
MIERCURI | 17 IANUARIE 2018 | anul XXI, nr. 10 (5197) | 12 pagini | 1,50 lei

POLITICĂ

De ce a renunțat 
Tudose la guvernare
Vasile Dâncu, fost vicepremier în guver-
nul Dacian Cioloş, a vorbit despre motive-
le plecării premierului Mihai Tudose de la 
Palatul Victoria.  Pagina 4

CULTURĂ

Simplitatea complexă 
a țăranului român
 „100 de portrete de țărani transilvăneni”. 
Expoziție la Muzeul Etnografi c din Cluj-
Napoca cu ocazia aniversării Centenaru-
lui Marii Uniri.  Pagina 7

ACTUALITATE

Valentin Jucan, 
demisie din CNA
Valentin Jucan, membru CNA de mai bi-
ne de șase ani, și-a anunțat demisia din 
cadrul Consiliului Național al Audiovizu-
alului.  Pagina 3

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

Un accident mortal, o mașină răsturnată în șanț și altele avariate după ce au alunecat pe zăpadă. 
Așa se poate rezuma ziua de ieri, după prima zăpadă mai serioasă din acest an. Ca de fiecare dată, atât șoferii, 
cât și autoritățile au fost luați pe nepregătite.  Pagina 3

POLITIC

Vizele de intrare în Japonia 
pentru români au fost ridicate

SĂNĂTATE

„Amnezia sarcinii”, 
tulburarea care afectează gravidele

Vizele de intrare în Japonia 
pentru cetăţenii români au fost 
ridicate, a anunţat marţi pre-
mierul japonez Shinzo Abe du-
pă întâlnirea cu preşedintele 
Klaus Iohannis de la Palatul 
Cotroceni.

„Pentru a încuraja şi conso-
lida schimburile şi cooperarea 
la nivel de resursă umană, re-
cent am decis ridicarea obliga-
tivităţii vizelor de intrare în Ja-
ponia pentru cetăţenii români 
şi sper că din ce în ce mai mul-
ţi români vor veni să viziteze 
Japonia”, a declarat premierul 
Shinzo Abe.

Premierul Japoniei, Shinzo 
Abe, a fost primit de preşedin-
tele Klaus Iohannis, marţi du-
pă-amiază, la Palatul Cotroceni. 
Premierul japonez avea progra-
mată pentru vizita la Bucureşti 

şi o întâlnire cu premierul Mi-
hai Tudose, însă, în condiţiile 
demisiei lui Tudose, întâlnirea 
a fost anulată, iar Shinzo Abe 
a mers la Muzeul Satului.

„Premierul Japoniei a călăto-
rit 8.700 de kilometri pentru a 
efectua o vizită istorică în Româ-
nia, dar a descoperit că omolo-
gul său român nu mai era în func-
ţie pentru a-l întâmpina. Shinzo 
Abe este primul şef de guvern 
din Japonia care efectuează o vi-
zită la Bucureşti. Dar momentul 
este nefericit: vizita intervine du-
pă ce premierul României, Mihai 
Tudose, şi-a dat demisia luni sea-
ră deoarece a pierdut susţinerea 
propriului partid”, observă Euro-
news într-un material intitulat: 
„Este cineva? Vizita lui Shinzo 
Abe în România intervine în cel 
mai prost moment”.

Aşa numita „amnezie a sar-
cinii” sau pierderea temporară a 
memoriei legată de micile deta-
lii există şi afectează în special 
femeile afl ate în cel de-al treilea 
trimestru de graviditate, potrivit 
unui studiu realizat de cercetă-
tori australieni publicat luni şi 
citat de EFE.

Studiul, realizat de experţi 
în neurologie de la Universita-
tea Deakin din Australia, a ana-
lizat cazurile a 1.230 de femei, 
dintre care 709 însărcinate, şi 
s-a axat asupra funcţiilor cog-
nitive, memorie şi randamen-
tul organizatoric constând în 
realizarea mai multor sarcini 
în mod simultan.

„Funcţiile cognitive, memoria 
şi randamentul organizatoric al 
femeilor însărcinate sunt semni-
fi cativ mai mici decât cele ale 

femeilor neînsărcinate, mai ales 
în al treilea trimestru de sarci-
nă”, potrivit unui studiu publi-
cat la 15 ianuarie de revista de 
specialitate The Medical Journal 
of Australia.

Cercetătorii au descoperit că 
diferenţele se dezvoltă încă din 
primul trimestru al sarcinii şi că 
memoria înregistrează o scăde-
re semnifi cativă încă din prime-
le luni, cu o agravare a funcţii-
lor cognitive în ultimul trimes-
tru de sarcină. Amnezia sarcinii, 
sau „mommy-brain”, afectează 
până şi pe cele mai organizate 
şi efi ciente femei.

În trimestrul trei, viitoarele 
mămici deja au difi cultăţi seri-
oase în a-şi aminti diverse deta-
lii, ceea ce înseamnă că situaţia 
se agravează pe măsură ce sar-
cina avansează.
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• secretară

Se oferă salariu atractiv.

Telefon: 0724-379279,

email: pencofcristina@gmail.com

ANGAJEAZĂ

Au polițiștii locali din Cluj prea multe atribuții în trafic?
După ce a fost amendată de cel puțin două ori pentru parcări neregulamentare, o firmă cere schimbarea 
regulamentului și consideră că Primăria Cluj-Napoca a dat polițiștilor locali atribuții mult peste lege. Pagina 5

Prima zăpadă,
pprimul accident mortal

Conține săptămânalul Monitorul ediție de Arieș

Meteorologii anunță în continuare ninsori! 



Poliţia 112
Pompieri 112
Salvarea 112
Jandarmeria 956
Protecţia civilă, Salvamont 982
Salvamont Băișoara
0264-777.867
 Salvamont Vlădeasa 
0264-624.967
Asistenţă socială 979
Informaţii C.F.R. 952
Deranjamente Gaz 928
 Protecţia Consumatorului
0264-431.368
 Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară)
0264-432.727
 Poliţia Secţia 2 (Mărăști) 
0264-450.043
Poliţia Secţia 3 (Gheorgheni
Bună Ziua) 0264-414.006
 Poliţia Secţia 4 (Mănăștur) 
0264-452.190
Poliţia Secţia 5
(Gruia – Grigorescu)
0264-582.777
 Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 
0264-453.397
 Poliţia Secţia 7 (Someșeni)
0264-416.646
Agenţia C.F.R. 0264-432.001
Autogara Cluj 0264-435.278

 Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702
Primăria Cluj 0264-596.030
Telefonul primarului 948
 Primăria Mănăștur
0264-480.627
Primăria Mărăști
0264-413.355
Primăria Iris 0264-435.040
Primăria Someșeni
0264-435.050
Primăria Grigorescu
0264-585.831
Primăria Turda
0264-313.160
Primăria Dej 0264-211.790
Primăria Gherla
0264-241.926
Primăria Huedin
0264-351.548
Prefectura 0264-591.637
Consiliul local 0264-503.300
Serviciul Stare Civilă
0264-596.030
Ridicări auto 0264-444571
RATCJ 0264-503.700
Electrica Cluj 0264-595.721
RAJAC 0264-591.444
Spitalul Judeţean
0264-597.852
Spitalul CFR 0264-598.270
Spitalul Militar 0264-598.381

Telefoane utile
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IMPORTANT PENTRU CITITORI ŞI ABONAŢI
Abonamentele la Monitorul de Cluj (monitorulcj.ro), inclusiv ediţia 
Monitorul de Weekend se pot contracta doar prin Poşta Română, 

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

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

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

Informaţii despre abonamente puteţi obţine la numărul de telefon 
0264/59.77.03 sau prin email, la adresa office@monitorulcj.ro.
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Abonează-te 
la

monitorul

¤  plăteşti doar 20 lei 
pe lună

¤  citeşti cele mai 
fierbinţi ştiri din Cluj

¤  participi la concursuri 
cu premii 
în fiecare lună

PROMOVARE

Un spectacol bazat pe 

momente muzicale celebre, 

la crearea căruia a contri-

buit şi cunoscutul coregraf 

slovac Boris Nebyla, care 

de câteva luni este director 

artistic în cadrul Operei 

Naţionale Române din 

Cluj-Napoca, este prima 

propunere din acest an a 

Ansamblului de Balet.

Ineditul triptic dansant va 

avea loc sub numele de „Bal-

let á la carte” şi va purta pu-

blicul printr-o călătorie core-

grafi că variată din punct de ve-

dere stilistic, menit să bucure 

diversele gusturi artistice.

Premiera se bucură de ori-

ginala coregrafi e semnată de 

Boris Nebyla – care conduce 

alături de soţia sa, balerina clu-

jeană Simona Noja, o şcoală 

privată de dans în Austria – şi 

de Pavel Rotaru, maestrul de 

balet al teatrului liric clujean.

„Odată cu venirea mea la 

Cluj şi aducerea unor noi dan-

satori, pentru ca această com-

panie să aibă şi o dimensiune 

internaţională, ne-am dorit, şi 

cred că şi Pavel şi-a dorit, să 

aducem şi alte experienţe. Cred 

că, într-un fel fel am vrut să 

prezentăm compania într-o no-

uă lumină, că creăm momen-

te speciale pentru această com-

ponenţă a companiei”, a expli-

cat Boris Nebyla.

Spectacolul va purta publi-

cul, pe fermecătoare accente 

clasice, neo-clasice şi moder-

ne, prin muzica lui Claude De-

bussy, Gaetano Donizetti şi 

Georges Bizet.

În acelaşi timp, evenimentul 

artistic are şi scopul de a pro-

pune publicului un nou spaţiu. 

Spectacolul de balet nu va avea 

loc pe scena Operei din Cluj, ca 

de obicei, ci pe cea a Casei de 

Cultură a Studenţilor. Ideea a 

pornit de la nevoia resimţită de 

conducerea Operei clujene de a 

face mai mult loc în program 

pentru spectacolele de balet, i-

dee care întâmpină un obsta-

col. Conducerea teatrului liric, 

care coordonează în egală mă-

sură oferta de balet, cât şi pe 

cea de operă, împarte scena cu 

Teatrul Naţional din Cluj. Găsi-

rea unui nou spaţiu a devenit 

astfel vitală pentru dinamizarea 

activităţii artistice.

În plus, clădirea teatrului, 

care are peste 100 de ani vechi-

me, ar putea intra în renovare, 

ceea ce, potrivit experienţei de 

la Iaşi, ar putea ţine clădirea 

închisă timp de mai mulţi ani.

„Prin tranziţia aceasta care 

se face de la Operă către Casa 

de Cultură se doreşte ca spec-

tacolele de balet să fi e la ace-

laşi nivel calitativ. Să obişnu-

im publicul să participe şi la 

Casa de Cultură la evenimen-

te pe tema baletului”, a spus 

şi directorul casei de Cultură a 

Studenţilor din Cluj-Napoca, 

Flavius Milăşan.

Conducerea Operei din 

Cluj-Napoca a ţinut să sublini-

eze că premiera spectacolului 

„Ballet á la carte” dă un ton 

festiv primei luni a Anului Cen-

tenar, an ce promite o diversi-

tate de surprize lirice şi core-

grafi ce, premiere – precum „Eli-

xirul dragostei” de Gaetano Do-

nizetti, programată pentru da-

ta de 10 februarie – dar şi eve-

nimente dedicate Centenarului 

Marii Uniri, precum „Recital la 

Centenar”, pus în scenă pe da-

ta de 31 ianuarie. Premiera spec-

tacolului „Ballet á la carte” va 

avea loc joi, 18 ianuarie.

„Ballet á la carte”.
Călătorie prin momente 
muzicale celebre
Pus în scenă la Casa de Cultură a Studenţilor, evenimentul anunţă 
o premieră naţională de excepţie.

Boris Nebyla (prim-plan), director artistic în cadrul Operei din Cluj, a prezentat detaliile premierei

Prima parte a spectacolului, Baletul „Faun” 
pe muzică de Claude Debussy și Camille 
Saint-Saëns, este semnată de coregraful Boris 
Nebyla și își are originile în spectacolul core-
grafi c cu același nume, reprezentat în premie-
ră la 2 martie 2012 și prezentat timp de șase 
ani cu casa închisă în capitala austriacă, pe 
scena Wiener Staatsoper și a Teatrul Popular 
Volksoper Wien.

Donizetti Moments, cea de-a doua parte 
a tripticului-premieră, aduce un captivant 
Pas de deux acompaniat de fragmente 
muzicale ale operei „Dom Sébastien” de 

Gaetano Donizetti. Etalând o coregrafie de 
virtuozitate bazată pe tehnicile baletului 
clasic, acest moment coregrafic se afirmă 
printr-o expresivitate deosebită, care le 
oferă celor doi interpreţi (Andreea Jura și 
Dan Haja) posibilitatea de a revela în lumi-
na reflectoarelor abilităţile tehnice extra-
ordinare.

Carmen este cea care ne taie răsufl area în 
ultima parte a spectacolului, printr-un balet în 
două scene, pe scenariu semnat de Maestrul 
coregraf Pavel Rotaru, după nuvela omonimă 
a lui Prosper Mérimée.

