 

cap de serie numărul trei, Ru-

sia fi ind prima, Italia a doua, 

iar Australia ultima.

România a căzut două po-

ziţii în clasamentul mondial, 

după eşecul cu Cehia, şi ocu-

pă în acest moment locul no-

uă, astfel că nu a fi gurat prin-

tre capii de serie. În aceste con-

diţii, tragerea la sorţi a scos din 

urnă reprezentativa Germani-

ei, care o are în componenţă 

pe Angelique Kerber, câştigă-

toare la Australian Open.

Echipa Germaniei este com-

pusă din jucătoarele Ange-

lique Kerber (2 WTA), Andrea 

Petkovic (23 WTA), Annika 

Beck (39 WTA) şi Anna-Lena 

Groenefeld (25 WTA la du-

blu). Căpitan nejucător este 

Barbara Rittner.

Imediat după ce a afl at nu-

mele adversarei, căpitanul ne-

jucător al echipei noastre de 

Fed Cup, Alina Cercel-Tecşor 

a declarat că Germania este o 

echipă difi cilă, dar că speră 

ca până atunci să le aibă dis-

ponibile şi pe celelalte jucă-

toare din top 100 WTA.

„Jucăm din nou cu o echi-

pă puternică, din fericire aca-

să. Germania este o echipă cu 

tradiţie şi cu jucătoare experi-

mentate în Fed Cup. Îmi do-

resc să am toate jucătoarele 

sănătoase şi în formă ca să pu-

tem alinia cea mai bună echi-

pă la data participării. Ne bu-

cură faptul că vom juca aca-

să. După susţinerea minunată 

de la Cluj suntem siguri că 

vom benefi cia de suportul pu-

blicului indiferent de oraşul în 

care se va desfăşura meciul”, 

a declarat Alina Cercel-Tecşor, 

potrivit site-ului frt.ro.

Sala Polivalentă din 

Cluj-Napoca este favorită pen-

tru disputarea meciului de ba-

raj, dintre naţionala de tenis 

feminină României şi cea a 

Germaniei, pentru rămânerea 

în Grupa Mondială, asta du-

pă ce weekendul trecut cea 

mai mare sală de sport din ţa-

ra noastră a găzduit cu suc-

ces meciul de tenis dintre Ro-

mânia şi Cehia. Peste 7.200 

de suporteri au fost prezenţi 

în fi ecare zi la meciurile din 

Sala Polivalentă, biletele la a-

ceste meciuri fi ind vândute în 

totalitate cu aproximativ o lu-

nă înaintea evenimentului.

Locaţia va fi  stabilită cel 

târziu cu o lună înainte de 

meciurile împotriva naţiona-

lei Germaniei.

În calendarul Sălii Poliva-

lente, potrivit site-ului ofi cial 

al acesteia, în perioada 10-19 

aprilie nu este planifi cat, în-

că, nici un eveniment.

Ultima întâlnire a Germa-

niei a avut-o împotriva naţi-

onalei Elveţiei, weekend-ul 

trecut, atunci când au pier-

dut cu scorul de 2-3 (Petko-

vic – Bencic 3-6, 4-6; Kerber 

– Bacsinszky 6-1, 6-3; Kerber 

– Bencic 6-7(4), 3-6; Beck – 

Bacsinszky 7-5, 6-4; Groene-

feld/Petkovic – Hiingis/Ben-

cic 3-6, 2-6).

Simona Halep ar putea 
juca din nou la Cluj
Naţionala de tenis feminin a României şi-a aflat adversara în următoarea fază 
din Fed Cup după înfrângerea cu 2-3 în faţa campioanei Cehia.

• Serbia – Belgia în Serbia

•  Canada – Slovacia în 
Slovacia

•  Polonia – China în 
Polonia

•  Argentina – Ucraina în 
Ucraine

• Rusia – Belarus în Rusia

• Italia – Spania în Spania

•  Germania – România în 
România

•  Australia – USA în 
Australia

Rezultatele 
tragerii la sorţi

Naționala României s-a întâlnit o singură dată cu Germania, în anul 1974, dar a fost înfrântă cu scorul de 0-3


	Pagina02
	Pagina03
	Pagina04
	Pagina05
	Pagina06
	Pagina07
	Pagina08
	Pagina09
	Pagina10
	Pagina11
	Pagina12

