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România, participare record la Festivalul Internațional de Film de la Berlin
Numeroase producţii româ-

neşti au fost selectate în aproa-
pe toate secţiunile importante 
ale celei de a 68-a ediţii a Fes-
tivalului Internaţional de Film 
de la Berlin, regizorul Călin Pe-
ter Netzer fi ind ales membru 
al juriului care va desemna 
câştigătorul premiului pentru 
cel mai bun fi lm de debut.

România participă în Com-
petiţie, secţiunea principală 
a festivalului, cu lungmetra-

jul „Nu mă atinge-mă”/ „To-
uch me not”, filmul de debut 
al regizoarei Adina Pintilie.  

În cadrul acestei secţiuni 
vor fi proiectate 24 de filme, 
dintre care 19 vor concura 
pentru Ursul de Aur şi Urşii 
de Argint, celelalte 5 rulând 
în afara competiţiei.

Un alt debut în lungmetraj, 
filmul „Lemonade”/ „Luna de 
miere„, în regia Ioanei Urica-
ru, a fost selectat în secţiunea 

Panorama. Filmul spune po-
vestea Marei, o mamă celiba-
tară în vârstă de 30 de ani, 
aflată în Statele Unite pentru 
o slujbă temporară ca asistent 
medical, care se căsătoreşte 
cu americanul Daniel. Când 
începe demersurile pentru a 
obţine permisul de şedere, 
Mara îşi dă seama că Ameri-
ca reală nu seamănă cu cea 
din visurile ei. Documentarul 
regizorului Corneliu Porum-

boiu, „Fotbal infinit”/ „Infini-
te Football”, a fost selectat în-
tre cele 44 de filme din cadrul 
secţiunii Forum, în timp ce la 
secţiunea Generation Kplus, 
din care fac parte filme de 
lung şi scurtmetraj dedicate 
copiilor şi tinerilor, au fost se-
lectate două producţii româ-
neşti: „De Natura” (r. Lucile 
Hadzihalilovic) şi „Trois reves 
de jeneusse” (r. Valerie Mre-
jen şi Bertrand Schefer).

Arheologia clujeană. 
O privire din culise
6 februarie la ora 9:00 – 17:00
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei

Lacul Lebedelor
16 februarie la ora 18:30 – 21:30
Opera Nationala Romana 
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Pasiunea și speranța care 
au rămas printre gunoaie

Criză de medici în spitalele 
din Cluj-Napoca

Aeroportul, profit cât 
șase societăți la un loc

Alex Fechete a locuit la Pata Rât  și a vrut să 
producă o schimbare. Așa a ajuns să ajute 
câțiva copiii să iubească sportul.  Pagina 6

Unitatea de Primiri Urgenţe din Cluj ar avea 
nevoie de 10 medici de urgenţă pentru 
completarea posturilor.  Pagina 5

Societățile și regiile din subordinea 
Consiliului Județean nu fac, cumulat, profitul 
Aeroportului Internațional Cluj.  Pagina 4
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Tel 0264-414076
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca

Otrăvirea de la Pata Rât 
nu s-a oprit niciodată 

Autostrada Sebeș-Turda NU SE DESCHIDE TRAFICULUI rutier!
Compania de Drumuri spune că inspecţia în vederea recepţiei pe lotul 4 Sebeş-Turda ar putea fi făcută abia în 
martie. Circulaţia pe lotul 4 depinde de recepţia lotului 3.  Pagina 3

După toate promisiunile 
bombastice urmate de 
tăcerile lui Alin Tișe, stația 
stă în noroiul de la Pata Rât 
degeaba, iar din toamnă 
au mai curs cel puțin 
10.000 mc de levigat 
pe râurile Zăpodie 
și Someș.  Pagina 3
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Unde mergem în weekend?
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Expozitia de fotografi e 
STRADA, de Petru Dimoff 
16 februarie la ora 9:00 – 
17:00
Centrul de Cultură Urbană – 
Turnul Croitorilor, Asociatia 
Culturala Ciorchin si Petru Dimoff 
prezinta publicului iubitor de foto-
grafi e o noua expozitie fotosoci-
al-documentar.

SlanăFest 2018. 
Cluj-Napoca. Expo 
Transilvania
16 februarie la ora 
9:00 – 21:00
Evenimentul este conceput pen-
tru a aduce un omagiu acestui 
aliment de bază a ţăranilor din 
Transilvania

Arheologia clujeană. 
O privire din culise
16 februarie la ora 
10:00 – 16:00
Arheologia clujeană. O privire 
din culise Expoziţie temporară 
Locaţie: Muzeul Naţional de 
Istorie a Transilvaniei, str. 
Constantin Daicoviciu nr. 2, et. 
II, Cluj-Napoca Vernisaj

WeddFest 2018 – 
Târg de nuntă
16 februarie la ora 
12:00 – 19:00
Furnizori din toată Transilvania, 
prezenţi la WeddFest 2018! 
Viitorii miri sunt aşteptaţi 
la WeddFest 2018

Uniti pentru Eric
16 februarie la ora 
16:30 – 18:30
#unitipentrueric Un înger de 
numai 4 ani se luptă cu o boală 
necruţătoare La doar 4 ani, Eric 
Fulop a schimbat mingea de 
fotbal şi jucăriile cu perfuziile şi 
citostaticele.

SADDO | Sketchy
16 februarie la ora 
18:00 – 21:00
Expoziţia (parte din Edge 
Design Talks) constă într-o se-
lecţie de schiţe pentru ilustraţii, 
picturi, murale, toate adunate 
de-a lungul ultimilor cinci ani.

Lacul Lebedelor
16 februarie la ora 18:30 – 
21:30
Opera Nationala Romana 
Cluj-Napoca, Piaţa Ştefan cel 
Mare, Nr. 2-4
Cluj-Napoca, 400081 RO
LACUL LEBEDELOR PIOTR ILICI 
CEAIKOVSKI DISTRIBUŢIE FLAVIU 
MOGOŞAN – Dirijor VASILE 
SOLOMON – Regia şi 
Coregrafi a, adaptare după Lev 
Ivanov MIHAI VĂLU...

Filarmonica de Stat ”Transilvania“ invită cluje-
nii vineri, 16 februarie, la două evenimente.
De la ora 18.15 va avea loc lansarea cărţii 
”File din istoria Filarmonicii Transilvania 
din Cluj (1955-1989)“, semnată de Simona 
şi Mihaela Spiridon, iar în continuare, de la 
ora 19.00 va avea loc concertul simfonic di-
rijat de Mika Eichenholz şi avându-l ca invi-
tat pe tânărul pianist Daniel Petrică 
Ciobanu, care va interpreta alături de 
Orchestra Filarmonicii de Stat 
”Transilvania“ un program eclectic, care îm-
bină tradiţionalismul lui Prokofiev, cu rit-
murile de jazz ale lui Gershwin şi cu muzica 
naţională a lui Antonin Dvorak. 
Evenimentele vor avea loc la sala 
Auditorium Maximum a Colegiului 
Academic.
Concertul pentru pian nr. 1, în Re bemol 
major, op 10 , scris în 1911/1912 de 
Serghei Prokofiev pe când acesta era stu-
dent, s-a bucurat în epocă de un succes ful-
minant, care i-a construit compozitorului 
faima de enfant terrible. Chiar dacă lucra-
rea a fost considerată ciudată şi a primit şi 
reacţii negative din partea criticilor vremii, 
Prokofiev a cântat Concertul pentru pian şi 
la absolvirea Conservatorului, ocazie cu ca-
re a primit Premiul Rubinstein, ce includea 
şi un pian mare de concert.
Rhapsody in Blue, compusă în 1924 de 
George Gershwin ne duce în cu totul alt re-
gistru muzical. La 25 de ani, George 
Gershwin era deja foarte cunoscut pe 
Broadway pentru musical-urile sale impre-
sionante, complexe ritmic şi melodic şi pu-
ternic influenţate de jazz. Lucrarea are o po-
veste foarte interesantă. Paul Whiteman – 
supranumit de presă „Regele jazz-ului“, 
compozitor, dirijor şi director de orchestră 
– l-a provocat în mod deschis pe Gershwin, 
anunţând în presa vremii că Gershwin lucra 
la un nou ”concert de jazz“ ce urma să fie 
interpretat de Orchestra Whiteman la 
Aeolian Hall pe 12 februarie 1924, ca să 
contracareze planurile bruşte ale unui rival. 
În ciuda protestelor lui Gershwin, concertul 
nu s-a anulat şi, în cele din urmă, compozi-
torul a acceptat provocarea şi a creat una 
dintre cele mai importante capodopere scri-

se vreodată de un american.
De la jazz trecem spre altceva şi încheiem 
cu muzica naţională caracteristică secolului 
al XIX-lea, şi anume cu Simfonia nr. 7, în re 
minor, op. 70, compusă de cehul Antonín 
Dvorák între 1884-1885. Această lucrare fa-
ce parte dintr-o serie de nouă simfonii, dar 
care nu apăruseră cronologic. A fost scrisă 
în doar trei luni, însă schiţele sale sunt do-
vada unei munci asidue.
Dirijorul Mika Eichenholz (foto stânga) şi-a 
început cariera muzicală la Royal University 
College of Music din Stockholm, la speciali-
zarea clarinet. A debutat în calitate de diri-
jor alături de Orchestra Filarmonicii Regale 
din Stockholm, în anul 1989. În acelaşi an, 
a cîştigat prima sa distincţie în această pos-
tură – Premiul I la Concursul Naţional de 
Dirijat din Suedia. Din acel moment, Mika 
Eichenholz a cucerit scenele europene fiind, 
de asemenea, invitat să dirijeze orchestre 
din America de Sud şi Africa de Sud. Mika 
Eichenholz este cunoscut şi ca dirijor de 
operă şi balet. Până în prezent a dirijat lu-
crări de la binecunoscutele capodopere ale 
secolelor XVIII-XIX de Wolfgang Amadeus 
Mozart, Georges Bizet, Giacomo Puccini, 
Giuseppe Verdi, Richard Strauss, Richard 
Wagner, pînă la importante creaţii ale seco-
lului al XX-lea, de Dmitri Şostakovici sau 
Astor Piazzola.
Daniel Petrică Ciobanu (foto dreapta) 
a intrat în atenţia lumii muzicale internaţi-
onale odată cu câştigarea Premiului II şi a 
Premiului Publicului la ediţia din 2017 a 
Concursului Internaţional „Arthur 
Rubinstein“ de la Tel Aviv. Pianistul a mai 
fost distins anterior numeroase premii in-
ternaţionale. Daniel Petrică Ciobanu a în-
ceput studiul pianului în oraşul său natal, 
Piatra Neamţ, cu Magdolna Cosma, Delia 
Bălan şi Iulian Arcadi Trofin. A beneficiat 
de bursa „Constantin Silvestri“, care i-a 
permis să studieze la Stewart’s Melville 
College din Edinburgh. Din 2010 s-a înscris 
la Conservatorul Regal al Scoţiei. Un an 
mai târziu, a făcut parte dintr-o orchestră 
de 100 de piane care a susţinut un concert 
la Royal Festival Hall, la care a participat 
şi Lang.

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

DE-A LUNGUL ISTORIEI

3 octombrie
1739: Tratatul de la Nissa 
semnat între Imperiul Otoman 
și Rusia duce la sfârșitul războ-
iului ruso-turc 1736–1739.
1908: Ziarul „Pravda” este 
fondat de Lev Troţki, Adolph 
Joffe, Matvei Skobelev și alţi 
ruși exilaţi la Viena.

4 octombrie
1582: Papa Grigore al XIII-lea 
aplică Calendarul gregorian în 
Italia, Polonia, Portugalia și 
Spania; 4 octombrie a acestui 
an devine 15 octombrie.
1853: Începe războiul Crimeii 
(1853–1856). Ţările Române 
devin teatru de ocupaţie și 
confruntări militare.

1957: Sputnik 1, primul sate-
lit artifi cial al Pământului, a 
fost lansat pe orbită de o ra-
chetă R-7 Semiorka de la cos-
modromul Baikonur din RSS 
Kazahă, URSS.

5 octombrie
1905: Wilbur Wright realizează 
cu avionul Wright Flyer III un 
zbor de peste 38,6 km în 39,5 
minute, până acum cel mai lung 
zbor cu un avion alimentat.
2000: Regimul autoritar al lui 
Slobodan Milošević în 
Republica Federală Iugoslavia 
a luat sfârșit prin demisia 
acestuia în urma demonstra-
ţiilor de pe străzile 
Belgradului.

Jazz și muzică națională la Filarmonica Transilvania
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Compania de Drumuri 
spune că inspecţia în 
vederea recepţiei pe lotul 
4 Sebeş-Turda ar putea fi  
făcută abia în martie. 
Circulaţia pe lotul 4 depin-
de de recepţia lotului 3.

Inspecţia în vederea recep-
ţiei pe lotul 4 al autostrăzii 
Sebeş – Turda ar putea fi  fă-
cută abia în martie, pentru că 
acolo nu s-au terminat lucră-
rile, însă, chiar dacă acest 
tronson va fi  recepţionat, nu 
se va putea deschide circula-
ţia în zonă până când nu va 
fi  fi nalizat şi lotul 3, pentru 
că lotul 4 are descărcarea prin 
lotul 3, a declarat, joi, purtă-
torul de cuvânt al Companiei 
Naţionale de Administrare a 
Infrastructurii Rutiere (CNA-
IR), Alin Şerbănescu.

„Inspecţia în vederea re-
cepţiei pe lotul 4 Sebeş – Tur-
da ar putea fi  făcută abia în 
martie, pentru că acolo nu 

s-au terminat lucrările. Mai 
au de lucrat la taluze, la şan-
ţuri, la garduri şi la alte ele-
mente de siguranţă pe care 
trebuie să le monteze, care 
sunt elemente supuse recep-
ţiei. Însuşi consultantul, în 
discuţiile cu noi, a recoman-
dat să nu facem pe 15 februa-
rie (inspecţia – n. r.), pentru 
că nu sunt gata lucrările şi, 
ca atare, noi estimăm că în 
luna martie se va putea con-
stitui comisia de inspecţie în 
vederea recepţiei. Discutăm 
în continuare cu antrepreno-
rul şi cu consultantul, pentru 
a vedea care este evoluţia şi 
să stabilim când se va face a-
ceastă comisie în vederea re-
cepţiei. Nu ştiu de unde a a-
părut termenul de 15 februa-
rie pentru recepţia lotului 4 
deoarece niciodată recepţiile 
nu se fac până când nu se ter-
mină lucrările şi, ca atare, pen-
tru această dată nu era pro-

gramată nicio recepţie. Nu a 
existat niciodată un anunţ ofi -
cial al CNAIR privind recep-
ţia pe 15 februarie a lotului 
respectiv”, a explicat Şerbă-
nescu.

Inaugurarea Lotului 3, 
la “Paştele Cailor”

Antreprenorul lotului 3 pe 
care s-au descoperit necon-
formităţi este Tirrrena Scavi, 
companie care are 90 de zile 
la dispoziţie (de la inspecţia 
pe lot, în ianuarie – n. r.) să 
le corecteze, a precizat pur-
tătorul de cuvânt al compa-
niei de drumuri. Potrivit aces-
tuia, termenul până la care 
Tirrena Scavi ar trebui să re-
medieze neconformităţile pe 
lotul 3 este luna aprilie.

„Noi am fost în ianuarie în 
inspecţie, deci 90 de zile în-
seamnă aprilie, la care se adau-
gă perioada în care vremea 
nu a permis să se intre în am-

plasament şi să se facă lucrări. 
Practic, circulaţia în zonă de-
pinde de modul în care Tirre-
na Scavi înţelege să corecte-
ze neconformităţile constata-
te cu ocazia recepţiei. Dacă 
nu le corectează şi dacă nu 
putem face recepţia (pe lotul 
3 – n. r.) blocăm, practic, do-
uă loturi pe care s-ar putea 
circula. Lungimea celor două 
loturi este de circa 27 de ki-
lometri”, a precizat acesta.