Spectacol în trei acte
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Şofer în comă 
alcoolică, reţinut 
după un accident
Poliţiștii rutieri au reţinut un 
conducător auto care a provo-
cat un accident cu pagube ma-
teriale. “La 14 ianuarie, în jurul 
orei 18:00, poliţiștii rutieri au 
fost sesizaţi cu privire la produ-
cerea unui accident rutier pe 
strada Frunzișului. La faţa locu-
lui, au fost identifi caţi și testaţi 
cu aparatul etilotest conducăto-
rii auto, stabilindu-se că unul 
dintre aceștia, un bărbat, de 43 
de ani, din Cluj-Napoca, se afl a 
sub infl uenţa alcoolului. Acesta 
avea o concentraţie de peste 
1,00 mg/l alcool pur în aerul 
expirat. Accidentul s-a soldat cu 
pagube materiale, nefi ind înre-
gistrate victime. Cercetările 
sunt continuate sub aspectul 
săvârșirii infracţiunii de condu-
cere a unui vehicul sub infl uen-
ţa alcoolului”, spun reprezen-
tanţii IPJ Cluj.

Furturi în spitalele 
din Cluj
În urma investigaţiilor efectu-
ate, poliţiștii din cadrul 
Poliţiei municipiului 
Cluj-Napoca, Biroul pentru 
Centrul Universitar, au reţinut 
pentru 24 de ore un bărbat 
bănuit de comiterea unor fur-
turi din unităţi medicale. “Din 
cercetări a rezultat că, la data 
de 27 decembrie 2017, un 
bărbat, de 30 de ani, din 
Ocna Mureș, judeţul Alba, ar 
fi pătruns în două unităţi me-
dicale de pe raza municipiului 
Cluj-Napoca și ar fi sustras trei 
portmonee cu acte, bani și al-
te bunuri, prin forţarea siste-
mului de închidere al unor du-
lapuri. Prejudiciul cauzat per-
soanelor vătămate se ridică la 
suma de circa 3.500 de lei. La 
data de 15 noiembrie, în baza 
probatoriului administrat, 
bărbatul a fost reţinut de că-
tre poliţiști pentru săvârșirea 
infracţiunilor de furt calificat”, 
spun poliţiștii.

Teste pe Austostrada 
Turda – Sebeş.

Autostrada Sebeș – Turda, lo-
tul 4, este terminată, dar 
CNAIR susţine că sunt proble-
me, așa că încă se fac teste. 
Constructorul Tirrena Scavi tre-
buie să remedieze problemele, 
iar termenul acordat este de 3 
luni. Un audit contestat de 
CNAIR precizează că lotul 3 are 
probleme. O primă defi cienţă 
ar fi  aceea că drumul a fost 
proiectat pentru o viteză de ru-
lare de 120 km/h, dar viteza 
pe care se va circula este de 
130 km/h. Este reclamată și 
vizibilitatea în curbe, care nu 
este asigurată pentru viteza de 
proiectare, iar apa băltește pe 
carosabil sau chiar la dispoziti-
vele de scurgere a apelor. Un 
alt neajuns ar fi  că drumurile 
tehnologice ce deservesc auto-
strada nu sunt sufi cient de la-
te, astfel că s-ar putea ajunge 
la întreruprerea trafi cului pen-
tru curăţarea vegetaţiei sau 
pentru curăţarea rigolelor. 
Aceste drumuri au o lăţime de 
doi metri pe care încape cel 
mult un autoturism. Auditorul 
recomandă fi e executarea unui 
drum tehnologioc lat de mini-
mum 3,5 metri.

Pe scurt

Valentin-Alexandru 

Jucan, membru CNA de 

mai bine de șase ani, 

și-a anunțat marți 

dimineață demisia din 

cadrul Consiliului 

Național al 

Audiovizualului pentru 

a se putea concentra pe 

proiecte personale.

 „Am informat preşedin-

tele Consiliului Naţional al 

Audiovizualului în legătură 

cu decizia mea de renunţa-

re la calitatea de membru al 

Consiliului. Decizia intră în 

vigoare începând de astăzi. 

Până la finalizarea manda-

tului meu, respectiv până la 

data de 28 februarie, Mihail 

Marius Badea va prelua atri-

buţiile de membru titular al 

Consiliului, în conformitate 

cu decizia Parlamentului Ro-

mâniei din data de 28 fe-

bruarie 2012. Proiectele per-

sonale pe care mi le-am sta-

bilit şi instrucţia academică 

sunt singurele argumente 

care stau la baza acestei ho-

tărâri. În ultimii şase ani, 

ca membru CAN şi alţi opt 

ani în alte funcţii publice 

centrale, am servit interesul 

general al românilor. Am 

scos mereu în evidenţă va-

lorile şi principiile în care 

cred, indiferent de contextul 

politic, valori şi principii pe 

care nu le-am negociat nici-

odată. Cred în continuare că 

în România se poate susţine 

o presă echilibrată, cu res-

pect pentru informarea co-

rectă, moralitate şi decenţă”, 

a precizat Jucan. Ziar de Cluj 

scrie că un om de afaceri clu-

jean cu conexiuni în dome-

niul media l-ar fi  mituit pe 

Jucan cu un card de Metro. 

Jucan a negat acuzațiile.

Clujeanul Valentin-Alexandru Jucan şi-a dat demisia din CNA

Un accident mortal, o 

maşină răsturnată în şanţ 

şi maşini avariate după ce 

au alunecat pe zăpadă. Aşa 

se poate rezuma ziua de 

ieri după prima zăpadă 

mai serioasă din acest an. 

Ca de fi ecare dată, atât 

şoferii cât şi autorităţile au 

fost luate pe nepregătite. 

Problemele au început ieri 

în jurul prânzului. A fost ne-

voie de un strat de câţiva cen-

timetri depus pe carosabil 

combinat cu lipsa de experin-

ţă a şoferilor sau viteze exce-

sive pentru zeci de acciden-

te. O maşină s-a răsturnat în 

şanţ pe Valea Chintăului du-

pă ce şoferul a intrat cu vite-

ză într-o curbă şi a derapat. 

Probleme au fost şi pe strada 

Oaşului, mai mulţi şoferi de-

rapând pe liniile de tramvai. 

Au avut loc tamponări şi la 

Ţaga, Gherla sau Geaca din 

cauza stratului de gheaţă de-

pus pe carosabil. Ziua de ieri 

a culminat cu un accident 

mortal, după ce un şofer a de-

rapat pe zăpadă.

Accidentul a avut loc ieri 

după-amiază pe DJ108B, în-

tre Dej şi Bobâlna, la ieşire 

din localitatea Răzbuneni. 

Conform primelor informa-

ţii, conducătorul unui auto-

turism marca Ford, înmatri-

culat în judeţul Cluj – un băr-

bat în vârstă de 50 de ani, în 

timp ce se deplasa pe DJ108B, 

dinspre Bobâlna înspre Dej, 

ajuns pe raza localităţii Răz-

buneni, cel mai probabil din 

cauza neadaptării vitezei la 

condiţiile unui carosabil aco-

perit cu zăpadă şi gheaţă, a 

pierdut controlul asupra vo-

lanului, a derapat şi a intrat 

în coliziune cu o autoutilita-

ră înmatriculată în Bucureşti, 

care venea din sens opus, po-

trivit dej24.ro.

În urma impactului vio-

lent, maşina s-a oprit într-un 

capăt de podeţ, iar şoferul şi 

un pasager au rămas încar-

ceraţi. La faţa locului au in-

tervenit pompierii din cadrul 

Detaşamentului de Pompieri 

Dej cu două autospeciale de 

descarcerare, o ambulanţă, 

un echipaj SMURD, dar şi po-

liţiştii dejeni. Conducătorul 

autoturismului şi un pasager 

afl at pe bancheta din spate 

sunt în stare critică. Bărba-

tul afl at la volan a fost găsit 

în stop cardio-respirator, iar 

medicii au început imediat 

manevrele de resuscitare. Pa-

sagerul din spate a suferit un 

traumatism cranio-cerebral 

sever, fi ind intubat. Un alt 

pasager afl at pe locul din 

dreapta-faţă a scăpat doar cu 

leziuni uşoare la nivelul fe-

ţei. Circulaţia rutieră între Dej 

şi Bobâlna a fost blocată timp 

de mai multe zeci de minu-

te. Conducătorul autoturis-

mului a decedat, în ciuda 

eforturilor depuse de medici.

Prima ninsoare,
primul accident mortal
Judeţul Cluj se află încă de ieri sub cod galben de zăpadă. Prima ninsoare 
din acest an le-a pus probleme serioase şoferilor.

O persoana a murit şi alte două au fost rănite

Meteorologii au emis, ieri, o atenţionare Cod galben de 
precipitaţii mixte, polei și intensifi cări ale vântului, valabi-
lă până miercuri seara, în 23 de judeţe din Banat, 
Transilvania și Oltenia, în timp ce o informare de vremea 
rea va fi  în vigoare la nivelul întregii ţări.

Conform Administraţiei Naţionale de Meteorologie 
(ANM), până astăzi la ora 20:00 ninsorile vor fi  însemna-
te cantitativ și local se va depune strat consistent de zăpa-
dă în Carpaţii Occidentali, în nordul Carpaţilor Orientali și 
vestul Carpaţilor Meridionali, iar în cursul zilei de miercuri 
(17 ianuarie), mai ales în zona Carpaţilor Meridionali.

Vântul va prezenta intensifi cări cu precădere în zona înal-
tă, unde rafalele vor depăși 70 - 80 km/h, viscolind nin-
soarea și spulberând zăpada. În sudul Banatului, apoi și 
în cea mai mare parte a Olteniei și a Transilvaniei vor fi  
precipitaţii mixte și depuneri de polei.

Totodată, până astăzi la ora 20:00 va continua să fi e în vi-
goare informare meteo de vreme rea, emisă luni, valabilă 
la nivelul întregii ţări. Astfel, precipitaţiile vor fi  în extin-
dere treptată, începând cu regiunile vestice și vor cuprin-
de cea mai mare parte a ţării.

La început vor fi  mai ales ninsori, ce se vor transforma 
treptat în lapoviţă și ploaie și vor favoriza producerea de 
polei în Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, local 
în Banat și pe arii restrânse în rest, cu precădere în 
Muntenia și Moldova. Cantităţile de apă vor depăși 15 - 
20 l/mp și izolat 30 - 35 l/mp, cu precădere în zonele de 
munte și în sud-vest.

Vântul se va intensifi ca, cu viteze de 50 - 55 km/h în regi-
unile vestice, dar mai ales în zona de munte, unde tem-
porar vor predomina ninsorile.

Precipitaţiile vor continua în noaptea de miercuri spre joi 
(17/18 ianuarie) în estul, sud-estul și centrul teritoriului și 
se vor transforma în lapoviţă și ninsoare, iar vântul se va 
intensifi ca în cea mai mare parte a ţării.

ANM precizează că, în funcţie de evoluţia și intensitatea 
fenomenelor meteorologice, va actualiza informarea și 
atenţionarea emise marţi.

Vești nu prea bune de la meteorologi
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Guvernul condus de 

Mihai Tudose a fost 

în funcţie aproape şapte 

luni, după ce a fost înves-

tit în data de 29 iunie 

2017. Este al doilea 

Cabinet schimbat de la 

formarea majorităţii 

PSD-ALDE, după ce 

Guvernul Grindeanu a fost 

demis prin 

moţiune de cenzură 

iniţiată de PSD.

Mihai Tudose, împreună cu 

miniştrii săi, a depus jurămân-

tul în data de 29 iunie 2017.

Mihai Tudose venea după 

Sorin Grindeanu, cel care a 

stat în fruntea Palatului Vic-

toria şase luni şi a reuşit să 

bifeze şi o premieră. A fost 

demis prin moţiune de cen-

zură de propriul partid care 

l-a trimis acolo, liderii soci-

al democraţi acuzându-l că a 

uitat cine l-a trimis la Pala-

tul Victoria şi a ales să se 

„baricadeze” în Guvern ca să 

nu piardă postul.

„Premierul desemnat, Mi-

hai Tudose, ar trebui să fie 

conştient - şi eu cred că es-

te conştient de acest lucru 

- şi să se pregătească pen-

tru momentul de peste câ-

teva luni, când îi va veni 

rândul. Eu ştiu că lui Mihai 

îi place şahul, aşa că să pre-

gătească foarte bine mişcă-

rile viitoare”, i-a transmis 

la acea vreme Sorin Grin-

deanu lui Tudose.

Prin declaraţiile sale, Mi-

hai Tudose lăsa să se înţelea-

gă că Sorin Grindeanu a fost 

un caz izolat şi că membrii 

PSD ştiu cine îi trimite în func-

ţii şi cui se raportează.

Şi totuşi, la trei luni, pre-

mierul bătea cu pumnul în 

masă. Fie pleacă miniştrii cu 

probleme din partid, adică 

Rovana Plumb şi Sevil Shhai-

deh, sau cei care nu au per-

formanţă, cum ar fi  Răzvan 

Cuc, fi e îşi depune manda-

tul. O situaţie complicată 

pentru PSD care risca să nu 

mai obţină o nominalizare 

de la Iohannis pentru scau-

nul de la Palatul Victoria. O 

situaţie şi mai complicată 

pentru Dragnea, având în ve-

dere că cei vizaţi de Tudose 

îi erau colaboratori vechi.

Şi totuşi, la trei luni, pre-

mierul bătea cu pumnul în 

masă. Fie pleacă miniştrii 

cu probleme din partid, adi-

că Rovana Plumb şi Sevil 

Shhaideh, sau cei care nu 

au performanţă, cum ar fi 

Răzvan Cuc, fie îşi depune 

mandatul. 

