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

Clujenii cu suflet mare reuşesc să aducă bucurie bătrânilor din creierul munţilor. 
Despre o lume pe care niciun „orăşean” nu o s-o înţeleagă vreodată, citiţi în paginile 6-7
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Se oferă salariu atractiv.

Telefon: 0724-379279,

email: pencofcristina@gmail.com
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20 DE ANI DE JURNALISM DE CALITATE!
Monitorul de Cluj, cel mai cunoscut ziar local

MULŢUMIM TUTUROR CLUJENILOR CARE NE CITESC
Studiu IRES, 8-10 noiembrie 2017, eșantion 1.097 subiecţi de peste 18 ani din Cluj-Napoca și împrejurimi.

Un clujean din 11 lucrează în IT. Cu 20.000 de angajați, 
Clujul este principalul pol de business IT, după Bucureşti.

Dincolo de civilizaţie
Satele de lângă Cluj, la secole distanţă de România 
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

Poliţia Secţia 3 (Gheorgheni 
– Bună Ziua) 0264-414.006

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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IMPORTANT PENTRU CITITORI ŞI ABONAŢI
Abonamentele la Monitorul de Cluj (monitorulcj.ro), inclusiv ediţia 
Monitorul de Weekend se pot contracta doar prin Poşta Română, 

Apex SRL sau la sediul redacţiei (str. Republicii 109, et. 1).
Monitorul de Weekend (ediţie de vineri – sâmbătă – duminică a 
cotidianului Monitorul de Cluj – monitorulcj.ro) se distribuie prin 

abonament doar împreună cu Monitorul de Cluj.
Monitorul de Cluj SRL nu vinde abonamente prin servicii de tip 

call-center (vânzare prin telefon), nici prin vânzare din ușă în ușă.

Informaţii despre abonamente puteţi obţine la numărul de telefon 
0264/59.77.03 sau prin email, la adresa office@monitorulcj.ro.
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Peste 50 de oameni din 

satul Casele Miceşti, 

comuna Feleacu, judeţul 

Cluj au protestat, sâmbă-

tă, faţă de nepăsarea 

autorităţilor care nu 

repară drumul comunal 

de 5 kilometri, ce a 

ajuns să arate „ca după 

bombardament”, accesul 

fi ind difi cil chiar şi pen-

tru maşinile de la 

Ambulanţă sau pompieri.

Protestatarii din satul Ca-

sele Miceşti, comuna Felea-

cu, situat la 8 kilometri de 

Cluj-Napoca, s-au adunat, 

sâmbătă, pe drumul comu-

nal DC71, de acces spre lo-

calitatea lor, care face legă-

tura cu drumul naţional DN1 

E60 şi un drum judeţean.

„Am protestat faţă de ne-

păsarea autorităţilor în ce-

ea ce priveşte condiţiile de-

plorabile în care se află dru-

mul de acces către locuin-

ţele din satul Casele Miceşti, 

care are 4,8 kilometri. Nu 

există asfalt, iar drumul es-

te impracticabil, arată ca du-

pă bombardament, fiind plin 

de gropi. Accesul este foar-

te dificil pentru maşinile de 

intervenţie de la Ambulan-

ţă, SMURD, pompieri sau 

poliţie, avem în sat persoa-

ne în vârstă. Mie mi-e frică 

când vine iarna şi ninge mai 

serios că rămânem izolaţi, 

nu mai poate ajunge nicio 

maşină la noi. Cerem reabi-

litarea, repararea drumului 

şi încercăm crearea unui par-

teneriat cu alte comune din 

zonă, dar şi cu Consiliul Ju-

deţean Cluj. Nu cred că 5 

kilometri de drum ar fi o 

problemă imposibil de re-

zolvat”, a declarat Toma 

Tothpal, unul dintre protes-

tatari, citat de Mediafax.

Potrivit acestuia, sunt lo-

calnici care îşi pun viaţa în 

pericol circulând pe acest 

drum, unul dintre ai ajun-

gând de două ori cu maşi-

na în şanţ.

„Şi soţia mea a derapat 

cu maşina în şanţ”, a mai 

spus protestatarul.

Mihai Sabău, un alt lo-

calnic, a declarat că din ca-

uza drumului impracticabil, 

multe persoane ajung să îşi 

strice maşinile, care au ne-

voie de reparaţii dese.

„Sunt oameni care fac 

naveta la Cluj-Napoca, îşi 

duc copiii la şcoală, fără 

maşină nu pot circula. Or 

multe se strică din cauza 

drumului”, a subliniat Mi-

hai Sabău.

La protest a fost prezent 

şi primarul comunei Felea-

cu, Gabriel Costea, care a 

spus că nu ar fi bani pentru 

repararea drumului, dar i-a 

invitat pe localnicii din Ca-

sele Miceşti la şedinţa Con-

siliului Local Feleacu pro-

gramată pentru 18 decem-

brie unde se vor dezbate 

problemele semnalate şi se 

vor căuta soluţii de rezolva-

re a acestora.

Drumul din Cluj care arată 
de toată jena. Ce fac autorităţile?
Accesul este dificil chiar şi pentru maşinile de la Ambulanţă. 

Drumul comunal de 5 km din satul Casele Micești arată „ca după bombardament”

TOMA TOTHPAL | protestatar

 „Am protestat faţă de nepăsarea autorităţilor 
în ceea ce priveşte condiţiile deplorabile în care 
se află drumul de acces către locuinţele din 
satul Casele Miceşti, care are 4,8 kilometri. Nu 
există asfalt, iar drumul este impracticabil, 
arată ca după bombardament, fiind plin de 
gropi. Accesul este foarte dificil pentru maşinile 
de intervenţie de la Ambulanţă, SMURD, 
pompieri sau poliţie, avem în sat persoane în 
vârstă. Mie mi-e frică când vine iarna şi ninge 
mai serios că rămânem izolaţi, nu mai poate 
ajunge nicio maşină la noi.“

Coliziune frontală între 
două maşini, pe Centura 
Vâlcele-Apahida. 
Un mort şi trei răniţi. 

Cel puţin o persoană a murit și alte trei 
au fost rănite grav într-un accident de 
circulaţie care a avut loc vineri după 
amiaza pe Centura Vâlcele-Apahida. 
Traficul în zonă a fost oprit mai bine de 
2 ore. Centrul INFOTRAFIC din 
Inspectoratul General al Poliţiei Române 
a informat că traficul rutier pe centura 
de est a municipiului Cluj-Napoca 
(DN1N)a fost oprit pe ambele sensuri la 
km 15+50 de metri, din cauza unei coli-
ziuni frontale dintre două autoturisme. 
Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie 
Judeţean Cluj spun că accidentul a avut 

loc la ora 16.50, cauza acestuia fiind ne-
adaptarea vitezei la condiţiile de drum. 
În urma impactului, o persoană a dece-
dat, alte trei fiind rănite grav.

Un pieton a sărit în faţa 
unei maşini în Jucu
Sâmbătă seara, în localitatea Jucu, a avut 
loc un accident grav de circulaţie. Un băr-
bat a ajuns la spital. Un bărbat a fost grav 
accidentat sâmbătă seara pe drumul naţio-
nal 1C, pe raza localităţii clujene Jucu, du-
pă ce a fost lovit de o mașină. Din primele 
informaţii primite de la locul accidentului, 
bărbatul ar fi  încercat să traverseze șosea-
ua prin loc nepermis, fi ind lovit de autotu-
rism și apoi proiectat pe carosabil. Șoferul 
autoturismului spune că s-a trezit cu băr-
batul în faţa mașinii și astfel nu a mai pu-
tut evita impactul. O autosanitară SMURD 
din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii 
de Urgenţă al judeţului Cluj, a ajuns în 
scurt timp la faţa locului, victima fi ind eva-
luată din punct de vedere medical și apoi 
preluată și transportată la Unitatea de 
Primiri Urgenţe din Cluj-Napoca, informea-
ză someseanul.ro Poliţiștii au demarat cer-
cetările în acest caz, urmând să ancheteze 
împrejurările în care s-a produs accidentul. 
Pe durata derulării intervenţiei medicale și 
a cercetărilor făcute de poliţiști la faţa lo-
cului, trafi cul rutier între Cluj-Napoca și Dej 
a fost blocat pe un sens, circulaţia desfășu-
rându-se alternativ pe celălalt sens.

Grav accident între Gilău şi 
Căpuşu Mare. Patru victime
Cel puţin patru persoane au fost rănite 
sâmbătă seara într-un accident de circula-

ţie produs pe DN 1 E60 între localităţile 
Gilău și Căpușu Mare. Centrul INFOTRAFIC 
din Inspectoratul General al Poliţiei 
Române a informat  că în judeţul Cluj, 
traficul rutier a fost îngreunat (se circulă 
pe un fir alternativ) pe DN1E60 
Cluj-Oradea, la kilometrul 496+800 de 
metri, din cauza unui accident rutier în 
care au fost implicate două autoturisme. 
Potrivit poliţiștilor, în accident au fost im-
plicate două autoturisme care s-au ciocnit 
violent, unul dintre ele părăsind carosabi-
lul și oprindu-se pe un câmp la câţiva me-
tri distanţă de șosea. La faţa locului au in-
tervenit pompierii, dar și mai multe am-
bulanţe și poliţiștii. Accidentul a avut loc 
în jurul orei 20:15, în urma impactului 
dintre cele două mașini înregistrându-se 
patru persoane rănite. Una dintre victime 
a rămas încarcerată.

A stat mort în casă 
două săptămâni, 
până l-a găsit cineva
Un bărbat a fost găsit mort în apartamen-
tul său după ce vecinii au simțit un miros 
insuportabil în bloc. Un bătrân de circa 70 
de ani a fost găsit azi decedat în propriul a-
partament din Câmpia Turzii. Asta după ce 
vecinii au simțit un miros pătrunzător fi n 
locuința acestuia și au alertat organele abi-
litate, informează turdanews.net Se presu-
pune că bătrânul a murit de aproape 2 săp-
tămâni, iar corpul său a intrat în 
putrefacție. Organele abilitate au forțat azi 
pătrunderea în apartament și au scos cada-
vrul bătrânului, care a fost dus de 
reprezentanții IML. Încă nu se cunosc cauze-
le decesului.

Pe scurt
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Cel puţin unul din 11 

angajaţi din Cluj-Napoca 

lucrează în domeniul IT, 

potrivit unui studiu.

În ceea ce priveşte centre-

le din România din sectorul 

informatic, Cluj-Napoca a ajuns 

la o amplitudine care îi permi-

te să se considere principalul 

pol de business IT, după Bu-

cureşti. Studiul Naţional al Pie-

ţei de IT cuprinde o analiză la 

nivel naţional şi una compa-

rativă pe companiile IT din 

centre urbane din România.

Peste 20.000 de clujeni 
lucrează în IT

„Numărul de companii de 

IT a crescut în Cluj-Napoca 

cu peste 75% faţă de 2011, 

mult peste media naţională. 

Putem menţiona ponderea 

mult mai mare a companiilor 

care produc software decât 

media naţională, dar şi faptul 

că şi procentul start-up-urilor 

clujene este superior mediei 

naţionale. În cele 1.235 de 

companii din IT din Cluj-Na-

poca lucrează 14.036 angajaţi, 

reprezentând 8,7% din tota-

lul salariaţilor din municipiu, 

ceea ce înseamnă că un anga-

jat din 11 lucrează în IT. Da-

că luăm în considerare şi alte 

forme de colaborare, cum sunt 

PFA sau microîntreprinderi, 

numărul clujenilor care lucrea-

ză în IT depăşea, la nivelul 

anului 2016, 20.000 de per-

soane”, a declarat, într-o con-

ferinţă de presă, Voicu Oprean, 

investitor în IT, preşedintele 

unui cluster de companii din 

domeniul informaticii.

IT-ul produce 6% 
din PIB-ul României

Potrivit studiului, numărul 

companiilor din IT la nivel 

naţional a crescut în perioa-

da 2011-2016 de la 9.823 la 

14.339, previzionându-se că 

se va depăşi numărul de 17.000 

la fi nalul anului 2017.

„Practic, în cei 6 ani de 

zile, s-au înregistrat cu aproa-

pe 50% mai multe fi rme cu 

profi l informatic, iar în acest 

domeniu lucrează peste 

100.000 de persoane. Toto-

dată, cifra de afaceri cumu-

lată a fi rmelor de IT s-a du-

blat în ultimii 6 ani, în con-

textul în care segmentul IT 

deţine o pondere din ce în 

ce mai crescută în economia 

naţională, depăşind, împre-

ună cu domeniul tehnologi-

ilor comunicării, 6% din 

PIB”, a spus Oprean.

Viitorul Clujului – 
inovarea şi IT-ul

Primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc, a spus 

că viitorul oraşului este legat 

de inovare şi de IT. 

„Municipalitatea şi-a core-

lat politicile de dezvoltare, axa 

strategiei de dezvoltare fi ind 

fundamentată pe conceptul 

de inovare şi industrie IT (...) 

şi lucrează la actualizarea stra-

tegiei de inovare şi IT, parte 

a strategiei oraşului pe 

2014-2020 şi care va fi  gata 

până în martie 2018”, a spus 

primarul Emil Boc. 

Un clujean din 11 lucrează în IT. Cu 20.000 de angajaţi 
Clujul este principalul pol de business IT, după Bucureşti.

Peste 100 de români au 

stat blocaţi în aeroportul 

londonez, după ce nin-

soarea abundentă a dus 

la oprirea curselor. În 

jurul orei 15.00, ora 

României, oamenii au 

fost din nou îmbarcaţi, 

dar zborul a fost din nou 

anulat deoarece piloţii 

depăşeau orele de zbor.

Motivul invocat-depăşirea 

celor 13 ore de zbor a piloţi-

lor, a declarat unul dintre pa-

sageri, Vasile Dale. Pasagerii 

au fost anunţaţi că o altă ae-

ronavă de la Budapesta va 

veni să îi preia, după care, la 

câteva minute le-a fost trans-

mis faptul că un alt avion es-

te disponibil abia luni.

Nimeni nu le-a răspuns

Cei peste 100 de români 

blocaţi pe aeroportul Luton 

din Londra timp de câteva 

ore au susţinut că au sunat 

la ambasada României în Ma-

rea Britanie, dar nu a răspuns 

nimeni. Ministerul Afacerilor 

de Externe anunţă că nu a 

fost solicitată asistenţă.