În urma constatărilor făcu-
te, comisia de recepţie a de-
cis suspendarea procesului de 
recepţie la terminarea lucră-
rilor, stabilind, împreună cu 
executantul, un termen de re-
mediere de 90 zile. În funcţie 
de condiţiile meteorologice 
acest termen poate fi  prelun-
git la cererea antreprenorului.

Nereguli cu duiumul

Astfel, în urma inspecţiei 
efectuate în data de 9 ianua-

rie au fost identifi cate nume-
roase zone cu defi cienţe de 
planeitate şi rugozitate, pen-
tru care raportul prezintă un 
califi cativ „Inadmisibil”, refe-
ritor la recoltarea de carote la 
o suprafaţă de 20.000 mp în 
vederea stabilirii grosimii stra-
turilor rutiere şi nerespecta-
rea prevederilor Proiectului 
Tehnic privind calea pe pod. 

De asemenea, pe anumite sec-
toare, asigurarea scurgerii ape-
lor prezintă neconformităţi.

Totodată, s-a constatat exis-
tenţa unor panouri de semna-
lizare de dimensiuni mari ca-
re sunt parţial obturate de pa-
rapete/panouri fonoabsorban-
te, în timp ce la structura de 
la km 45+600 există defecte 
la suprafaţa betoanelor.

Rămâne cum am stabilit. Lotul 4 din Autostrada Sebeş-Turda 
NU SE DESCHIDE TRAFICULUI rutier!

Pe lotul 3 ar urma să fi e inauguraţi iniţial 8,5 kilometri, iar du-
pă ce va fi  dat în folosinţă și lotul 4 vor fi  aproximativ 27 de ki-
lometri pe care se va putea circula continuu.
Lotul 3 tranzitează judeţul Alba, având o lungime de 12,45 km 
- de la intrarea în Aiud până la nodul de la Decea.
Lotul 4 al Autostrăzii Sebeș - Turda are o lungime de 16,3 kilo-
metri. Traseul se dezvoltă pe raza judeţului Alba, în stânga 
DN1, pe teritoriul administrativ al comunei Miraslău și pe cel al 
comunei Unirea, la vest de râul Mureș și la sud de pârâul 
Ciugud. Constructorul este Asocierea Porr Construct SRL, Porr 
Bau GmbH, iar costul tronsonului ajunge la 470,005 milioane 
de lei, fără TVA.
Autostrada Sebeș - Turda ar fi  trebuit să fi e fi nalizată în 2016, 
potrivit planurilor iniţiale. Proiectul "Construcţia autostrăzii 
Sebeș-Turda" presupune execuţia a 70 de kilometri de auto-
stradă.

Detalii tehnice

După toate promisiunile 
bombastice urmate de şi 
mai marile tăceri ale lui 
Alin Tişe, staţia instala-
tă stă acum în noroiul 
de la Pata Rât degeaba, 
iar din toamnă au mai 
curs cel puţin 10.000 mc 
de levigat către Apahida 
pe Zăpodie şi Someş – 
continuând lunga tradi-
ţie a otrăvirii oamenilor 
şi a solului – de care 
chiar Tişe spunea că e 
caz penal, avertizează 
activiştii de mediu.

“În ianuarie nemţii au 
adus şi instalat staţia, gos-
podăreşte, pe banii lor. Ei 
aveau tot interesul s-o şi pu-
nă în funcţiune – dacă nu 
pentru altceva, să înceapă 
şi ei să-şi recupereze banii.

Toată lumea tace, 
poluarea continuă

 Dar nu au mai putut a-
păsa butonul. Că staţia cu 
osmoză inversă produce nu 
numai apă decontaminată 
care se poate lăsa în Zăpo-
die, ci şi un zaţ rezidual (un 
fel de smântână neagră). De 
care trebuie să scape – adi-
că trebuie s-o ducă undeva. 
Cam 40 tone pe zi. Dar za-
ţul asta dintr-o dată ei nu 
mai au unde duce. Că româ-
nii s-a răzgândit. Conform 
proiectului, zaţul trebuia re-
injectat în dealul din care 
curge acum levigatul. Solu-
ţia tehnică prevedea 5 ţevi 

de 250 m îngropate în deal 
şi prin care zaţul se pompea-
ză cu presiune până în mie-
zul dealului de gunoi. Dar 
fi rma care administrază în-
chiderea rampei dintr-o da-
tă s-a trezit că asta de fapt 
nu-i mai convine. Din două 
motive. Primul, banii. Bă, 

depui? Plăteşti. Că nu era 
vorba iniţial? Ghinion. Dar 
cine plăteşte? Klarwin? Con-
siliul? Iar al doilea şi cel mai 
mare motiv al răzgândirii: 
i-a apucat frica. Că dacă 
smântâna asta îi fl uidizează 
şi mai mult masa imensă de 
gunoi şi fuge iară tot dealul 

în jos? Că nu ne-am gândit 
înainte? Ghinion. Să ducă 
nemţii zaţul nostru în altă 
parte. Dar nu se poate. Că 
legea interzice să plimbi re-
ziduurile de pe o groapă pe 
alta. Ca atare trebuie să le 
gestionezi local.  Dar localu' 
nu mai vrea. Iaca aşa s-a blo-

cat neamţul cu mâna pe bu-
tonul verde şi Tişe cu foarfe-
ca pe pamblică, trecând pes-
te el iarna întreagă. Dar ce-i 
pasă. Mai face cancer unu, 
moare de cancer altu, las' că-i 
creşte plozii, bun şi ăia să-i 
impozitezi. Timpul trece, ba-
nul cetăţeanului vine. Statul 

vine de la stat”, spune pe Fa-
cebook activistul Szakats Is-
tvan.

La Pata Rât, 
CJ caută curent

Asocierea Nord Conforest 
– SC Finara Consult – SC In-
terdevelopment SRL, care se 
ocupă cu închiderea depozi-
tului de la Pata Rât, s-a răz-
gândit şi nu mai vrea să pri-
mească pe rampă materialul 
rezultat în urma epurării. Ini-
ţial au fost de acord, dar în-
tre timp s-au răzgândit.

Reprezentanţii fi rmei ca-
re se ocupă de montarea sta-
ţiei susţin că sunt blocaţi din 
cauză că Nord Conforest nu 
îşi dă acordul către CJ Cluj.

Rezultă că va mai trece o 
bună bucată de timp până 
când staţia de osmoză inver-
să de la Pata Rât va funcţio-
na. Pe lângă lipsa acordului 
de la asocierea de fi rme care 
se ocupă de depozitarea şi 
închiderea depozitului, mai 
există o problemă: lipsa cu-
rentului electric. Un anunţ de 
achiziţii publice, postat pe si-
te-ul Consiliului Judeţean Cluj 
arată că până joi au putut fi  
depuse ofertele pentru pro-
iectare şi execuţie racord a 
staţiei de osmoză la reţeaua 
de curent electric. Valoarea 
lucrărilor este estimată la 
48.800 lei, fără TVA. Cu alte 
cuvinte, staţia, deşi montată, 
nu e funcţională pentru că 
nu are curent.

Otrăvirea de la Pata Rât continuă. 
De fapt, nu s-a oprit niciodată
După toate circurile din toamna anului trecut, celebra staţie de epurare prin osmoză inversă 
a fost instalată până la urmă de nemţi, dar nu a funcţionat niciodată.

Va mai trece o bună bucată de timp până când staţia de osmoză inversă de la Pata Rât va funcţiona

În 2015, se încheia un contract cu asocierea 
SC Nordconforest SA – SC Finara Consult 
SRL – SC Interdevelopment SRL, la valoa-
rea de 27.267.933,79 lei fără TVA pentru 
închiderea rampei de la Pata Rât. Termenul 

de fi nalizare a lucrărilor era de un an de la 
data semnării contractului. Un an mai târ-
ziu însă, asocierea nu încheiase lucrări, ci 
primise ca supliment aproximativ 1 milion 
euro pentru cheltuieli în urma unui incen-

diu care a izbucnit la rampă. În 2015, după 
semnarea contractului, reprezentanţii Nord 
Conforest sesizau CJ Cluj că pe fosta rampă 
de gunoi a orașului au apărut, suplimen-
tar, 500.000 metri cubi de deșeuri.

Rampa de la Pata Rât așteaptă să fie închisă de un deceniu
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Compania de Drumuri 
spune că inspecţia în 
vederea recepţiei pe lotul 
4 Sebeş-Turda ar putea fi  
făcută abia în martie. 
Circulaţia pe lotul 4 depin-
de de recepţia lotului 3.

Inspecţia în vederea recep-
ţiei pe lotul 4 al autostrăzii 
Sebeş – Turda ar putea fi  fă-
cută abia în martie, pentru că 
acolo nu s-au terminat lucră-
rile, însă, chiar dacă acest 
tronson va fi  recepţionat, nu 
se va putea deschide circula-
ţia în zonă până când nu va 
fi  fi nalizat şi lotul 3, pentru 
că lotul 4 are descărcarea prin 
lotul 3, a declarat, joi, purtă-
torul de cuvânt al Companiei 
Naţionale de Administrare a 
Infrastructurii Rutiere (CNA-
IR), Alin Şerbănescu.

„Inspecţia în vederea re-
cepţiei pe lotul 4 Sebeş – Tur-
da ar putea fi  făcută abia în 
martie, pentru că acolo nu 

s-au terminat lucrările. Mai 
au de lucrat la taluze, la şan-
ţuri, la garduri şi la alte ele-
mente de siguranţă pe care 
trebuie să le monteze, care 
sunt elemente supuse recep-
ţiei. Însuşi consultantul, în 
discuţiile cu noi, a recoman-
dat să nu facem pe 15 februa-
rie (inspecţia – n. r.), pentru 
că nu sunt gata lucrările şi, 
ca atare, noi estimăm că în 
luna martie se va putea con-
stitui comisia de inspecţie în 
vederea recepţiei. Discutăm 
în continuare cu antrepreno-
rul şi cu consultantul, pentru 
a vedea care este evoluţia şi 
să stabilim când se va face a-
ceastă comisie în vederea re-
cepţiei. Nu ştiu de unde a a-
părut termenul de 15 februa-
rie pentru recepţia lotului 4 
deoarece niciodată recepţiile 
nu se fac până când nu se ter-
mină lucrările şi, ca atare, pen-
tru această dată nu era pro-

gramată nicio recepţie. Nu a 
existat niciodată un anunţ ofi -
cial al CNAIR privind recep-
ţia pe 15 februarie a lotului 
respectiv”, a explicat Şerbă-
nescu.

Inaugurarea Lotului 3, 
la “Paştele Cailor”

Antreprenorul lotului 3 pe 
care s-au descoperit necon-
formităţi este Tirrrena Scavi, 
companie care are 90 de zile 
la dispoziţie (de la inspecţia 
pe lot, în ianuarie – n. r.) să 
le corecteze, a precizat pur-
tătorul de cuvânt al compa-
niei de drumuri. Potrivit aces-
tuia, termenul până la care 
Tirrena Scavi ar trebui să re-
medieze neconformităţile pe 
lotul 3 este luna aprilie.

„Noi am fost în ianuarie în 
inspecţie, deci 90 de zile în-
seamnă aprilie, la care se adau-
gă perioada în care vremea 
nu a permis să se intre în am-

plasament şi să se facă lucrări. 
Practic, circulaţia în zonă de-
pinde de modul în care Tirre-
na Scavi înţelege să corecte-
ze neconformităţile constata-
te cu ocazia recepţiei. Dacă 
nu le corectează şi dacă nu 
putem face recepţia (pe lotul 
3 – n. r.) blocăm, practic, do-
uă loturi pe care s-ar putea 
circula. Lungimea celor două 
loturi este de circa 27 de ki-
lometri”, a precizat acesta.

În urma constatărilor făcu-
te, comisia de recepţie a de-
cis suspendarea procesului de 
recepţie la terminarea lucră-
rilor, stabilind, împreună cu 
executantul, un termen de re-
mediere de 90 zile. În funcţie 
de condiţiile meteorologice 
acest termen poate fi  prelun-
git la cererea antreprenorului.

Nereguli cu duiumul

Astfel, în urma inspecţiei 
efectuate în data de 9 ianua-

rie au fost identifi cate nume-
roase zone cu defi cienţe de 
planeitate şi rugozitate, pen-
tru care raportul prezintă un 
califi cativ „Inadmisibil”, refe-
ritor la recoltarea de carote la 
o suprafaţă de 20.000 mp în 
vederea stabilirii grosimii stra-
turilor rutiere şi nerespecta-
rea prevederilor Proiectului 
Tehnic privind calea pe pod. 

De asemenea, pe anumite sec-
toare, asigurarea scurgerii ape-
lor prezintă neconformităţi.

Totodată, s-a constatat exis-
tenţa unor panouri de semna-
lizare de dimensiuni mari ca-
re sunt parţial obturate de pa-
rapete/panouri fonoabsorban-
te, în timp ce la structura de 
la km 45+600 există defecte 
la suprafaţa betoanelor.

Rămâne cum am stabilit. Lotul 4 din Autostrada Sebeş-Turda 
NU SE DESCHIDE TRAFICULUI rutier!

Pe lotul 3 ar urma să fi e inauguraţi iniţial 8,5 kilometri, iar du-
pă ce va fi  dat în folosinţă și lotul 4 vor fi  aproximativ 27 de ki-
lometri pe care se va putea circula continuu.
Lotul 3 tranzitează judeţul Alba, având o lungime de 12,45 km 
- de la intrarea în Aiud până la nodul de la Decea.
Lotul 4 al Autostrăzii Sebeș - Turda are o lungime de 16,3 kilo-
metri. Traseul se dezvoltă pe raza judeţului Alba, în stânga 
DN1, pe teritoriul administrativ al comunei Miraslău și pe cel al 
comunei Unirea, la vest de râul Mureș și la sud de pârâul 
Ciugud. Constructorul este Asocierea Porr Construct SRL, Porr 
Bau GmbH, iar costul tronsonului ajunge la 470,005 milioane 
de lei, fără TVA.
Autostrada Sebeș - Turda ar fi  trebuit să fi e fi nalizată în 2016, 
potrivit planurilor iniţiale. Proiectul "Construcţia autostrăzii 
Sebeș-Turda" presupune execuţia a 70 de kilometri de auto-
stradă.

Detalii tehnice

După toate promisiunile 
bombastice urmate de şi 
mai marile tăceri ale lui 
Alin Tişe, staţia instala-
tă stă acum în noroiul 
de la Pata Rât degeaba, 
iar din toamnă au mai 
curs cel puţin 10.000 mc 
de levigat către Apahida 
pe Zăpodie şi Someş – 
continuând lunga tradi-
ţie a otrăvirii oamenilor 
şi a solului – de care 
chiar Tişe spunea că e 
caz penal, avertizează 
activiştii de mediu.

“În ianuarie nemţii au 
adus şi instalat staţia, gos-
podăreşte, pe banii lor. Ei 
aveau tot interesul s-o şi pu-
nă în funcţiune – dacă nu 
pentru altceva, să înceapă 
şi ei să-şi recupereze banii.