Pentru premier era însă 

o mare victorie în faţa lui 

Liviu Dragnea.

Perioada ce a urmat a dus 

şi mai mult la răcirea rela-

ţiilor între premierul Tudo-

se şi liderul PSD Liviu Drag-

nea. În cele din urmă, ten-

siunea din partid nu a mai 

putut fi ascunsă.

Guvernul Tudose a supravieţuit 7 luni. Previziunea lui Grindeanu

Sociologul Vasile Dâncu, 

fost vicepremier în 

guvernul Dacian Cioloş, 

a afi rmat, marţi, că moti-

vele plecării premierului 

Mihai Tudose 

de la Palatul Victoria 

sunt comunicarea cu 

liderul formaţiunii, Liviu 

Dragnea, şi nemulţumi-

rea faţă de propria echi-

pă de miniştri.

„Sunt câteva lucruri care 

l-au făcut să plece, a fost co-

municarea cu cel care l-a pro-

pus, adică cu preşedintele 

Partidului Social-Democrat. 

În al doilea rând a fost o ne-

mulţumire faţă de modul în 

care îi funcţionează echipa 

guvernamentală. A fost el în 

primul rând nemulţumit de 

echipa guvernamentală şi 

probabil că a vrut să forţe-

ze o schimbare masivă a unor 

posturi în echipa sa guver-

namentală. Eu îl înţeleg, de-

sigur, un premier are nevo-

ie să îşi facă echipa, până la 

urmă el se loveşte zilnic de 

probleme, dar pe de altă par-

te trebuie să găsească o so-

luţie de negociere cu echipa 

de conducere, cu cei care la 

partid”, a declarat Vasile Dân-

cu, pentru un post de radio.

Sociologul a adăugat că 

ar fi  benefi că revenirea la o 

practică folosită altădată de 

unele partide – aceea de a 

se crea în interiorul forma-

ţiunii care asigură guverna-

rea un alt guvern, interior, 

din umbră, care să monito-

rizeze activitatea Guvernu-

lui, nu ar fi  deloc lipsită de 

benefi cii.

„Ar putea să îşi facă, chiar 

aşa cum existau la partidele 

care funcţionau clasic şi în 

România, echipe de depar-

tamente care fac politicile, 

care contorizează Guvernul, 

un fel de guvern din umbră, 

din interior. Şi asta creează 

şi o competiţie internă. Noi 

nu am avut aceste lucruri, 

au fost mai degrabă discuţii 

punctuale între indivizi, nu 

o relaţie instituţionalizată în-

tre partid şi Guvern”, a mai 

spus Dâncu.

Greşeala PSD

Dâncu a mai declarat că 

PSD face o mare greşeală 

prin faptul că îşi alege oa-

menii pe care îi propune în 

funcţiile de miniştri pe baza 

unei logici geografi ce, ceea 

ce infl uenţează declanşarea 

crizelor guvernamentale.

„O mare greşeală pe care 

o face PSD acum, şi nu va 

ieşi din ea, este aceea că a 

considerat că în Guvern poa-

te să fi e oricine care a câşti-

gat alegerile într-o unitate 

administrativ-teritorială, ori-

cât de mică. Cred că trebu-

ie să se treacă la următoa-

rea logică. Guvernul trebuie 

format din specialişti. Parla-

mentul reprezintă, în mod 

direct, să zicem, fi ecare uni-

tate teritorială. Dacă se va 

ajunge la această bătălie ge-

ografi că, în care se pun oa-

meni numai din aceeaşi arie 

geografi că, vor avea mult mai 

des asemenea tipuri de cri-

ze”, a declarat Vasile Dân-

cu, la un post de radio.

El a adăugat că deşi în li-

nii mari pare că obiectivele 

guvernării au fost atinse de 

cabinetul lui Mihai Tudose, 

totuşi anumite probleme au 

rămas fără răspuns.

„Dincolo de faptul că am 

avut cifre importante, eu 

cred că sunt şi alte lucruri 

care trebuie făcute în viitor: 

problema Centenarului a ră-

mas destul de în aer şi este 

o cerere socială importantă, 

de asemenea, sunt chesti-

uni legate de descentraliza-

re, de reforma statului, ca-

re nu au fost făcute în acest 

an, cu toate că la prima ve-

dere vedem că programul de 

guvernare a fost realizat pen-

tru că avem cifre macroeco-

nomice bune. Cred că este 

loc de mai mult dinamism 

în acest regim al planifică-

rii şi aici se vor schimba 

probabil oameni, dar proba-

bil vor fi tot din interior”, a 

mai spus sociologul.

Iohannis, “profund 
nemulţumit”

Preşedintele Klaus Ioha-

nnis a declarat marţi că va 

chema începând de miercuri 

partidele la consultări, pen-

tru ca situaţia politică gene-

rată de demisia Guvernului 

Tudose să nu ducă la efecte 

economice negative, anun-

ţând că Mihai Fifor a fost de-

semnat premier interimar.

Şeful statului a mai decla-

rat că trebuie luate urgent 

măsuri pentru ca instabilita-

tea politică să nu aibă efec-

te negative în economie.

„Această situaţie în care 

s-a ajuns mă nemulţumeşte 

profund şi este o situaţie ca-

re mă îngrijorează. Iată că 

la un an de la alegeri avem 

deja două guverne PSD eşu-

ate. Acum, evident, este ne-

voie de un guvern pentru a 

scurta cât se poate de mult 

situaţia de incertitudine. 

Vreau să avem o procedură 

rapidă care va duce la stabi-

lirea unui nou guvern, fi ind-

că această nesiguranţă poli-

tică nu trebuie să degenere-

ze în instabilitate şi mult mai 

important vreau să previn 

posibile urmări economice 

negative ale acestei crize ge-

nerată iarăşi în interiorul 

PSD”, a mai spus Iohannis. 

Preşedintele Klaus Iohannis 

a respins prima propunere 

de premier interimar în per-

soana lui Paul Stănescu, a 

doua propunere fi ind Mihai 

Fifor, care ar fi  şi acceptat 

de şeful statului, au decla-

rat surse politice.

De ce a renunţat Tudose la Guvernare? 
Dâncu: Comunicarea cu Dragnea 
şi nemulţumirea faţă de miniştri
Mihai Tudose i-a prezentat demisia şefului statului Klaus Iohannis,după ce i-a fost retras sprijinul politic.

Vasile Dâncu (foto dreapta) îi reproșează președintelui PSD Liviu Dragnea că greșește în alegerea miniștrilor

Europarlamentarul Viorica Dăncilă este 
propunerea PSD pentru funcţia de pre-
mier, după demisia lui Mihai Tudose, 
după ce Ecaterina Andronescu- o altă va-
riantă luată în discuţie- a refuzat din 
start propunerea. CEx PSD a votat, 
marţi, în unanimitate, ca Viorica Dăncilă 
să fi e propunerea PSD pentru premier.

Viorica Dăncilă este eurodeputat, membru 
al Grupului Alianţei Progresiste a 
Socialiștilor și Democraţilor din Parlamentul 
European. Ea a mai avut un mandat de eu-
roparlamentar între 2009-2014.

Dăncilă este o apropiată a liderului PSD 
Liviu Dragnea, aceasta fi ind susţinută 
de Dragnea pentru poziţia de șef al de-

legaţiei europarlamentarilor români în 
Parlamentul European, funcţie pe care 
o ocupă în prezent.

Mai mult, Dăncilă vine din judeţul 
Teleorman, acolo unde a deţinut 
funcţia de lider al Organizaţiei de 
Femei PSD Videle și a fost consilier 
judeţean.

Cine este Viorica Dăncilă, propunerea PSD pentru funcția de premier. Legături cu Teleorman
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Monitorul de Cluj și 

site - ul monitorulcj.ro își 

consolidează poziția de 

lider în presa locală tipă-

rită și online, potrivit cla-

samentului trafic.ro care 

monitorizează audiența 

site-urilor din România. 

monitorulcj.ro a urcat 

pe poziția 70 în clasamen-

tul general al publicațiilor 

on-line, cu 104.967 de ci-

titori (vizitatori unici) în 

săptămâna 8-14 ianuarie 

2018. Este, astfel, cu 

205.563 de articole citite 

în această perioadă, pe 

locul 1 între publicațiile 

on-line din județul Cluj. 

A surclasat inclusiv 

publicații naționale, cum 

ar fi HotNews, site aflat 

pe locul 138 în clasamen-

tul general, și publicații 

regionale.

monitorulcj.ro rămâne, în continuare, cel mai citit site de știri din Cluj

Poziţia      cititori unici
70. monitorulcj.ro  104.967

76. stiridecluj.ro  101.916

104. bzc.ro  72.255

105.  ziuadecj.realitatea.net  
 74.026

121. ziardecluj.ro  65.855

171. gazetadecluj.ro  42.932

188. actualdecluj.ro  39.299

199. turdanews.ro  33.337

202. dejeanul.ro  35.099

253. clujust.ro  23.376

338. napocanews.ro  15.536

363 ziarulclujean.ro  13.308

400. ziarul21.ro  12.568

512. szabadsag.ro  7.495

528. ziarulfaclia.ro  7.282

Clasamentul general trafic.ro 
pentru perioada 
8-14 ianuarie 2018

Recent, un sondaj realizat de IRES a poziționat 
Monitorul de Cluj drept cea mai cunoscută 
publicație tipărită din județul Cluj, fi ind recunos-
cută de 94% dintre respondenții cercetării socio-
logie, realizată în perioada 8-10 noiembrie 2017.

Monitorul de Cluj, cel mai cunoscut ziar local

După ce a fost amendată 

de cel puţin două ori pen-

tru parcări neregulamenta-

re, o fi rmă cere schimbarea 

regulamentului şi conside-

ră că Primăria Cluj-Napoca 

a dat poliţiştilor locali atri-

buţii mult peste lege.

O fi rmă solicită revocarea 

unei hotărâri de Consiliu Lo-

cal emisă în 2014 privind opri-

rea, staţionarea şi parcarea ne-

regulamentară pe domeniul 

public al municipiului Cluj-Na-

poca. În opinia acesteia, pre-

vederile HCL sunt nelegale. 

Acţiunea vine după ce a fost 

sancţionată contravenţional de 

cel puţin două ori, în Piaţa Mi-

hai Viteazu şi pe strada Nico-

lae Titulescu, după ce nu a co-

municat datele de identifi care 

ale persoanei căreia i-a încre-

dinţat autovehiculul.

Legi copiate?

„HCL-ul Primăriei reglemen-

tează o contravenţie care deja 

este prevăzută de un act nor-

mativ cu caracter superior şi 

anume OUG 195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile publi-

ce. În al doilea rând, raportat 

la atribuţiile poliţiştilor, agen-

tul constatator nu avea posibi-

litatea să sancţioneze o astfel 

de contravenţie, cel mult pu-

tând să coopereze cu Poliţia 

Română pentru identifi carea 

persoanei vinovate de o con-

travenţie. Raportat la atribuţii-

le limitativ menţionate în Le-

gea Poliţiei Locale, o hotărâre 

de Consiliu Local nu poate să 

cuprindă prevederi derogatorii 

de la aceasta şi să confere po-

liţiştilor locali atribuţii peste ce-

ea ce prevede această lege. Pre-

vederile HCL sunt copiate din 

OUG nr. 195/2002”, se menţi-

onează în plângerea care va fi  

dezbătută în cadrul şedinţei de 

miercuri a Consiliului Local.

Angajaţii Primăriei spun că 

motivele invocate nu justi-
fi că revocarea hotărârii de 
Consiliu Local şi au propus 
respingerea plângerilor şi 
menţinerea hotărârii în for-
ma sa actuală.

„HCL nr. 61/2014 şi OUG 

195/2002 nu vizează acelaşi do-

meniu de reglementare, neexis-

tând o suprapunere a situaţiilor 

vizate de cele două acte norma-

tive. Dispoziţiile HCL nu incri-

minează încălcarea regulilor de 

circulaţie rutieră, ci sunt meni-

te să contribuie la asigurarea u-

nei bune administrări a dome-

niului public sau privat al mu-

nicipiului Cluj-Napoca. Spre de-

osebire de OUG nr. 195/2002, 

HCL nr. 61/2014 reglementează 

unele aspecte referitoare la opri-

rea, staţionarea şi parcarea ne-

regulamentară pe domeniul pu-

blic sau privat al municipiului 

Cluj-Napoca a vehiculelor pe 

trotuar, pe spaţiile verzi, în lo-

curi de agrement, parcuri şi lo-

curi de joacă, ocuparea abuzi-

vă a locurilor de parcare afl ate 

în administrarea primăriei de 

către altă persoană decât titula-

rul locului de parcare, oprirea, 

staţionarea şi parcarea maşini-

lor prin care se împiedică sau 

se limitează accesul la obiecti-

ve de interes public (puncte gos-

podăreşti, centrale termice, alei, 

parcuri, locuri de joacă), opri-

rea staţionarea şi parcarea ve-

hiculelor prin care se împiedi-

că sau se limitează accesul în 

spitale, şcoli, teatre, muzee, far-

macii, bănci, fi rme sau prin ca-

re este obstrucţionat accesul 

spre parcările sau garajele legal 

amenajate, pistele pentru bici-

clişti sau zonele pietonale”, spun 

reprezentanţii municipalităţii.