Pasagerii zborului Wizz 

Air W6 3302, care urmau să 

plece de la Londra la ora 

7.40, ora locală, cu destina-

ţia Cluj-Napoca, au spus că 

au apelat la autorităţile ro-

mâne, dar nu a răspuns ni-

meni la ambasadă.

Vasile Dale, unul dintre 

pasageri, a declarat că mai 

mulţi pasageri au apelat 

numerele existente pe si-

te-ul Ministerului Afaceri-

lor Externe, însă nu au dat 

de nimeni.

Dan Mihalache: Nu voi da 
nicio asistenţă nimănui 
căruia i s-a anulat zborul 
din motive meteo

Dan Mihalache, ambasa-

dorul României la Londra, 

a declarat că nu are cunoş-

tinţă de situaţia românilor 

de pe aeroportul din Luton, 

dar că rolul ambasadei es-

te relaţionarea cetăţenilor 

cu autorităţile, nu cu „me-

teorologia”.

„Şi eu ce treabă am cu 

chestia asta, iertaţi-mă e o 

chestiune care se întâmplă, 

nu e în autoritatea statului 

să se ocupe de zborurile ca-

re sunt anulate. Acum cred 

că exagerăm puţin. Ce asis-

tenţă consulară să dau eu 

ca ambasadă unor oameni 

a căror zboruri se anulează 

din raţiuni meteorologice. 

nu credeţi că am ajuns pu-

ţin cam departe?”, a decla-

rat ambasadorul României 

la Londra, Dan Mihalache. 

„Ne pare foarte rău, nu 

este decizia noastră, este de-

cizia aeroportului, acestea 

sunt regulile”, a transmis 

iniţial echipajul unui avion 

al companiei Wizz Air care 

se pregătea să decoleze, sâm-

bătă, spre Cluj-Napoca, scrie 

Mediafax.

„Vă rugăm să aveţi răb-

dare şi să aşteptaţi puţin, 

ne pare foarte rău, dar sun-

tem cu mâinile legate”, a 

mai transmis echipajul.

Zboruri anulate de la Londra 
către Cluj-Napoca şi Bucureşti
Zborurile cu decolare de pe aeroportul Luton din Londra au fost oprite ieri din cauza vremii nefavorabile, 
astfel că pasagerii spre destinaţiile din România au fost nevoiţi să aştepte.

Autorităţile au emis avertizări de vreme nefavorabilă în 
mai multe zone din Marea Britanie, cele mai afectate fi ind 
sudul Angliei și Ţara Galilor, unde s-au înregistrat ninsori 
abundente și rafale de vânt care au ajuns până la 130 de 
kilometri la oră, informează site-ul postului BBC News.

În zonele înalte din Ţara Galilor stratul de zăpadă ajunge 
chiar și la 28 de centimetri și se așteaptă ca temperatura 
să scadă la -10 grade Celsius în unele părţi din Scoţia și 
Ţara Galilor, ori chiar până -14 grade Celsius în zone rurale 
izolate. Din cauza vremii nefavorabile trafi cul rutier, ferovi-
ar și aerian a fost afectat în toată Marea Britanie, înregis-
trându-se numeroase incidente rutiere, iar unele auto-
străzi au fost închise în urma unor accidente mai serioase.

Autorităţile feroviare au anunţat că se înregistrează pro-
bleme în Ţara Galilor, Midlands, East Anglia, Londra.

Sudul Angliei şi Ţara Galilor, afectate 
de ninsori abundente şi vânt puternic

Afacerile noi în IT, creştere de 281%
În perioada 2011-2016, numărul start-up-urilor la ni-
vel naţional s-a dublat, ajungând la 3.795 de la 
1.806, iar ponderea lor din totalul companiilor a 
crescut de la 18,4% la 26,5%. ''Remarcăm ponderea 
mare a start-up-urilor din Cluj-Napoca, unde, în de-
curs de 6 ani, creșterea acestui gen de business a 
fost de 281%, aproape triplându-se numărul de 
start-up-uri din 2011'', a spus Voicu Oprean.

Protest zgomotos la 

Cluj-Napoca, unde peste 

1.000 de oameni (până 

la închiderea ediției) au 

cerut duminică, alegeri 

anticipate şi retragerea 

legilor justiţiei, ei 

bătând cu linguri în oale 

aduse de acasă „ca să se 

audă până la Bucureşti”. 

Şi la Iaşi, Bistriţa şi 

Galaţi au fost proteste.

Protestatarii din Cluj-Na-

poca s-au adunat în jurul orei 

18 pe Bulevardul Eroilor şi au 

scandat „Jos PSD”, „Afară cu 

PSD din ţară”, „Justiţie nu co-

rupţie”, „PSD ciuma roşie”, 

scrie Mediafax.

Ei au avut bannere cu me-

saje precum „Cluj toţi în stradă 

pentru justiţie”, „Dragnea şi ai 

lui, trădătorii neamului”, „An-

ticipate”, „Stop legile justiţiei”.

Cei prezenţi au început să 

bată cu linguri în oale pe care 

le-au adus de acasă „ca să se 

audă până la Bucureşti” iar unul 

dintre protestatari a citit dintr-un 

discurs al Regelui Mihai rostit 

la Radio Europa Liberă.

După aproape o oră, pro-

testatarii au pornit în marş 

spre cel mai mare cartier al 

municipiului Cluj-Napoca, Mă-

năştur, blocând trafi cul pe 

strada Memorandumului.

La protestul de la Cluj-Na-

poca au au participat şi sena-

torul USR, Mihai Goţiu, ală-

turi de deputatul Emanuel Un-

gureanu.

Protest împotriva Guvernului, 
cu linguri şi oale, la Cluj: 
„Să se audă până la Bucureşti”

Peste 100 de români au stat blocaţi în aeroportul londonez, după ce ninsoarea abundentă a dus la oprirea curselor
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Potrivit primarului muni-

cipiului Cluj-Napoca, 

Emil Boc, având acest 

studiu, nimic nu va mai 

împiedica Ministerul 

Transporturilor să reali-

zeze, până în 2023, 

această centură. Astăzi, 

directorul Companiei de 

Drumuri ajunge la Cluj.

Potrivit unui comunicat de 

presă al Primăriei Cluj-Napo-

ca, luni, 11 decembrie, în Sa-

la de Sticlă se va semna pro-

tocolul de colaborare între 

Compania Naţională de Ad-

ministrare a Infrastructurii Ru-

tiere (CNAIR) şi localităţile 

Cluj-Napoca, Gilău, Floreşti 

şi Apahida „în scopul elabo-

rării studiului de fezabilitate 

şi a documentaţiei tehnice ne-

cesară pentru emiterea auto-

rizaţiei de construire pentru 

obiectivul de investiţii «Dru-

mul Trans-Regio Gilău-Apahi-

da, TR Feleac (Centura Me-

tropolitană Gilău-Apahida)»”.

Vor fi  prezenţi Emil Boc – 

primarul municipiului Cluj-Na-

poca, Horia Şulea – primarul 

comunei Floreşti, Dumitru 

Sfârlea – primarul comunei 

Gilău, Grigore Fati – primarul 

comunei Apahida şi Ştefan Io-

niţă – director general CNA-

IR, dar şi reprezentanţi ai Mi-

nisterului Transporturilor.

Primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc, a de-

clarat recent că a primit apro-

barea Companiei Naţionale 

de Administrate a Infrastruc-

turii Rutiere pentru a realiza, 

în locul Guvernului, studiul 

de fezabilitate pentru centu-

ra metropolitană a oraşului, 

investiţie pentru care sunt 

alocaţi, din bani europeni, 

150 de milioane de euro.

Centura va avea 
38 de kilometri

Centura metropolitană va 

avea 38 de kilometri şi are 

o alocare fi nanciară de 150 

de milioane de euro, bani 

care pot fi  folosiţi până în 

anul 2023.

„Realizarea centurii pre-

supune mai multe etape. 

Prima etapă, care este foar-

te grea şi consistentă, ne 

revine, anume realizarea 

studiului de fezabilitate, a 

planului urbanistic zonal şi 

a detaliilor tehnice pentru 

autorizarea lucrării respec-

tive. (...) Potrivit graficului 

stabilit de comun acord şi 

prevăzut în protocolul nos-

tru de colaborare cu Minis-

terul Transporturilor, respec-

tiv Compania Naţională de 

Administrare a Infrastruc-

turii Rutiere, prima etapă 

urmează să parcurgă doi 

ani, 2018-2019, pe care îi 

avem la dispoziţie pentru 

realizarea acestor documen-

taţii. (...) Autorizaţia de 

construcţie trebuie predată 

până în 31 decembrie 2019 

Ministerului Transporturi-

lor pentru ca ei, în patru 

ani, 2020-2023, să realize-

ze licitaţia şi execuţia cen-

turii metropolitane, 31 de-

cembrie 2023 fiind ultima 

zi când se mai poate decon-

ta un euro pentru acest pro-

iect european”, a explicat 

primarul clujean.

Costurile- patru-cinci 
milioane de euro

Costurile pentru documen-

taţia pe care urmează să o 

realizeze municipalitatea clu-

jeană se ridică la circa pa-

tru-cinci milioane de euro.

Pe 19 octombrie, Emil Boc 

a declarat că solicită Minis-

terului Transporturilor ca 

municipalitatea clujeană să 

fie împuternicită să lanseze 

procedura de construire a 

centurii ocolitoare a oraşu-

lui, necesară pentru deblo-

carea traficului rutier.

Şefii de la Drumuri vin la Cluj să se întâlnească 
cu Boc pentru centura metropolitană
Emil Boc a anunţat că Primăria Cluj-Napoca va plăti 4-5 milioane de euro pentru realizarea studiului 
de fezabilitate pentru centura metropolitană. 

Centura metropolitană va avea 38 de kilometri şi are o alocare fi nanciară de 150 de milioane de euro, bani care pot fi  folosiţi până în anul 2023

PSD Cluj susţine că Alin 

Tişe şi consilierii judeţeni 

liberali au abandonat două 

proiecte esenţiale pentru 

dezvoltarea judeţului Cluj, 

Centrul de colectare a pro-

duselor agricole, a fructe-

lor şi a legumelor din 

Câmpia Turzii şi abatorul 

de la Iclod.

Potrivit unui comunicat de 

presă al PSD, proiectul abato-

rului de la Iclod era gândit pen-

tru a avea o capacitate de sacri-

fi care a 100 de capete de bovi-

ne/zi, 260-300 de capete porci-

ne/zi şi 500-800 capete de ovi-

ne/zi, în condiţiile în care lide-

rul administraţiei judeţene de la 

data depunerii proiectului, Vakar 

Istvan, actual vicepreşedinte al 

Consiliului Judeţean Cluj decla-

ra că „în judeţul Cluj există doar 

un mic punct pentru sacrifi ca-

rea animalelor, în comuna Iara. 

Ceea ce ne dorim să realizăm 

în Iclod va fi  de dimensiuni mult 

mai mari. Un abator de nivel 

regional, care să acopere toate 

serviciile de abatorizare, tranşa-

re şi livrare a cărnii”.

„Doar pentru că proiectul a 

fost iniţiat de Ioan Oleleu şi co-

legii săi social-democraţi din 

Consiliul Judeţean Cluj actua-

lul Executiv a abandonat pro-

iectul pe criterii strict politice, 

în condiţiile în care de la Iara 

şi până în Bistriţa-Năsăud nu 

există o astfel de unitate. Şi mai 

grav este faptul că Alin Tişe şi 

consilierii PNL Cluj ignoră fap-

tul că primarul comunei Iclod, 

Emil Pîrţoc, şi consilierii locali 

au iniţiat un proiect de hotărâ-

re de consiliu prin care au ce-

dat Consiliului Judeţean Cluj, 

în participaţiune, 2,5 hectre de 

teren pentru abator, care era în 

proximitatea unei staţii de epu-

rare, lângă un transformator şi 

cu două intrări cu drum asfal-

tat!”, a declarat deputatul Ho-

ria Nasra, preşedintele PSD Cluj.

Cât priveşte abandonarea 

Centrului de colectare a produ-

selor agricole, a fructelor şi a 

legumelor PSD susţine că ex-

plicaţia este una similară şi hi-

lară: liderii PNL Cluj nu susţin 

decât proiectele comunicate de 

reprezentaţii PNL.

„Mă aşteptam la mai multă 

maturitate şi seriozitate adminis-

trativă de la dl. Dorin Lojigan, 

mai ales că în perioada 2012-2016 

a fost învăţăcelul primarului PSD. 

Atunci a susţinut utilitatea Cen-

trului de colectare a produselor 

agricole, a fructelor şi a legume-

lor apoi a uitat de el. Abandona-

rea celor două proiecte este şi 

mai gravă în contextul în care 

pentru ambele obiective Consi-

liul Judeţean Cluj a alocat fon-

duri pentru studii de fezabilita-

te în urmă cu trei ani”, a mai de-

clarat deputatul Horia Nasra.

PSD Cluj: Două proiecte majore 
pentru dezvoltarea judeţului, 
abandonate de Alin Tişe şi PNL!

„PARCARE“ URIAŞĂ ÎNTRE CLUJ ŞI FLOREŞTI. CINE MAI 
CREDE CĂ PROBLEMA AMBUTEIAJELOR SE VA REZOLVA?
Așa arată traficul dintre Florești și Cluj, 
în fiecare dimineaţă. O fotografie care va 
deveni virală pe Facebook. Coloana de 
mașini seamănă cu o parcare imensă. 
Nu e de mirare că tot mai mulţi clujeni 

iau drept glume proaste promisiunile pri-
marilor din Cluj-Napoca și Florești că vor 
rezolva problema ambuteiajelor. Mai bi-
ne ar pune semne de „Parcare” pe DN1, 
spun șoferii.

Fotografia zilei

Liderul PSD Cluj, Horia Nasra cere explicatii autoritățiilor locale 
în privința a două proiecte
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Începând din luna noiem-

brie, reprezentaţii Teatrului 

Naţional din Cluj-Napoca 

(TNC) şi a Operei Române 

au mărit taxa pentru şedin-

ţele foto în interiorul institu-

ţiei. Astfel, suma a ajuns la 

1000 de lei, ceea ce i-a revol-

tat pe fotografi i clujeni.