Toată lumea tace, 
poluarea continuă

 Dar nu au mai putut a-
păsa butonul. Că staţia cu 
osmoză inversă produce nu 
numai apă decontaminată 
care se poate lăsa în Zăpo-
die, ci şi un zaţ rezidual (un 
fel de smântână neagră). De 
care trebuie să scape – adi-
că trebuie s-o ducă undeva. 
Cam 40 tone pe zi. Dar za-
ţul asta dintr-o dată ei nu 
mai au unde duce. Că româ-
nii s-a răzgândit. Conform 
proiectului, zaţul trebuia re-
injectat în dealul din care 
curge acum levigatul. Solu-
ţia tehnică prevedea 5 ţevi 

de 250 m îngropate în deal 
şi prin care zaţul se pompea-
ză cu presiune până în mie-
zul dealului de gunoi. Dar 
fi rma care administrază în-
chiderea rampei dintr-o da-
tă s-a trezit că asta de fapt 
nu-i mai convine. Din două 
motive. Primul, banii. Bă, 

depui? Plăteşti. Că nu era 
vorba iniţial? Ghinion. Dar 
cine plăteşte? Klarwin? Con-
siliul? Iar al doilea şi cel mai 
mare motiv al răzgândirii: 
i-a apucat frica. Că dacă 
smântâna asta îi fl uidizează 
şi mai mult masa imensă de 
gunoi şi fuge iară tot dealul 

în jos? Că nu ne-am gândit 
înainte? Ghinion. Să ducă 
nemţii zaţul nostru în altă 
parte. Dar nu se poate. Că 
legea interzice să plimbi re-
ziduurile de pe o groapă pe 
alta. Ca atare trebuie să le 
gestionezi local.  Dar localu' 
nu mai vrea. Iaca aşa s-a blo-

cat neamţul cu mâna pe bu-
tonul verde şi Tişe cu foarfe-
ca pe pamblică, trecând pes-
te el iarna întreagă. Dar ce-i 
pasă. Mai face cancer unu, 
moare de cancer altu, las' că-i 
creşte plozii, bun şi ăia să-i 
impozitezi. Timpul trece, ba-
nul cetăţeanului vine. Statul 

vine de la stat”, spune pe Fa-
cebook activistul Szakats Is-
tvan.

La Pata Rât, 
CJ caută curent

Asocierea Nord Conforest 
– SC Finara Consult – SC In-
terdevelopment SRL, care se 
ocupă cu închiderea depozi-
tului de la Pata Rât, s-a răz-
gândit şi nu mai vrea să pri-
mească pe rampă materialul 
rezultat în urma epurării. Ini-
ţial au fost de acord, dar în-
tre timp s-au răzgândit.

Reprezentanţii fi rmei ca-
re se ocupă de montarea sta-
ţiei susţin că sunt blocaţi din 
cauză că Nord Conforest nu 
îşi dă acordul către CJ Cluj.

Rezultă că va mai trece o 
bună bucată de timp până 
când staţia de osmoză inver-
să de la Pata Rât va funcţio-
na. Pe lângă lipsa acordului 
de la asocierea de fi rme care 
se ocupă de depozitarea şi 
închiderea depozitului, mai 
există o problemă: lipsa cu-
rentului electric. Un anunţ de 
achiziţii publice, postat pe si-
te-ul Consiliului Judeţean Cluj 
arată că până joi au putut fi  
depuse ofertele pentru pro-
iectare şi execuţie racord a 
staţiei de osmoză la reţeaua 
de curent electric. Valoarea 
lucrărilor este estimată la 
48.800 lei, fără TVA. Cu alte 
cuvinte, staţia, deşi montată, 
nu e funcţională pentru că 
nu are curent.

Otrăvirea de la Pata Rât continuă. 
De fapt, nu s-a oprit niciodată
După toate circurile din toamna anului trecut, celebra staţie de epurare prin osmoză inversă 
a fost instalată până la urmă de nemţi, dar nu a funcţionat niciodată.

Va mai trece o bună bucată de timp până când staţia de osmoză inversă de la Pata Rât va funcţiona

În 2015, se încheia un contract cu asocierea 
SC Nordconforest SA – SC Finara Consult 
SRL – SC Interdevelopment SRL, la valoa-
rea de 27.267.933,79 lei fără TVA pentru 
închiderea rampei de la Pata Rât. Termenul 

de fi nalizare a lucrărilor era de un an de la 
data semnării contractului. Un an mai târ-
ziu însă, asocierea nu încheiase lucrări, ci 
primise ca supliment aproximativ 1 milion 
euro pentru cheltuieli în urma unui incen-

diu care a izbucnit la rampă. În 2015, după 
semnarea contractului, reprezentanţii Nord 
Conforest sesizau CJ Cluj că pe fosta rampă 
de gunoi a orașului au apărut, suplimen-
tar, 500.000 metri cubi de deșeuri.

Rampa de la Pata Rât așteaptă să fie închisă de un deceniu
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De două luni, constructorul 
nu e în stare să remedieze 
neconformităţile descoperi-
te de pompieri.

Parkingul Negoiu nu poa-
te fi  folosit nici acum din ca-
uză că nu are aviz de la Pom-
pieri. Constructorul (Constru-
dava – Icco Energ) nu a fost 
în stare să remedieze necon-
formităţile descoperite de ISU 
Cluj. În noiembrie anul tre-
cut, lucrările au fost, în sfâr-
şit, fi nalizate după patru ani 
de la deschiderea şantierului.

În decembrie, city manage-
rul Gheorghe Şurubaru se de-
clara optimist şi spunea că în 
ianuarie clujenii vor primi abo-
namente pentru parking.

„Eu sper ca până la sfârşi-
tul anului să centralizăm şi să 
remediem ceea ce este de re-
mediat, astfel încât din ianua-
rie, dacă totul decurge bine, să 
îl putem da clujenilor să poa-
tă obţină abonamentele. Sigu-
ranţa este pe primul plan şi în 

ceea ce priveşte un parking. I-
SU se uită mult mai atent. În 
mod normal, în luna ianuarie 
va începe alocarea de locuri de 
parcare”, spunea Gheorghe Şu-
rubaru, la începutul lunii de-
cembrie a anului trecut.

În şedinţa de Consiliu Local 
de luni, 12 ianuarie, primarul 
Emil Boc a precizat sec că în ca-
zul parkingului Negoiu lipseşte 
avizul de la ISU, fără să menţi-
oneze însă vreun termen de des-
chidere a acestui obiectiv.

La ISU Cluj nu a ajuns pâ-
nă acum nicio înştiinţare de la 
Primărie cum că ar fi  remedi-
at neconformităţile. Potrivit re-
prezentanţilor ISU, toate nere-
gulile au fost constatate în tim-
pul recepţiei la parking, din 
data de 4 decembrie 2017.

„Ca urmare a invitaţiei pri-
mite pentru participarea unui 
reprezentant a ISU Cluj la re-
cepţia efectuată la fi nalizarea 
lucrărilor obiectivului amintit, 
în data de 4 decembrie 2017, 

un specialist din serviciul de 
resort al ISU s-a deplasat în ve-
derea participării la recepţie. În 
timpul vizitei de lucru au fost 
aduse la cunoştinţa construc-
torilor, benefi ciarilor şi a repre-
zentanţilor instituţiilor prezen-
te neîndeplinirea măsurilor ne-
cesare privind autorizarea de 
securitate la incendiu a obiec-
tivului amintit. Aceste aspecte 
au fost comunicate şi în scris 
beneficiarului, în data de 
6.12.2017”, se arată într-un răs-
puns ISU, la solicitare Ziar de 
Cluj. Pompierii au constatat 
mai multe neconformităţi du-
pă vizita la parkingul Negoiu.

„Aspectele constatate au cu-
prins neconformităţi cu privire 
la căile de evacuare, instalaţiile 
speciale de detecţie, semnaliza-
re, alarmare şi stingere a incen-
diilor, instalaţiile de iluminat de 
siguranţă, a măsurilor necesare 
în vederea limitării extinderii in-
cendiilor prin realizarea încăpe-
rilor tampon protejate cu uşi re-

zistente la foc, cu posibilitatea 
de evacuare a fumului şi dota-
te cu dispozitive de autoînchi-
dere, a sasurilor la accesul în-
spre căile de evacuare, utiliza-
rea materialelor rezistente la foc 
şi dotarea cu stingătoare şi lăzi 

de nisip, conform normativelor 
în vigoare”, au mai transmis re-
prezentanţii ISU Cluj.

Parkingul Negoiu are 372 
de locuri. Este singurul parking 
care a fost construit în ultimii 
cinci ani în Cluj-Napoca. Cel 

mai recent parking dat în fo-
losinţă în municipiu a fost cel 
de pe strada Fabricii, în 2013. 
Conducerea Primăriei a anun-
ţat pentru anul acesta începe-
rea demersurilor pentru cel pu-
ţin 10 parkinguri de cartier.

Parkingul Negoiu stă nefolosit din cauza lipsei unui aviz

Şase societăţi 
din subordinea 
Consiliului Judeţean 
Cluj – Societatea Pază şi 
Protecţie SRL, Centrul 
Agro Transilvania SA, 
Univers T, Drumuri şi 
Poduri Cluj SA, Tetarom 
Sa, Compania de Apă 
Someş – nu reuşesc să 
atingă, darămită să 
depăşească, profitul pro-
pus pentru acest an de 
o singură regie. 

Vorbim de Aeroportul In-
ternaţional Avram Iancu 
Clu-Napoca, care, în 2018, 
şi-a calculat un profit brut 
de peste 4 milioane de eu-
ro. Cu toate acestea, potri-
vit proiectului de buget, con-
ducerea Consiliului Jude-
ţean a ales să nu aloce ni-
ciun ban aeroportului în 
acest an, preferând să sus-
ţină proiecte falimentare.

O analiză a bugetelor de 
venituri şi cheltuieli la so-
cietăţile şi regiile autonome 
aflate în subordinea Consi-
liului Judeţean arată dimen-
siunea dezastrului la aceş-
ti operatori economici, ca-
re. în ciuda veniturilor mo-
deste şi a managementului 
defectuos continuă să fie 
susţinute şi unde, în conti-
nuare, se pompează bani 
publici.

Cea mai proastă situaţie 
este la Societatea de Pază şi 
Protecţie, afl ată la un pas de 
insolvenţă, care şi-a calculat 
un profi tul brut pentru anul 
2018 de 1.000 de lei. Potrivit 
proiectului de hotărâre pri-
vind aprobarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli, Socie-
tatea de Pază şi Protecţie SRL 
a estimat însă cheltuieli de 3 
milioane de lei.

Societatea Univers T şi-a 
estimat un profit brut de 
517.000 lei, la un nivel to-
tal al cheltuielilor de 8 mi-
lioane lei.

Compania de Apă Someş 
SA a calculat că va obţine 
un profit de 10,8 milioane 
de lei, iar Tetarom SA de 2,3 
milioane lei.

Aeroportul Internaţional 
Avram Iancu Cluj a calculat 
un profi t de 18,4 milioane lei.

„Veniturile totale estima-
te a fi realizate în anul 2018 
sunt în sumă de 102,5 mili-
oane lei. Nivelul total al 
cheltuielilor pentru anul 
2018 a fost estimat la suma 
de 84,1 milioale lei. Profi-
tul brut estimat pentru anul 
2018 este de18,4 milioane 

lei. Investiţiile noi pentru 
anul 2018 sunt în sumă de 
113 milioane lei, fiind pro-
puse a fi efectuate din sur-
se proprii de finanţare în su-
mă de 52,8 milioane lei, din 
fonduri europene în sumă 
de 44,9 milioane lei şi din 
surse neutilizate an prece-
dent în sumă de 15,2 mili-
oane lei”, transmite condu-
cerea Aeroportului.

Cu toate acestea, potrivit 
proiectului de buget pe anul 
2018, Consiliul Judeţean nu a 
alocat niciun ban Aeroportu-
lui. Dacă în anii precedenţi ae-

roportul primea fi nanţare de 
la bugetul judeţean pentru chel-
tuieli de capital sau pentru fi -
nanţare de rute noi, anul aces-
ta instituţia nu mai este men-
ţionată în proiectul de buget.

Aeroportul nu va primi 
bani nici măcar pentru ex-
proprieri pentru terenurile 
necesare prelungirii pistei 
până la 3.500 de metri sau 
în vederea realizării docu-
mentaţiei cadastrale pentru 
devierea Someşului.

Directorul aeroportului clu-
jean avertiza la începutul a-
cestui an că mai multe com-

panii aeriene îşi schimbă fl o-
ta, iar noile avioane nu vor 
putea ateriza decât cu restric-
ţii la numărul de pasageri.

David Ciceo spunea că de-
vierea Someşului şi extinderea 
pistei sunt vitale în acest mo-
ment pentru dezvoltarea aero-
portului şi că, fără extinderea 
pistei, nu se va putea atinge 
ţinta de 7 milioane de pasa-
geri în 2030.În 2017, Aeropor-
tul Internaţional Cluj a înre-
gistrat un trafi c de 2,69 mili-
oane de pasageri, în creştere 
cu 43% faţă de anul 2016, când 
s-au înregistrat 1,88 milioane.

„Perla coroanei” judeţului Cluj, 
Aeroportul, îşi propune profit 
cât toate celelalte societăţi la un loc
Societăţile şi regiile din subordinea Consiliului Judeţean Cluj nu fac, cumulat, profitul Aeroportului 
Internaţional Cluj. Consiliul Judeţean se încăpăţânează să pompeze bani în proiecte falimentare.

Aeroportul Internaţional Cluj a înregistrat un trafi c de 2,69 milioane de pasageri

Societăţi/regii autonome  Profi t brut 2018
Societate de Pază și Protecţie SRL 1.000 lei
Centrul Agro Transilvania Cluj SA 436.960 lei
Societatea Univers T 517.000 lei
Societatea Drumuri și Poduri Cluj SA 1.277.000 lei
Societatea Tetarom SA 2.330.000 lei
Compania de Apă Someș SA 10.876.000 lei
Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj 18.434.770 lei

Profitul brut estimat pe anul 2018 
la societățile/regiile autonome din 
subordinea Consililiului Județean Cluj
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 În vederea efectuării unor lucrări de reparaţii la reţeaua de alimentare cu apă, lucrări 
pentru care nu se pot asigura modalităţi alternative de alimentare, Compania de Apă 
Someș S.A. va întrerupe furnizarea apei potabile după cum urmează:

19-20 FEBRUARIE 2018 – rural

Între orele 09:00-17:00

 Localitatea Dezmir: Str. Crișeni, str. Panoramic, str. Toamnei, str. Trandafi rilor – parţial, 
str. Viorelelor, str. Planoarelor

 Rugăm Clienţii Companiei să ia măsuri de stocare a acelor cantităţi de apă care să le 
acopere necesităţile pe perioada anunţată.
 În vederea remedierii evenimentelor accidentale (avarii) la reţeaua de alimentare cu a-
pă, care nu pot fi  prevăzute, Compania de Apă SOMEŞ anunţă de regulă întreruperea fur-
nizării serviciului în fi ecare dimineaţă la posturile locale radio-Tv. În cazul avariilor de o 
urgentă şi/sau amploare deosebite, pentru care este necesară o intervenţie neîntârziată 
pentru a evita efecte colaterale nedorite asupra sistemului sau bunurilor, este posibil ca 
anunţul să nu mai fi e posibil. Lucrările programate se anunţă cu cel puţin 24 de ore îna-
inte şi prin presă.
 Mulţumim pentru înţelegere.

Serviciul Comunicare şi Clienţi

8.268 " 

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

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

Odată cu înaintarea în 
vârstă, abilitatea orga-
nismului de a absorbi 
vitamina B12 din ali-
mente scade. Conform 
studiilor, 4 din 100 de 
femei trecute de 40 de 
ani au carenţă de vita-
mina B12 şi multe altele 
sunt la limită cu 
rezervele.