Atribuţiile poliţiştilor 
locali, între legalitate
 şi necesitate

În ceea ce priveşte atribuţii-

le poliţiştilor locali, Primăria sus-

ţine că prin HCL s-a stabilit în 

sarcina proprietarului/utilizato-

rului maşinii implicat în săvâr-

şirea contravenţiilor obligaţia de 

a comunica Poliţiei Locale, în 

termen de 15 zile de la solicita-

re, datele de identifi care ale per-

soanei căreia i-a încredinţat au-

tovehiculul spre a fi  condus.

Contravenţia prevăzută de 

HCL nr. 61/2014 sancţionează 

necomunicarea datelor de iden-

titate ale persoanei care a par-

cat neregulamentar pe dome-

niul public şi nu se referă la 

fapte care reprezintă contra-

venţii la circulaţia pe drumu-

rile publice sancţionate prin 

Codul Rutier neexistând o su-

prapunere între contravenţia 

prevăzută prin HCL şi cea re-

glementată prin OUG 195/2002. 

În ceea ce priveşte specifi cul 

contravenţiilor din domeniul 

circulaţiei şi procedura de în-

cheiere a proceselor-verbale în 

astfel de situaţii, deşi agenţii 

constatatori fac toate demer-

surile pentru identifi carea pe 

loc a persoanei care a condus/

parcat maşina, de cele mai 

multe ori aceste încercări nu 

conduc la niciun rezultat. Din 

acest motiv se impune identi-

fi carea ulterioară a proprieta-

rului cu sprijinul Serviciului 

de Permise şi efectuarea unor 

demersuri suplimentare pen-

tru identifi carea persoanei ca-

re se face vinovată de săvârşi-

rea contravenţiei”, mai spune 

Primăria Cluj-Napoca.

Potrivit Poliţiei Locale, afi r-

maţia potrivit căreia agenţii 

constatatori din cadrul poliţi-

ei locale nu ar avea posibilita-

tea de a constata şi sancţiona 

contravenţii la HCL nr. 61/2014 

este contrazisă de articolul po-

trivit căruia „controlul respec-
tării prevederilor prezentei 
hotărâri, întocmirea notelor 
de constatare şi încheierea 
proceselor-verbale de consta-
tare şi sancţionare a contra-
venţiilor vor fi  efectuate de 
către agenţii constatatori ca-
re sunt primarul municipiu-
lui Cluj-Napoca, persoanele 
împuternicite de către acesta 
şi poliţiştii locali”.

„Prin urmare, agentul con-

statator din cadrul Poliţiei Lo-

cale are competenţa de a soli-

cita proprietarului maşinii da-

tele de identitate ale persoa-

nei căreia i-a încredinţat vehi-

culul spre a fi  condus, precum 

şi de a aplica sancţiunile con-

travenţionale prevăzute de a-

ceastă hotărâre de Consiliu Lo-

cal”, transmite Primăria.

Au poliţiştii locali din Cluj-Napoca 
prea multe atribuţii în trafic?
După o parcare neregulamentară, un clujean vrea reguli noi.

Primăria Cluj-Napoca le-a conferit polițiștilor locali aproape toate atribuțiile polițiștilor rutieri

„Unul din principiile răspun-
derii contravenţionale este 
caracterul personal al aces-
teia. Întrucât de cele mai 
multe ori proprietarul sau 
deţinătorul vehiculului nu 
comunică datele de identi-
tate ale utilizatorului maşi-
nii implicat în săvârşirea 
faptei contravenţionale, 
deşi i se solicită în mod ex-
pres acest lucru, prin ace-
eaşi hotărâre de Consiliu 
Local s-a stabilit o contra-
venţie prin care este sancţi-
onată necomunicarea în ter-
menul solicitat sau comuni-
carea incompletă a datelor 
de identitate ale conducăto-
rului maşinii implicat în fap-
ta contravenţională.“

Cum încearcă șoferii 
să fenteze legea
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Mai multe asociaţii şi 

ONG-uri din Cluj care pro-

movează cultura au fost 

nominalizate în cadrul 

galei premiilor acordate de 

Administraţia Fondului 

Cultural Naţional (AFCN). 

Dinte acestea, una singură 

a primit un premiu.

Luni seara a avut loc la Bu-

cureşti gala premiilor acordare 

de AFCN. În cadrul acesteia, Ca-

sa Tranzit a luat premiul pentru 

rezistenţă culturală. Această dis-

tincţie se acordă unei organiza-

ţii care continuă să îşi desfăşoa-

re activitatea de peste 10 ani.

„Ne simţim foarte onoraţi, 

în primul rând fi indcă am fost 

nominalizaţi printre proiecte 

serioase şi consistente. M-am 

gândit care ar fi  elementul de 

rezistenţă în cazul nostru şi 

cred că este faptul că am pu-

tut păstra un spaţiu cultural 

ca şi un loc liber şi indepen-

dent timp de 20 de ani", a de-

clarat Csilla Konczei, lector la 

Facultatea de Litere a UBB.

În ceea ce priveşte Casa Tran-

zit, reprezentanţii acesteia, îm-

preună cu zeci de voluntar au 

sărbătorit în luna octombrie a 

anului trecut douăzeci de ani 

de existenţă. Momentul a fost 

marcat de un festival în cadrul 

căruia au fost invitaţi artişti, 

operatori culturali din diferite 

domenii ai căror producţii sunt 

reprezentate în arhiva Funda-

ţiei Tranzit, pentru a regândi şi 

reinterpreta opera lor şi pentru 

a produce performance-uri şi 

intervenţii noi. Festivalul a cu-

prins concerte, spectacole de 

dans, performance-uri, instala-

ţii, dezbateri publice şi mese 

rotunde.

Casa Tranzit a fost creată în 

anul 1998 şi promovează arta 

contemporană şi experimenta-

lă. Activităţile fudaţiei au loc 

în clădirea „Poalei Tzedek”, o 

fostă sinagogă. Fundaţia a re-

abilitat treptat fosta clădire a 

sinagogii şi a transformat-o 

într-un centru unde este oma-

giată arta contemporană. Obiec-

tivul Casei Tranzit este acela 

de a îmbunătăţi comunicarea 

dintre artişti, intelectuali din 

diferite domenii de activitate şi 

alte grupuri social-profesiona-

le, dar de asemenea doreşte şi 

să creeze o legătură mai strân-

să între diferite grupuri etnice, 

pentru a promova creativitatea 

interculturală din Cluj. Unul 

dintre principalele obiective ale 

Casei Tranzit este acela de a 

crea o reţea naţională şi inter-

naţională de centre culturale 

independente.

Pe parcursul celor douăzeci 

de ani de activitate, Fundaţia 

Tranzit a reuşit să adune peste 

150 de voluntari de diferite vâr-

ste, etnii şi profesii, din simpla 

dorinţă de a promova arta con-

temporană.

„Casa Tranzit” premiată 
pentru două decenii 
de existenţă

Începând de vineri, 19 

ianuarie, lumea construc-

ţiilor din cărămizi Lego se 

va întoarce la Muzeul 

Etnografi c al Transilvaniei 

pentru trei zile.

Clujenii vor putea să admi-

re lucrările care sunt celebre la 

nivel internaţional, dar de ase-

menea vor putea să vadă şi lu-

crări realizate în premieră de 

membrii Asociaţiei Brickenburg.

Cu ocazia aniversării a 25 de 

ani de la prezentarea în cine-

matografe a fi lmului Jurassic 

Park, o lucrare de mari dimen-

siuni având ca temă lumea pier-

dută a dinozaurilor va fi  pre-

zentată în premieră absolută.

„Construcţiile sunt făcute de 

membrii Asociaţiei Brickenburg 

care este un LUG (Lego Users 

Group). Există un număr de 

LUG care sunt recunoscute de 

către grupul Lego, care nu sunt 

doar producători de jucării. Ei 

funcţionează pe mai multe do-

menii, inclusiv în educaţie în 

ştiinţă. Noi anul acesta aniver-

săm 10 ani de când suntem LUG 

recunoscut. La expoziţie spe-

răm să vină nu doar clujeni, ci 

să vină şi vizitatori din judeţe-

le limitrofe sau chiar de mai de-

parte. Expoziţia noastră de iar-

nă este o expoziţie experimen-

tală. În sensul că sunt expuse 

lucrări, nu neapărat în forma fi -

nală, dar pot fi  văzute mai în-

deaproape. Acum că este ani-

versarea a 25 de ani de la lan-

sarea fi lmului Jurassic Park şi 

în iunie urmează să fi e lansat 

al cincelea fi lm din serie vom 

avea o lucare mare pe tema re-

spectivă”, a explicat Sever Ali-

cu, ambasador al Asociaţiei 

Brickenburg.

Scopul Asociaţiei Bricken-

burg, prin evenimentele pe ca-

re le organizează şi activităţile 

pe care le derulează respectiv 

coordonează, are în centru edu-

caţia prin nonviolenţă, aduce-

rea în atenţia publicului larg a 

rolului constructiv pe care îl a-

re atragerea adulţilor si copiilor 

în activităţi nonviolente, stimu-

latoare de creativitate şi anali-

ză, de formare a spiritului de 

echipă şi observare atentă a me-

canismelor lumii în care trăiesc.

Atât cei mici cât şi cei mari 

vor putea să intre timp de trei 

zile în lumea pieselor lego, care 

a fost creată din pasiunea pen-

tru joc a membrilor din organi-

zaţia clujeană Brickeburg. Ma-

chetele sunt create atât de copii 

cât şi de adulţi, iar multe dintre 

ele au fost deja prezentate la di-

verse concursuri. Unii dintre noi 

aleg să facă din joc un adevărat 

stil de viaţă, precum sunt mem-

brii acestei asociaţii care s-au re-

nunit din plăcere pentru joc, re-

uşind să creeze adevărate opere 

de artă din ceea ce par a fi  niş-

te simple piese de Lego.

Vizitatorii vor putea partici-

pa la atelierele de construcţie şi 

vor putea testa funcţionarea di-

verselor mecanisme realizate 

exclusiv din elemente LEGO. 

Toate construcţiile sunt realiza-

te doar din piese de LEGO. Nu 

sunt folosite alte materiale, iar 

piesele nu sunt lipite între ele.

Clujenii pot să viziteze ex-

poziţia de vineri până dumini-

că între orele 10.00-18.00 la Mu-

zeul Etnografi c al Transilvaniei.

Lumea din piese Lego. 
O expozitie altfel.

Chiara Ferrari, elevă în 

clasa a XII-a la un liceu pri-

vat din Cluj a reuşit să obţi-

nă punctaj maxim la exa-

menul Cambridge de studii 

media.

Cunoscutul centru de exam-

niare Cambridge a anunţat re-

zultatele sesiunii 2017, iar Chia-

ra Ferrari din Cluj-Napoca a ob-

ţinut cea mai mare notă din lu-

me la secţiunea de Studii Media.

„Ne bucurăm împreună cu 

Chiara, precum şi cu cei şase 

elevi care au obţinut nota A pe 

linie, de această nouă confi rma-

re a calităţii pregătirii educaţio-

nale din cadrul Transylvania 

College. Asemenea rezultate mo-

tivează elevii să acorde impor-

tanţa cuvenită educaţiei lor, iar 

nouă, profesorilor, ne oferă o 

foarte mare satisfacţie profesio-

nală”, a declarat Ruxandra Mer-

cea, directorul şcolii.

Colegii Chiarei o descriu ca 

fi ind ambiţioasă, muncitoare şi 

liniştite. Chiara este acum în cla-

sa a XII-a, iar pasiunea pentru 

media a descoperit-o în cadrul 

liceului. Pentru a învăţa cât mai 

mult din acest domeniu, tână-

ra nu s-a mulţumit cu orele de 

la şcoala, ci a ales să facă pe 

parcursul verii un stagiu de prac-

tică la o agenţie de publicitate, 

în departamentul Media.

„Cursul de Studii media în-

curajează elevii să construiască 

şi să înţeleagă produsele media, 

formele şi convenţiile pe care le 

utilizează acestea. În cadrul cur-

sului mai studiem diferite con-

texte în care se utilizează pro-

dusele media, tehnologiile folo-

site, audienţa specifi că şi mesa-

jele sociale transmise. Exame-

nul Cambridge pentru Studii 

media este unul complex, fi ind 

compus din patru module care 

au menirea de a echilibra mun-

ca practică şi examenele scrise 

prin combinarea cerinţelor cre-

ative cu analiza şi dezbaterea", 

a explicat Ana-Maria Huluban, 

profesoară de Studii media.

În sesiunea iunie 2017, 68 de 

elevi au susţinut examene, iar 

36 au fost promovate cu „A" – 

echivalentul notei „10.00" în sis-

temul educaţional românesc. În 

sesiunea din vară, şase elevi ai 

şcolii au obţinut A pe linie, la 

toate disciplinele la care au sus-

ţinut examene.

În funcţie de profi l şi de pre-

ferinţe, materiile de examen 

sunt: limbi străine (engleză, ger-

mană, spaniolă, franceză, chi-

neză), matematică, fi zică, chi-

mie, biologie, istorie, geografi e, 

sociologie, psihologie, econo-

mie, business, artă, sport şi me-

dia studies.