Fotografi ile de nuntă au fost 

din vremuri îndepărtate o nece-

sitate pentru miri, pentru a păs-

tra cele mai frumoase amintiri 

ale uniunii lor. În ultima vreme, 

pachetele de servicii oferite de 

fotografi  includ şi şedinţe foto 

după nuntă, în cele mai frumoa-

se şi inedite locaţii. Astfel, pro-

fi tând de această cerere, multe 

instituţii şi localuri au ajuns să 

ceară sume frumuşele pentru 

a-şi închiria spaţiile câteva ore.

Fotografi i spun că TNC 
cere o sumă exorbitantă

Fotograful clujean Farago Is-

tvan a dorit să facă o şedinţă 

foto împreună cu un cuplu 

proaspăt căsătorit în decorul 

Teatrului Naţional din Cluj-Na-

poca. Cu toate că iniţial i s-a 

spus că şedinţa costă 200 de 

lei, când a ajuns la instituţie, a 

afl at cu stupoare că suma de 

fapt este de cinci ori mai ma-

re, adică 1000 de lei.

„Mi se pare normal ca în u-

nele locaţii private patronii să 

accepte şedinţe foto-video con-

tra unor sume de vani, însă în 

cazul Teatrului Naţional, con-

ducerea acestei instituţii ar fi  

trebuit să ţină cont de faptul că 

această locaţie a fost aleasă de 

clujeni în zilele ploioase sau fri-

guroase şi ar fi  trebuit să păs-

treze un tarif decent. În Cluj 

există şi locaţii de lux, care cer 

1000 de lei. Acum cred că Tea-

trul Naţional din Cluj-Napoca 

este cea mai scumpă locaţie din 

ţară pentru astfel de acţiuni”, a 

spus Istvan.

De asemenea, unii fotografi  

spun că suma este prea mare 

pentru condiţiile care există în 

acest moment în instituţie.

„Nu îţi oferă nimic, doar fap-

tul că intri în sală sau în foaier. 

Dacă mergi cu o pereche de 

miri, mireasa trebuie să folo-

sească toaletă pentru a se schim-

ba, nu se oferă o alternativă. La 

teatru draperiile sunt vechi şi 

roase, iar canapelele oferă un 

cadru sumbru. Există foarte mul-

te locaţii afară mult mai roman-

tice şi mai pozitive pentru po-

zele mirilor”, a explicat fotogra-

ful Eugen Olariu.

Pe de altă parte, cu toate că 

suma este puţin cam piperată, 

unii fotografi  încearcă să priveas-

că din mai multe perspective.

„Din punctul de vedere al 

unui fotograf de nuntă, preţul e 

puţin spus piperat şi va face din 

Teatrul Naţional Cluj-Napoca o 

destinaţie pentru cei care doresc 

să se fălească cu averea lor. Da-

că dacă e să o privim din punc-

tul de vedere al unui fotograf 

de publicitate, preţul nu mi se 

pare deloc mare şi va aduce un 

plus discret imaginilor şi mai 

multă credibilitate. Deoarece da-

că cineva e dispus să investeas-

că 1000 de lei pentru o şedintă, 

doar pentru a avea acces la acea 

locaţie, înseamnă că are încre-

dere în acel produs, pe care do-

reşte să-l afi şeze într-un cadru 

aparte, iar publicul ţintă va in-

terpreta mesajul ca atare”, a zis 

fotograful Sergiu Raul.

Explicaţia conducerii TNC 
şi a Operei Române

Reprezentanţii celor două in-

stituţii susţin că au dorit să fa-

că o selecţie mai riguroasă a ce-

lor care îşi fac poze în foaierul 

teatrului, dar au nevoie şi de în-

că o resursă de bani, după ce 

Ministerul Culturii nu a oferit 

sume mai mari teatrelor de stat, 

cerând însă ca salariile perso-

nalului să fi e mărite. Din acest 

motiv numărul premierelor din 

acest an a scăzut considerabil.

„În primul rând nu este un 

spaţiu de poze pentru toată po-

pulaţia Clujului. A fost o deci-

zie a consiliului administrativ 

la ambele instituţii. Mai ales din 

cauză că avem bugetele cum le 

avem şi trebuie să facem cum-

va să aducem bani, fi indcă nu 

ne descurcăm. Pe lângă asta, 

am avut tot felul de peripeţii şi 

personaje ciudate care au venit 

aici să facă poze. Trebuie selec-

taţi într-un fel. A fost o discuţie 

între instituţii şi am decis să mă-

rim preţul pentru pozele în foa-

ier”, a declarat Florin Estefan, 

managerul Operei Române din 

Cluj-Napoca.

Pe de altă parte, administra-

ţia susţine că suma cerută ante-

rior, era infi mă pentru a acoperi 

costurile utilităţilor şi curăţenia.

„E o hotărâre a consiliului 

administrativ. Din moment ce 

se intră în spaţiul interior şi sunt 

costuri, adică noi trebuie după 

aceea să facem curăţenie şi aşa 

mai departe, să socotim că su-

ma anterioară era o sumă ridi-

colă. Cine doreşte să facă poze 

de lux, trebuie să plătească o 

taxă, fi indcă nu este un spaţiu 

public decât în timpul specta-

colelor. Altfel el nu este deschis 

publicului, decât în cazul eve-

nimentelor speciale, cum ar fi  

Noaptea Porţilor deschise, când 

totul e deschis şi totul gratuit. 

Altfel nu este un spaţiu public”, 

a explicat Mihai Mănuţiu, ma-

nagerul TNC.

TNC cere o sumă exorbitantă pentru 
şedinţe foto, iar fotografii sunt revoltaţi
Reprezentanţii Teatrului Național Cluj-Napoca (TNC) spun că este o măsură necesară.

Teatrul Naţional este o destinaţie preferată de mulţi miri pentru pozele lor

Într-o postare pe 

Facebook, regizorul Tudor 

Giurgiu face apel la pro-

teste de stradă pentru a 

bloca modifi carea legilor 

justiţiei.

Regizorul Tudor Giurgiu re-

aminteşte cazul dramatic al 

procurorului Cristian Panait, 

care şi-a luat viaţa la numai 

29 de ani, pe fondul presiu-

nilor dintr-un dosar care im-

plica politicieni.

„Fără să am pregătire de 

specialitate în domeniu, am 

făcut multă documentare pe 

zona justiţiei şi am înţeles mo-

dul în care politicul şi-a aron-

dat (sau subjugat) justiţia în 

anii 2000. Întîmplător sau nu, 

un alt guvern PSD. Fraţilor, 

cine mai crede că întîmplări-

le din Parlament sunt doar 

circ ieftin sau le rezumă strict 

la înjurături către senatorul 

Nicolae (cînd am scris «sena-

tor» mi-a trecut un nod în gît) 

sau la ironii adresate dnei. 

Chichirău, se înşeală amar-

nic. Trăim vremuri în care, 

sub ochii noştri, nişte cetăţeni 

(«cei aleşi», cum ar veni) îşi 

bat joc de cei care i-au ales 

(aceiaşi, oricum în zeci de ani, 

masă de manevră care îi ur-

mează tăcuţi şi obidiţi), nu 

au un minim respect faţă de 

proceduri şi regulamente şi 

vor să ne întoarcă la modul 

în care justiţia funcţiona pe 

vremea lui Năstase”, scrie re-

gizorul Tudor Giurgiu, preşe-

dintele TIFF.

Înapoi în timp

Acesta face un apel la pro-

teste de stradă împotriva mo-

difi cărilor legilor justiţiei, 

amintind, însă fără să dea nu-

mele, de cazul procurorului 

Panait, care s-a sinucis în vre-

mea lui Adrian Năstase. De 

altfel, Tudor Giurgiu conside-

ră că România s-a întors zile-

le acestea în epoca Stănoiu şi 

consideră că situaţia la care 

asistăm e doar începutul.

„Degeaba magistraţii au 

făcut observaţii, degeaba 

CSM-ul se împotriveşte, ei o 

dau înainte. E ca şi cum ar 

da o lege pentru a reglemen-

ta pescuitul sportiv în Româ-

nia, dar li se rupe de ce spun 

pescarii. Nu îi ascultă pe cei 

din sistem. Cum să votezi în 

plen în miezul nopţii un 

amendament al cărui text (ref 

la răspunderea magistraţilor) 

era iniţial altul şi acesta a-

parţinea asociaţiilor profesi-

onale? Cum să faci legi îm-

potriva celor care vor lucra 

cu ele? Simplu. Pentru că ma-

joritate. La fel, instituţii-che-

ie din justiţie sînt reconfi gu-

rate prin voinţă aceleiaşi ma-

jorităţi. Îl cred pe Sorin Ioni-

ţă cînd spune că e doar pri-

mul pas şi că e de fapt doar 

începutul. Majoritatea vrea 

control, pur şi simplu. Vor 

urma probabil articole care 

să îi incrimineze penal pe ju-

decătorii care dau soluţii „ne-

temeinice”. Au eliminat deja 

independenţa procurorilor, 

probabil vor să îi liniştească 

în curînd pe toţi magistraţii 

care pornesc anchete sau dau 

soluţii care «nu contravin». 

Cu ce vrea majoritatea. Cred, 

precum mulţi români, că o 

ţară fără o justiţie indepen-

dentă e o ţară fără viitor. De 

asta mi se pare că întîmplă-

rile din Parlament sunt un 

atentat la adresa democraţi-

ei. Merită ieşit în stradă şi 

protestat şi pentru că acum 

15 ani oameni tineri din sis-

tem ajungeau să se sinucidă 

atunci cînd îşi dădeau seama 

de adevărata faţă a Justiţiei, 

de faptul că erau dependenţi 

de şefi , care la rîndul lor aş-

teptau OK de la politicieni şi 

tot aşa. Cred că zilele astea 

Rodica Stănoiu, fost ministru 

al justiţiei în anii 2000, zîm-

beşte satisfăcută. Ne-am în-

tors pe vremea ei", mai spu-

ne regizorul.

PSD nu renunţă

Postarea lui Tudor Giurgiu 

vine în contextul continuării, 

şi joi, a demersurilor PSD-AL-

DE-UDMR de a supune justi-

ţia, după ce miercuri modul 

de operare al aleşilor puterii 

a declanşat un scandal uriaş 

în Parlament şi proteste spon-

tane de stradă.

Tudor Giurgiu este regizorul 

fi lmului „De ce eu?”, inspirat 

de cazul real al procurorului 

Cristian Panait, care s-a sinucis 

în 2002, la doar 29 de ani, în 

contextul anchetei asupra unui 

alt procuror şi a presiunilor e-

xercitate asupra sa. Devenit un 

simbol al luptei din interior îm-

potriva unui sistem corupt, Pa-

nait a fost subiectul a numeroa-

se articole de presă şi dezbateri.

Tudor Giurgiu: „Vor să ne întoarcă la modul în care justiţia 
funcţiona pe vremea lui Năstase. Merită ieşit în stradă”

Momente emoţionante, 

energie pură şi zâmbete. 

Asociaţia pentru 

Solidaritate şi Empatie 

“Delia Grădinaru” a organi-

zat un eveniment caritabil 

pentru copiii care suferă de 

boli cronice de rinichi.

„Un eveniment caritabil de 

excepţie. Oameni extraordinari 

care au venit să danseze pen-

tru nişte copii care suferă foar-

te mult. O comunitate de oa-

meni frumoşi care s-au întâlnit 

să facă un bine. Aţi văzut cât 

entuziasm este în sufl etul co-

munităţii Zumba, care pentru 

al patrulea an consecutiv, al no-

uălea eveniment, se strâng pen-

tru nişte copii minunati care su-

feră. Dansează şi donează. As-

ta este esenţa Zumbathonului. 

Nu e vorba despre bani aici, e 

vorba despre bani cu sufl et, des-

pre oameni calzi care sunt soli-

dari cu cei care sunt foarte grav 

bolnavi”, a declarat Emanuel 

Ungureanu, preşedinte al Aso-

ciaţiei pentru Solidaritate şi Em-

patie “Delia Grădinaru”, citat 

de ziardecluj.ro.

Comunitatea Zumba din 

Cluj-Napoca, formată din sute 

de sufl ete, a dansat special pen-

tru copiii cărora suferinţa le-a 

tăiat aripile şi i-a imobilizat 

într-un scaun cu rotile.

Asociaţia pentru Solidaritate 

şi Empatie „Delia Grădinaru” se 

ocupă cu ocrotirea sănătăţii bol-

navilor cronic prin procurarea 

de medicamente, aparatură, mij-

loace de promovare, întreţinere 

şi menţinere a sănătăţii acesto-

ra în mediul familial si colectivi-

tăţi. Asociaţia are în grijă, anu-

al, peste 100 de copii ai căror ri-

nichi nu mai funcţionează.

Zumba pentru copiii 
dependenţi de dializă
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Nu au apă, curent, căldură. 

Prin geamurile sparte şuie-

ră vântul năprasnic de 

iarnă. Încă un pic şi zăpada 

le „înghite” acoperişurile. 

N-au mai coborât „la oraş” 

de zeci de ani şi sunt la 

kilometri depărtare de cel 

mai apropiat vecin. 

Pentru copiii de aici o ciocola-

tă sau o jucărie reprezintă lumea 

întreagă, iar pentru părinţi, un ki-

logram de făină şi o margarină 

sunt sufi ciente cât să treacă peste 

iarnă, oricât de grea ar fi . Vorbim 

de oamenii din creierul Munţilor 

Apuseni, din satele şi cătunele a-

fl ate la câţiva zeci de kilometri de 

oraşul de cinci stele, Cluj-Napoca. 

O lume pe care niciun „orăşean” 

nu o s-o înţeleagă vreodată.

Internetul este plin de poze ca-

re mai de care mai frumoase, mai 

prelucrate cu frumuseţea Munţi-

ilor Apuseni, cu văi şi case răsfi -

rate pe coame de deal, pentru a 

atrage cât mai mulţi turişti. Dar 

în acele case, dincolo de civiliza-

ţie, locuiesc oameni, locuiesc su-

fl ete. Foarte puţini dintre noi au 

avut curiozitatea să vadă ce se în-

tâmplă dincolo de zidurile de chir-

pici sau cum e să trăieşti când nu 

ai pe nimeni în jur. Doar poşta-

şul te mai vizitează o dată pe lu-

nă să-ţi aducă o pensie amărâtă 

de 90 de lei. Pentru mulţi dintre 

noi, e de neconceput să trăieşti o 

lună întreagă cu această sumă. 