Dar vârsta nu este sin-
gura cauză: lipsa cărnii din 
alimentaţie, unele medica-
mente precum cele pentru 
diabet de tip 2 sau pentru 
tratarea ovarelor polichisti-
ce cresc riscul de a suferi 
o astfel de deficienţă. Iar 
lipsa de vitamina B12 din 
organism poate avea efec-
te de toate felurile, înce-
pând cu oboseală severă pâ-
nă la probleme serioase cu 
vederea. Dacă experimen-
tezi unele dintre simptome-
le de mai jos, mergi la me-
dic pentru a face un test de 
sânge şi a vedea dacă a-
ceasta este cauza.

Abia îţi poţi ţine ochii 
deschişi la prânz, deşi 
dormi 8 ore pe noapte

Oboseala accentuată es-
te primul semn al deficien-
ţei de vitamina B12, pentru 
că organismul se bazează 
pe vitamina B12 pentru a 
produce eritrocite (globule 
roşii), care transportă oxi-

gen către toate organele ta-
le. Şi fără suficient oxigen 
în celule, te simţi obosit in-
diferent câte ore reuşeşti să 
dormi. Şi pentru că obosea-
la este un simptom pentru 
mai multe afecţiuni, nu poţi 
să fii sigură că lipsa de vi-
tamina B12 este cauza, aşa 
că medicul va încerca să 
descopere dacă ai şi alte 
simptome asociate şi îţi va 
recomanda şi un test de sân-
ge pentru a verifica even-
tualele carenţe, potrivit 
csid.ro.

Geanta de birou ţi se 
pare grea ca o piatră 
de moară

Deşi nu ai decât mărun-
ţişuri în ea şi greutatea ei nu 
a fost o problemă până de 
curând. Acelaşi lucru este 
valabil şi pentru punga de 
cumpărături care nu are în 
ea decât o pâine, câteva ro-
şii şi o cutie de lapte, spre 
exemplu. Dacă muşchii nu 
primesc sufi cient oxigen din 
sânge este fi resc să simţi o 
slăbiciune accentuată. Dacă 
ai un job solicitant şi crezi 
că aceasta este cauza pentru 
epuizarea ta fi zică ia-ţi câte-
va zile de concediu şi odih-
neşte-te. Dacă după asta lu-
crurile nu se schimbă, în-
seamnă că o posibilă cauză 
poate fi  lipsa de vitamina 
B12, aşa că mergi la medic.

Experimentezi 
senzaţii bizare

Simţi că uneori îţi trece 
prin corp un curent electric 
de intensitate mică. Sau fur-
nicături şi înţepături. Sau 
senzaţie de amorţeală inex-
plicabilă. Toate acestea pot 
fi rezultatul lezării unor ter-
minaţii nervoase, determi-
nate de nivelul scăzut de 
oxigen din celule. Genul 
acesta de senzaţii ar trebui 
să te trimită imediat la un 
control, pentru că, dincolo 
de o eventuală carenţă de 
vitamina B12, aceste simp-
tome pot ascunde boli mult 
mai grave.

Ai limba netedă 
şi roşie

Mai mult de jumătate din-
tre pacienţii cu defi cienţă se-
veră de vitamina B12 îşi pi-
erd papilele de pe limbă, în 
special cele de pe margini. 
Pacienţii se mai plâng de sen-
zaţia de arsură şi de iritaţie. 
Şi cum majoritatea papilelor 
conţin receptori pentru gust, 
dacă pierzi multe dintre ele 
până şi cea mai delicioasă 
mâncare ţi se va părea fadă. 
Studiile au demonstrat că 
persoanele cu defi cienţă de 
vitamina B12 pierd semnifi -
cativ în greutate, pentru că 
gustul mâncării nu li se mai 
pare apetisant.

Cum îţi dai seama că ai 
carenţă de vitamina B12

Gărzi epuizante, cu medici 
puţini şi intervenţii din ce 
în ce mai multe, care cresc 
timpul de aşteptare.

Sute de posturi de medici de 
urgenţă sunt libere în spitalele 
din ţară şi, deşi se organizează 
concurs an de an, nu există can-
didaţi, pentru că mulţi aleg să 
plece în străinătate.

Puţini absolvenţi 
în această specializare

Unitatea de Primiri Urgenţe 
(UPU) Cluj-Napoca ar avea ne-
voie de 10 medici de urgenţă 
pentru completarea posturilor, 
dar nu pot avea loc angajări de-
oarece nu se ştie valoarea con-
tractului cu CJAS pe acest an şi 
nici valoarea salariilor.

Medicul şef al UPU Cluj-Na-
poca, Adela Golea, a declarat că 
ar putea fi  angajaţi 3 medici de 
urgenţă, în condiţiile în care nu 
sunt sufi cienţi absolvenţi. „La 
UPU Cluj-Napoca nu putem spu-
ne că avem o criză de personal, 
avem o încadrare de 80% din 
ceea ce înseamnă medici, din 
36,5 posturi avem 27 angajaţi. 

Medici doritori să se angajeze 
la noi ar fi , problema este lega-
tă de buget. Putem angaja da-
că vom avea buget, încă nu ştim 
valoarea contractului cu CJAS 
şi nici valoarea salariilor. Chiar 
10 medici de urgenţă nu vom 
putea angaja, pentru că nu avem 
absolvenţi, dar 2-3 absolvenţi 
am găsi, sunt 3 care fac gărzi 
acum în UPU”, a spus Golea, 
citată de Mediafax.

De când este membră 
a Uniunii Europene, România 
se confruntă cu un exod al ca-
drelor medicale, zeci de mii de 
medici, asistente, stomatologi 
şi farmacişti părăsind ţara atraşi 
de salariile mai mari, dar şi de 
condiţiile mai bune de muncă 
din sistemele de sănătate ale 
statelor vest-europene, se ara-
tă într-un reportaj publicat joi 
de agenţia Reuters.

De altfel, pentru un medic 
român este uşor să-şi găsească 
un loc de muncă în străinătate, 
numai la Cluj fi ind la ora actu-
ală mai multe agenţii speciali-
zate în recrutarea medicilor ca-
re vor să lucreze în spitalele 
vest-europene. Acolo ei găsesc 
ceea ce le lipseşte în România, 
şi anume salarii mai mari, sis-
teme sanitare funcţionale şi o 
infrastructură medicală moder-

nă, Franţa, Germania şi Marea 
Britanie fi ind printre statele că-
tre care se orientează cu predi-
lecţie medicii români.

Dar pentru România conse-
cinţele acestui exod sunt cum-
plite, ea numărându-se acum 
printre statele Uniunii Europe-
ne cu cei mai puţin medici, deşi 
se afl ă printre primele locuri la 
numărul de absolvenţi de me-
dicină, mai notează Reuters.

Circa o treime dintre pos-
turile din spitalele româneşti 
sunt vacante, iar aproxima-
tiv un sfert dintre români au 
un acces insufi cient la asis-
tenţa medicală de bază.

Promisiuni: creşteri 
semnifi cative ale salariilor

Exodul medicilor ar putea fi  
oprit prin creşteri salariale, în-
să până acum promisiunile ce-
lor de la putere pe acest subiect 
nu s-au concretizat. Săptămâna 
trecută, ministrul Sănătăţii So-
rina Pintea anunţa că salariile 
medicilor şi ale celorlalţi anga-
jaţi din sistemul sanitar – asis-
tenţi medicali, infi rmiere şi me-

dici rezidenţi – vor benefi cia de 
„creşteri semnifi cative” în acest 
an, iar salarizarea din domeniu 
„va ajunge pentru prima dată 
aproape de nivelul din Uniunea 
Europeană, astfel încât unele 
salarii vor depăşi 4.000 de eu-
ro după măririle din martie”. 

Salariile medicilor şi asisten-
ţilor vor creşte în lună martie 
cu procente cuprinse între 70% 
şi 172%, faţă de nivelul din lu-
na ianuarie, potrivit ministrului 
Sănătăţii. Sorina Pintea a admis 
însă că aproximativ 3% dintre 
angajaţii din sistem vor avea 
scăderi salariale în urma intră-
rii în vigoare a legii salarizării 
unitare, în lună martie. Este vor-
ba despre angajaţii din labora-
toare, dar şi de persoanele în 
funcţii de conducere, din cate-
goria înalţilor funcţionari pu-
blici, directori şi adjuncţii aces-
tora, precum şi şefi i de birouri 
şi consilierii încadraţi în cabine-
tele directorilor, pentru că, spu-
ne ministrul Sănătăţii, „venitu-
rile acestora depăşeau cu mult 
veniturile celor încadraţi în pos-
turi similare la alte ministere”.

Criză de medici de urgenţă în spitale. 
UPU Cluj- Napoca, în minus cu 10 medici
Printre principalele probleme cu care se confruntă medicii sunt gărzile epuizante şi intervenţiile din ce în ce mai multe.

Tot mai mulţi medici aleg să muncească în altă ţară
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Alex Fechete a locuit ani 
de zile la Pata Rât. A 
devenit o parte din comu-
nitate şi a vrut să producă 
o schimbare. Aşa a ajuns 
să ajute câţiva copiii să 
iubească sportul, să înţe-
leagă ce înseamnă disci-
plina, făcând kickboxing. 
În timp, şi Alex a prins 
drag de acest sport şi a 
ajuns să câştige premii 
după premii, deşi condiţi-
ile lui de viaţă au lăsat de 
dorit. Pasiunea l-a deter-
minat să nu renunţe.

La prima vedere Alex  poa-
te părea înfi orător. Masiv, plin 
de tatuaje, ar putea insufl a tea-
mă oamenilor care cred în ste-
reotipuri. Însă pe măsură ce 
te apropii, toată imaginea lui 
de bătăuş dispare şi este înlo-
cuită de un zâmbet cald, pri-
vire gingaşă şi un glas care po-
vesteşte tremurând despre pa-
siunea lui: kickboxingul. Vor-
beşte frumos despre adrenali-
nă, despre senzaţia pe care o 
are când este în ring şi, ocazi-
onal, se opreşte, trage aer în 
piept şi zâmbeşte ca pentru si-
ne, când un fi or de emoţie îi 
traversează şira spinării.

A insufl at pasiunea 
pentru sport copiilor 
de la Pata Rât

Alex a locuit timp de şapte 
ani de zile la Pata Rât. A par-
curs de mii de ori drumul lung 
şi noroios până la modulele 
improvizate de Primăria 
Cluj-Napoca, după ce romii de 
pe strada Coastei au fost eva-
cuaţi în plină iarnă din casele 
lor, pe data de 17 decembrie 
2010. Frustrările au fost, poa-
te, ceea ce l-a determinat să 
încerce să producă o schimba-
re. Îi vedea pe copiii din jurul 
lui, scufundaţi într-o sărăcie 
lucie, drogându-se, ignorând 
şcoala, fără niciun scop şi ni-
cio perspectivă de viitor, aşa 
că a decis să îi ajute să îşi gă-
sească un drum.

„Mă numesc Alex Fechete, 
am fost facilitator comunitar şi 
am locuit timp de 7 ani la Pata 
Rât”, îşi începe Alex povestea.

„De un an de zile m-am 
mutat fi indcă am primit o lo-
cuinţă socială în cadrul pro-
iectului Pata-Cluj. De 3 ani de 
zile am o grupă de copii pe 
care însoţesc la sport. Am ob-
ţinut cumva o sponsorizare 
pentru abonamente ca să pu-
tem plăti la centrul de arte 

marţiale. Iniţial a început ca 
un proiect care să îi scoată pe 
copii din comunitate, să le 
ofere o disciplină, să vadă al-
tă faţă a societăţii, să vadă şi 
faţa asta a sportului. Copiii 
înainte aveau tot felul de ocu-
paţii mai puţin sănătoase. U-
nii aveau probleme cu drogu-
rile, alţii cu şcoala, fi indcă nu 
prea frecventau şi de aceea 
m-am concetrat pe această 
grupă de copii, să fac ceva să 
îi ajut”, a explicat bărbatul.

Împreună cu copiii, a cu-
noscut şi el ce înseamnă iu-
birea pentru kickboxing

Proiectul lui a început acum 
3 ani cu o grupă de zece co-
pii. Acum, au rămas doar cinci. 
Însă această mână de tineri 
au continuat să se antreneze, 
iar Alex speră ca în viitorul 
apropiat să îi înscrie la con-
cursuri. De câteva ori pe săp-
tămână îi aduce în Cluj, un-
de se antrenează. Învaţă 
kickboxing, Muay Thai şi une-
ori fac şi antrenamente de 
MMA. Pe măsură ce dragos-
tea lor pentru sport a prins 
rădăcini, şi dragostea lui Alex 
a crescut. Astfel a început să 
se antreneze şi a ajuns să se 
înscrie la concursuri, reuşind 
să aducă locul întâi la nouă 
concursuri din zece.

„Speranţa era ca ei să facă 
performanţă. Eu cu gândul aces-
ta i-am însoţit fără să mă gân-
desc la mine. Nu m-am gândit 
că eu aş putea merge la com-
petiţii, fi ind cumva la o vârstă 
la care nu te prea gândeşi să 
mai mergi. Tot mergând la an-
trenamente am început să prind 
şi eu drag de sportul acesta. 
Aşa am ajuns să merg la com-
petiţii, fi indcă am realizat că 
sunt făcut pentru aşa ceva şi 
nu am avut temeri. În plus, 
eram încântat de ideea de adre-

nalină şi de a intra cu cineva 
necunoscut în ring”, povesteş-
te Alex Fechete.

Lupta cu preconcepţiile

În momentul în care tână-
rul a demarat acest proiect, a 
fost privit cu suspiciune. „De 
ce ai învăţa nişte vagabonzi 
să se bată?” a fost întrebarea 
pe care Alex a auzit-o de zeci 
de ori de la clujeni, de la spon-
sorii pe care i-a abordat să îi 
susţină proiectul, ba chiar şi 
de la oamenii din comunita-
tea de la Pata Rât. Însă el nu 
a renunţat şi a demonstrat că 
acei copii au evoluat, fi indcă 
şi-au găsit un scop.

„Ar trebui să se informeze 
lumea mai mult despre ce în-
seamnă comunitatea de la Pa-
ta Rât. Dar mulţi dintre ei ci-
tesc doar titlul unei ştiri, ju-
decă şi apoi comentează şi 
jignesc. A fost privită cu scep-
ticism iniţiativa mea. Ziceau 
oamenii să renunţ, că aceşti 
copii sunt vagabonzi. Însă 
kickboxingul nu înseamnă bă-
taie. Copiii au devenit mult 
mai disciplinaţi, mult mai în-
crezători în ei, ştiind să evite 
un confl ict, ştiind că nu are 
rost să se bată. Au început să 
aibă rezultate mai bule la şcoa-
lă, să fi e mai sociabili. S-au 
schimbat foarte mult în bine. 
De asemenea, restul copiilor 
au văzut schimbarea şi au do-
rit şi ei să facă sport”, a măr-
turisit Alex Fechete.

„Vor fi  din ce în ce mai 
mulţi. Ce facem? Îi lăsăm să 
rămână în sărăcia asta? Vrem 
să fi e şi următoarea generaţie 
de romi tot aşa sau, poate, 
mai rău? Trebuie luat măsuri 
de pe acum, trebuie să îi cu-
noaştem puţin mai bine şi 
apoi, eventual, să îi judecăm”, 
a concluzionat Alex Fechete.

Pasiunea şi speranţa 
care au rămas 
printre gunoaie
Un tânăr de la Pata Rât, prin iubirea lui 
pentru sport, a reuşit să schimbe puţin lumea.
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Lansare proiect ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională - Traseu Regional Transilvania 

Nord, Drumul Bistriței, prin modernizarea și reabilitarea DJ 109 (intersecție DN1C – limita jud. Sălaj) 
de la Km 0+000 la Km 31+976” 

 
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, Agenția de Dezvoltare  
Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional  Regional 2014-2020 și Unitatea 
Administrativ-Teritorială Județul Cluj în calitate de Beneficiar, au semnat Contractul de finanțare nerambursabilă nr. 
870/18.12.2017, Cod SMIS 114102, pentru proiectul ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională - Traseu 
Regional Transilvania Nord, Drumul Bistriței, prin modernizarea și reabilitarea DJ 109  (intersecție DN1C – limita jud. Sălaj) de la Km 
0+000 la Km 31+976”. Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020 prin Fondul European de 
Dezvoltare Regională. 