Pentru fi ecare disciplină, Cam-

bridge decernează premiul „Top 

in the World" elevilor care sus-

ţin examene Cambridge la dis-

cipline studiate în liceu şi care 

obţin cel mai bun rezultat, la ni-

vel global, la o disciplină de exa-

men. Premiul are greutate mare 

în dosarul de admitere pentru u-

niversităţile de top. În urma cu 

doi ani, o altă elevă a Transylva-

nia College, Maria Begu, în pre-

zent studentă la psihologie, a 

câştigat premiul „Top in the 

World" la limba franceză.

Elevă din Cluj, punctaj 
maxim la Cambridge



ediție de
 ARIEȘ ANUL IV, Serie nouă 

NR. 127
17 – 23 IANUARIE 2018

Se distribuie 
cu Monitorul de Cluj 
Telefonul cititorului

0371/177.371
www.monitorulcj.ro

Primăria 
municipiului Câmpia 
Turzii a publicat 
o primă prognoză 
bugetară, care se 
poate modifi ca 
însă substanţial, în 
funcţie de deciziile 
care vor fi  adoptate 
până în momentul 
supunerii aprobării 
Consiliului Local, 
scrie Turdanews.net.

Proiectul de buget pentru 
anul 2018, al administraţiei 
locale din Câmpia Turzii, 
prevede o reducere a veni-
turilor la secţiunea de func-
ţionare, cu circa 20.000.000 
de lei şi o diminuare a chel-
tuielilor cu aproximativ 
15-17 milioane de lei, com-
parativ cu anul 2017. În 
schimb, se prevede o creş-
tere a cheltuielilor de dez-
voltare, de circa 4 ori, com-
parativ cu valoarea cheltu-
ielilor de dezvoltare înregis-
trată în anul precedent.

La secţiunea de funcţiona-
re sunt prevăzute venituri to-
tale de 29.686.908 lei, cu 
aproape 2.000.000 de lei mai 
mici decât cele efectiv reali-
zate în 2017 şi care s-au ridi-
cat la 49.225.482 lei. Scăderi 

semnifi cative ale veniturilor 
sunt preconizate la cotele şi 
sumele defalcate din impozi-
tul pe venit (de la 17,2 mili-
oane lei, la 11,2 milioane lei) 
şi la sumele defalcate din TVA 
(de la 22,8 milioane lei, la 8 
milioane lei), după schimbă-
rile legislaţiei fi scale decise 
de Guvern, respectiv reduce-
rea impozitului pe venit la 
10% (de la 16%).

„Sumele prevăzute în ca-
pitolele de cheltuieli la secţi-
unea de funcţionare sunt des-
tinate asigurării drepturilor 
salariale, funcţionalităţii pre-
cum şi pentru lucrările de în-

treţinere şi reparaţii. Cheltu-
ielile materiale au fost stabi-
lite astfel încât să fi e asigura-
tă cu prioritate plata utilităţi-
lor, urmate de cheltuielile de 
întreţinere, reparaţii, contrac-
tele în derulare pentru achi-
ziţionarea de bunuri şi servi-
cii, precum şi alte cheltuieli 
considerate necesare de şefi i 
serviciilor”, a precizat prima-
rul Dorin Lojigan.

Chiar dacă, per ansam-
blu, veniturile bugetare au 
scăzut drastic, cheltuielile 
de personal din Primărie vor 
creşte de la 5,5 milioane lei, 
la 8,1 milioane lei (conform 

unor majorări ale salariilor 
funcţionarilor publici, pre-
văzute de legislaţie). În ce-
ea ce priveşte Poliţia Loca-
lă, cheltuielile de personal 
sunt preconizate să crească 
de aproape 3 ori, de la 
471.000 lei în 2017, la 
1.246.000 lei în 2018. În 
schimb, cheltuielile pentru 
capitolul ”Străzi” vor scădea 
la 1.500.000 de lei, după ce 
în anul precedent au fost de 
2.100.000 lei.

Pe partea de dezvoltare, 
însă, se promit lucruri mari. 
Practic, sunt promise cheltu-
ieli de 10.862.000 de lei în 

2018, după ce în 2017 s-au 
cheltuit de vreo 4 ori mai pu-
ţini bani, respectiv 2.591.000 
lei. Ce-i drept, şi în 2017 erau 
prevăzuţi în buget 6.886.000 
lei, însă la fi nal s-a cheltuit 
mai puţin de jumătate.

Pentru 2018, administra-
ţia locală are prevăzute in-
vestiţii majore de moderni-
zare a străzilor Ionel Floa-
şiu, N. Titulescu-tronson II, 
Zaharia Stancu-tronson II, 
Tudor Arghezi-tronson I şi 
Nichita Stănescu. Majorita-
tea banilor, respectiv 2,7 mi-
lioane de lei, sunt aşteptaţi 
de la bugetul naţional.

Alte investiţii semnifi ca-
tive se anunţă în privinţa 
modernizării str. Agârbicea-
nu (inclusiv tronsonul de le-
gătură între str. Mureşului 
şi str. Gh. Bariţiu), str. Spi-
cului, str. Iancu Jianu-Lut 
(inclusiv Calea Turzii până 
la str. Ialomiţei), str. Acade-
mician David Prodan, str. 
Decebal (inclusiv capăt es-
tic al str. Al. I. Cuza), Piaţa 
Mihai Viteazu (zona Tiver 
acces în Laminoriştilor), str. 
Grădinilor, str. George 
Coşbuc (tronson neasfaltat). 
În acest caz, ar fi  vorba de 
1.300.000 de lei, bani de la 
bugetul local.

O altă investiţie vizează 
etajarea imobilului Grădini-
ţă Pinocchio în vederea în-
fi inţării unei creşe (str. Re-
tezatului nr. 8). Aici sunt 
prevăzute investiţii de 
aproape 1.800.000 de lei, 
majoritatea banilor urmând 
să vină de la bugetul central 
(1,7 milioane lei).

Conform legii transpa-
renţei decizionale, orice 
persoană poate face propu-
neri privind acest buget, 
propunerile urmând a fi  
transmise în scris, până la 
data de 22 ianuarie 2018, la 
adresa de email: primaria@
campiaturzii.ro.

Câmpia Turzii | Bugetul local pe 2018 este construit 
pe o diminuare a cheltuielilor cu aproape o cincime

Monitorul de Cluj și 
site - ul monitorulcj.ro își 
consolidează poziția de 
lider în presa locală tipă-
rită și online, potrivit cla-
samentului trafic.ro care 
monitorizează audiența 
site-urilor din România. 

monitorulcj.ro a urcat 
pe poziția 70 în clasa-
mentul general al 
publicațiilor on-line, cu 
104.967 de cititori (vizi-
tatori unici) în săptămâ-
na 8-14 ianuarie 2018. Es-
te, astfel, cu 205.563 de 
articole citite în această 
perioadă, pe locul 1 între 
publicațiile on-line din 
județul Cluj. 

A surclasat inclusiv 
publicații naționale, cum 
ar fi HotNews, site aflat 
pe locul 138 în clasamen-
tul general, și publicații 
regionale.

monitorulcj.ro rămâne, în continuare, cel mai citit site de știri din Cluj

Poziţia      cititori unici

70. monitorulcj.ro  104.967
76. stiridecluj.ro  101.916
104. bzc.ro  72.255
105.  ziuadecj.realitatea.net  

 74.026
121. ziardecluj.ro  65.855
171. gazetadecluj.ro   42.932
188. actualdecluj.ro  39.299
199. turdanews.ro  33.337
202. dejeanul.ro  35.099
253. clujust.ro  23.376
338. napocanews.ro  15.536
363 ziarulclujean.ro  13.308
400. ziarul21.ro  12.568
512. szabadsag.ro  7.495
528. ziarulfaclia.ro  7.282

Clasamentul general trafic.ro 
pentru perioada 
8-14 ianuarie 2018

Monitorul de Cluj, cel mai cunoscut ziar local

Recent, un sondaj realizat de IRES a poziționat 
Monitorul de Cluj drept cea mai cunoscută 
publicație tipărită din județul Cluj, fi ind recunoscu-
tă de 94% dintre respondenții cercetării sociolo-
gie, realizată în perioada 8-10 noiembrie 2017.
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Întrucât se execută lucrări 
de modernizare la intrarea 
în Salina Turda sitiuată pe 
str. Salinelor, pentru o 
perioadă de 6 luni, pentru 
transportul turiştilor din 
zona Turda Nouă se va 
modifi ca traseul de circu-
laţie pentru linia 17, înce-
pând cu data de 10 ianua-
rie 2018, anunţă Primăria 
municipiului Turda.

Faţă de comunicatul ante-
rior, în urma avizului poliţiei 
pentru aprobarea traseelor de 
circulaţie, s-a modifi cat una 
dintre staţii şi anume Staţia 
de la Unix, care a fost muta-
tă la Staţia Teatrul Municipal.

Traseul nou înfi inţat – Li-
nia 17 Micro 3 – Salina Dur-
gău, are următoarele staţii: la 
Tur – Dispecerat STP – Micro 
3 –Micro 2 – Micro 1 – Evi-

denţa Populaţiei – Electroce-
ramica – Piaţa Romană – Dr. 
Ion Raţiu nr 26 – Dr. Ion Ra-
ţiu nr. 66 – Dr. Ion Raţiu nr 
110 – P-ţa Basarabiei nr 20 – 
Spitalul Municipal – parc str. 
Avram Iancu – staţie Teatrul 
Municipal – Piaţa Centrală – 
str. Castanilor – Asper – str. 
Frăgărişte – Salina Durgău; la 
Retur: Salina Durgău – str. 
Frăgărişte – Asper – str. Cas-
tanilor – Teatrul Municipal – 
parc str. Avram Iancu – Spi-
talul Municipal – str. Horea 
nr. 1A – str. Gen. Dragalina 
nr. 1 – Colegiul Tehnic Dr. Ion 
Raţiu – Evidenţa Populaţiei – 
Micro 1 – Micro 2 – Micro 3 
– Dispecerat STP.

Pentru a se desfăşura în 
condiţii de siguranţă circu-
laţia pe mijloacele de trans-
port în comun, vă recoman-

dăm şi folosirea noilor sta-
ţii de îmbarcare – debarca-
re pentru traseul nou înfi-
inţat, astfel:

Direcția Micro III – Salina 
Durgău

1.  – str.Dr. I. Rațiu nr. 26, în 
fața Căminului Militar de 
Garnizoană Turda

2.  – str.Dr. I. Rațiu nr.66, 
vis-a-vis de Grădinița  Dr. 
Ioan Rațiu

3.  – str.Dr. I. Rațiu nr.110, 
în dreptul S.C. „Open 
Door”

4. – str. Piața Basarabiei 
nr. 20
5.  – str. Piața Republicii (stația 

Teatrul Municipal)   

Direcția Salina Durgău - 
Micro III 
6.  - str. Horea nr.1A , lângă 

Colegiul Național Mihai 
Viteazul

7.  - str. Gen. Dragalina nr. 1, 
în fața blocului S1, scara 
3 (peste drum de intrarea 
în curtea Poliției Munici-
piului Turda)   

Precizări privind noua linie de transport 
în comun numărul 17 din Turda

Sens giratoriu nou 
în zona Penny 
din Turda Nouă
Au început lucrările la no-
ul sens giratoriu care ur-
mează să fluidizeze circu-
laţia în intersecţia din zo-
na Penny Market din 
Turda Nouă (fostul 
Pharaon). În mod provizo-
riu, în zonă s-a circulat pe 
o singură bandă, până la 
finalizarea instalaţiei pen-
tru configurarea sensului 
giratoriu. În condiţiile în 
care luna aceasta se va 
deschide magazinul 
Penny, această giraţie are 
rolul de a fluidiza traficul.

Accident uşor 
în Câmpia Turzii
Sâmbătă, un bărbat, de 
38 de ani, din Câmpia 
Turzii, în timp ce conducea 
autoturismul pe str. Piaţa 
Mihai Viteazu, din direcţia 
Luduș înspre Turda, în mo-
mentul în care a ajuns la 
trecerea pentru pietoni, 
semnalizată prin marcaje 
și indicatoare, nu a acor-
dat prioritate de trecere u-
nei femei de 37 de ani, 
din comuna Luna, care, în 
calitate de pieton, era an-
gajată în traversarea regu-
lamentară a străzii, infor-
mează Poliţia municipiului 
Câmpia Turzii. Femeia a 
suferit leziuni ușoare care 
nu au necesitat spitaliza-
re. Cercetările continuă 
pentru stabilirea împreju-
rărilor exacte în care s-a 
produs accidentul rutier.

Femeie de 70 de 
ani, descoperită 
moartă în casă
Duminică, pompierii tur-
deni au fost chemaţi să 
intervină pe strada 
Nicolae Titulescu nr.2, un-
de un locatar a reclamat 
că nu a mai văzut-o pe 
una dintre vecine timp de 
mai multe zile. Femeia, în 
vârstă de peste 70 de ani, 
a fot găsită decedată în 
apartament. Pe corpul 
victimei nu au fost desco-
perite urme de violenţă, 
poliţiștii chemaţi la faţa 
locului presupunând că 
moartea a survenit din 
cauze naturale.