Sunt copii de 10 şi 11 ani, câteo-

dată şi mai tineri, care coboară 

4-5 kilometri zilnic, singuri, prin 

pădure să ajungă la şcoală. Ei vi-

sează la o lume mai bună.

Şi totuşi, pentru aceste fami-

lii, de 9 ani, există speranţă. To-

tul datorită unor clujeni cu sufl et 

mare, care an de an, în preajma 

Paştelului şi Crăciunului le fac o 

bucurie. Ei sunt CERT Transilva-

nia, nişte tineri frumoşi, pasionaţi 

de offroad, şi care au străbătut fi -

ecare potecă, fi ecare drum de 

munte pentru a le aduce un strop 

de alinare. Fără GPS sau hărţi, cu 

maşini de teren dotate şi echipa-

te să ajungă şi pe cel mai înalt 

vârf, tinerii le-au făcut weekend-ul 

bătrânilor mai frumos.

Sâmbătă, 9 decembrie. 
Ora 8.00

Forfotă mare în parcarea unui 

centru comercial din Floreşti. Zeci 

de maşini de teren şi camioane îşi 

fac apariţia. Peste 100 de persoa-

ne se grupează în echipe şi încep 

să sorteze alimentele. Se fac cutii, 

se adună saci cu haine. Fiecare 

cutie şi fi ecare sac are un destina-

tar dinainte stabilit. Sunt 130 de 

familii care vor primi aceste pa-

chete. 23-24 de kilograme are un 

pachet. Asta înseamnă 3 tone şi 

ceva de mâncare, pături şi îmbră-

căminte. Pentru unii sunt cifre seci, 

pentru alţii reprezintă totul. Făi-

nă, ulei, zahăr, margarină, conser-

ve de peşte, de carne, de mazăre, 

dulciuri, cozonac, pâine, făină de 

mălai, cartofi , pături, şosete, pe-

lerine, aragaze mobile, cizme. Şi 

lista poate continua. Fiecare îşi cu-

noaşte bătrânii, iar pachetele sunt 

tot mai mari de la an la an. Oda-

tă terminate pachetele, în coloa-

nă, 63 de maşini de teren pornesc 

spre Someşul Rece.

De la Mărişel, Muntele 
Rece, Valea Ierii până la 
Răcătău şi Măguri Răcătău. 
În condiţii extreme

Cum a început totul? „În 2009 

am început noi să facem campa-

nii umanitare şi atunci ieşeam cu 

maşinile, ne luaserăm unii dintre 

noi maşini de teren şi tot ieşeam 

pe munte şi am întâlnit tot felul 

de oameni amărâţi. Şi am zis că 

vrem să facem ceva pentru ei. 

Practic aşa a început totul. Iniţial 

eram pasionaţi de maşini de te-

ren. Suntem un grup de prieteni 

care facem aceste campanii. În 

2009, eram vreo 6-7, am pus bani 

de la noi fi ecare şi am făcut 18 

pachete în primul an. În princi-

pal, primesc pachet familiile izo-

late şi în zone greu accesibile. De 

aceea ne-am ales şi zona de mun-

te pentru că cei de la oraş sunt 

săraci, dar îi ajută alţii. Cei la ca-

re mergem noi efectiv, unii din-

tre ei, sunt chiar izolaţi. Nici noi 

nu putem ajunge de multe ori la 

ei. Dacă tot ne învârteam cu ma-

şinile pe munte am zis să facem 

ceva pentru aceşti oameni”, po-

vesteşte Flaviu Garbo (45 de ani), 

preşedinte CERT Transilvania.

Cine sunt „norocoşii 
benefi ciari” sau cum 
să te faci cu zeci de bunici

Dacă pentru autorităţi, fi ecare 

familie e doar un nume într-un 

tabel, pentru voluntarii CERT aceş-

ti oameni au devenit familiile lor.

„În primul an, când am înce-

put campania umanitară, noi am 

mers la primării şi am luat nişte 

liste de la ei. Aveau o bază de 

date cu persoanele afl ate la ei în 

asistenţă socială. Ulterior, am fă-

cut anchete sociale la absolut toţi 

dintre ei. Pe mulţi i-am scos pen-

tru că, chiar dacă apăreau pe lis-

te la primărie, aveau copiii prin 

străinătate sau mulţi nu erau în 

situaţii disperate. Pe cele 130 de 

familii care au rămas noi îi vizi-

tăm regulat, cel puţin de două 

ori pe an. Ei ne aşteaptă. Tot tim-

pul, înainte de Crăciun şi de Paş-

te ei ştiu că noi mergem la ei. 

Una dintre cele mai mari nevoi 

pe care le au cei de la munte es-

te interacţiunea cu oamenii. Sunt 

oameni singuri. Faptul că stai 5 

minute cu ei, vorbeşti cu ei, as-

ta face foarte mult. O asemenea 

acţiune mai facem şi de Paşte. 

Dincolo de civilizaţie. Satele de lângă
Cum reuşesc nişte clujeni cu suflet mare să aducă bucurie bătrânilor din creierul munţilor. S

În satele și cătunele din Munții Apuseni trăiesc familii izolate pentru care orice gest de bunătate reprezintă mult

Antalya, capitala turistică 

a ţării, denumită şi 

„Riviera turcească” este 

cea mai mare staţiune de 

pe litoralul mediteranean. 

Aceasta dispune de un 

număr mare de hoteluri la 

diferite tarife, inclusiv 

hoteluri de lux. Fiind situa-

tă în mijlocul unui peisaj 

cu multe contraste, 

Antalya-cea mai renumită 

staţiune de vacanţă din 

Turcia, este un oraş fru-

mos, cu bulevarde umbrite 

şi parcuri înverzite, cu lito-

ral excelent.

Belek se afl ă la 30 km de-

părtare Antalya, aici se pot ve-

dea unele dintre cele mai lu-

xoase hoteluri de pe litoralul 

ţării. Combinaţia excelentă în-

tre mare, plaje cu nisip şi pă-

duri de brazi, atrage oaspeţi 

din întreaga lume.

Petrece-ţi un Revelion de ne-

uitat la Calista Luxury Resort 5*, 

sejurul perfect este dat de ele-

ganţa, confortul şi siguranţa ser-

viciilor oferite turiştilor.

Hotelul este unic prin arhi-

tectura sa şi prin design-ul in-

terior totodată prin conceptul 

A la carte all inclusive, servi-

cii personale pentru clienţi, 

produse alimentare şi băuturi 

de înaltă calitate, divertisment 

pentru copii dar şi pentru 

adulţi.

Programul de Revelion es-
te următorul:

30.12.2017 – Yoga & Pilates 

Studio Workout cu antrenor 

personal, Piano Recital în lob-

by, Concert FAYDEE, Neon Party 

– TONE 2 Dj Performance, Go-

go & Dance Shows.

31.12.2017 – Piano Recital 

în lobby, New Year Cocktail, 

New Year Gala Dinner, Isken-

der Payda &Orchestră, Belly 

Dance Show, Classic Latine 

Dance Show, Pyro Vision & 

Spectacol de artifi cii, Lazer 

Show, New Year Greeting Un-

der The Snow – Terrace Bar, 

Muzică live după miezul 

nopţii,Angel & Devil Party Wi-

th Dj Cem Akay, Dance Shows 

şi multe alte surprize.

01.01.2018 – Gustare de Anul 

Nou, Yoga & Pilates Studio 

Workout cu antrenor personal, 

Piano Recital şi muzică live 

Chillout în lobby, Dance Of The 

World Show, "Retro Party" cu 

Dj Bobo.

02.01.2018 – Yoga & Pilates 

Studio Workout cu antrenor 

personal, Recital Jazz în lobby, 

TONE 2 Dj Performance – Jazz 

Bar, Go-Go Dancers.

De asemenea clubul pentru 

copii din incinta complexului va 

pune la dispoziţie petereceri spe-

ciale, turnee, competiţii „Calista 

are talent”, spectacol cu baloa-

ne, magie, turneul Nerf, disco-

tecă pentru copii, activităţi cre-

ative, fi lme speciale în cinema 

şi multe alte surprize.

Ce putem face?

Răsfăţaţi-vă cu tratamente 
speciale la Callos SPA Center!

Centrul de spa Callos de la 

Calista Luxury Resort invită toţi 

oaspeţii care caută odihnă, re-

laxare şi întinerire pentru a se 

bucura de o revitalizare abso-

lută. Clasic, Medical, Ayurve-

dic, Balinese, Thai, Refl exolo-

gie, Shiatsu, Aromaterapie şi 

masaj cu pietre vulcanice, apli-

cate de terapeuţi Marocani, Tur-

ci şi Ruşi, vă puteţi bucura de 

plăcerea şi calmul petrecut în 

vacanţă.

Callos SPA Center, care şi-a 

dezvoltat propriul „concept SPA 

pentru copii” din 2010, îi în-

tâmpină pe oaspeţii cu vârste 

cuprinse între 6 şi 12 ani să se 

bucure de produse ecologice şi 

de terapeuţi educaţi.

Excursii opţionale – oaspe-

ţii pot allege mai mutle excur-

sii: la Aquarium- atât adulţii 

cât şi copii vor fi  fascinaţi de 

speciile de peşti, corali şi alte 

vietăţi, traversând aquariumul 

printr-un tub de sticlă. Senza-

ţia va fi  pe măsură; Alanya – 

un oraş mic situat într-un golf 

pitoresc, protejat de o cetate 

veche clădită de sultanul Ăla 

ad-Din Kay-Kubad. După ce 

oraşul a servit ca bază pentru 

piraţii Cilicieni, într-o scurtă 

plimbare cu barca se poate ad-

mira plaja Cleopatra – una din-

tre cele mai largi plaje de pe 

coasta Antalyei. De asemenea, 

din Turnul din Alanya turiştii 

au vedere panoramică asupra 

întregului oraş; Kekova şi My-
rain Lycia – turul începe cu o 

plimbare pe yacht la frumoasa 

insulă Kekova, puteţi vedea ru-

inele oraşului antic Kekova şi 

Simena, care au alunecat în a-

pă, ca urmare a cutremurului. 

Masa de prânz se serveşte 

într-un sat de pescari, după ca-

re turiştii merg cu autobuzul la 

Myra  Lycia care în primul mi-

leniu a fost capitala lumii. Ly-

cia – o ţară mică, dar indepen-

dentă. Lycians, mai presus de 

toate arată o artă a arhitectu-

rii, în special construcţia de 

morminte. Ei au încercat să-şi 

îngroape morţii într-o poziţie 

verticală (pentru a le facilita 

cât mai uşor calea spre cer) şi 

până în prezent au ajuns la un 

număr uimitor de morminte în 

timpul persecuţiei romane. A 

existat o mănăstire a cărui Sta-

reţ a fost Sf. Nicolae. Arheolo-

gii au găsit într-o biserică care 

aparţine aceastei perioade un 

sarcofag în care se presupune 

că este îngropat Sf. Nicolae.

Tariful este 390 euro / per-
soană all inclusive a la car-

te, nu este inclus transportul 

la destinaţie.

Pentru a petrece un Reveli-

on luxos şi elegant te aştep-

tăm la hotelul Calista Luxury 

Resort, pentru mai multe de-

talii apelează la agenţia de tu-

rism Alis Holidays.

Revelionul 2017-2018 te întâmpină cu servicii de înaltă calitate 
la hotelul Calista Luxury Resort 5* din Belek!
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Pe lângă aceste două acţiuni ma-

ri, îi mai vizităm pe unii dintre 

ei şi în timpul anului. Sunt bu-

nicii noştri. Pe una dintre bătrâ-

ne, eu o vizitez pur şi simplu, 

numai să vorbesc cu ea”, poves-

teşte Flaviu.

„Am crezut că nu mai veniţi 
că nu am ajuns 
la vot anul acesta”

Flaviu nu vrea ca ONG-ul pe 

care îl coordonează să fi e asociat 

cu vreo autoritate sau vreun par-

tid. De 9 ani le spune bătrânilor, 

fără succes se pare. Şi e logic da-

că ne gândim că pe aceşti oameni 

nu îi vizitează nimeni. Poate po-

liticienii o dată la 4 ani când le cer 

voturile, dar nici asta nu e sigur.

„Sunt unii care coboară, alţii 

care nu au mai coborât în sat de 

5 ani. Oamenii asociază că aces-

te pachete vin de la primărie sau 

că vin de la partid. Ei aşa înţe-

leg. Avem o bătrânică care mie 

mi-i foarte dragă şi am ajuns 

într-un an la ea şi săraca a zis 

«am crezut că nu mai veniţi că 

n-am reuşit să mă duc la vot». 

Din această cauză nici nu prea 

vreau să ne asociem cu vreun 

primar”, mai spune Garbo.

Aşa cu lipsuri cum îşi duc tra-

iul aceşti bătrâni, demnitatea nu 

le-a dispărut. Ei nu cer nimic. Pa-

chetele le ajung de la un Paşti la 

un Crăciun. Sunt foarte modeşti 

oamenii, trăiesc cu foarte puţin.

„De fi ecare dată eu îi întreb de 

ce au nevoie, dar nu prea poţi 

scoate mare lucru de la ei pentru 

că oamenii sunt obişnuiţi să tră-

iască în condiţiile astea foarte gre-

le şi nu se plâng. Adică nişte lu-

cruri care nouă ni se par absolut 

imposibile, nu poţi să-ţi imaginezi 

cum poate cineva să trăiască cu 

90 de lei pensie din care trebuie 

să-ţi cumperi pâine, eu nu îmi pot 

imagina ce îţi poţi cumpăra de 90 

de lei sau cum poţi trăi cu aceşti 

bani, ei aşa trăiesc şi aşa sunt obiş-

nuiţi şi nu cer. Destul de greu poţi 

scoate de la ei ceva. Ca şi noi, şi 

ei sunt foarte diferiţi. Am avut un 

bătrân, a murit săracul, cred că el 

a fost cel mai mândru om pe ca-

re l-am cunoscut. A fost foarte 

greu să ajungem la el. Primii doi 

ani nici nu ne-a lăsat să ne apro-

piem de el. Cu toate că trăia într-o 

mizerie cruntă, săracul, el era foar-

te mândru. Nici după ani după ce 

l-am cunoscut bine nu ne-a lăsat 

să intrăm la el în casă. Totdeauna 

ne primea afară, acolo îi dădeam 

pachetul. Prima dată când ne-am 

dus la el ne-a spus să nu îi lăsăm 

pachet, să-l ducem la alţii că el se 

descurcă. Era un om foarte mun-

citor. Peste 80 de ani. Cosea sin-

gur, îşi ducea lemne singur”, mai 

spune Flaviu.