 
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei 
TEN-T prin modernizarea drumurilor județene, iar scopul îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, respectiv a 
mobilității populației, bunurilor și serviciilor din județul Cluj. 

 
Valoarea totală a proiectului este de 75.799.832,58 lei. 
Valoarea totală eligibilă este de 75.590.642,91 lei din care: 

• 64.252.046,47 lei finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (85 %), 
• 9.826.783,57 lei finanțare nerambursabilă din bugetul național (13 %), 
• 1.511.812,87 lei cofinanțare de la Consiliul Județean Cluj (2 %) 

Valoarea totală neeligibilă este de 209.189,67 lei și reprezintă cheltuieli diverse și neprevăzute. 
 

Grupul țintă al proiectului este format din populația comunelor Așchileu, Bonțida, Borșa și Vultureni precum și de persoanele care 
tranzitează zilnic drumul județean DJ 109. 
Rezultate estimate: 

- 31,976 km de drum județean modernizat la standarde europene 
- 3 poduri de pe traseul drumului județean reabilitate/modernizate și 2 poduri înlocuite cu poduri noi 
- 25 stații transport public - se modernizeaza 5 stații de autobuz si 20 stații de autobuz sunt nou proiectate 
- 18 parcări noi realizate înafara carosabilului 

Pe întreg traseul drumului județean au fost prevăzute elemente suplimentare destinate siguranței circulației, precum: semnalizare rutieră 
și pietonală, trotuare, parapeți metalici și pietonali. 

 
Perioada de implementare a proiectului  este de 56 luni, începând cu data de 15.12.2015 până la 31.07.2020. 

 

 
CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ 

Date de contact: 
ALIN TIȘE 
PREȘEDINTELE CONSILIULUI  JUDEȚEAN CLUJ 
Tel. 0372/640030 
E-mail: cjc@cjcluj.ro 
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PIAŢA VALUTARĂ

Revenirea pe „verde" a 
marilor pieţe bursiere 
a permis monedelor de 
marginea zonei euro să 
se aprecieze. 
Neîncrederea pieţei 
local în efectele poziti-
ve ale creşterii PIB de 
anul trecut dar şi ten-
siunile politice create 
de PSD şi acoliţii săi, 
au stopat o posibilă 
întărire a leului.

Cursul euro a crescut de 
la 4,6588 la 4,6598 lei, 
într-o şedinţă în care tran-
zacţiile s-au realizat între 
4,654 şi 4,663 lei. Cotaţii-
le de la ora 14:00 erau de 
4,661 – 4,664 lei.

Situaţia politică şi adân-
cirea constantă a defi cite-
lor de cont şi comercial, la 
care se adaugă creşterea ra-
pidă a infl aţiei, care a ur-
cat la 4,3%, au determinat 
ieşiri importante din piaţa 
bancară locală, valoarea 
sumelor care au părăsit Ro-
mânia ridicându-se la 1 mi-
liard de euro, un motiv su-
plimentar de presiune asu-
pra raportului euro/leu.

Pe de altă parte, minuta 
ultimei întâlniri a CA al 
BNR, la care s-a decis ma-
jorarea dobânzii-cheie, evi-
denţiază faptul că s-a luat 
în considerare posibilitatea 
unor „corecţii fi scale", în 
condiţiile în care guvernul 
PSD-ALDE se va confrun-
ta cu mari probleme în pri-
vinţa acoperirii cheltuieli-
lor salariale ale bugetarilor 
şi a pensiilor. În aceste con-
diţii sunt aşteptate noi „re-

voluţii fi scale", care vor 
aduce taxe şi impozite su-
plimentare, ceea ce va pu-
ne noi presiuni asupra me-
diului de afaceri.

Cursul dolarului ameri-
can a scăzut de la 3,7711 
la 3,7337 lei iar cel al mo-
nedei elveţiene de la 4,0395 
la 4,0332 lei, după ce ea 
s-a depreciat la 1,153 – 
1,158 franci/euro.

Nivelul dobânzilor la 
credite a continuat să creas-
că, în ton cu evoluţia in-
flaţiei şi a mediului poli-
tic. Indicele ROBOR la trei 
luni a urcat la 2,07%, iar 
cel şase luni a atins un nou 
maxim al ultimilor trei ani 
şi jumătate de 2,38%. In-
dicele la nouă luni a urcat 
la 2,44% iar cel la 12 luni 
a stagnat la 2,48%.

Monedele din regiune 
se apreciau faţă de euro, 
cea poloneză la 4,147 – 
4,16 zloţi iar cea maghia-
ră la 414,7 – 416 zloţi.

Creşterea infl aţiei din SUA 
la 2,1% a provocat miercuri 
seară aprecierea dolarului. 
Tendinţa a fost de scurtă du-
rată, moneda americană re-
venind pe scădere faţă de 
euro, după ce bursele au re-
venit pe creştere.

În acest context pere-
chea euro/dolar urca la 
1,2448 – 1,2510 dolari.

La rândul său, indicele 
compozit al bitcoin calcu-
lat de Bloomberg creştea 
la 9.499,75 dolari.

Sunt folosite date şi in-
formaţii disponibile până 
la ora 14:00

Creşterea PIB nu a 
convins piaţa valutară

Directorul Fondului 
Naţional de Garantare a 
Creditelor pentru 
IMM-uri, Alexandru 
Petrescu, a declarat că 
fondurile alocate progra-
mului “Prima Casă” sunt 
în scădere, dar acesta va 
mai funcţiona câţiva ani, 
fi ind lansat spre debloca-
rea creditelor pentru achi-
ziţia de locuinţe.

Directorul general al Fon-
dului Naţional de Garantare 
a Creditelor pentru Întreprin-
deri Mici şi Mijlocii 
(FNGCIMM), Alexandru Pe-
trescu, a declaratcă fonduri-
le alocate programului „Pri-
ma Casă” sunt în continuă 
scădere.

„Programul Prima Casă a-
re o predictibilitate clară. Am 
avut în 2017, 2,5 miliarde de 

lei alocare, în 2016, aproape 
trei miliarde de lei, în anul 
2018 avem două miliarde de 
lei, la fel şi în 2019 şi 2020, 
iar în anul 2021 va fi  o alo-
care de 1,5 miliarde de lei. 
Programul este unul dintre 

cele mai de succes programe 
guvernamentale postdecem-
briste. Au fost, din anul 2009 
până în prezent, peste 240.000 
de scrisori de garantare. Pe 
Regiunea V Vest vorbim de 
peste 20.000 de scrisori de 

garantare pentru programul 
Prima Casă, din care Timişul 
ocupă primul loc, cu peste 
13.000 de scrisori de garan-
tare. Este un program cu o 
foarte bună adopţie”, a afi r-
mat Alexandru Petrescu, po-

trivit Mediafax. Scopul, de-
blocarea creditelor pentru sis-
temul imobiliar

De asemenea, directorul 
FNGCIMM a mai precizat că 
programul “Prima Casă” se afl ă 
într-o strategie de reducere a 
alocării, pentru că a fost lansat 
cu scopul deblocării creditelor 
pentru sistemul imobiliar.

„Programul este într-o stra-
tegie de reducere a alocării, 
pentru că a fost lansat într-un 
moment în care exista un blo-
caj din perspectiva creditării 
bancare pentru achiziţia de 
imobiliare. Nu se acordau cre-
dite pentru achiziţia de apar-
tamente sau case, iar progra-
mul a venit în întâmpinarea 
băncilor, să le încurajeze să 
crediteze. În 2018 există o ac-
tivitate efervescentă de credi-
tare, în agenţiile bancare pu-

teţi vedea că există pachete 
de creditare în afara progra-
mului Prima Casă, cu termeni 
şi condiţii oarecum similare. 
Era evidentă o plus-valoare 
prin programul Prima Casă, 
că doar 5% din avans era ne-
cesar. La nivelul datelor pe 
care le avem, oamenii prefe-
ră să plătească şi mai mult de 
5%, avem o medie a avansu-
lui de circa 7-8%. Chiar dacă 
pot 5%, preferă să plătească 
şi mai mult pentru a avea ra-
te mai mici”, a declarat Ale-
xandru Petrescu.

Totodată, directorul general 
al Fondului Naţional de Garan-
tare a Creditelor pentru Între-
prinderi Mici şi Mijlocii a mai 
precizat că programul Prima 
Casă va demara din a doua ju-
mătate a lunii februarie şi va 
veni cu elemente de noutate.

Prima Casă: Fondurile sunt în scădere, 
dar programul va continua
Programul Prima Casă va demara din a doua jumătate a lunii februarie.

Programul Prima Casă va veni cu elemente de noutate
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Veşnic s-a pus întrebarea, 
în ce constă greşala primi-
lor oameni, ca ei să fi e 
osândiţi în felul acesta, şi 
prin ei, să fi m osândiţi toţi? 
Pentru că păcatul originar, 
cum i se mai spune, păcatul 
dintru început este ereditar, 
se moşteneşte ca o boală 
molipsitoare, ca o boală 
ereditară din tată în fi u. 
Toţi ne naştem cu el, şi de 
aceea trecem prin baia 
botezului pentru ca să ne 
curăţim de păcatul originar, 
să ne purifi căm şi să 
intrăm alături de Hristos în 
Împărăţia lui Dumnezeu, 
premergătoare, adică în 
Biserică. Pe urmă ţine de 
noi dacă mai facem sau nu 
păcate personale. Ei, bine, 
întrebarea o repet: în ce a 
constat această greşală ca 
să fi e pedepsită?

Mai întâi este neascultarea. 
Dumnezeu l-a creat pe om şi 
omul trebuia să-l iubească pe 
Dumnezeu, pe Creatorul său. 
Aşa cum un copil, în mod na-
tural, îşi iubeşte părinţii. Un co-
pil care nu-şi iubeşte părinţii 
este un copil denaturat, aşa 
cum un părinte care nu-şi iu-
beşte copilul este un părinte 
denaturat. Adam, pentru o cli-
pă, şi soţia sa, Eva, au pierdut 
sentimentul fricii de Dumne-
zeu. Ni se spune în Sfi nta Scrip-
tură că frica de Dumnezeu es-
te începutul înţelepciunii, dar 
frica de Dumnezeu nu înseam-
nă spaima de Dumnezeu, adi-
că teroarea lui Dumnezeu exer-
citată asupra omului. Frica de 
Dumnezeu este frica copilului 
bun de a nu-şi supăra părinţii, 
aceasta este frica, e o frică dul-
ce, e o frică constructivă, e o 
frică cu care trăieşti bine şi cu 

care te zideşti pe tine însuţi. 
Atunci când copilul este îndem-
nat să facă rău îşi aduce amin-
te: nu cumva să afl e tăticul sau 
mămica şi să mă certe, sau da-
că nu o să mă certe, măcar o 
să fi e supăraţi. Ei, bine, aceas-
ta este frica de Dumnezeu, fri-
ca de a nu-ţi supăra Părintele. 
Ei au pierdut această frică şi nu 
le-a păsat dacă îşi supără sau 
nu Părintele, nici măcar nu s-au 
întrebat, au făcut abstracţie de 
El, de Dumnezeu, ei care tră-
iau într-o permanentă stare de 
comunicare cu Dumnezeu prin 
Duh. Aşadar, întâi şi întâi, pă-
catul neascultării.

În al doilea rând, păcatul tru-
fi ei, de a încerca să devină mai 
mult decât le permitea condiţia 
lor de creatură. De ce a venit to-
tuşi ispitirea prin şarpe adică prin 
diavol? Pentru că diavolul expe-
riase această neascultare. Să nu 
uităm că înainte de căderea o-
mului a fost căderea îngerului. 
Cunoaştem, tot din Sfi ntele Scrip-
turi, că Dumnezeu mai întâi i-a 
creat pe îngeri care trăiau în fe-
ricire, şi îl lăudau pe Dumnezeu, 
până în clipa în care unul dintre 

ei, Lucifer, s-a gândit: de ce să 
fi e numai El Dumnezeu şi nu aş 
putea să fi u şi eu pe lângă El? 
Nu să-l ucidă pe Dumnezeu, ci 
să-l dubleze. Cu el s-au răsculat 
o seamă de îngeri şi au picat 
într-o fracţiune de secundă. De 
ce? Pentru că îşi contraziceau 
condiţia lor de făpturi, îngerul e-
ra creatură, era făcută de Dum-
nezeu, nu se făcuse pe el însuşi. 
A te crede că poţi fi  egal cu Dum-
nezeu înseamnă a contrazice lo-
gica, pentru că Dumnezeu este 
singur, este unic, nu pot fi  doi 
dumnezei, pentru că dacă sunt 
doi se condiţionează unul pe ce-
lălalt, şi atunci Dumnezeu nu 
mai este atotputernic, atotţiitor, 
veşnic; două veşnicii nu pot să 
fi e pentru că se împiedică una 
de cealaltă. Trebuie să înţelegem 
elementar acest lucru: creatura 
nu poate deveni Creator, aşa cum 
nici Creatorul nu devine creatu-
ră. Dumnezeu, de aceea este u-
nic, pentru că este atotputernic 
şi universal, şi veşnic, de aceea 
orice tentativă de a te crede că 
poţi deveni egal cu Dumnezeu 
este sortită eşecului şi sortită ne-
fericirii, aşa cum a fost căderea 

îngerilor în frunte cu Lucifer. Ei, 
bine, diavolul experiase acest 
fapt şi acum se uita la om, pe 
care Dumnezeu în făcuse după 
chipul Său, că era fericit, stăpâ-
nea Raiul şi întregul pământ, şi 
era fericit alături de soţia sa şi 
s-a născut invidia. Invidia, l-a fă-
cut pe diavol, să-l ispitească pe 
om şi să-l ducă la cădere, invi-
dia pe fericirea omului, pe care 
el, diavolul, o avusese şi pe ca-
re o pierduse, şi acum nu sufe-
rea gândul că o altă fi inţă, o al-
tă creatură a lui Dumnezeu se 
poate bucura numai de fericire 
şi numai de bine.

Aşadar, iubiţii mei, această 
ispitire a lui Adam a fost secun-
da în care femeia, mai întâi Eva 
şi apoi Adam, au crezut că pot 
să fi e ca nişte dumnezei, că pot 
să fi e egali cu Creatorul lor, cu 
Făcătorul lor, adică au uitat de 
condiţia lor de creatură, care nu 
e deloc umilitoare. Dacă Dum-
nezeu este Împărat şi face din ti-
ne un rege, ce vrei mai mult? Un 
rege al pământului şi un rege al 
universului, îţi pune cunună de 
pietre scumpe, te hărăzeşte feri-
cirii veşnice, ce vrei mai mult?

Iubiţii mei, aceasta a fost dra-
ma! După aceea, Dumnezeu i-a 
alungat pe amândoi din Rai, a 
aşezat un heruvim cu sabie de 
foc să păzească Raiul, şi de aici 
începe marea istorie a omeni-
rii, dramatică şi tragică, aşa cum 
o cunoaştem cu toţii, o istorie 
plină de frământări. Şi iată, am 
intrat în secolul XXI, oamenii 
nu se împacă nicicum, nu vor 
să meargă pe calea binelui pen-
tru că au uitat de Dumnezeu! 
Şi nu degeaba se spune că Eu-
ropa de astăzi îşi caută un su-
fl et. Sufl etul ei este Iisus Hris-
tos, pe care l-a avut acest con-
tinent, eminamente creştin, şi 

care s-a născut sub semnul cre-
dinţei creştine. O Europă care a 
devenit, în special cea occiden-
tală, în mare măsură atee. Ştim 
acest lucru din datele statistice, 
criza morală a Europei şi unei 
mari părţi din omenire. Şi iată, 
consecinţele le suportăm şi noi, 
deseori suntem încercaţi să nu-L 
ascultăm pe Dumnezeu, apoi 
lasă-L pe moşu, el zice, găsim 
şi scuze: să nu faci ce face po-
pa, să faci ce zice popa ş.a.m.d.