Asfalt la pungă
Un videoclip postat pe re-
ţeaua de socializare 
Facebook a făcut furori în 
Câmpia Turzii. Practic, în 
imagini se vedea o echipă 
de intervenţie în zona de 
sub pasajul de cale ferată 
(strada Laminoriștilor), ca-
re a pus o „plombă” de 
asfalt adus cu punga! În 
timp ce unele persoane au 
criticat intervenţia care era 
departe de a fi una profe-
sionistă, distrându-se pe 
seama situaţiei întâlnite 
în anul 2018, în care mun-
citorii vin cu plasa de as-
falt pentru a astupa o 
groapă, alţii au menţionat 
că probabil este vorba 
despre mixtură stocabilă, 
adică un fel de asfalt rece, 
care se folosește în sezo-
nul de iarnă, pentru a 
„plomba”/repara unele 
gropi, de urgență.

Pe scurt

Mii de şoferi îşi pun viaţa 
în pericol de fi ecare dată 
când traversează podul 
peste râul Arieş, afl at pe 
DN1 la ieşirea din munici-
piul Turda spre Alba 
Iulia. Are structura de 
rezistenţă afectată de gre-
utatea maşinilor şi placa 
de susţinere a trotuarului 
fi surată, scrie digi24.ro.

Construit în 1965, podul 
peste Arieş nu a fost nicioda-
tă reparat integral.

Afl at pe Drumul Naţional 
1 la kilometrul 444, podul pes-
te râul Arieş este traversat cu 
frică de şoferi. Şi nu sunt pu-
ţini, având în vedere că e una 
dintre cele mai aglomerate ie-
şiri spre Alba-Iulia din mun-
cipiul Turda.

„Starea podului este atât 
de gravă încât partea carosa-
bilă s-a desprins pur şi sim-
plu de ceea ce fusese odată 
trotuarul acestui pod. Acum 
între cele două există o cră-
pătură de cel puţin 40 de cen-
timetri şi se poate observa a-
pa râului Arieş”, afi rmă Ale-
xandra Groza, jurnalist Digi24.

Iată ce spun trecătorii 
citaţi de postul tv:

„Nu ia nimeni nicio măsu-
ră. Într-o zi o să cadă în Arieş 
şi o să păţească cineva ceva 

şi după aceea o să fi e luate 
măsuri”

„E groaznic. Ăsta e ca şi 
Puntea Suspinelor la Veneţia. 
Treci pe el aşa cu frică”.

„Acum până nu cădem în 
apă mai trecem, apoi ne în-
văţăm să înotăm.”

Podul vibrează de fi ecare da-
tă când este traversat de un tir.

„Este afectată structura de 
rezistenţă a podului. Construc-
ţia podului sunt grinzile, pes-
te grinzi e o placă armată din 
care porneşte consola trotua-
rului. Aici e afectată placa as-
ta care este peste grinzi. Ori-
când grinzile alea pot să se 
răstoarne. Altceva nu le ţine. 
(Jurnalist Digi24: În opinia 
dumneavostră de specialist 
cât de sigură este circulaţia 
pe pod?) Nu este sigură”, spu-
ne Ovidiu Micu, inginer con-
structor.

La începutul anilor 2000, 
podul a fost trecut din admi-
nistrarea Ministerului Trans-
porturilor la primărie. Autori-
tăţile locale nu au avut bani 
de reparaţii capitale, care ar 
costa patru milioane de lei, şi 
au făcut doar mici lucrări.

Acum, primarul cere Minis-
terului Transporturilor să pre-
ia din nou podul. Acesta a fost 
construit în 1965 şi nu a fost 
niciodată reparat integral.

Podul din Turda pe care trecătorii 
îşi riscă viaţa de fiecare 
dată când îl traversează

Petre Roşca a fost 
hirotonit episcop 
în Patriarhatul 
Ortodox al 
Naţiunilor, o 
biserică ortodoxă 
de rit vechi din 
Franţa, scrie 
Turdanews.net. 
Ofi cialii Bisericii 
Ortodoxe române 
nu recunosc, însă, 
această biserică 
şi spun că nu este 
canonică, lăsând să 
înţeleagă că aceasta 
este o organizaţie 
oarecare care nu are 
nicio legătură cu 
Biserica Ortodoxă.

Potrivit presei locale, Petre 
Roşca a fost cantor al Bisericii 
Ortodoxe nr. 2 din Câmpia Tur-
zii, de unde câştiga anual aproa-
pe tot atâţia bani câţi câştiga din 
funcţia de angajat al Primăriei 
Câmpia Turzii. Interesant este 
că actualul episcop s-a băgat şi 
în politică, înainte de a fi  „uns” 
slujitor al Domnului, de rang î-
nalt, în cadrul bisericii ortodo-
xe din Franţa. Petre Roşca a fost 
candidat pe lista de consilieri 
locali ai PSD Câmpia Turzii, în-
să nu există şanse ca noul epi-
scop să activeze în Consiliul Lo-
cal din Câmpia Turzii, deoare-
ce ocupa un loc mai spre coa-
da listei. N-a reuşit în politică, 
însă a dat lovitura în cele bise-
riceşti, devenind primul episcop 
din Câmpia Turzii.

Spre deosebire de înaltele 
feţe bisericeşti din Biserica Or-
todoxă Română, care circulă 

de regulă cu maşini de lux ne-
gre, Episcopul Petre Ghirişa-
nul are toate şansele să fi e 
primul episcop care circulă cu 
o Dacie, fabricată în anul 2005, 
aceasta fi ind singura sa ave-
re, neavând terenuri, clădiri 
sau conturi în bănci.

La fel de inedit este faptul 
că episcopul Petre Roşca este 
în continuare angajat al Pri-
măriei Câmpia Turzii, fi ind res-
ponsabil la Muzeul „Prima 
Şcoală Românească” din loca-
litate, poziţie care va putea ge-
nera unele situaţii mai hilare, 
cum ar fi  faptul că noul epi-
scop ar putea fi  „chemat la or-
dine” de primar, în timpul pro-
gramului normal de lucru, iar 
acelaşi primar ar trebui să-i 
pupe mâna, după orele de pro-
gram din Primărie, când Petre 
Roşca se va tranforma în „un-

sul lui Dumnezeu”, preluân-
du-şi poziţia de episcop. Ori-
cum, e greu de crezut că mai 
există o administraţie locală 
din România care să aibă pe 
lista angajaţilor un... episcop, 
mai scrie Turdanews.net.

Pe de altă parte, presa a re-
marcat faptul că Petre Roşca, în 
calitate de angajat al Primăriei, 
nu a depus declaraţii publice de 
avere, cea mai recentă declara-
ţie de avere şi de interese da-
tând din primăvara anului 2016, 
când şi-a depus candidatura 
pentru funcţia de consilier local 
din partea PSD Câmpia Turzii.

„În România, sau pe Face-
book, se poate declara orice, in-
clusiv preot, dar asta nu înseam-
nă că şi este preot. Biserica Or-
todoxă nu a ales niciun episcop 
din Câmpia Turzii”, este pozi-
ţia ofi cială a Mitropoliei Cluj.

Câmpia Turzii are, din 
acest an, un „episcop”. 
BOR nu-l recunoaşte
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Primăria Tureni îi infor-
mează pe toţi producătorii 
de roşii în sere şi solarii 
din comună că pot primi 
şi în anul 2018 ajutoarele 
nerambursabile de maxi-
mum 3.000 de euro fi eca-
re, în cadrul schemei de 
minimis pentru tomate.

Schema „Ajutor de mini-
mis pentru aplicarea progra-
mului de susţinere a produ-
sului tomate în spaţii prote-
jate” pentru anul 2018 se fi-
nanţează din bugetul pe anul 
2018.

Ca şi anul trecut, progra-
mul de sprijin prevăzut de 
HG 943/2017, publicată în 
Monitorul oficial  nr. 
8/41.01.2018, partea I, este 
implementat de către Direc-
ţiile pentru Agricultură Ju-
deţene (DAJ).

Potenţialii beneficiari 
sunt: producătorii agricoli 
persoane fizice care deţin 
atestat de producător; pro-
ducătorii agricoli persoane 
fizice autorizate, întreprin-
deri individuale şi întreprin-
deri familiale; precum şi pro-
ducătorii agricoli, persoane 
juridice.

Valoarea ajutorului de mi-
nims este de 3.000 euro/be-
nefi ciar/an iar sumele se plă-
tesc într-o singură tranşă.

Condiţiile de eligibilitate 
pentru acordarea ajutorului 
de minimis pentru cultura 
de tomate sunt următoarele: 
să deţină o suprafaţă culti-
vată cu tomate în spaţii pro-
tejate de minimum 1.000 mp; 
să obţină o producţie de mi-
nimim 2 kg de tomate/mp şi 
să valorifi ce o cantitate de 
tomate de minimum 2000 
kg, dovedită cu documente 
justifi cative; să fi e înregis-
traţi în evidenţele Registru-
lui agricol deschis la primă-
riile în a căror rază adminis-
trativ-teritorială se afl ă su-
prafeţele cultivate cu toma-
te în spaţiile protejate în anul 

de cerere şi, ca o ultimă con-
diţie, să valorifi ce producţia 
în perioadele ianuarie-mai 
inclusiv, şi/sau noiembrie-20 
decembrie, inclusiv.

Fermierii interesaţi şi care 
îndeplinesc cumulativ criteri-
ile necesare pot depune soli-
citari de înscriere în Program 
încă de la începutul anului 
2018, la Direcţia pentru Agri-
cultură Judeţeană Cluj.

Reprezentanţii Direcţiei 
pentru Agricultură Judeţeană 
Cluj pot fi  contactaţi la adre-
sa: str. Fagului, nr. 17, la te-
l e f o n  02 6 4 5 91 7 5 2 , 
fax:0264591414 sau prin 
e-mail, la offi ce@dadrcj.ro.

Primăria Tureni: Ajutoare nerambursabile 
pentru producătorii de roşii

Primarul comunei 
Viişoara, Ioan Roman, 
acuză un „model de afa-
ceri” tot mai des întâlnit 
în relaţia cu unităţile 
administrativ teritoriale, 
şi anume obiceiul unor 
societăţi comerciale de a 
licita pentru realizarea 
unor proiecte publice, 
pentru care încasează 
banii aferenţi lucrării 
după care se declară fali-
mentari, astfel încât 
lucrările sunt abandonate, 
fără ca autorităţile locale 
să aibă vreo soluţie de 
continuare a acestora.

Ioan Roman a declarat 
pentru TurdaNews.net că şi 
administraţia pe care o con-
duce s-a confruntat cu aceas-
tă situaţie, cel mai recent 
exemplu fi ind şcoala din lo-
calitate, dar şi noul sediu al 
primărie fi nalizat 95%, am-
bele lucrări fi ind abandona-
te de constructorii care au 
intrat în insolvenţă.

„Sunt foarte determinat 
să finalizăm ambele lucrări, 
chiar nu se gândeşte nimeni 
la noi? Pentru constructori 
e uşor, dau un «tun» aici, 
altul dincolo, îşi iau banii 
şi ne lasă cu lucrările neter-

minate, intră rapid în insol-
venţă după care îşi deschid 
altă firmă şi continuă tot 
aşa. Noi trebuie să facem 
altă licitaţie să găsim o al-
tă firmă să termine lucra-
rea, pierdem timp şi bani, 
în plus se scumpesc şi ma-
terialele de construcţii între 
timp”, spune primarul co-
munei Viişoara.

În plus, activitatea admi-
nistrativă este momentan 
blocată de o serie de contes-
taţii ale licitaţiilor de lucrări, 
care nu şi-au găsit soluţio-
nare de mai bine de un an.

Primarul spune că a trans-
mis în mai multe rânduri 

memorii şi informări la toa-
te autorităţile publice cen-
trale, la parlamentari şi la 
secretari de stat, iar cu toa-
te acestea nu a primit ni-
ciun răspuns pozitiv.

Printre obiectivele anului 
2018, primarul Ioan roman 
enumeră drumuri de exploa-
taţie, asfaltări în întreaga co-
mună, reparaţii capitale la 
trotuare pe DJ 150, moderni-
zare cămine culturale, pietru-
irea drumurilor de acces spre 
proprietăţile private, aduce-
rea la standarde europene a 
terenului de sport din Urca, 
precum şi reactualizarea 
PUG-ului comunal.

Primarul comunei Viișoara se plânge 
de țeparii care câștigă licitații publice 
și apoi își declară falimentul

Primarul comunei 
Tureni, Elena 
Daniela Mănăilă, 
a anunţat că 
bugetul comunei 
va fi  înjumătăţit 
din cauza faptului 
că primăria nu 
înregistrează 
arierate, în timp 
ce celelalte unităţi 
administrative 
au primit sume 
importante de la 
bugetul statului. 
La Tureni s-au 
primit doar 
„fi rimituri”, fapt 
care va duce 
la diminuarea 
serioadă a 
capitolul de 
investiţii din 
bugetul comunei, 
a mai precizat 
primarul, citat de 
Turdanews.net.

Elena Mănăilă a explicat 
că, în anul 2017, adminis-
traţia locală a pus accentul 
pe asfaltarea drumurilor co-
munale, pe amenajarea tro-
tuarele la Tureni, staţii de 
autobuz moderne, s-a mo-
dernizat dispensarul uman 

şi s-au obţinut banii pe mă-
sura 7.2.

Pentru anul 2018 există o 
altă listă de proiecte impor-
tante, cum ar fi  realizarea u-
nei grădiniţe cu program pre-
lungit, o capelă la Tureni, fi -
nalizarea licitaţiei pentru sta-
bilirea executantului lucră-
rilor de asfaltare a tuturor 
străzilor din Tureni şi a încă 
1,8 kilometri din reţeaua stra-
dală a satului Miceşti.