„Ne bucurăm. E un dar fru-
mos. Vă mulţumesc. Toate îmi 
plac din cutie. Orice găsesc aco-
lo vă mulţumesc şi să mai veniţi 
şi pe alt an dacă voi trăi. Dum-
nezeu să vă ajute şi să vă aibă 
de grijă”, spune cu lacrimi în ochi 
o bătrână, după ce zeci de volun-

tari CERT i-au adus în casă saci 
de cartofi , haine şi alimente.

Cota 1.400. 
Gerul „îţi taie faţa”

Maşinile de teren trec cu leje-

ritate de pe un vârf de munte pe 

altul. Sunt drumuri necălcate de 

oameni, acoperite de zăpadă sau 

pline de noroi. Maşinile patinea-

ză şi par că nu vor să mai înain-

teze. Se afundă în noroi. Dar do-

rinţa de a ajunge la aceşti oameni 

e prea mare. Voluntarii împing 

maşina, o scot din noroi şi se duc 

mai departe. Nu contează că ai 

noroi din cap până în picioare. 

Nimeni nu rămâne în urmă. Al-

teori, se trec râuri pentru a ajun-

ge acolo unde îţi doreşti.

„Lumea răspunde foarte bine 

la solicitările noastre. Cu siguran-

ţă, de Crăciun lumea donează mai 

mult. De Paşti, lumea nu e aşa de 

darnică. Noi credem în bunătatea 

oamenilor şi în puterea lor de a 

schimba lumea. Faptul că statul 

român nu-şi face treaba am putea 

spune că nu e treaba noastră – să 

facem împăduriri, să ducem ali-

mente. Poţi sta acasă la televizor 

sau poţi face ceva. Noi am ales să 

facem ceva. Atâta lume vine cu 

noi şi rezonează cu ceea ce facem, 

iar asta îmi spune că lucrurile sunt 

bine făcute şi aşa ar trebui făcute. 

Nu aştept nimic de la autorităţi, 

chiar mă încurcă. Sunt convins că 

dacă şi-ar face treaba noi tot am 

găsi ce să facem. Să stăm pur şi 

simplu de vorbă cu aceşti oameni, 

chiar dacă ar fi  bogaţi şi ar avea 

pensii de mii de euro, tot singuri 

sunt oamenii. Şi tot ai putea să 

mergi să stai de vorbă cu ei. Fap-

tul că le ducem de mâncare, asta-i 

România. Suntem săraci şi fl ă-

mânzi. Oamenii au şi alte nevoi, 

nu doar mâncare. Practic, facem 

ce nu face statul român. Asta ne-am 

asumat să facem şi asta facem”, 

este de părere Flaviu.

„Nu pot pleca la medic, 
trebuie să apăr bariera”

Voluntarii ajung la ultima ca-

să înainte ca drumul să se închi-

dă şi să nu se mai poată înainta. 

E vorba de DN1R în Poiana Ho-

rea, închis pe timpul iernii din ca-

uza nivelului scăzut de vizbilita-

te. Pe stânga, este o cocioabă, un 

depozit de lemne. Surpriză însă: 

acolo locuieşte un sufl et. Un bă-

trân pe care cu greu voluntarii 

CERT îl scot din “casă”. Pare bol-

nav, dar refuză să meargă la me-

dic. “Trebuie să apăr bariera”, 

spune el mândru. Voluntarii nu 

stau pe gânduri şi încep să ducă 

o muncă de convingere. Alţii, s-au 

apucat să îi taie lemnele.

Bătrânul cedează, dar cu pro-

misiunea că va fi  adus acasă. O 

casă din lemn, unde intră doar un 

pat, cu găuri pe unde intră frigul, 

dar e casa lui. Şi e mândru de ea.

“Ei nu ştiu altă viaţă. Ce să 

mai fi e dispuşi să-şi schimbe via-

ţa la 90 de ani? Am dus medici la 

ei, dar nu poţi să le faci mare lu-

cru. Cel mult le-a luat tensiunea 

şi i-a îndrumat să meargă la spi-

tal. Nu prea avem ce să le facem. 

Paradoxul vieţii de aici este că tu 

ca şi părinte poţi să creşti 5-6 co-

pii, dar pe urmă când eşti tu bă-

trân, cei 5-6 copii nu mai pot sau 

nu mai vor să te întreţină. Nu în-

ţeleg chestiunea asta” spune, dez-

amăgit, Flaviu.

„Partea de voluntariat are mai 

multe aspecte. Nu e aşa simplu 

precum pare. E un pic mai com-

plicat. Pe de-o parte, oamenii aceş-

tia pe care îi ajuţi, ai o satisfacţie 

că ajungi la ei şi că le schimbi 

într-adevăr viaţa. Pachetul acesta 

pe care îl duci face diferenţa de 

multe ori pentru supravieţuire, cu 

toate că se descurcă. Pachetul aces-

ta face mult pentru ei. De cealal-

tă parte, sunt voluntarii. Eu cred 

că toţi avem în noi nevoia de a-ţi 

ajuta semenul. Aşa cred că sun-

tem construiţi ca oameni. Şi nu e 

aşa de simplu dacă eşti de capul 

tău, singur, să te duci, să dai la ci-

neva. Şi de multe ori nu faci ches-

tia asta. Aşa, dacă suntem organi-

zaţi şi transparenţi, să se vadă clar 

că ceea ce donează oamenii ajun-

ge unde trebuie, satisfacţia vine. 

Oamenii îşi împlinesc nevoia de a 

ajuta prin noi. Mai este şi partea 

de relaţii de prietenie pe care le 

faci în rândul voluntarilor. Volun-

tarii sunt altfel de oameni decât 

oamenii obişnuiţi. Să fi i voluntar 

trebuie să fi i dispus să-ţi cheltui 

timpul, banii, resursele. Eşti un al-

tfel de om. Voluntarii sunt oameni 

mai frumoşi”, a continuat Flaviu.

Fiecare familie, 
o poveste de ţinut minte

Toate „cazurile” sunt speciale 

pentru Flaviu.

„Avem o familie cu patru co-

pii. Doi băieţi sunt gemeni. Este 

o femeie destul de amărâtă. O ba-

te bărbatu-su, nu îi este prea u-

şor. L-a scos din casă. Încerc să îi 

ajut mai mult decât pe alţii. Şi pe 

fete aş vrea să le ajut dacă tot merg 

la Cluj la şcoală. Băieţii au 11 ani 

şi nu ştiu să citească. I-am pus 

să-şi citească numele de pe pachet 

şi nu au putut citi. Nu ştiu ce şcoa-

lă fac. Avem un bătrân surdo-mut 

izolat. Avem o familie cu 10 co-

pii. E chiar un caz extrem. Ei chiar 

trăiesc absolut izolat. Sunt la 4-5 

kilometri de civilizaţie şi pe un 

drum pe care noi greu ajungem 

la ei cu maşinile noastre. Copiii în 

fi ecare zi coboară prin pădure 4-5 

kilometri dimineaţa şi seara. Merg 

la şcoală. Când i-am găsit trăiau 

12 oameni într-o chestie amărâtă 

de 11 metri pătraţi. Le-am constru-

it o cameră lângă, într-o zi. A fost 

o mobilizare extraordinară. Am 

cărat materiale de jos. Şi acum am 

început să le construim o casă jos 

în sat să-i mutăm. Să-i aducem 

mai aproape. Copiii vor, părinţii 

nu. Acolo beau amândoi părinţii 

şi nu prea vor să vină de ruşinea 

oamenilor şi preferă să stea aco-

lo sus. Pentru copii facem tot. Nu 

vor să vină în oraş. Rozalia are 

peste 80 de ani şi e foarte legată 

de vaci, sunt viaţa ei. A vrut să o 

duc la biserică să se spovedească. 

Am mers după ea s-o duc în sat. 

Când am ajuns la ea, nu a mai 

vrut să vină. Că ea nu s-a spălat, 

că nu e aranjată, că ce zice lumea 

când o vede. Nicicum nu am pu-

tut s-o conving să vină. Ea ştie po-

ezii de pe vremea când era la şcoa-

lă, ştie cifre, ani, ce s-a întâmplat 

în nu ştiu ce an, absolut tot. E o 

encliclopedie. E adunată de spa-

te. Toată viaţa ei a cărat fân. Îl du-

cea de jos din sat până sus, du-

cea fânul cu o pătură pe spate, 6 

kilometri de urcare. Noi de abia 

ajungem la ea. Ea nu avea nicio 

treabă să meargă pe jos. Am plă-

tit şi noi să îi taie vecinii nişte lem-

ne. Am mai avut o bătrânică ca-

re trăia din mila primăriei într-o 

cabină de portar. Dacă îţi poţi ima-

gina o cabină de portar, acolo tră-

ia din mila oamenilor chiar vis a 

vis de primărie. După moartea ei 

s-a demolat cabina. Aia era casa 

ei”, mai spune preşedintele CERT.

Deşi e ora patru, afară e întu-

neric. Cei peste 100 de voluntari 

se regrupează la baza muntelui. 

“De abia acum încep să mă cal-

mez şi să mă liniştesc. Toţi au 

ajuns cu bine, nicio maşină nu s-a 

răsturnat”, spune Flaviu. Dacă vo-

luntarii CERT vor merge fi ecare la 

casele lor, cu căldură, curent, apă, 

sus, în creierul munţilor, bătrânii 

îşi desfac pachetele. A început să 

ningă. Se uită pe geam şi aşteap-

tă. Să mai treacă peste o iarnă.

De la tragedia din Apuseni 
la incubatoare pentru 
maternităţi

Anul acesta, vor derula acest 

tip de campanie umanitară şi în 

Maramureş. Recent, au încheiat o 

campanie pentru clinica de gine-

cologie Stanca. Au strâns 48.000 

de euro, bani din care au cumpă-

rat aparate pentru spital. Iar pen-

tru familiile din Apuseni vor să fa-

că un cabinet stomatologic mobil.

ă Cluj, la secole distanţă de România. 
Satele de aici fac parte dintr-o lume pe care niciun „orăşean” nu o s-o înţeleagă vreodată.

FLAVIU GARBO | președinte CERT Transilvania

 „Ieşim din zona de confort, asta facem. Nici nu visez şi nici 
nu-mi doresc să ajung ca şi Crucea Roşie, să ajungem aşa 
mari. Faptul că mă scoate foarte tare din zona de confort 
această campanie umanitară şi munca de coordonator, 
înseamnă poate timp de la afacerea mea, de la familie, 
dar satisfacţiile sunt foarte mari şi cred că merită. Eu îmi 
permit luxul să nu stau să-i judec pe oameni. Poate sunt 
printre ei oameni care nu ar merita să-i ajuţi că au fost răi 
sau nu ştiu cum. Am şi eu dilemele astea morale. Poate că 
la viata ta, când ai fost tânăr, ai fost un om rău şi toată 
lumea te-a urât şi acum ai rămas pe drumuri şi nu te mai 
ajută nimeni. Eu nu judec. Eşti amărât, te ajut. Şi asta mi 
se pare că e un lux pe care noi ni-l permitem.“
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Suntem alături de familia îndurerată la trecerea 
în veșnicie a prietenului nostru drag

OVIDIU POP.
Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Familia dr. Popa din Oradea
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

¤ CUMPĂR garsonieră.
Exclus cart. Plopilor.
Aștept telefoane 
la tel. 0767-928644. (2.15)

CASE/CABANE

¤ Vând casă în Dej, cu anexe gos-
podărești, compusă din 3 came-
re, 2 beciuri, garaj, grădină în su-
pr. de 900 mp, în centru. Infor-
maţii și detalii la tel. 
0720-005916. (3.7)

¤ Vând casă la ţară în loc. Pe-
treștii de Mijloc, 3200 mp teren 
+ grădină, întabulată, curent și 
apă în curte, la șoseaua principa-
lă, preţ 17.000 euro, negocoabil. 
Informaţii și relaţii suplimentare 
la tel. 0757-795724. (6.7)

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

¤ Vând sub preţul pieţei, în loc. 
Sânnicoară, casă de 80 mp, cu 
toate utilităţile, grădină de 
3300 mp, front la DN E576. Preţ 
negociabil. Accept varianta 
schimbului cu ap. cu 2 camere 
în Mărăști + diferenţă la înţele-
gere. Informaţii și relaţii supli-
mentare la tel. 0743-285183 
sau 0754-025684.

TERENURI

¤ Vând teren pentru construcţie în 
Cluj-Napoca, Colonia Borhanci, str. 
Nordului, în supr. de 7500 mp, cu 
front pe două străzi, preţ 60 euro/
mp, negociabil. Informaţii și deta-
lii la tel. 0741-100529. (3.7)

¤ Vând teren intravilan în com. 
Chinteni, supr. 1300 mp, front la 
stradă. Informaţii la telefon 
0751-684774. (6.7)

Vânzare TEREN 
INTRAVILAN în Șelimbăr, 

jud. Sibiu, lângă 
pensiunea Dracula, 
suprafaţa 4700 mp, 

deschidere 27 m 
la str. M. Viteazul.

Utilităţile sunt 
la marginea terenului.

Urbanism pentru 
construcţii de locuinţe.

Preţ 50 euro/mp, 
negociabil.

Tel. 0756-313.015.

¤ Vând teren în Beliș, zona Că-
tun-Pleș, intravilan, front 94 m 

spre Lacul Fântânele-Beliș (15-25 
m până la apă), în supr. de 7800 
mp, C.F., drum de acces pe la 
Giurcuţa, preţ 8 euro/mp. Inf. și 
relaţii suplimentare la tel. 
0744-653097. (6.7)

¤ Vând teren extravilan în Turda, 
lângă lac, supr. 4300 mp. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0722-246007. (6.7)

¤ Vând teren intravilan în supr. de 
12200 pm, în Mărișel, zona cen-
trală, front 90 m la drumul princi-
pal, curent electric, apă în faţa te-
renului, carte funciară, preţ 8 eu-
ro/mp. Tel. 0744-653097. (6.7)

¤ Vând grădină în Copăceni, 8 ari, 
17 m front la stradă, pentru con-
strucţie, toate utilităţile aprobate 
(apă, gaz, curent). Relaţii supli-
mentare la tel. 0722-246007. (6.7)

¤ P.F. vând teren pentru construc-
ţii în Cluj-Napoca, str. Dealul Fâ-
naţelor F.N, în supr. 6200 mp, cu 
front de 180 m, cu toate utilităţile 
de pe teren, a 100 m de autobu-
zul nr. 39, preţ negociabil. Inf. la 
tel. 0741-100529. (6.7)

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

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

situat într-o poiană.