Nu vedeţi ce se întâmplă la 
noi, în societatea noastră, dragii 
mei, ne-am recăpătat libertatea, 
zisă democratică, dar este o li-
bertate de foarte mulţi rău înţe-
leasă, şi rău folosită, de alţii, şi 
mai grav, bine înţeleasă, dar rău 
folosită. Şi prin presă, televizor, 
radio, nu vedeţi? Deschizi tele-
vizorul şi vezi numai: crime, vi-
oluri, sălbăticie, pumni, pistoa-
le, mitraliere, sânge, violenţă pâ-
nă la capăt, imagini care încura-
jează prostituţia, care încurajea-
ză viciul, care viciază limba, ca-
re incită la consumul excesiv de 
băuturi alcoolice şi la consumul 
de droguri. Nu vedeţi toate aces-
tea? Sunt bombardamente ale 
diavolului asupra conştiinţelor 
noastre. Toate apelurile care se 
fac, la mai multă decenţă, la mai 
multă stăpânire de sine, toate ră-
mân fără ecou, pentru că din 
acestea trăiesc, fac bani, şi întris-
tător că banii se fac pe prostul 
gust al celor care le caută, şi le 
încurajează, şi le solicită. Iată 
deci, nu ştim cât, noi ne-am în-
depărtat, după două milenii la 
la Hristos, ne-am îndepărtat de 
laşitatea lui Adam, de libertatea 
rău înţeleasă şi rău folosită a lui 
Adam, de neascultarea lui Adam, 
de trufi a lui Adam.

De aceea, iubiţii mei, acum 
în Postul Mare este timpul să ne 

reculegem şi să retrăim, fi ecare 
în parte, această istorie zbuciu-
mată şi tragică a omenirii. Şi Bi-
serica ne pune la îndemână ase-
menea mijloace, ne pune la în-
demână postul, făcut cu convin-
gere şi cu seriozitate, nu aşa pen-
tru că trebuie să-l faci, pentru că 
trebuie să-i răspunzi la duhov-
nic, că ai postit sau nu ai postit. 
Postul însemnează nu numai în-
frânare după puterea fi ecăruia 
de la mâncăruri grase şi de la 
băuturi ameţitoare, ci este, în 
special, înfrânarea de la păcat, 
cultivarea calităţii, cultivarea fap-
tei bune, pentru că fapta bună, 
mila, este aceea care răscumpă-
ră o mulţime de păcate, şi dacă 
nu le-ai făcut tu să ştii că pri-
meşti canon de la duhovnic să 
faci acte de milostenie, pentru 
ca să-ţi răscumperi păcatele, sau 
măcar o parte din ele.

Ne-a lăsat rugăciunea, ne-a 
lăsat meditaţia, şi mai cu seamă 
ne-a lăsat la îndemână Taina Spo-
vedaniei în deplină libertate. Nu 
te obligă nimeni, nu există acest 
lucru, fi ecare vine din mişcarea 
proprie a cugetului său, şi vine 
să stea de vorbă cu duhovnicul, 
să primească un sfat, o încura-
jare, pentru că, iubiţii mei, ori-
cât ar fi  istoria noastră de tragi-
că, oamenii nu trebuie să-şi piar-
dă speranţa. Speranţa este, poa-
te ultimul lucru care ne-a mai 
rămas. Dacă ne-am pierdut şi ul-
tima speranţă, am pierdut totul, 
am pierdut şi istoria, am pierdut 
şi veşnicia.

De aceea vă îndemn, iubiţii 
mei, nu fi ţi copleşiţi nici de per-
spectiva Înfricoşătoarei Judecăţi, 
şi nici de păcatul lui Adam. Exis-
tă porţi largi de ieşire. Iisus Hris-
tos, prin Jertfa Sa, ni le-a pus la 
dispoziţie, rămâne doar ca noi 
să le folosim.

Postul, întoarcerea 
din istoria nefericită a umanităţii
† Arhiepiscopul şi Mitropolitul Bartolomeu ANANIA

Arhiepiscopia Vadului, 
Feleacului şi Clujului prin 
Protopopiatul Cluj 1 şi 
Compania de teatru „Civic 
Art”, Bucureşti, invită 
iubitorii de teatru marţi 
20 februarie 2018, la casa 
de Cultură a Studenţilor 
din Cluj-Napoca, la premi-
era absolută a unui spec-
tacol dedicate Marii Uniri 
de la 1 decembrie 1918. 
La acest moment în care 
s-a concretizat dorinţa de 
unitate a românilor, un 
rol deosebit l-au avut şi 
clericii.

Piesa „Ziditori ai Marii Uniri” 
este o adaptare realizată de Ma-
rian Ciripan după „Memoran-
diştii” de Dan Tărchilă .

Din scenariul propus spec-
tatorilor reiese contribuţia de-
terminantă a celor două Bise-
rici Româneşti, Ortodoxă şi 
Greco – Catolică, la realiza-
rea emancipării naţionale, ca-
re la 1 decembrie 1918 a dus 
la înfăptuirea Marii Uniri.

Alături de reprezentanţii ce-
lor două Biserici, în desfăşu-
rarea acţiunii spectacolului, 
sunt prezente personaje sim-
bol ale societăţii transilvane 
din acea perioadă: ţărănimea, 
tânăra intelectualitate şi repre-
zentantul puterii maghiare.

Personajele poartă nume 
neutre tocmai pentru a nu gre-
şi fată de cei peste 150 de pre-
oţi întemniţaţi din ordinul Gu-
vernului de la Budapesta şi 

cei peste 200 cărora li s-a im-
pus domiciliul forţat în loca-
litatea maghiară Sopron.

În distribuţie sunt actorii: 
Cristina Moldoveanu, Adrian 
Anghel, Marian Despina, Petre 
Pletosu, Dan Apăvăloaie şi Ma-
rian Ciripan (cel care semnea-
ză şi regia spectacolului)

Spectacolul este caritabil şi 
urmăreşte susţinere fi nanciară 
a Centrului Social Misionar 
„Sfântul Mare Mucenic Gheor-
ghe” Cojocna, iar biletele se gă-
sesc la magazinele bisericeşti 
ale Arhiepiscopiei Clujului.

Un proiect desfăşurat în ca-
drul Anului omagial al unită-
ţii de credinţă şi de neam şi 
Anul comemorativ al făurito-
rilor Marii Uniri din 1918.

Ceata „Sfântul Ioan 
Valahul” a Asociaţiei 
Studenţilor Creştini 
Ortodocşi Români din 
Cluj Napoca (A.S.C.O.R. 
Cluj) vă invită sâmbătă, 
24 februarie 2018, de 
Dragobete, la spectaco-
lul intitulat „Ţi-am ţesut 
din dor cămeşă…”. În 
cadrul evenimentului 
vor putea fi urmărite 
crâmpeie, obiceiuri şi 
credinţe din viaţa româ-
nilor de altădată. Cei 
prezenţi l vor putea 
admira portul românesc 
autentic, balade, cântece 
şi obiceiuri din nunta 
tradiţională, cântece de 
cătănie dar şi bocete.

Spectacolul va avea loc 
în sala de spectacole Audi-
torium Maximum a Casei U-
niversitarilor din Cluj Na-
poca (Str. Emmanuel de Mar-
tonne, nr.1) de la ora 19:00.

Cu acest prilej vor fi  strân-
se fonduri pentru construirea 
unei case de lemn cu rol de 
muzeu lângă Biserica Studen-
ţilor din Campusul Haşdeu.

Intrarea va fi liberă!

Premieră absolută la Cluj – 
Ziditori ai Marii Uniri

Spectacol de Dragobete 
„Ţi-am ţesut din dor cămeşă…”
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SUDOKU

PROGRAM CINEMA
Cinema „Florin Piersic”
Phantom Thread
S-D: 11:30

Call me by Your Name
D-Ma: 14:00; V, S, Mi, J: 17:00

Glorie şi Iubire
L, Ma: 17:00; V, S, Mi, J: 14:00

Maze Runner: The Death Cure
D: 17:00

Cinema Victoria
Fifty Shades Freed
S, D, Mi: 17:30; V, D, J: 20:00; V, 
S, Ma, Mi: 22:30

Call me by Your Name
L: 15:00; Ma, J: 17:30; S, Mi: 
20:00; S: 22:30

Hodejegerne
D, Mi: 15:00; V: 17:30; J: 22:30

Cinema City Polus
Fifty Shades Freed
S – D 11:50

Call me by Your Name
Mi – J 20:20

The Star
V, L – Ma 14:20, 16:40, 20:20; S – 
D 16:40, 20:20; Mi – J 14:20, 
16:40

Proud Mary
V – J 15:40

12 Strong
V, L – J 14:30, 16:50, 19:10; S – D 
12:00, 14:30, 16:50, 19:10

All the Money in the World
V, L – J 13:50; S – D 11:50, 13:50

The Death of Stalin
V – J 18:00, 22:30

Maze Runner: The Death Cure

V, L – J 15:50, 20:10; S – D 14:20, 
20:10

Den of Thieves
V, L – J 14:40, 17:10, 19:40, 
22:10; S – D 12:10, 14:40, 17:10, 
19:40, 22:10

Downsizing
V, L – J 13:40; S – D 11:30

Jumanji: Welcome to the Jungle
V – J 13:20, 16:00, 18:40, 21:20

Zootopia 3D subtitled

Cinema City Iulius
Fifty Shades Freed
V – J 13:40

Call me by Your Name
Mi – J 21:10

The Death of Stalin
S – D 11:40

Proud Mary
V – J 15:30, 22:10

12 Strong
V – Ma 17:40, 21:10; Mi – J 17:40

The Star
V, L – J 13:30, 15:50, 18:10; S – D 
11:10, 12:00, 13:30, 15:50, 18:10

Soldații: Poveste din Ferentari
V, L – J 13:50; S – D 11:50, 13:50

All the Money in the World
V – J 17:50, 20:10, 22:45

A Viszkis
V – J 15:40, 20:00, 21:50

Maze Runner: The Death Cure
V, L – J 14:00, 16:30, 19:00, 
21:30; S – D 11:30, 14:00, 16:30, 
19:00, 21:30

Den of Thieves
V, L – J 13:20; S – D 11:20, 13:20

Jumanji: Welcome to the Jungle
V – J 13:50, 16:40, 19:20, 22:00

BERBEC
Luna Nouă te încurajează să accepți invitațiile la evenimentele sociale, unde îți 
poți mări cercul de cunoștințe. Poți avea parte de multă distracție, dacă îți 
dorești acest lucru, iar de joi încolo vei avea o atitudine mai proactivă asupra 
lucrurilor pe care le faci. Dacă urmează să ai o întâlnire romantică, las-o pe 
sfârșitul săptămânii, așa știi sigur că va fi  de excepție.

TAUR
Te poți simți motivată să faci fapte bune. Poate voluntariat, dacă cei din jur au 
nevoie de tine, sau pur și simplu să îți donezi lucrurile pe care nu le mai 
folosești. Îți este mai ușor să pui planurile pe hârtie ca să avansezi în carieră, 
iar înspre sfârșitul săptămânii atenția ta va merge mai mult înspre relaxare
 și odihnă.

GEMENI
Este un moment bun să te ocupi de viitorul tău. Dacă ai vise mari, este cazul să 
te apuci de plănuit cum le îndeplinești, iar Luna Nouă din Vărsător te încurajea-
ză să-ți părăsești cochilia și să cauți noi provocări în aceste demersuri. Viața so-
cială se aprinde înspre sfârșitul săptămânii, iar sâmbătă ai putea avea întâlniri 
pasionale.

RAC
Zilele acestea sunt foarte bune ca să-ți revizuiești situația fi nanciară. Profi tă de 
această ocazie și caută soluții la cei apropiați sau chiar sfaturi pe Internet și în-
cepe să-ți îmbunătățești bugetul. Te gândești și la o vacanță de câteva zile, ca 
să te relaxezi și să te odihnești.

LEU
Dacă zilele când Mercur a fost în retrograd nu au fost deloc profi tabile, acum 
este momentul să semnezi contracte noi, să începi noi afaceri și să îți reiei rit-
mul normal. Când vine vorba de bani, este cazul să fi i mai atentă la cât 
cheltuiești și pe ce, pentru că ai putea fi  tentată să plătești mai mult pentru ce-
va ce nu merită cu adevărat.

FECIOARĂ
Creativitatea ta este în fl oare, astfel că întâlnirile de orice fel – chiar și ședințele 
de la serviciu – pot profi ta de pe urma inspirației tale. În weekend, când Marte 
și Venus intr în zodia Berbec, vei fi  mai impulsivă când vine vorba de cheltuit 
bani sau de fl irturi cu o persoană pe care o placi pe ascuns.

BALANȚĂ
Luna Nouă îți vine în ajutor dacă te gândești să începi o nouă afacere sau să îți 
schimbi locul de muncă – e un moment bun să treci de la partea de cercetare la 
cea de acțiune. Relația ta de cuplu ar putea ajunge în weekend la un nou nivel, 
iar dacă ești singură, așteaptă-te la întâlniri plăcute. Dacă Ziua Îndrăgostiților a 
fost dezamăgitoare, weekendul acesta cu siguranță va fi  senzațional..

SCORPION
Ai șansa să începi proiecte proprii sau să pui la punct alte planuri care se arată 
fructuoase pe viitor. Ești mai competitvă la locul de muncă și te gândești serios 
la mișcare fi zică pentru sănătate și slăbit.

SĂGETĂTOR
Viața de acasă este bună atât timp cât toată lumea este sinceră. Există șansa să 
apară unele neînțelegeri acasă, pentru că cineva ascunde o informație, însă ori-
ce dilemă va fi  rezolvată în weekend cu siguranță. O scânteie poate reaprinde 
pasiunea în relația ta de cuplu.

CAPRICORN
Nu este cazul să iei lucrurile de bune, ci gândește-te foarte bine la ceea ce se 
întâmplă și ce ți se spune, mai ales dacă este reputația ta în joc. Mai târziu, ne-
hotărârea și lipsa de informații pot face loc determinării să arăți că ai dreptate, 
indiferent de ce trebuie să faci și ai putea crea astfel multe discuții în contradic-
toriu.

VĂRSĂTOR
Scapă de lucrurile de care nu mai ai nevoie, ca să te poți simți mai bine, mai li-
beră. De asemenea, nu pierde controlul asupra cheltuielilor, pentru că s-ar pu-
tea să ai nevoie de o sumă mai mare pe viitor. Lasă de la tine și evită certurile 
cu cei din jur, pentru că ar putea fi  destul de puternice.

PEȘTI
Evită cheltuielile impulsive, pentru că ar putea fi  alegeri neinspirate și să îți dai 
seama de acest lucru prea târziu. Săptămâna aceasta planurile personale îți 
captivează atenția cel mai mult, iar Luna Nouă te inspiră să îți faci un obicei 
nou, pentru sănătatea ta spirituală..
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PHANTOM THREAD

FIFTY SHADES FREED
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

Anunţurile pt. rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, 
„Matrimoniale“ şi „Mulţumiri prezi că toare“ se taxează integral.
Depune TALONUL DE MICA PUBLICITATE la sediul redacţiei, 

str. Republicii nr. 109, Et. 1 sau librăria BIBLOS 
(standul de ziare) – P-ţa A. Iancu nr. 13
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NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

Cumpăr urgent garsonieră.Exclus 
cart. Plopilor. Aștept telefoane la 
tel. 0758-802398.