De asemenea, adminis-
traţia este decisă să facă in-
vestiţii pentru dezvoltarea 
reţelelor de apă şi de cana-
lizare, intrată pe ultima su-
tă de metri în cadrul Asoci-
aţiei de Dezvoltare Interco-
munitară „Apa Văii Arieşu-
lui” comuna Tureni va be-
neficia, în acest scop, de 19 
milioane de euro din cele 
peste 150 de milioane de eu-
ro, cât valorează finanţarea 
din fonduri europene,

În plus, edilii locali mai au 
în vedere realizarea unei săli 
de educaţie fi zică la Şcoala 
din Tureni, mansardarea şco-
lii din Tureni şi realizarea unui 
after-school, întabularea gra-
tuită a terenurilor agricole din 
comună, dar şi semaforizarea 
drumului principal.

O mare problemă nere-
zolvată a comunei este cea 

legată de montarea bordu-
rilor pe şoseaua principală 
care traversează localitatea. 
Elena Mănăilă spune că es-
te pregătită să acţioneze în 
instanţă administratorul dru-
mului, susţinând că are şan-
se de câştig.

„Nu ştiu dacă în România 
mai există vreo situaţie cum 
este la Tureni, de pe Dealul 
Dăbăgăului până la ieşire din 
comună sunt numai garduri 
amplasate pe mijlocul dru-
mului. Nu s-a ţinut cont de 
faptul că aici trăiesc aproa-
pe 3.000 de oameni, că avem 
terenuri agricole de o parte 
şi de alta a drumului naţio-
nal, că avem o sursă de apă 
de unde tot satul aduce apă 
şi nu avem acces la această 
sursă. Sunt cam 10 kilome-
tri de gard de sârmă şi sepa-
ratoare de beton pe raza co-
munei, peste care nu putem 
trece cu maşinile”, a expli-
cat primăriţa.

Elena Mănăilă a precizat 
că cei care locuiesc pe par-
tea dreaptă a drumului, în 
direcţia Cluj-Napoca, şi au 
treburi de rezolvat la Turda, 
trebuie să meargă zece kilo-
metri până în Feleac în par-
tea opusă, apoi să se întoar-
că la un sens giratoriu pen-
tru a merge înapoi Turda, din 

cauza separatoarelor. La fel 
se întâmplă şi cu cei care vin 
de la Cluj-Napoca şi vor să 
ajungă acasă, nu pot vira la 
stânga în sat, trebuie să merg 
până în Turda, 10 kilometri, 
pentru a mă putea întoarce 
să intre în curte

Primarul a mai spus că 
localnicii întorc ilegal maşi-
nile într-o intersecţie din 

sat, pentru a nu mai străba-
te cei 10 kilometri până la 
Turda, sau până la Feleacul, 
după caz.

„Nu ştiu dacă este nor-
mală situaţia aceasta, întoar-
cem pe mijlocul drumului. 
Situaţia este gravă şi pentru 
proprietarii de terenuri agri-
cole, care trebuie să ocoleas-
că cam 7 kilometri cu trac-

toarele ca să poată ajunge 
la pământurile lor. Terenu-
rile sunt la un kilometru de 
sat, dar nu pot ajunge la e-
le decât dacă ocolesc din ca-
uza separatoarelor de beton. 
Sunt 7 kilometri la dus, 7 la 
întors, timp pierdut, moto-
rină consumată. O comună 
întreagă este blocată”, a ex-
plicat Elena Mănăilă.

Comuna Tureni, afectată de redistribuirea 
centrală a banilor pentru bugetul local
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În săptămâna culturii naţi-
onale, Primăria municipiu-
lui Câmpia Turzii, prin 
Serviciul de Cultură, îi 
invită pe toţi doritorii la 
evenimentul intitulat 
„Cultura română la ceas 
aniversar”.

Manifestarea va avea loc joi, 
18 ianuarie 2018, de la ora 
17.00, în Sala de Şedinţe a Pa-
latului Cultural „Ionel Floaşiu” 
din municipiul nostru.

Programul va include o alo-
cuţiune din partea primarului, 
Dorin Nicolae Lojigan şi o pre-
legere despre însemnătatea Zi-
lei Culturii Române, susţinută 
de profesorul, Dan Istrate.

De asemenea, vor fi  pre-
zentate eseuri despre viaţa şi 
opera poetului Mihai Emi-
nescu. Elevii Şcolii Gimnazi-
ale „Mihai Viteazul” din Câm-
pia Turzii, pregătiţi de doam-

nele învăţătoare Elena Bră-
nescu, Lidia Poporan şi Lenu-
ţa Banea, vor recita poeziile 
scriitorului naţional.

Poetul turdean Călin Pop 
va recita audienţei câteva din-
tre cele mai apreciate capo-
dopere literare ale geniului 
eminescian.

Evenimentul se va încheia 
un recital de cântece pe ver-
surile poetului naţional, în in-

terpretarea elevilor de la Clu-
bul Copiilor, pregătiţi de pro-
fesor Mariana Soporan.

Evocarea marelui nostru 
poet, în săptămâna naşte-
rii sale, a devenit un obicei 
pentru administraţia locală 
din Câmpia Turzii, dar şi 
un prilej în care să eviden-
ţiem valorile culturii loca-
le, prin intermediul acestor 
evenimente.

Naşterea lui Mihai Eminescu, 
aniversată festiv la Câmpia Turzii

Ziua Culturii vine cu sur-
prize la Teatrul turdean, 
aşadar pe această cale 
anunţăm introducerea unui 
sistem de abonamente care 
va fi  cu siguranţă în avan-
tajul iubitorilor de teatru, 
un aspect care îi încurajea-
ză pe amatorii de artă să 
vină mai des la teatru.

Abonamentele sunt conce-
pute încât să-ţi permită să-ţi 
alegi singur spectacolele la ca-
re doreşti să participi, sunt trei 
titluri pe un abonament, pre-
ţul fi ind de 35 lei pentru adulţi 
şi 25 lei pentru pensionari, iar 
elevii benefi ciază de 4 titluri 
la preţul de 30 lei însă acestea 
sunt deja stabilite. Abonamen-
tele sunt valabile în stagiunea 
2017-2018 şi pot fi  achiziţiona-
te de la agenţia teatrală.

Lansam şi un concurs, 10 
abonamente gratuite pentru 

stagiumea viitoare. Toţi cei 
care vor cumpăra abonamen-
te, vor completa un formular 
şi vor fi  înscrişi într-un con-
curs cu tragere la sorţ ce va 
avea loc în luna septembrie 
înainte de începerea viitoa-
rei stagiuni.

„Am recurs la această va-
riantă deoarece dorim să fa-
cilităm accesul mai uşor la 

cultură. În contextul în care 
un bilet este 15 lei şi nu este 
o suma foarte mare, încercăm 
să venim cu mai mult decât 
atât, pentru fi delizarea publi-
cului şi propunem aceste ti-
puri de abonamente. La mul-
ţi ani tuturor celor care iubesc 
cultura şi frumosul”, a decla-
rat managerul teatrului Cătă-
lin Grigoraş.

Abonamente la spectacolele 
Teatrului „Aureliu Manea”

Una dintre cele 
cinci semifinale 
ale concursului 
naţional 
Eurovision va 
avea loc, în 11 
februarie, la 
Salina Turda, 
judeţul Cluj, în 
mina Rudolf, la o 
adâncime de 86 de 
metri, a transmis 
corespondentul 
Mediafax.

Directorul Salinei Turda, 
Simona Baciu, a declarat, 
sâmbătă, că, în funcţie de 
amplasamentul scenei, se 
va stabili şi numărul de lo-
curi pentru public.

„O semifinală a Eurovi-
sion va avea loc în 11 fe-
bruarie în Salina Turda, ju-
deţul Cluj, în mina Rudolf, 
la o adâncime de 86 de me-
tri. În funcţie de amplasa-
mentul scenei, se va stabili 
şi numărul de locuri pen-
tru public, sunt detalii ca-
re vor fi cunoscute în peri-
oada următoare”, a spus 
Baciu.

Primarul municipiului 
Turda, Cristian Matei, a de-
clarat, la rândul său, că ide-
ea organizării unei semifi-
nale a Eurovision din Sali-
na Turda i-a venit din do-
rinţa de a face ceva inedit.

„Primăria municipiului 
Turda va derula acest mare 
proiect în colaborare cu TVR. 

Numele oraşului nostru va 
beneficia, astfel, de o pro-
movare fără precedent, iar 
Salina va deveni un reper în 
domeniul producţiei media 
şi broadcasting la nivelul U-
niunii Europene şi nu nu-
mai”, a spus Matei.

În acest an vor fi organi-
zate în România, în perioa-

da ianuarie – februarie, cinci 
semifinale ale concursului 
Eurovision în cinci oraşe, 
selecţia naţională urmând 
să aibă loc în 25 februarie, 
cel mai probabil în Sala Po-
livalentă Cluj-Napoca.

Finala concursului Euro-
vision va avea loc la Lisa-
bona în 12 mai.

Este primul eveniment de 
acest gen care se organizea-
ză sub pământ.

„Dacă nu aveam aceas-
tă viziune şi îmi era frică, 
poate nu aveam curajul să-l 
facem. Dar, eu sunt de re-
gulă un tip pozitiv, gân-
desc pozitiv şi am convin-
gerea că va ieşi excepţio-

nal”, a spus primarul Cris-
tian Matei.

Organizarea într-un ase-
menea loc nu este deloc 
uşoară. TVR va fi nevoită să 
transporte tone de cabluri 
(mai multe cabluri decât 
s-au folosit la Untold, de 
exemplu!), până în mărun-
taiele Salinei, după ce aces-
tea vor străbate un coridor 
lung de 666 de metri, pe la 
intrarea veche în Salină.

Salina Turda are patru mi-
ne – Rudolf, Terezia, Ghize-
la şi Iosif, primele trei in-
trate în exploatare turistică.

Exploatarea sării la Sali-
na Turda datează din epoca 
romană. Salina a fost închi-
să în 1932 şi a fost redes-
chisă pentru public şi pen-
tru pacienţii cu boli respi-
ratorii în 1992.

În perioada 2008 – 2010, 
a fost modernizată în urma 
unei investiţii de aproape 
şase milioane de euro din 
fonduri europene şi a fost 
inaugurată în ianuarie 2010 
în prezenţa premierului de 
atunci, Emil Boc, şi a minis-
trului Turismului de la acea 
vreme, Elena Udrea.

Una dintre semifinalele Eurovision România 
va avea loc în mina Rudolf din Salina Turda
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„Privind istoria în ochi. 

100 de portrete de ţărani 

transilvăneni” este titlul 

cu care se prezintă 

expoziţia care dă startul 

unei serii de evenimente 

care vor avea loc în 

cadrul Muzeului 

Etnografic din 

Cluj-Napoca cu ocazia 

aniversării Centenarului 

Marii Uniri.

Pentru a crea o legătură 

între ţăranul transilvănean, 

cu obrajii rumeniţi de soa-

re după o zi de muncă la 

câmp şi cu pâinea în desa-

gă şi clujenii pierduţi prin-

tre click-uri şi slide-uri, Mu-

zeul Etnografic din Cluj-Na-

poca pune la dispoziţie în 

format virtual 100 de por-

trete care pot fi accesate pe 

site-ul instituţiei. Expoziţia 

virtuală „100 de portrete” 

conţine imagini surprinse 

de către specialiştii etnografi 

din cadrul muzeului (Romu-

lus Vuia, Luiza Netoliczka, 

Teodor Onişor) şi de către 

un colaborator englez al a-

cesteia (Denis Galloway). 

Majoritatea imaginilor au 

fost realizate pe clişee de 

sticlă, iar unele sunt mai 

vechi de un secol. Ţăranii 

surprinşi în naturaleţea lor 

specifică, fără filtre şi fără 

riduri scoase în Photoshop 

provin din diferite zone ale 

Transilvaniei şi din părţi ale 

Banatului.

„Ne-am gândit la o ex-

poziţie virtuală fiindcă poa-

te să aibă un impact mult 

mai mare decât expoziţia 

fizică. De asemenea, pen-

tru fotografii, acest tip de 

prezentare este una foarte 

potrivită. Am constatat că 

expoziţiile de fotografii lis-

tate nu atrag întotdeauna 

foarte mulţi vizitatori şi ne 

dorim foarte mult ca mesa-

jul pe care dorim să-l trans-

mitem să ajungă la un pu-

blic cât mai larg. Credem 

că este important să oferim 

publicului imaginea oame-

nilor care trăiau în Transil-

vania, a oamenilor care au 

trăit perioada Unirii din 

1918 şi a României Mari 

pentru că România dintre 

1918 şi 1940 nu a fost doar 

o formă pe hartă ci a fost 

o ţară susţinută şi locuită 

de oameni care au trăit cu 

diferite sentimente momen-

tele istorice din perioada 

respectivă. Şi am conside-

ra că e semnificativ să avem 

nu atât oameni care au fă-

cut ceva, care au jucat un 

rol mai mic sau mai mare 

în istorie ci tocmai oame-

nii care pur şi simplu au 

fost acolo. Acesta este în 

esenţă mesajul nostru: ţă-

ranii care au fost acolo şi 

care au dus, până la urmă, 

în spate, totul”, a explicat 

Tudor Sălăgean, managerul 

Muzeului Etnografic.