Informaţii la tel. 
0753-222 759.

¤ P.F. cumpăr teren agricol ex-
travilan. Aștept telefoane la 
0740-876853. (6.7)

¤ Vând teren pentru construcţii 
în Cluj-Napoca, cart. Andrei Mu-
reșanu, str. Becaș nr. 34, supr. 
3900 mp, cu front de 19,50 m și 
200 m lungime, cu C.F. + C.U., 
P+2 sau case înșiruite, cu toate 
utilităţile pe teren, preţ negocia-
bil. Inf. suplimentare la tel. 
0741-100529. (5.7)

¤ Vând teren extravilan, cu utili-
tăţi, în apropiere (paralel) de 
Wonderland, suprafaţa 2900 
mp, preţ 20 euro/mp, negocia-
bil. Informaţii suplimentare la 
tel. 0745-182440.

¤ Vând teren în zona Tetarom 2 
(fosta livadă de pomi – IAS), 
centura spre Apahida. Inf. și rela-
ţii suplimentare la tel. 
0264-416242, după ora 20, 
Fam. Molnar.

¤ Vând teren în supr. de 800 
mp, front 17,78 ml la sosea 
asfaltată, în centrul satului Măci-
cașu, com. Chinteni, cu toate uti-
litatile. Informaţii suplimentare 
la tel. 0734-777772.

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

¤ Vând teren intravilan în supr. 
de 400 mp, front 14,61 ml și 
teren în supr. de 2438 mp 
front, 22 ml la șoseaua asfalta-

tă, curent, apă, gaz în apropie-
re. Cei interesaţi pentru detalii, 
pot suna la tel. 0734-777772.

¤ 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.

SPAŢII

¤ Vând două garaje subterane, 
în cart. Bună Ziua, str. Mircea 
Zaciu nr. 12-18, cu ușă automată, 
preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (6.7)

SCHIMBURI

CASE

¤ Schimb casă în Dej, compusă 
din 3 camere, 2 beciuri, garaj, 
grădină în supr. de 900 mp, în 
centru, cu anexe godpodărești. 
Doresc în schimb apartament cu 
2 camere în Cluj. Informaţii și de-
talii la tel. 0720-005916. (3.7)

ÎNCHIRIERI

SPAŢII

¤ P.F. dau în chirie două garaje 
subterane, în cart. Bună Ziua, str. 
Mircea Zaciu, cu porţi automate, 
preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (6.7)

APARTAMENTE

Două fete căutăm 
pentru închiriat 

apartament 
cu 2 camere, pe termen 
lung, în cart. Mărăşti, 

până în zona podulul de 
pe str. Aurel Vlaicu, 

utilat mobilat.
Oferim max. 330 euro

Cerem şi oferim 
seriozitate.

Aşteptăm telefoane 
la 0743-572905.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ SALON TROPICAL își mărește 
echipa! Angajăm hairstylist cu 
experienţă. Pentru detalii vă ru-
găm să ne contactaţi la nr. de 
tel. 0747-486860.

¤ Licenţiată în drept 2016, cu ex-
perienţă de lucru în cabinet notari-
al, caut loc de muncă în domeniul 
juridic ca și consilier juridic, jurist. 
Ofer și cer seriozitate. Tel. 
0758-324971.

¤ CAUT cioban serios la oi, cu 
experienţă. Cerem şi oferim se-
riozitate. Pentru informaţiile 
suplimentare apelaţi la tel. 
0742431611 sau 0758-356073.
¤ Caut de lucru în domeniul labo-
rator-cofetarie sau la bucătărie, 
deţin diplomă de califi care în aces-
te domenii. Ofer și rog seriozitate. 
Aștept oferte la tel. 0757-746700.

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

Societate comercială angajăm 

muncitor necalifi cat. Oferim celor 

care se alătură echipei:

- locuri de muncă legale în Germania

- se încheie contract cu fi rma fără 

taxe și comisioane de intermediere

- pachet salarial motivant

- transport asigurat de la cazare la 

locul de muncă.

Cerinţă obligatorie:

- cunoașterea limbii germane la 

nivel conversaţional.

Detalii la numerele de telefon: 

0786.536.498 sau 0786.536.497, 

de luni până vineri în intervalul 

orar 9.00 – 17.00.

¤ Caut loc de muncă în dome-
niul gestiune, depozit. Ofer și cer 
seriozitate. Aștept telefoane la 
0755-210287.

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

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

SERVICII

¤ Efectuez transport cu autoutili-
tar FORD TRANZIT descoperit, de 
3,5 to, descoperit, mobilă, orice 
tip de marfă și materiale. Oferte 

pentru contracte sau închiriere aș-
tept la tel. 0741-100529. (3.7)

¤ Întreţinere, reparaţii, reglaje 
la utilaje de tâmplărie. Informa-
ţii la tel. 0741-192255 sau 
0727-701469. (6.7)

¤ Maistru electrician, autorizat, 
îmi ofer serviciile în instalaţii elec-
trice interioare, reparaţii, deranja-
mente și uz casnic. Aștept telefoa-
ne la 0742-803536. (6.7)

¤ Îngrijesc o persoană contra lo-
cuinţa. Seriozitate! Aștept tele-
foane la 0740-240238.

¤ 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.

¤ Montăm uși și geamuri, auto-
rizat Porta Doors. Informaţii la 
tel. 0745-993104.

Electrotac
VÂNZĂRI-CONSUMABILE-SERVICE

Case de marcat, 
Cântare electronice, 

cititoare coduri de bare, 
conectare case de marcat-PC

POS-URI

Tel: 0264-421506; 0729-072651; 

0722-357640; 0722-437444

Str Frunzișului, nr. 29, Cluj-Napoca,

Varianta Zorilor-Mănăștur

www.electrotac.ro

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

¤ Executăm la comandă, mobili-
er personalizat, din pal melami-
nat, cu montaj la domiciliu. Su-
naţi la tel. 0740-807646.

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO / MOTO

¤ Vând remorcă PADIȘ 500, func-
ţional, neîmnatriculat, preţ 1100 
RON, negociabil sau schimB cu 
1500 kg de cereale (mălai, gris, 
orz, ovăz). Merită văzută. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0741-100529. (3.7)

¤ Vând convenabil moped marca 
”Activ”, motor în patru timpi de 
50 cmc, patru viteze, ambreaj se-
miautomat, pornire la pedală și 
automatizată, sisteme de alarmă, 
dispozitiv antifurt, puţin folosit. 
Inf. la telefon 0723-064864. (5.7)

¤ VÂND Dacia 1410, an 1997, 
pentru programul RABLA, acte în 
regulă, preţ negociabil. Informa-
ţii și relaţii suplimentare la tele-
fon 0740-694047.

PIESE AUTO

¤ Vând 4 roţi auto, genţi oţel, 5 
găuri, anvelope de iarnă 205/55 
R16, cIrculate, preţ 500 RON. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0744-760726. (3.7)

ELECTRO

¤ Vând hotă electrică folosită, în 
stare bună de funcţionare. Preţ 
negociabil. Informaţii suplimenta-
re la tel. 0741-100529. (3.7)

¤ Vând cuptor electric nou, ru-
sesc, preţ 250 RON. Sunaţi la te-
lefon 0735-176040. (3.7)

UZ CASNIC

¤ Vând reșou mare, făcut la coman-
dă. la telefon 0735-176040. (3.7)

¤ Vând cazan pe lemne de 80 l, în 
stare bună. Informaţii suplimenta-
re la tel. 0741-028813. (3.7)

¤ Cumpăr calorifere vechi din fon-
tă. Informaţii suplimentare la tel. 
740-876853. (6.7)

¤ Vând aragaz ZANUSSI cu 4 
ochiuri, preţ negociabil. Informaţii 
la telefon 0744-660766. (6.7)

¤ Vând plită pentru sobă de bucă-
tărie, chiuvetă mască lemn, aragaz 
cu 3 ochiuri. Informaţii și relaţii la 
tel. 0723-435446. (6.7)

¤ Vând cuptor de preparat pâine, 
marca Philips, nou, ambalaj origi-
nal. Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la tel. 0745-569336. (6.7)

¤ Vând boiler pe lemne de 80-100 
l. Informaţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (6.7)

¤ Vând două sobe de teracotă, cu-
loare maro, una cu plită și ler, com-

plete, din cărămidă, demontate de 
un sobar. Informaţii și relaţii supli-
mentare la tel. 0752-093646.

¤ Vând vană fi bră de sticlă, albă, 
150x70cm, model cu bateria pe 
perete, stare perfectă de funcţio-
nare, preţ: 450 RON. Informaţii 
la tel. 0751-014413.

¤ Vând centrală termică pe gaz, 
Junkers de 24k, cu tiraj forţat, stare 
perfectă de funcţionare, vechime 7 
ani, preţ 1000 RON. Informaţii su-
plimentare la tel. 0741-278287.

¤ Vând aragaz Zanussi, 4 ochiuri 
+ cuptor – pe gaz, preţ 400 
RON. Pentru relaţii suplimentare 
sunaţi la tel. 0751-014413.

¤ Vând mașină de cusut marcă 
germană, în stare perfectă de func-
ţionare, preţ 1600 RON, negocia-
bil. Relaţii la tel. 0364-882575.

¤ Vând mașină de cusut marcă 
germană, în stare perfectă de func-
ţionare, preţ 1600 RON, negocia-
bil. Relaţii la tel. 0364-882575.

¤ La jumătate de preţ faţă de 
magazin! Vând vană din fi bră de 
sticlă, albă, 1,50 x 0,70 m, mo-
del cu bateria pe perete, foarte 
puţin folosită, stare perfectă, 
ideală pentru băi de dimensiuni 
mai mici, preţ 400 RON, puţin 
negociabil. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0741-278287.

MOBILIER

¤ Vând mobilă de sufragerie 
”Luxor”, masă extensibilă, 6 
scaune, vitrină, două servante, 
măsuţă de telefon și dulap cu 
două uși, totul la 2000 RON. 
Informaţii suplimenater la tel. 
0745-661261. (3.7)

¤ Vând dulap de bucătărie, masă 
extensibilă din mahon, oglindă 
rotundă de baie, candelabru, ma-
șină de scris. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0726-894512. (6.7)

¤ Vând ușă termopan aluminiu, 
fără toc. Informaţii suplimentare 
la tel. 0723-435446. (6.7)

¤ Vând masă extensibilă, dulap cu 
două uși, pat cu saltea. Informaţii 
și relaţii la tel. 0723-435446. (6.7)

¤ Cumpăr dulap de perete cu 
cheie, dim. aprox. 1 x 1,5 m. Aș-
tept telefoane la 0760 185659.

¤ Vând ușă + toc ușă, MDF culoare 
lemn natur, cu feronerie + chei, preţ 
300 RON, negociabil. Informaţii su-
plimentare la tel. 0741-278287.

¤ Vând canapea extensibilă, di-
mensiune 140 x 200 cm, compusă 
din 2 saltele tip Relaxa, cu spaţiu 
de depozitare, culoare bleumarin, 
cu 2 perne, stare foarte bună. Nu 
asigurăm transportul. Preţ 650 
ron, puţin negociabil. Relaţii supli-
mentare la tel. 0741-278287.

¤ Vând ușa de interior, culoare 
lemn natur, dimensiune 90 x 200 
cm, cu feronerie și chei, stare per-
fectă, foarte puţin folosită, rezul-
tată din reamenajări, preţ 300 
RON, puţin negociabil. Nu asigu-
răm transportul. Informaţii supli-
mentare la tel. 0741-278287.

¤ Vând ușa de interior, culoare 
lemn natur, dimensiune 90 x 200 
cm, cu feronerie și chei, stare per-
fectă, foarte puţin folosită, rezulta-
tă din reamenajări, preţ 300 RON, 
puţin negociabil. Nu asigurăm 
transportul. Informaţii suplimenta-
re la tel. 0741-278287.

MEDICALE

¤ Vând bicicletă medicinală no-
uă, preţ 300 RON. Informaţii la 
telefon 0735-176040. (3.7)

¤ Vând aparat german perfor-
mant pentru făcut bule în cadă, 
excelent pentru hidromasaj și hi-
droterapie. Inf. suplimentare la 
tel. 0723-064864. (6.7)

¤ Vând un dispozitiv metalic (de-
părtător) chirurgical din inox, 
nou, pentru operaţii pe abdo-
men deschis la om sau animale. 
Informaţii și relaţii suplimentare 
la tel. 0723-064864. (6.7)

CĂRŢI / REVISTE

¤ Vând urgent suplimentele apă-
rute în colecţii complete de la 
„Jurnalul Naţional”, după cum ur-
mează: 250 buc Ediţie de colecţie, 
240 buc Jurnalul Casei Tale, 302 
buc Bucătăria Mea, 258 buc Sănă-
tatea, 60 buc ZOOM și 50 buc di-
verse, credinţă, călătorii. Preţ ne-
gociabil. Informaţii suplimentare 
la tel. 0264-321720. (10.20)

ANIMALE

¤ Vând porci (soldani) între 
50-60 kg, pe ales, preţ 12 RON/
kg, din care 10 bucăţi sunt din ra-
sa Marele Alb. Informaţii supli-
mentare la tel. 0751-095924 sau 
0751-100529. (3.7)

DIVERSE

¤ Vând blană de damă și palton 
bărbătesc de piele, nou. Sunaţi la 
telefon 0264-541633. (3.7)

¤ Vând aparat de făcut kürtös 
kalács, pe curent 220 V, cu 6 ro-
le, aparatul este nou, marcă 
străină, preţ negociabil. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0741-100529. (3.7)

¤ Vând haină de blană nr. 46-48 
pentru femei, stare foarte bună, 
culoare alb cu bej, foarte puţin 
purtată, preţ 120 RON: Informaţii 
la telefon 0744-653097. (3.7)

¤ Vând materiale pentru croșe-
tat, reviste de modă și pentru 
croșetat , peţuri negociabile. 
Pentru informaţii sunaţi la tel. 
0735-176040. (3.7)

¤ Vând borcane de tot felul, dife-
rite dimensiuni. Aștept telefoane 
la 0735-176040. (3.7)

¤ Vând covor de perete și aparat 
de ras. Informaţii suplimentare 
la tel. 0726-894512. (6.7)

¤ Vând covor cu model tip me-
dalion (combinaţie de culori, 
bordo cu bej), dimensiune 2,05 
x 2,90 m, utilizat, preţ 250 RON. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0751-014413.