APARTAMENTE

¤ P.F. vând în zona str. Moților a-
partament cu 3 camere, situat în 
corp compact S+P+E, are beci, 
garaj, terasă închisă, 93 mp utili, 
se poate folosi pentru locuit sau 
birouri. Pentru informații sunați 
la tel. 0745-569336. (3.7)

CASE/CABANE

¤ Vând două case + anexe în 
Tureni, în aceeași curte (se vin-
de și separat), supr. totală 6500 
mp, curte, livadă, teren arabil, 
utilităţi, apă, gaz, curent, întă-
bulat, preţ negociabil. Inf. supli-
mentare 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 construcții în 
com. Baciu, supr. 5400 mp, front 
24 ml, așezare nordică, în apropi-
ere sunt construcții noi, panora-
mic. Preț negociabil. Informații la 
tel. 0745-502319. (3.7)
¤ Vând teren în supr. de 800 mp, 
front 17,78 ml la sosea asfaltată, 
în centrul satului Măcicașu, com. 
Chinteni, cu toate utilitatile. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0734-777772.

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

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

situat într-o poiană.

Informaţii la tel. 
0753-222 759.

¤ Vând teren extravilan, cu utilităţi, 
în apropiere (paralel) de Wonder-

land, suprafaţa 2900 mp, preţ 20 
euro/mp, negociabil. Informaţii su-
plimentare la tel. 0745-182440.
¤ Vând 2 parcele de teren lângă 
lacul din Chinteni, supr. 613 mp, 
front 18 ml la drum judeţean, 
preţ 15 euro mp. Inf. și relaţii su-
plimentare la tel. 0745-251703.
¤ Vând teren în 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.

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 intravilan în supr. 
de 400 mp, front 14,61 ml și te-
ren în supr. de 2438 mp front, 
22 ml la șoseaua asfaltată, cu-
rent, apă, gaz în apropiere. Cei 
interesaţi pentru detalii, pot su-
na la tel. 0734-777772.

ÎNCHRIERI

SPAȚII

¤ Persoană fi zică închiriez garaj, 
numai pentru autoturism, pe str. 
Dorobanților. Informații suplimen-
tare la tel. 0753-390739. (1.7)

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie 4 camere pe str. 
Scorțarilor, parter, disponibil înce-
pând cu data de 01.02.2018. 
Informații suplimentare la tel. 
0745-127787. (3.7)
¤ Dau în chirie ap. cu 1 camera în 
cart. Mărăști, str. Fabricii nr. 4, et. 

7, utilat mobilat, mașină spălat. 
Rog seriozitate. Exclus agentii 
imobiliare. Informaţii suplimenta-
re la tel. 0745-265436.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Bărbat cujean, foarte serios, îmi 
ofer serviciiile de a îngriji oameni 
imobilizate pentru rămânerea în 
spațiu, fac de mâncare sau mă 
ocup de animale de companie 
(plimbat câine). Ofer seriozitate 
maximă, punctualitate, veți fi  foar-
te mulțumit. Sunați la tel. 0759-
101504. (2.7)
¤ Zugrăvesc, repar spaleț, trag 
glet, vopsesc în ulei, zugrăvesc în 
lavabil, fac curat în pod, beci, cur-
te, ofer multă serioziate și calitate. 
Aștept oferte serioase la tel. 0759-
101504. (2.7)
¤ Tânără, caut loc de muncă 
part-time, în domeniul contabilita-
te primară, cunoștinţe WINMEN-
TOR. Sunaţi la tel. 0745-430079.
¤ Caut de lucru în domeniul la-
borator-cofetarie sau la bucătă-
rie, deţin diplomă de califi care 
în aceste domenii. Ofer și rog 
seriozitate. Aștept oferte la tel. 
0757-746700.
¤ Licenţiată în drept 2016, cu ex-
perienţă de lucru în cabinet nota-
rial, caut loc de muncă în dome-
niul juridic ca și consilier juridic, 
jurist. Ofer și cer seriozitate. Tel. 
0758-324971.
¤ SALON TROPICAL își mărește 
echipa! Angajăm hairstylist cu 
experienţă. Pentru detalii vă 
rugăm să ne contactaţi la nr. 
de tel. 0747-486860.

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 cioban serios la oi, cu 
experienţă. Cerem și oferim se-
riozitate. Pentru informaţiile su-
plimentare apelaţi la tel. 
0742431611 sau 0758-356073.
¤ 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.
¤ Caut loc de muncă în dome-
niul gestiune, depozit. Ofer și cer 
seriozitate. Aștept telefoane la 
0755-210287.
¤ Caut de lucru ca ȘOFER, experi-
enţă 18 ani (și pe comunitate), 
cat. B și C, cunoscător al lb. ger-
mane și engleze. Rog și ofer serio-
zitate. 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 
aștept la tel. 0741-100529. (2.7)
¤ Expert contabil autorizat, țin 
evidență contabilă la fi rme mici, 
mari și persoane fi zice. Pentru 
informații suplimentare sunați la 
tel. 0744-501252. (2.7)
¤ Ofer servicii profesionale de Web 
Design, redesign pagini de internet 
si gazduire web hosting, la pretul 
de 399 lei. Contact: 0754 611 868.
¤ 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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO-MOTO

¤ Vând bobină de inducție, 
motoraș ștergător parbriz, 
plăcuță de frână, cheder țeavă 
parbriz de la autoturism” Da-
cia”. Aștept telefoane la 0264-
542151. (2.7) 
¤ Vând autorizație taxi cu 
mașină Toyota Yaris Hibrid. 
Informații și relații suplimenta-
re la tel. 0741-028813. (3.7)
¤ Vând convenabil autoturism 
DACIA 1300 din anul 1981, în 
stare de funcționare, unei per-
soane care dorește mașină no-
uă prin programul Rabla. Rog 
seriozitate. Sunați la tel. 0743-
330440. (3.7)
¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 die-
sel, an 2008, 7 locuri, culoare 
gri, 210.000 km, în stare bună 
de funcţionare. Preţ negociabil. 
Informaţii și relaţii suplimenta-
re la telefon 0740-694047.
¤ VÂND Dacia 1410, an 1997, 
pentru programul RABLA, acte 
în regulă, preţ negociabil. In-
formaţii și relaţii suplimentare 
la telefon 0740-694047.

UZ CASNIC

¤ Vând set de oale inox cu fund 
gros și cu termostat, ”Silver 
Royal”, noi, compus de 16 piese, 
ambalaj original și set de cuțite 
ceramice. Informații suplimenta-
re la tel. 0744-479172. (3.7) 
¤ 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 mașină de cusut marcă 
germană, în stare perfectă de 
funcţionare, preţ 1600 RON, ne-
gociabil. Relaţii la tel. 
0364-882575.
¤ La jumătate de preţ faţă de ma-
gazin! Vând vană din fi bră de sticlă, 
albă, 1,50 x 0,70 m, model cu ba-
teria pe perete, foarte puţin folosi-
tă, stare perfectă, ideală pentru băi 
de dimensiuni mai mici, preţ 400 
RON, puţin negociabil. Informaţii 
suplimentare la tel. 0741-278287.

MOBILIER
¤ Vând pătuț și cărucior pentru co-
pil. Pentru informații sunați la tel. 
0264-589948. (3.7)
¤ Vând scaun rotile de birou, puțin 
folosit. Informații suplimentare la 
tel. 0741-028813. (3.7)

DIVERSE

¤ Vând 20 l de țuică curată de pru-
ne, 52°, distilată în octombrie 2017, 
preț 35 RON/l. Sunați la tel. 0744-
653097. (1.7)
¤ nat din aramă, statuete, tave cu 
pahare, candele, serviciu de țuică, ca-
rafă, scrumieră, cafea, etc, preț nego-
ciabil. Inf. la tel.
0264-591965. (2.7)

Monitorul publică GRATUIT* anunţuri de MICĂ PUBLICITATE primite prin e-mail 
(anunturi@monitorulcj.ro) şi SMS cu tarif normal la numărul 0787-565192

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

¤ Vând coleție de timbre vechi cu 
clasor mare și mic, brichete, stilouri 
noi, pixuri. Tel. 0759-020427. (2.7)
¤ Vând haină de blană nr. 46-48 
pentru femei, stare foarte bună, cu-
loare alb cu bej, foarte puțin purta-
tă, preț 120 RON: Informații la tele-
fon 0744-653097. (2.7)
¤ Vând urgent armă de tir cu aer 
comprimat ”Slavia CZ 630” de 4,5 
mm, , pistol ”Rohm” de 9 mm, cu 
gaze, pentru autoapărare și pistol 
“Walter CP 88” de 4,5 mm, cu alice. 
Inf. la tel. 0759-020427. (3.7)
¤ Vând materiale pentru croșetat, 
reviste de modă și  pentru croșetat , 
pețuri negociabile. Pentru informații 
sunați la tel. 0735-176040. (3.7)
¤ Vând aparat de făcut kürtös kalács, 
pe curent 220 V, cu 6 role, aparatul 
este nou, marcă străină, preț negoci-
abil. Pentru informații suplimentare 
sunați la tel. 0741-100529. (3.7)
¤ Vând cizme de piele bărbătești, cu 
tureac înalt, mărimea 45 și ghete de 
piele, noi, mărimea 42, puțin folosi-
te, preț negociabil. Informații supli-
mentare la tel. 0741-028813. (3.7)
¤ Vând broaște uși, yală ELZET, 500 
buc șuruburi de lemn, haine, 
încălțămite, și multe alte lucruri. 
Sunați la tel. 0773-756130. (3.7)
¤ Vând coniac de 47° și țuică de 
prune, din stoc, preț 30 RON, re-
spectiv 25 RON. Sunați la tel. 0264-
591965. (3.7)
¤ Vând. fețe de masă, lucrate ma-
nual, poentlas, mileuri de toate mă-
rimile, articole decorative, preț ne-
gociabil. Inf. suplimentare la tel. 
0264-591965. (2.7)
¤ Vând borcane de tot felul, diferite 
dimensiuni. Aștept telefoane la 
0735-176040. (3.7)
¤ Vând costum de vânătoare, nou, 
cizme, cort de două persoane, cu 
sac de dormit și raniță din piele. Tel. 
0264-591965. (3.7)
¤ Vând trei covoare de 3 x 2,25, cu-
lori foarte frumoase, din care unul de 
lână, lucrat manual, și carpete cu di-
ferite modele, preț negociabil. Rog 

telefoane la 0264-591965. (3.7)
¤ Vând blană de damă și palton 
bărbătesc de piele, nou. Sunați la te-
lefon 0264-541633. (3.7)
¤ Vând suc de mere natural, cu pul-
pă, din mere provenite din pomi ne-
trataţi, fără zahăr și conservanţi (reci-
pient 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. Infor-
maţii și relaţii suplimentare la 
tel. 0753-771323.

¤ Vând ușă + toc ușă, MDF 
culoare lemn natur, cu fero-
nerie + chei, preţ 300 RON, 
negociabil. Informaţii supli-
mentare la tel. 0741-278287.

¤ 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

COLECŢIONARI

¤ Cumpărăm  sau achiziționăm în 
regim de consignare (sorin.vasiles-
cu@ artmark.ro, 0752534013): 
pictură, sculptură, artă tradițională 
românească, mic mobilier, obiecte 
de colecție. (1.34*) 

¤ Vând 2 buc scaune foarte 
vechi, sculptate și tapițate cu pie-
le. Informații suplimentare la tel. 
0741-266069. (2.7)

¤ Clujean colecționar caut pe cineva 
care ar avea timbre, picturi, poze 
vechi, scaune foarte vechi. Aștept te-
lefoane la 0752-362823. (2.7)

PIERDERI

¤ DOMTAXI SRL-D, 
J12/887/2014, C.U.I. 32906216, 
pierdut certifi cat constatator nr. 
14932/10.03.2014 benefi ciar și 
32483/29.05.2014 punct de lu-
cru. Se declară nul.

ANUNȚURI DE MEDIU

Agenția pentru Protecția Mediului Cluj anunță publicul in-
teresa că: PUZ introducere teren în intravilan cu destinația 
zona de unități de producție-subzona unități industriale, 
comuna Gilau, sat Gilau, fn, Judetul Cluj, titular IOVĂNAȘ 
HORAȚIU nu necesită evaluare de mediu, planul urmând a 
fi  supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Observațiile și comentariile publicului interesat privind deci-
zia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenția pentru Protecția 
Mediului Cluj, Calea Dorobanților nr. 99, bl. B, cod 400609, tel. 
0264-410722, fax: 0264-410716, e-mail: offi ce@apmcj.anpm.
ro în zilele de luni-vineri între orele 9:00-14:00, în termen 
de 10 zile calendaristice de la data apariției anunțului.

_________________________________________

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul in-
teresat că: PUZ construire două imobile cu funcţiuni mixte 
cu regim de înălţime S+D+P+3E+Eretras, împrejmuire te-
ren, racorduri şi branşamente utilităţi, Florești, str. Stejaru-
lui, fn, jud. Cluj, titular: S.C. TENANGO S.R.L. nu nece-
sită evaluare de mediu, planul urmând a fi  supus procedurii 
de adoptare fără aviz de mediu.

Observaţiile și comentariile publicului interesat privind deci-
zia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru Pro-
tecţia Mediului Cluj. Calea Dorobanţilor, nr.99, bl.9B, cod 400609, 
tel. 0264-410722, fax 0264-412914, e-mail offi ce@apmcj.an-
pm.ro., în zilele de luni-vineri între orele 9.00-14.00, în termen 
de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.
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Adresa: Bd. Muncii Nr. 16, Cluj-Napoca,
Tel 0264 415 262; 0722 424 000; 0732 127 114

0720 543 737; 0726 777 319

0729–15.86.00

www.batrom.ro

• operator date 
• șofer categoria B
Se oferă salariu atractiv.

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

ANGAJEAZĂ

RADP Cluj-Napoca
Angajează 

pe perioadă determinată 
15 muncitori 

pentru sectorul de marcaje rutiere

Oferim: • pachet salarial motivant, 
• tichete de masă, 
• decontarea transportului la locul de muncă

Informaţii suplimentare la tel: 0264 552 666, int. 28

CV-urile se depun la secretariatul RADP, situat în 
Cluj-Napoca, str. Calea Someșeni nr. 2, sau pe email, 

la adresa offi ce@radpcj.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!ANUNT 
DE ANGAJARE

SC ROSAL GRUP SA BUCURESTI, SUCURSALA CLUJ 
NAPOCA, avand ca domeniu de activitate salubritate și 
activităţi similare – anunta selectie de personal pentru:

1. CONDUCATORI AUTO
Conditii pentru ocuparea posturilor:
- permis de conducere categoriile c, e
- atestat transport marfa cu masa > de 3.5 tone
- vechime in domeniu minim 1 an
2. MECANICI AUTO
Conditii pentru ocuparea posturilor:
- califi care in domeniu
- vechime in domeniu minim 2 ani
3. MUNCITORI NECALIFICATI – CURATENIE STRADALA

Cererile (cv-urile) se pot depune la adresa: Str. Garbau, 
nr. 12, Bloc H, loc. Cluj Napoca, intre orele 9.00 – 16.00 
sau la adresa de email corina.catinas@rosal.ro sau ne 
puteti suna la numarul de telefon 0264 / 456863, solicitand 
legatura la Compartimentul Resurse umane.