¤ Vând ţiglă din decopertare, 
model vechi, de Câmpia Turzii, 
preţ 0,40 lei/buc, negociabil. In-
formaţii la tel. 0758-137422.

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

¤ Vând 1500 kg de grâu din re-
colta 2016, în sat Boju. Informa-
ţii și relaţii suplimentare la tel. 
0753-771323.

DONAŢII

¤ Rog mult cine poate dona încălţă-
minte nr. 36, 40 și 41, să sune la tel. 
0759-101504. Mulţumesc! (5.7)



luni, 11 decembrie 2017 monitorulcj.ro 9

ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Tribuna partidelor 

parlamentare

12:30 Teleshopping

13:00 Aici, acum

14:00 Telejurnal

14:55 Vorbeste corect!

15:00 Maghiara de pe unu

16:00 Telejurnal

16:05 Maghiara de pe unu

16:55 Starea zilei

17:00 Telejurnal

17:30 Intrebari si raspunderi

18:30 Pulsul zilei

19:55 Starea zilei

20:00 Telejurnal

20:50 Sport

21:00 Romania 9

22:30 Starea natiei

23:30 Ora de stiri

ANTENA 1

13:00 Observator

14:00 Mama

16:00 Observator

17:00 Acces Direct

19:00 Observator

20:00 Poftiti pe la noi!

23:00 Xtra Night Show

PRO TV

13:00 Stirile Pro TV

14:00 Lectii de viata

15:00 La Maruta

17:00 Stirile Pro TV

18:00 Ce spun romanii

19:00 Stirile Pro TV

20:30 Las fi erbinti

21:30 Gospodar fara pereche

23:30 Stirile Pro TV

PRIMA TV

12:00 Teleshopping

13:00 Sanatate cu Stil

13:30 Teleshopping

14:00 Focus

14:30 Teleshopping

14:45 Camera de ras

15:30 Mama mea gateste 
mai bine

16:30 Focus

17:00 Pasiune Toscana

18:00 Focus 18

19:30 Mama mea gateste 
mai bine

20:30 Pachetul

22:30 Trasniti din NATO

23:15 Focus din inima 
Romaniei

23:45 Focus Magazin

KANAL D

12:00 Stirile Kanal D

13:00 Te vreau langa mine

15:00 Teo Show

16:30 Bravo, ai stil!

18:45 Stirea zilei

19:00 Stirile Kanal D

20:00 Mireasa din Istanbul

22:00 WOWbiz

23:30 Kosem

LOOK TV

12:30 Carti Plus

13:00 Tonik Show

14:00 Casa Poporului

15:30 Decembrie Live

17:30 Casa Poporului

19:00 FOTBAL LOOK

20:00 Fotbal Liga 1 Betano: 
FC Dinamo Bucuresti " FC 
Voluntari

22:00 FOTBAL LOOK

23:00 Big Boletus

Acesta este nu numai scopul esenþial 
al 
pe care îl luãm zi de zi faþã de clienþii 

Adresa: Bd. Muncii Nr. 16, Cluj-Napoca,
Tel 0264 415 262; 0722 424 000; 0732 127 114

0720 543 737; 0726 777 319

SecondTex angajează
vânzătoare

Locul Jobului: Cluj Napoca
Descrierea jobului
- servirea clienţilor
- manipularea casei de marcat
- aranjarea și punerea hainelor pe rafturi
- recepţionarea și gestionarea mărfi i
Ce cerem:
-responsabilitate
-sociabilitate
-cunoașterea modei
-experienţa în domeniul vânzării de haine
- angajăm și bărbaţi și femei
- vorbirea limbii maghiară
Ce oferim:
Salar atractiv
Zilnic 8 ore
Bonusuri de haine
Informaţii: nr Tel: 0748 228 553 şi info@secondtex.ro

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

Firma de curatenie One Way
isi mareste echipa!!

Cautam persoane 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 

realizarile 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!

ANUNŢ DE ANGAJARE

Cofetaria Saveur 
angajează

• Vânzătoare (lucrător comercial)
• Ambalator (cu carnet de șofer)

Se lucrează normă întreagă; se acordă 
salariul și bonusuri

Persoană de contact: Crișan Simona
Tel: 0729.728.387

• secretară
Se oferă salariu atractiv.

Telefon: 0724-379279,
email: pencofcristina@gmail.com

ANGAJEAZĂ

AVIZ DE MEDIU

TAMAS EMILIAN ANDREI, în calitate de titular anunţă 
publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare 
conform HG 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de 
mediu pentru ÎNTOCMIRE PUZ – INTRODUCERE TERENURI 
ÎN INTRAVILAN ŞI CONSTRUIRE LOCUINŢĂ, în localitatea 
Dej, str. Plopului, judeţul Cluj.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul 
APM Cluj începând din data de 7.12.2017, între orele 
9.00 – 14.00.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii până la data de 26.12.2017, la APM Cluj, str. 
Dorobanţilor, nr. 99, bloc 9B, cod 400609, tel 0264-410722 
fax 0264-412914, e-mail: reglementari@apmci.anpm.ro.

AVIZ DE MEDIU

PAPP EDUARD, în calitate de titular anunţă publicul 
interesat asupra declanșării etapei de încadrare conform 
HG 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu 
pentru PUZ – CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO SELF SERVICE, 
în localitatea Dej, str. 1 Mai, nr. 107, judeţul Cluj.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul 
APM Cluj începând din data de 7.12.2017, între orele 
9.00 – 14.00.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii până la data de 26.12.2017, la APM Cluj, str. 
Dorobanţilor, nr. 99, bloc 9B, cod 400609, tel 0264-410722 
fax 0264-412914, e-mail: reglementari@apmci.anpm.ro.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Primaria oraşului Huedin, organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post contractual în conformitate cu 
H.G.nr.286/2011, ,cu modifi cările și completările ulterioare, 
în cadrul instituţiei.

Denumirea postului – muncitor califi cat treapta I în 
cadrul Serviciului Amenajarea Teritoriului.Urbanism şi 
Protecţie Civilă, pe perioada nedeterminata.

Condiţii specifi ce de participare la concurs:
• Nivelul studiilor: studii medii/generale absolvite cu 

diploma de bacalaureat.
• Vechime: minim 9 ani
• deţinere certifi cat califi care de zidar,pietrar,tencuitor

Condiţii generale de participare:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre 

ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului 
Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului 

pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei 
medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile 
sanitare abilitate;

f) îndeplinește condiţiile de studii și, după caz, de vechime 
sau alte condiţii specifi ce potrivit cerinţelor postului scos la 
concurs;

g) nu a fost condamnată defi nitiv pentru săvârșirea unei 
infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra 
autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de 
corupţie sau a unei infracţiuni săvârșite cu intenţie, care ar 
face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia 
situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Data, ora și locul de desfășurare a concursului :
• 10.01.2018, ora 11,00 proba scrisă
• 12.01.2018, ora 11,00 proba interviu

Locul de desfășurare a concursului: – Sala de ședinţe a 
Primăriei Orașului Huedin.

Dosarele se depun până la data de 27.12.2017.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul 

comisiei de concurs și de soluţionare a contestaţiilor – Potra 
Mihaela-Anca, inspector, clasa I, grad profesional debutant în 
cadrul Compartimentului Resurse Umane și Relaţii cu Publicul.

Dosarele se primesc în cadrul Compartimentului Resurse 
Umane și Relaţii cu Publicul, telefon: 0264-351548, fax: 
0264-351564

e-mail: secretariat@primariahuedin.ro.



10 MAPAMOND monitorulcj.ro | luni, 11 decembrie 2017

PUBLICITATE

PUBLICITATE

PUBLICITATE

PUBLICITATE

PUBLICITATE

0729–15.86.00

www.batrom.ro Mii de persoane au partici-

pat, sâmbătă seara, la Tel 

Aviv, la un protest antico-

rupţie şi faţă de premierul 

Benjamin Netanyahu, care 

este anchetat pentru presu-

puse fapte de abuz de pute-

re, informează agenţia de 

ştiri Reuters.

Poliţia a estimat că la mani-

festaţie au participat aproxima-

tiv 10.000 de persoane.

Protestele, care au loc săptă-

mânal, au izbucnit în urma ini-

ţierii unor anchete de corupţie 

ce îl vizează pe premierul Ne-

tanyahu. Liderul israelian res-

pinge însă acuzaţiile.

Într-una dintre anchete, Ne-

tanyahu este suspectat că a pri-

mit ilegal cadouri de la oameni 

de afaceri, iar o altă anchetă în-

cearcă să stabilească dacă Ne-

tanyahu a încercat să încheie 

un acord secret cu proprietarul 

unui cotidian pentru o acoperi-

re favorabilă din partea acestei 

instituţii media.

Partidul Likud, formaţiunea 

de dreapta condusă de Netanya-

hu, a catalogat protestul drept 

o demonstraţie a activiştilor de 

stânga şi a îndemnat cetăţeni-

lor israelieni să-l susţină pe pre-

mier care luptă să apere Israe-

lul în faţa criticilor internaţiona-

le după decizia preşedintelui 

american Donald Trump de a 

recunoaşte Ierusalimul drept ca-

pitală a Israelului.

În cursul protestelor, partici-

panţii s-au declarat susţinători ai 

partidelor atât de dreapta, cât şi 

de stânga. Sâmbătă, unii protes-

tatari au afi şat mesaje ca: „Nici 

de stânga, nici de dreapta (ce-

rem) integritate”, sau „Ne-am 

săturat de (politicieni) corupţi”.

Mii de israelieni au manifestat la Tel Aviv împotriva corupţiei

Donald Trump (foto), afl at 

la aproape un an de man-

dat, redefi neşte funcţia de 

preşedinte al SUA, fi ind 

implicat permanent într-o 

luptă pentru a fi  luat în 

serios, afi rmă principalii 

consilieri şi prieteni, 

notând că, în contextul 

anchetelor, liderul ameri-

can a devenit surprinzător 

de fatalist, scrie NYT.

NYT: Stilul lui Donald Trump: 

Lupta permanentă pentru a-şi 

impune ideile. Uneori transmite 

mesaje prin Twitter din pat.

„Utilizând Twitter-ul ca sabia 

sa Excalibur, preşedintele Donald 

Trump îi abordează pe cei care 

exprimă dubii asupra capacităţi-

lor sale, înarmându-se şi cu in-

formaţii furnizate de televiziuni-

le americane, precum şi cu zeci 

de Coca Cola dietetice. Chiar da-

că Donald Trump încă depune 

eforturi pentru a reuşi să mode-

leze preşedinţia după voia lui, se 

luptă pentru a obţine măcar o re-

miză”, comentează editorialiştii 

Maggie Haberman, Glenn Thrush 

şi Peter Baker, într-un articol pu-

blicat în cotidianul The New York 

Times sub titlul „Modul lui Trump: 

Lupta permanentă a preşedinte-

lui SUA pentru autoconservare”.

„În fi ecare dimineaţă, la ora 

5.30, preşedintele Trump se tre-

zeşte şi deschide televizorul în 

dormitorul de la Casa Albă. Se 

uită puţin la ştirile CNN, trece 

la emisiunea Fox & Prietenii pen-

tru relaxare şi idei de mesaje, 

iar uneori urmăreşte emisiunea 

de dimineaţă de la MSNBC de-

oarece, cred prietenii, îi oferă 

energie pentru toată ziua. Plin 

de energie ori înfuriat, uneori o 

combinaţie a acestor stări, Do-

nald Trump îşi deschide iPho-

ne-ul. Uneori transmite mesaje 

prin Twitter din pat, spun con-

silierii”, observă NYT.

„Aproape de fi nalul primului 

an de mandat, Donald Trump 

redefi neşte ceea ce înseamnă a 

fi  preşedinte al SUA. Percepe cea 

mai înaltă funcţie în modul în 

care a procedat în noaptea în ca-

re a obţinut victoria uimitoare 

împotriva lui Hillary Clinton – 

drept un preţ pentru care trebu-

ie să lupte pentru a-l proteja în 

orice moment, iar Twitter-ul es-

te sabia sa Excalibur. În pofi da 

registrului discursiv puternic, Do-

nald Trump se consideră mai pu-

ţin un titan care exercită domi-

naţie pe scena mondială decât 

un om contestat pentru că a ve-

nit din afara sistemului, implicat 

acum într-o luptă pentru a fi  lu-

at în serios, potrivit interviurilor 

cu 60 de consilieri, asociaţi, pri-

eteni şi membri ai Congresului. 

Pentru alţi preşedinţi, fi ecare zi 

constituie un test privind modul 

de conducere a întregii ţări, nu 

doar a unei facţiuni, pentru ajun-

gerea la un echilibru între inte-

rese afl ate în competiţie. Pentru 

Donald Trump, fi ecare zi este o 

luptă oră de oră pentru autocon-

servare. Donald Trump încă lup-

tă pentru a demonstra victoria 

în scrutinul din 2016, convins că 

investigaţia procurorului special 

Robert Mueller privind ingerin-

ţele Rusiei reprezintă un com-

plot pentru a fi  lipsit de legitimi-

tate”, subliniază NYT.

„Donald Trump simte că 

există un efort pentru submi-

narea victoriei sale, conside-

ră nefondate acuzaţiile privind 

colaborarea cu Rusia. Proble-

ma cu care se va confrunta es-

te că există o diferenţă între a 

candida pentru funcţia de pre-

şedinte şi a fi  preşedinte. Tre-

buie să găseşti o poziţie de 

echilibru între a fi  un luptăror 

şi a fi  preşedinte”, afi rmă se-

natorul republican Lindsey 

Graham.

Donald Trump, în vârstă de 

71 de ani, nu se va schimba ni-

ciodată, apreciază Jared Kush-

ner, ginerele şi principalul con-

silier al preşedintelui, sublini-

ind că actualul lider de la Ca-

sa Albă va modela, cu orice 

risc, preşedinţia după voinţa 

sa. „Însă, până acum, ideea s-a 

dovedit doar pe jumătate ade-

vărată, Donald Trump strădu-

indu-se pentru a obţine măcar 

o remiză”, notează NYT.