ANUNȚ DE MEDIU

 SC Wienerberger Sisteme de Caramizi SRL, 
cu sediul în București, sector 1, șos. București – 
Ploiești nr. 42-44, Băneasa Bussiness & 
Technology park, Clădirea A1, etaj 1, anunță 
organizarea ședinței de dezbatere publică, în 
vederea obținerii autorizației integrate de mediu 
pentru activitatea desfășurată „fabrica de cărămizi 
ceramice, prin ardere, tip Porotherm”, din 
comuna Tritenii de Jos, DJ 150, nr. 198 
(localitatea Triteni Colonie), jud. Cluj, în data de 7 
martie 2018, ora 16:00, la sediul Primăriei 
Tritenii de Jos, din localitatea Tritenii de Jos, str. 
Principală nr. 392, jud. Cluj. Documentația de 
susținere a solicitării pentru obținerea autorizației 
integrate de mediu poate fi  consultată la sediul 
APM Cluj, Cluj – Napoca, Calea Dorobanților nr. 
99 și la punctul de lucru SC Wienerberger – 
Sisteme de Cărămizi SRL din comuna Tritenii de 
Jos, DJ 150, nr. 198 (localitatea Triteni Colonie), 
jud. Cluj, în zilele de luni-vineri, între orele 9:00-
16:00 până în data de 06.03.2018. Propunerile 
justifi cate ale publicului privind solicitarea de 
autorizație integrată de mediu se pot transmite 
zilnic la sediul APM Cluj, Cluj-Napoca, calea 
Dorobantilor nr. 99, telefon: 0264410722, 
0264410720, fax: 0264410716, e-mail: offi ce@
apmcj.anpm.ro, până la data de 06.03.2018.
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România – Maroc, 
la Cluj, 
în Cupa Davis
Federaţia Română de Tenis 
anuntă că întâlnirea România 
– Maroc din turul al doilea al 
Grupei a II-a a Zonei Europa/
Afria a Cupei Davis se va des-
fășura la Sala Polivalentă din 
Cluj-Napoca, pe o suprafaţă ce 
va fi  anunţată ulterior. "Ne fa-
ce o mare plăcere să revenim 
la Cluj-Napoca, în impresio-
nanta Sală Polivalentă, acolo 
unde naţionalele de tenis ale 
României au fost atât de bine 
primite", a declarat Răzvan 
Itu, vicepreședinte al 
Federaţiei Române de Tenis. 
Întâlnirea România – Maroc va 
avea loc în 7 și 8 aprilie.

Bianca Pascu 
a câştigat Cupa 
României la sabie
Sportiva Bianca Pascu (CS 
Dinamo) a câștigat Cupa 
României, ediţia 2018, la sa-
bie individual feminin, joi, în 
Sala de scrimă ''Ana Pascu'' 
(Floreasca) din București, po-
trivit site-ului Federaţiei 
Române de Scrimă. În fi nală, 
Bianca Pascu a învins-o pe 
Sabina Martiș (CSA Steaua), 
cu scorul de 15-7. Martiș a cu-
cerit trofeul anul trecut, după 
patru trofee câștigate de 
Bianca Pascu. Pe locul al trei-
lea s-a clasat Natalia 
Bugaevski (CSTA București), 
care a dispus în fi nala mică de 
Georgiana Dima, de la CSA 
Steaua, cu 15-7. În semifi nale, 
Pascu a trecut de Dima cu 
15-9, iar Martiș a învins-o pe 
Bugaevski cu 15-8. Vineri va 
avea loc proba feminină pe 
echipe la sabie.

Doha: Cîrstea, 
făcută KO 
de Muguruza
Sorana Cîrstea, locul 38 mon-
dial, a pierdut în două seturi, 
0-6, 4-6, meciul disputat împo-
triva sportivei spaniole 
Garbine Muguruza, locul 4 
WTA, în optimile turneului 
WTA de la Doha. Sorana mai 
jucase de două ori împotriva 
Garbinei, dar nu a reușit nicio-
dată să treacă de fosta ocu-
pantă a locului 1 mondial.
În primul set al meciului cu 
Muguruza, Cîrstea nu a avut 
replică. A comis 13 greșeli ne-
forţate și după 24 de minute a 
pierdut prima manșă cu 6-0. 
Primul game câștigat de ro-
mâncă în partida din optimile 
de fi nală de la Doha a venit în 
setul secund, la 2-0 pentru a 
patra favorită a turneului. 
Muguruza a făcut imediat 5-1. 
A fost momentul în care 
Sorana a dat impresia că poa-
te reveni: și-a câștigat serviciul 
și ulterior a reușit și primul 
break al său din acest joc, însă 
Muguruza și-a câștigat servi-
ciul și, la fi nalul unui meci ce a 
durat 64 de minute, Cîrstea 
pierde în două seturi 0-6, 4-6 
și va încasa pentru performan-
ţa sa 33750 de dolari și 105 
puncte WTA, în timp ce 
Muguruza va încasa un cec de 
68125 de dolari și 190 de 
puncte WTA.

Pe scurt

Managerul secţiei de volei 
masculin din cadrul CS ”U” 
Cluj, Bogdan Ungureanu, 
spune că a luat decizia de a 
rămâne în Divizia A reu-
şind “să facă o echipă com-
petitivă care a strâns un 
număr de puncte în campi-
onat dublu faţă de anul tre-
cut pe vremea aceasta”.

„Prima mişcare pe care am 
făcut-o este prelungirea contrac-
tului lui Dan Borota, cel mai ti-
trat jucător de la Universitatea 
Cluj din ultimii, probabil, 20 de 
ani. Am semnat cu el un con-
tract valabil până în 2020, dar 
rămâne la latitudinea lui în a-
ceastă perioadă contractuală de 
ce se va ocupa la club. În mo-
mentul de faţă a semnat ca şi 
jucător. În ceea ce priveşte tran-
sferurile viitoare, în momentul 
de faţă ne gândim la 4 jucători, 
dar nu 4 persoane, avem în ve-
dere 4 posturi pe care trebuie 
să le dublăm sau să le acope-
rim cum trebuie pentru că şi eu 
şi băieţii ne-am săturat de locu-
rile 9-10 în ultimii 4 ani. Dar 
sincer aş prefera să nu fi e stră-
ini. Noi totdeauna o să aducem 
jucători tineri, deoarece cineva 
trebuie să promoveze şi jucăto-
rii tineri români şi o să aducem 
maxim un jucător străin, o să 
ne axăm mai mult pe români. 
Legat de zvonurile să nu se mai 

joace play-out-ul, zvonurile exis-
tă, circulă, dar ne dorim din tot 
sufl etul să nu se ajungă acolo. 
U Cluj vrea din sufl et să joace 
toate meciurile, U are un tar-
ghet de atins, un număr de vic-
torii pe care trebuie să şi le în-
deplinească şi nu e normal ca 
alţii să-şi dorească altceva”, a 
declarat Ungureanu.

Căpitanul echipei, Dan Bo-
rota a spus: „Echipa este în Di-
vizia A şi ţinem piept, cum aţi 
văzut şi în meciul cu cei de la 
Ploieşti, o echipă care se bate 
la titlu şi cu un buget mult mai 
mare decât al nostru, am reuşit 
să ţinem piept şi am prestat un 
volei, zic eu, mai mult decât 
bun. Legat de renunţarea la 
play-out, nu este normal ca o 
echipă să-şi dorească să termi-
ne mai repede campionatul, în 
primul rând că îşi omoară jucă-
torii pentru că ei s-au pregătit o 
vară întreagă. Pentru ce se an-
trenează în fi ecare zi dacă nu 
vor să joace ultima fază a cam-
pionatului? Nu e profesionist 
să-ţi doreşti să opreşti campio-
natul, nu cred că jucătorii tre-
buie să sufere pentru că un ma-
nager nu vrea să plătească niş-
te bani sau vrea să facă econo-
mie. Nu este o afacere voleiul, 
ar trebui să avem oameni care 
îşi doresc să urce sportul ăsta, 
nu să-l îngroape”.

Voleibaliştii clujeni 
rămân în Divizia A

Selecţionata Nordului a 
învins selecţionata Sudului 
cu scorul de 125-122 (30-35, 
33-34, 31-26, 21-27), mier-
curi seara, în All Star 
Game, meciul vedetelor din 
Liga Naţională de baschet 
masculin, în "Arena Sepsi" 
din Sfântu Gheorghe.

Sudul a evoluat mai bine în 
prima jumătate a meciului şi 
după 20 de minute conducea 
cu 69-63. Echipa Nordului a re-
venit şi a reuşit să îşi apropie 
victoria, după ce scorul era e-
gal, 120-120, cu 73 de secunde 
înainte de fi nal. Diaz (3 punc-
te) şi Kuti (2) au adus victoria 
echipei Nordului.

Pentru echipa Nordului au 
jucat Nandor Kuti (U-Banca 
Transilvania Cluj-Napoca) 18 
puncte, 4 recuperări, 7 pase de-
cisive, Bogdan Nicolescu (CSM 
CSU Oradea) 29 p, 5 rec, 4 pd, 
Giordan Watson (U-Banca Tran-
silvania Cluj-Napoca) 3 p, 3 rec, 
7 pd, Adrian Diaz (BC SCM Ti-
mişoara) 28 p, 4 rec, 5 pd, Zeljko 
Sakic (U-Banca Transilvania 
Cluj-Napoca) 3 p, 6 rec, 7 pd, 
Andrei Mandache (CSM CSU 
Oradea) 2 p, 2 rec, 4 pd, Ous-
manne Barro (U-Banca Transil-
vania Cluj-Napoca) 1 rec, Go-

ran Gajovic (CSM CSU Oradea) 
20 p, 6 rec, 4 pd, Rolland Torok 
(U-Banca Transilvania Cluj-Na-
poca) 15 p, 7 rec, Muhamed Pa-
salic (CSM CSU Oradea) 2 p, 1 
rec, 7 pd, Mladen Jeremic (BC 
SCM Timişoara) 5 p, 2 rec, 2 
pd, Lasannah Kromah (U-Ban-
ca Transilvania Cluj-Napoca) 2 
rec, 1 pd. Antrenori: Cristian 
Achim (CSM CSU Oradea) şi 
Mihai Silvăşan (U-Banca Tran-
silvania Cluj-Napoca).

În echipa Sudului au evolu-
at Porter Troupe (BCMU FC 
Argeş Piteşti) 5 p, 2 rec, 4 pd, 
Cătălin Baciu (CSM Steaua Bu-
cureşti Eximbank) 12 p, 3 rec, 
2 pd, Dragan Zekovic (CSM Stea-
ua Bucureşti Eximbank) 15 p, 
5 rec, 2 pd, Tyler Laser (BC C-
SU Sibiu) 19 p, 9 rec, 9 pd, Mo-
neya Pratt (BC CSU Sibiu) 7 p, 
2 rec, 3 pd, Radu Paliciuc (BC 

CSU Sibiu) 1 rec, Mirel Dragos-
te (BC CSU Sibiu) 27 p, 5 rec, 
2 pd, Georges Darwiche (CSM 
Steaua Bucureşti Eximbank) 4 
p, 3 rec, 1 pd, Goran Martinic 
(SCMU Craiova) 4 p, 4 rec, 5 
pd, Ivan Siriscevic (SCMU Cra-
iova) 13 p, 10 rec, 4 pd, Andrei 
Agafonov (BCMU FC Argeş Pi-
teşti) 10 p, 6 rec, 3 pd, Lawren-
ce Kinnard II (BC CSU Sibiu) 6 
p, 2 pd. Antrenorii selecţiona-
tei au fost Dan Fleşeriu (BC C-
SU Sibiu) şi Hristu Şapera (BCMU 
FC Argeş Piteşti).

În cadrul evenimentului All 
Star Game, Camil Berculescu 
(U-Banca Transilvania Cluj-Na-
poca) a câştigat concursul de 
slam dunk, iar Muhamed Pasa-
lic (CSM CSU Oradea) l-a câşti-
gat pe cel de aruncări de 3 punc-
te, laureaţii fi ind premiaţi cu câ-
te 1.000 de euro.

Selecţionata Nordului 
a câştigat All Star Game 
cu selecţionata Sudului

Pandurii Târgu Jiu l-a 
pierdut, pe gratis, pe 
singurul jucător pe care 
îl avea în lot, care 
impresionase prin pre-
staţia sa din prima parte 
a sezonului şi pe care îl 
putea vinde în această 
iarnă pentru a face rost 
de bani. În şedinţa de 
ieri a Camerei Naţionale 
de Soluţionare a 
Litigiilor (CNSL), ata-
cantul Gabriel Dodoi (19 
ani) a câştigat litigiul cu 
gruparea gorjeană din 
Liga 2 şi a devenit liber 
de contract. 

Dodoi are acum cale li-
beră către CFR Cluj, club ca-
re s-a interesat de jucător în 
ultima perioadă, scrie liga2.
prosport.ro.

„Disjunge capetele 2 şi 3 
din cererea de chemare în ju-
decată, urmând a fi  soluţio-
nate în dosarul nr.6.1/CL/2018. 
Admite capătul 1 din cererea 
de chemare în judecată for-
mulată de reclamantul Dodoi 
Ioan Gabriel în contradictoriu 
cu CS Pandurii Lignitul Targu 

Jiu ca întemeiat. Constată în-
cetate raporturilor contractu-
ale dintre reclamantul Dodoi 
Ioan Gabriel şi pârâtul CS Pan-
durii Lignitul Târgu Jiu în te-
meiul dispoziţiilor art. 18.10 
lit. a) teza a-III-a din RSTJF 
pentru justă cauză începând 

cu data de 13.02.2018. Cu re-
curs în 5 zile de la comunica-
re. Pronunţată azi 13.02.2018”, 
a fost verdictul CNSL în fa-
voarea lui Dodoi.

Autor a şapte goluri în pri-
ma parte a sezonului, atacan-
tul de 19 ani Gabriel Dodoi a 

depus memoriu pentru a de-
veni jucător liber, din cauza 
restanţelor salariale pe care le 
are de primit de la Pandurii. 
Jucătorul a atras atenţia con-
ducerii clubului CFR Cluj, 
cu care este încă în discuţii 
să semneze. Potrivit declara-

ţiilor fostului director sportiv 
al Pandurii, Robert Bălăeţ, 
Dodoi ar fi  semnat deja cu 
fosta campioană a României. 
„Dodoi a semnat cu CFR Cluj, 
ştiu sigur. Aşa zic sursele me-
le. El ştie dacă a făcut o ale-
gere bună. Este un jucător 
care poate juca în divizia A, 
nu la CFR anul acesta, pen-
tru că are jucători. CFR a in-
vestit mult în tineri”, a spus 
Bălăeţ la Accent TV.

Un transfer al lui Dodoi e-
ra singura şansă ca Pandurii 
să facă rost de bani în aceas-
tă perioadă, după ce mem-
brii asociaţi nu şi-au mai ono-
rat obligaţiile fi nanciare de 
mai bine de un an. Dodoi a 
evoluat, ca titular, pentru gru-
parea gorjeană inclusiv în 
amicalul de ieri, victoria cu 
1-0 cu Flacăra Horezu.

Altfel, Pandurii s-a ales, 
începând de pe 13 februarie, 
cu încă două litigii. Foştii ju-
cători Vlad Bujor şi Sergiu 
Homei îşi cer drepturile fi -
nanciare la comisiile FRF. Un 
prim termen de judecată a-
re loc pe 20 februarie.

ECHIPA LUI DAN PETRESCU IA PE GRATIS GOLGHETERUL UNUI CLUB IMPORTANT DIN LIGA 2

„A semnat cu CFR Cluj, ştiu sigur”
Pandurii şi-a pierdut la comisii singurul jucător care îi putea aduce acum bani în cont.

Gabriel Dodoi (19 ani) a câştigat litigiul cu gruparea gorjeană din Liga 2 şi a devenit liber de contract
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