NYT: Stilul lui Donald Trump
Lupta permanentă pentru a-şi impune ideile; încearcă să modeleze 
preşedinţia după voia lui.

La aproape un an de mandat, Donald Trump redefi neşte funcţia de preşedinte al Statelor Unite ale Americii, 
fi ind implicat permanent într-o luptă pentru a fi  luat în serios



luni, 11 decembrie 2017 sport.monitorulcj.ro 11

Scorurile pe sferturi au 

fost: 23-24, 22-16, 20-17, 

23-18.

Jocul dintre cele două for-

maţii a fost extrem de echi-

librat în primul sfert. În par-

tea a doua, Calnicenco a 

dus-o pe U-BT pentru prima 

oară în avantaj. Însă din ca-

uza greşelilor de sub panou, 

formaţia clujeană a avut de 

suferit, iar Steaua a profitat 

şi şi-a trecut în cont sfertul. 

Cu Drungilas ieşit acciden-

tat la finalul sfertului al trei-

lea, U-Banca Transilvania a 

continuat să sufere la recu-

perare, mai ales că nici pro-

centajele aruncărilor nu au 

fost grozave.

„Steaua şi-a dorit 
victoria mai mult ca noi”

Antrenorul echipei, Mi-

hai Silvăşan a declarat du-

pă meci: „Am pierdut un 

meci în care am jucat prost, 

am avut ca adversar o echi-

pă bună, care şi-a dorit vic-

toria mai mult decât noi, 

asta s-a văzut din nivelul 

de combativitate. La pau-

ză, aveau cu 12 recuperări 

mai mult decât noi, rapor-

tul celor ofensive fiind 8-2, 

ceea ce spune foarte mul-

te, intensitatea noastră nu 

a fost cea care trebuie şi lu-

mea ne taxează. Nu trebu-

ie să credem că e suficient 

să intrăm pe teren şi să fim 

învingători dinainte, trebu-

ie să ne luptăm pentru fie-

care victorie, căci toată lu-

mea vrea să ne învingă şi 

vor juca 150% împotriva 

noastră de fiecare dată. Nu 

putem invoca oboseala ca 

si scuză, e un ritm cu care 

suntem obişnuiţi, noi ni 

l-am ales.”

„Am dovedit că putem 
să jucăm cu ei”

„Cred că am vrut să arătăm 

că putem să luptăm. Am avut 

câteva probleme de sănătate, 

dar sunt foarte mândru. Cred 

că recuperările au arătat atitu-

dinea pe care am avut-o, i-am 

„omorât” la recuperări. Deşi 

am avut 21 de mingi pierdute, 

încă am controlat jocul. Sunt 

mulţi jucători care au fost se-

zonul trecut. Am început să 

vorbim că a fost 0-8 anul tre-

cut, că este un meci mare, un 

test important pentru noi. Au 

fost motivaţi, au vrut această 

victorie. În sezonul trecut, chiar 

şi în perioada mea, am fost la 

un coş distanţă să câştigăm cu 

Clujul în 2, 3 meciuri. Ne-am 

dovedit nouă că putem să ju-

căm cu ei şi să câştigăm. Este 

foarte, foarte important pen-

tru încrederea în sine”, ne-a 

declarat Jukka Toijala.

Dragan Zekovic, cu 27 punc-

te, 6 recuperări, a fost cel mai 

bun om al vicecampioanei, dar 

o evoluţie excelentă a avut şi 

Brandon Taylor, cu 21 p, 4 rec, 

9 pase decisive.

De la oaspeţi s-au remar-

cat Lasannah Kromah, 18 p, 

Giordan Watson, 15 p, şi Nan-

dor Kuti, 14 p, 3 rec, 5 pd.

U-Banca Transilvania, al doilea eşec
U-BT a suferit a doua înfrângere din campionat, împotriva echipei CSM Steaua EximBank Bucureşti, scor final 89-75.

U-BT a suferit a doua înfrângere din campionat, împotriva echipei CSM Steaua EximBank Bucureşti

1. U-Banca Transilvania 14 puncte

2. CSU Sibiu 13 puncte

3. BCMU FC Argeș Pitești 13 puncte

4. Steaua CSM EximBank 13 puncte

5. BC SCM Timișoara 12 puncte

6. Phoenix Galați 12 puncte

7. SCM U Craiova 12 puncte

8. CSM CSU Oradea 11 puncte

9. BC Mureș 8 puncte

10. BC Timba Timișoara 7 puncte

11. CS Politehnica Iași 7 puncte

12. Dinamo București 7 puncte 

Clasament:

MIHAI SILVĂȘAN | 
antrenor

 „Am pierdut un meci 
în care am jucat 
prost, am avut ca 
adversar o echipă 
bună, care și-a dorit 
victoria mai mult 
decât noi, asta s-a 
văzut din nivelul de 
combativitate. La 
pauză, aveau cu 12 
recuperări mai mult 
decât noi, raportul 
celor ofensive fiind 
8-2, ceea ce spune 
foarte multe, 
intensitatea noastră 
nu a fost cea care 
trebuie și lumea ne 
taxează. “

Fostul tenisman Ilie Năstase 

a declarat, sâmbătă seara, 

că Simonei Halep îi va fi  

greu să se menţină pe locul 

1 în clasamentul WTA 

deoarece toate celelalte 

jucătoare din circuit vor 

dori să o învingă.

„Simona Halep este numă-

rul 1 mondial şi sperăm să stea 

cât mai mult acolo. Eu i-am spus 

că o să-i fi e greu, pentru că toa-

te vor dori să o bată pe ea. Tre-

buie să fi e atentă la fi ecare meci. 

Înseamnă mult că avem 6 fete 

pe tablou la Australian Open. 

Păcat că nu avem şi la băieţi. 

Hai, nu şase, dar măcar 3 era 

bine să avem. E un ciclu, îna-

inte aveam la băieţi, acum avem 

la fete. Sperăm să avem la un 

moment dat şi la fete şi la bă-

ieţi în acelaşi timp. A fost un an 

bun totuşi pentru tenisul româ-

nesc, dar din păcate, noi, la fe-

deraţie ne certăm. Ce-o să fa-

cem când nu vom mai avea un 

sportiv numărul 1 mondial?”, a 

mai mărturisit Năstase.

Întrebat dacă Serena Willi-

ams va putea reveni la forma 

de dinaintea naşterii, Năstase a 

răspuns: „Nu ştiu cât de mult 

îşi doreşte ea. E greu la vârsta 

asta, dar tenisul îl are, depinde 

de ea”. Ilie Năstase a participat, 

sâmbătă seara, la Gala Tenisu-

lui Românesc în cadrul căreia 

Simona Halep, numărul 1 în cla-

samentul mondial, a fost de-

semnată cea mai bună jucătoa-

re din România în anul 2017. 

Năstase: Simonei Halep 
o să-i fie greu pe locul 1, 
toate vor dori să o învingă 

ILIE NĂSTASE | fost tenismen

 „Simona Halep este numărul 1 mondial și 
sperăm să stea cât mai mult acolo. Eu i-am spus 
că o să-i fi e greu, pentru că toate vor dori să o 
bată pe ea. Trebuie să fi e atentă la fi ecare meci. 
Înseamnă mult că avem 6 fete pe tablou la 
Australian Open. Păcat că nu avem și la băieți. 
Hai, nu șase, dar măcar 3 era bine să avem. E un 
ciclu, înainte aveam la băieți, acum avem la fete. 
Sperăm să avem la un moment dat și la fete și la 
băieți în același timp. A fost un an bun totuși 
pentru tenisul românesc, dar din păcate, noi, la 
federație ne certăm. Ce-o să facem când nu vom 
mai avea un sportiv numărul 1 mondial?“
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M. Copil : „Anul viitor 
am un ţel mare, vreau 
să intru în top 50 ATP”

Jucătorul de tenis Marius Copil, 
care a urcat în 2017 în top 100 
ATP, a declarat, sâmbătă seara, 
că anul viitor are un obiectiv 
mai îndrăzneţ, acela de a intra 
în primii 50 de jucători ai lumii. 
"În proporţie de 90% pot spu-
ne că sunt mulţumit de anul 
acesta. Mi-aș fi  dorit să termin 
anul pe 74, dar nu pot să fi u 
supărat că am intrat în primii 
100 de jucători. Am avut mai 
mult constanţă anul acesta. Am 
început pe 220 în lume și am 
ajuns până pe 74 la un mo-
ment dat. Mă simt din ce în ce 
mai bine, anul viitor am un ţel 
mult mai mare, vreau să intru 
în top 50.” a spus Copil, în pre-
zent pe locul 93 mondial.

Pe scurt

PUBLICITATE

CONCURS

Taloanele se depun până în data de 15.12.2017 la sediul Monitorul de Cluj sau la centrele de mica publicitate.
Câștigătorii vor fi  extrași folosind random.org dintre participanţii care au răspuns corect la întrebare 
și vor fi  anunţaţi în data de 18.12.2017.

CONCURS
Câștigă una dintre cele 10 casete cadou

Răspunde la întrebarea:

Cui ai oferi această casetă cadou, de Crăciun? 

Răspuns:..........................................................

Nume/Prenume: ..........................................................

Adresă/Tel.: ...................................................................

vârstă: .......... profesie: ...................................................

Adunarea Generală 

Extraordinară a LPF a decis 

introducerea tehnologiei, 

care va fi  utilizată încă din 

play-off-ul acestui sezon. 

Cluburile au votat în unani-

mitate pentru introducerea 

acestei tehnologii. 

Preşedintele clubului CFR 

Cluj, Iuliu Mureşan, a decla-

rat, miercuri, că este de acord 

cu introducerea arbitrajului 

video în Liga 1 şi a precizat 

că gruparea ardeleană este 

dispusă să plătească o parte 

importantă din suma totală 

necesară implementării siste-

mului VAR.

„Cred că e o iniţiativă bună. 

Am citit că şi în Spania se va im-

plementa. În Italia am văzut că 

arbitrii şi-au schimbat decizia cu 

ajutorul probei video. Nu ştiu ci-

ne s-a abţinut de la implemen-

tarea probei video (n.r. – în Li-

ga 1). Noi, CFR, am fi  dispuşi să 

suportăm o parte importantă din 

suma totală. Dar cred că restul 

cluburilor vor vota proba video, 

chiar dacă se vor lua bani din 

drepturile TV. Dacă s-ar lua a-

ceastă decizie, aş fi  foarte mul-

ţumit. S-ar corecta câteva deci-

zii în fi ecare etapă. N-ar mai exis-

ta poveşti, suspiciuni sau acu-

ze”, a spus Mureşan.

Mureşan, de acord cu implementarea arbitrajului 
video: Noi am fi dispuşi să suportăm o sumă

Raluca SAS
spor@monitorulcj.ro

Unicul gol al meciului a 

fost marcat de Vinicius, în 

minutul 45+1, din pasa 

lui Ciprian Deac.

Tehnicianul formaţiei CFR 

Cluj, Dan Petrescu, a mărtu-

risit după meci: „Acesta era 

obiectivul meu, să ajungem 

în playoff. Victoria mă bucu-

ră foarte mult pentru că era 

ultimul meci pe propriul te-

ren în 2017 şi era păcat să nu-l 

câştigăm. Am avut şi un joc 

consistent, am avut 7-8 oca-

zii. Am marcat un gol din fa-

za fi xa şi mă bucur foarte mult 

pentru că le-am zis la pregă-

tirea meciului că simt că par-

tida va fi  decisă astfel. Păcat 

că nu am mai marcat, dar to-

tuşi pentru Poli Timişoara a 

fost unul dintre cele mai bu-

ne meciuri din acest sezon. 

Îmi doresc ca echipa să arate 

aşa mereu, sunt sigur că va fi  

mai greu în noul an. Am ve-

nit în iulie, trebuia să aducem 

jucători, să închegăm o echi-

pă. Acum s-a închegat, cred 

că este al 4-lea meci la rând 

cu acelaşi 11, la început nu se 

putea pentru că nici nu îi prea 

cunoşteam.”

Petrescu nu este de acord 

cu înjumătăţirea punctelor 

în play-off. „Nu mi se pare 

fair-play să faci nişte punc-

te şi cineva să ţi le ia. La 

noi în playoff se întâmplă 

ceva unic în fotbalul mon-

dial. Probabil dacă aş fi fost 

pe altă poziţie, aş fi spus 

altceva, dar nu cred. Ne dez-

avantajează clar acest regu-

lament”, a spus Petrescu du-

pă victoria cu ACS Poli Ti-

mişoara, scor 1-0”, a măr-

turisit antrenorul.

Tehnicianul celor de la 

CFR Cluj a comentat şi in-

troducerea arbitrajului vi-

deo în Liga 1 din sezonul 

următor.

„Mi-a plăcut declaraţia 

lui Balaj, care a fost un ma-

re arbitru. Sunt de părerea 

lui că arbitrajul video va 

ajuta foarte mult fotbalul. 

Vor mai fi faze, dar mai pu-

ţine. Am văzut în Germania 

şi Italia că s-au luat decizii 

bune după arbitrajul video”, 

crede Dan Petrescu.

Până la pauza de iarnă, 

CFR Cluj mai are de disputat 

un meci cu CS ”U” Craiova, 

în deplasare.

În clasament, liderul CFR 

Cluj a acumulat 49 de punc-

te şi s-a distanţat la opt punc-

te de FCSB, ocupanta locului 

secund. ACS Poli Timişoara 

se afl ă pe poziţia a noua, cu 

25 de puncte.

CFR Cluj încheie anul pe primul loc
CFR Cluj a învins, sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa ACS Poli Timişoara, 
în etapa a 21-a din Liga 1. CFR este pe primul loc în clasament, cu 49 de puncte.

CFR este pe primul loc în clasament, cu 49 de puncte

DAN PETRESCU | Tehnicianul formației CFR Cluj

 „Acesta era obiectivul meu, să ajungem în playoff. Victoria mă bucură foarte 
mult pentru că era ultimul meci pe propriul teren în 2017 și era păcat să nu-l 
câștigăm. Am avut și un joc consistent, am avut 7-8 ocazii. Am marcat un gol 
din faza fi xa și mă bucur foarte mult pentru că le-am zis la pregătirea meciului 
că simt că partida va fi  decisă astfel. Păcat că nu am mai marcat, dar totuși 
pentru Poli Timișoara a fost unul dintre cele mai bune meciuri din acest sezon.“
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