Fotografia surprinde 
ţăranul transilvănean 
în toată simplitatea lui

În general, fotografi a et-

nografi că încearcă să sur-

prindă complexitatea diferi-

telor fenomene culturale, iar 

aceste portrete sunt menite 

să documenteze diferitele 

particularităţi fi zionomice 

ale ţăranilor, dar şi portul lor 

popular, găteala capului, po-

doabele. De asemenea, foto-

grafi a de hârtie are rolul de 

a înlesni crearea unei legă-

turi personale între etnograf 

şi subiectul cercetării.

Distribuţia zonală a ima-

ginilor-portret nu este echi-

librată: unele zone, cum ar 

fi zona Pădurenilor, Ţara 

Haţegului, sunt mai bine 

reprezentate, altele mai pu-

ţin, iar din multe zone et-

nografice marcante nu dis-

punem de portrete. Deoa-

rece găteala capului- de ma-

xim interes pentru etnografi 

– era mult mai spectaculoa-

să şi mai diversă la femei, 

arhiva noastră conţine un 

număr mult mai mare de 

portrete feminine. În cadrul 

acestei serii există însă re-

lativ puţine portrete de fe-

te, majoritatea imaginilor 

reprezentând femei căsăto-

rite, de diferite vârste, une-

le fotografii surprinzând 

chiar momentul ritual al 

trecerii de la statutul de fa-

tă la cel de nevastă, prin 

prezentarea mireselor sau 

a nevestelor proaspăt „îm-

brobodite”.

Deoarece gruparea ima-

ginilor în funcţie de anumi-

te criterii ar fi fracţionat în-

tregul, am optat pentru pre-

zentarea lor în ordinea in-

trării în arhivă, cu descrie-

rea aferentă. Pentru a faci-

lita identificarea provenien-

ţei fiecărei imagini, am in-

dicat actuala apartenenţă 

administrativă. În cele câte-

va cazuri în care doar jude-

ţul era specificat în arhivă, 

am menţionat apartenenţa 

administrativă interbelică.

Imaginea surprinde 
unicitatea fi ecărui 
personaj

Imaginile prezentate păs-

trează şi ne aduc aproape 

lumea surprinzător de bo-

gată şi de variată a portu-

lui tradiţional, în special a 

pieptănăturii şi gătelii ca-

pului. Elemente ca tipul de 

pieptănătură, neacoperirea 

sau modalitatea de acope-

rire a capului marcau loca-

litatea, zona, starea civilă, 

statutul social, vârsta. Pă-

rul fetelor mari din Oaş, 

mai ales la ocazii rituale, 

formează o singură dante-

lă fină, pe când – la polul 

opus – părul fetelor din Dră-

guş (zona Făgăraş) este tă-

iat scurt, pe cap purtând o 

pălăriuţă cochetă, ornamen-

tată cu un „cicur” (ciucu-

re) mare de lână colorată. 

Coafura cu „chică” peste 

fruntea fetelor, răspândită 

pe un areal mai mare, sur-

prinsă în fotografiile reali-

zate în Ţara Haţegului, di-

feră total de pieptănătura 

„cu coarne” a nevestelor 

din aceeaşi zonă. Acestea 

din urmă au părul de pe 

creştet împărţit cu o căra-

re la mijloc, răsucit în şu-

viţe subţiri, „sucituri” – am 

numărat şi câte 20 de suci-

turi pe fiecare parte a feţei 

– care coboară spre ceafă 

unde sunt strânse în conci. 

Dacă coafura nevestelor din 

Haţeg ne impresionează prin 

fineţe şi migală, pieptănă-

tura „cu pleteri” a momâr-

lancelor măritate ne sur-

prinde prin robusteţea co-

zilor groase, amplificate cu 

„viţe” de lână, încolăcite în 

jurul urechilor. Forma co-

cului, structura, decorul 

cepselor constituie marcă 

identitară zonală. O func-

ţie asemănătoare aveau şi 

acoperitoarele de cap, care 

ilustrau în plus – prin cali-

tatea sau provenienţa ma-

terialului – şi diferenţele de 

avere şi poziţie socială în-

tre purtătoarele din aceeaşi 

zonă. Statusul social era 

subliniat în cazul femeilor 

şi prin prezenţa sau absen-

ţa salbelor, zgărzilor, pie-

selor de aur sau argint.

Rămase anonime, dar re-

zistând timpului graţie în-

tâlnirii providenţiale cu cer-

cetători marcaţi de empatie, 

persoanele care ne privesc 

în ochi ne emoţionează as-

tăzi prin forţa cu care trans-

mit valorile şi simbolurile 

unei lumi de păstrători ai 

tradiţiilor şi moştenirii noas-

tre culturale.

Simplitatea complexă a ţăranului român
Peste 100 de portrete de ţărani transilvăneni pot fi văzute într-o expoziţie virtuală dedicată Centenarului 
Marii Uniri. Expoziţia dă startul unei serii de evenimente care vor avea loc în cadrul Muzeului Etnografic.

Țărani, cca 1932. Mușca, județul Alba 

TUDOR SĂLĂGEAN | managerul 
Muzeului Etnografic

 „Ne-am gândit la o expoziție virtuală fi indcă 
poate să aibă un impact mult mai mare decât 
expoziția fi zică. De asemenea, pentru fotografi i, 
acest tip de prezentare este una foarte potrivită. 
Am constatat că expozițiile de fotografi i listate 
nu atrag întotdeauna foarte mulți vizitatori și ne 
dorim foarte mult ca mesajul pe care dorim să-l 
transmitem să ajungă la un public cât mai larg.“

Bătrână, 1930-1931. Lunca Cernii de Sus, judeţul Hunedoara

Bătrân, 1993. Moeciu de sus, judeţul Braşov

Femeie bătrână, 1931. Coşna, judeţul Suceava

Bătrână, cca 1928. Poiana Sibiului, judeţul Sibiu

Bătrâne de Paști, cca 1927. Lunca Cernii de jos, Hunedoara
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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.

IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

CASE/CABANE

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

¤ Vând sub preţul pieţei, în loc. 
Sânnicoară, casă de 80 mp, cu 
toate utilităţile, grădină de 3300 
mp, front la DN E576. Preţ negoci-
abil. Accept varianta schimbului cu 
ap. cu 2 camere în Mărăști + dife-
renţă la înţelegere. Informaţii și 
relaţii suplimentare la tel. 
0743-285183 sau 0754-025684.

TERENURI

¤ 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.

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

¤ 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.

¤ Vând teren intravilan în supr. de 
400 mp, front 14,61 ml și teren în 
supr. de 2438 mp front, 22 ml la șo-
seaua asfaltată, curent, apă, gaz în 
apropiere. Cei interesaţi pentru de-
talii, pot suna la tel. 0734-777772.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut de lucru în domeniul labo-
rator-cofetarie sau la bucătărie, 
deţin diplomă de califi care în aces-
te domenii. Ofer și rog seriozitate. 
Aștept oferte la tel. 0757-746700.

¤ Licenţiată în drept 2016, cu expe-
rienţă de lucru în cabinet notarial, 
caut loc de muncă în domeniul juri-
dic ca și consilier juridic, jurist. Ofer 
și cer seriozitate. Tel. 0758-324971.

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

¤ CAUT cioban serios la oi, cu 
experienţă. Cerem și oferim seri-
ozitate. Pentru informaţiile supli-
mentare 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.

¤ Tânără, caut loc de muncă part-ti-
me, în domeniul contabilitate pri-
mară, cunoștinţe WINMENTOR. Su-
naţi la tel. 0745-430079.

¤ 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

¤ Îngrijesc o persoană, contra lo-
cuinţă în Cluj-Napoca. Seriozita-
te! Tel. 0744919927.

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

¤ Ofer servicii profesionale de Web 
Design, redesign pagini de internet 
si gazduire web hosting, la pretul 
de 399 lei. Contact: 0754 611 868.

¤ 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

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

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO / MOTO

¤ Cumpăr ATV LINHAI, în stare 
de funcţionare. Tel. 0744919927.

¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 diesel, 
an 2008, 7 locuri, culoare gri, 
210.000 km, în stare bună de 
funcţionare. Preţ negociabil. In-
formaţii și relaţii suplimentare la 
telefon 0740-694047.

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

UZ CASNIC

¤ 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.

¤ La jumătate de preţ faţă de ma-
gazin! Vând vană din fi bră de sticlă, 
albă, 1,50 x 0,70 m, model cu bate-
ria pe perete, foarte puţin folosită, 
stare perfectă, ideală pentru băi de 
dimensiuni mai mici, preţ 400 RON, 
puţin negociabil. Informaţii supli-
mentare la tel. 0741-278287.

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

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

¤ Vând 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 centrală termică pe gaz, 

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

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

MOBILIER

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

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

¤ Cumpăr dulap de perete cu 
cheie, dim. aprox. 1 x 1,5 m. Aș-
tept telefoane la 0767-928644.

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

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

CĂRŢI / REVISTE

¤ Vând urgent suplimentele apă-
rute în colecţii complete de la 
„Jurnalul Naţional”, după cum ur-
mează: 250 buc Ediţie de colecţie, 
240 buc Jurnalul Casei Tale, 302 
buc Bucătăria Mea, 258 buc Sănă-
tatea, 60 buc ZOOM și 50 buc di-
verse, credinţă, călătorii. Preţ ne-
gociabil. Informaţii suplimentare 
la tel. 0264-321720. (11.14)

DIVERSE

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

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

PIERDERI

¤ S.C. KRISZTA ERIKA S.R.L., 
C.U.I. RO 14852126, 
J12/1639/02.09.2002, pierdut 
certifi cat de înregistrare.

¤ ETE TRANS S.R.L. J12/1473 
/2004, C.U.I.:16355700, pierdut 
certifi cat constatator nr. 48820/ 
13.08.2013 (2 exemplare). Se 
declară nule.

¤ CADY CRYS SRL-D, J12/1030 
/2013, C.U.I.: 31440788, pierdut 
certifi cat de înregistrare și certifi -
cat constatator nr. 19376/ 
01.04.2013. Se declară nule.

¤ DOMȘA CRISTIAN CONSTANTIN 
PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, 
C.U.I. 21092406, RC F12/2007/ 
2005, pierdut certifi cat constata-
tor emis de O.R.C. în data de 
12.02.2010. Îl de clar nul. Se de-
clară nul.

Consorţiul format din:
SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Pi-

tești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. 
sub nr. RFO 0407/19.09.2009 și având C.U.I. RO 26058251, 
reprezentată prin asociat coordonator Marius Grecu

și
Cabinet individual de Insolvenţă Tod Sergiu Dan, 

cu sediul în Oradea, str. Arinului, nr.20 judeţ Bihor, respectiv 
cu birou în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 25, ap. 5, jud. 
Cluj având CIF 33426690, reprezentată prin practician în in-
solvenţă, Tod Sergiu Dan,

în calitate de administrator judiciar al societăţii Trustul 
de Instalaţii Montaj şi Construcţii SA (în reorganizare ju-
diciară, in judicial reorganisation, en redressement), cu 
sediul în Cluj-Napoca, str. Calea Baciului nr. 2-4, jud. Cluj, 
înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J12/5159/1992, 
având C.U.I. RO 2897361, conform încheierii civile nr. 
576/2016, pronunţată în ședinţa Camerei de Consiliu din 
data de 02.03.2016 în dosarul nr. 1493/1285/2015 de pe 
rolul Tribunalului Specializat Cluj, organizează licitaţie pu-
blică pentru vânzarea următoarelor bunuri:

 Bunuri mobile constând în echipamente tehnologi-
ce, mijloace de transport, utilaje construcţii, obiecte de 
inventar – preţ de strigare 2.153.791 lei + TVA.

Licitaţia va avea loc în data de 29.01.2018, ora 16:00, 
la sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pi-
tești, nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caie-
tului de sarcini și depunerea garanţiei de participare de 10% 
din preţul bunului licitat (condiţii obligatorii pentru partici-
parea la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organi-
zarea licitaţiei. În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va 
repeta în aceleași condiţii în data de 05.02.2018, ora 16:00.

Informaţii suplimentare la tel. 0727.379.154 și pe e-mail: 
sebastian.chindea@solvendi.ro. Lista analitică cu bunuri-
le mobile poate fi  vizualizată pe site-ul: www.solvendi.ro 
– secţiunea vânzări – bunuri mobile.

SOLVENDI S.P.R.L.   C.I.I. Tod Sergiu Dan
Asociat coordoator            Tod Sergiu Dan
Av. Marius Grecu 

Consorţiul format din:
SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Pi-

tești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. 
sub nr. RFO 0407/19.09.2009 și având C.U.I. RO 26058251, 
reprezentată prin asociat coordonator Marius Grecu

și
Cabinet individual de Insolvenţă Tod Sergiu Dan, 

cu sediul în Oradea, str. Arinului, nr.20 judeţ Bihor, respectiv 
cu birou în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 25, ap. 5, jud. 
Cluj având CIF 33426690, reprezentată prin practician în in-
solvenţă, Tod Sergiu Dan,

în calitate de administrator judiciar al societăţii Trustul 
de Instalaţii Montaj şi Construcţii SA (în reorganizare ju-
diciară, in judicial reorganisation, en redressement), cu 
sediul în Cluj-Napoca, str. Calea Baciului nr. 2-4, jud. Cluj, 
înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J12/5159/1992, 
având C.U.I. RO 2897361, conform încheierii civile nr. 
576/2016, pronunţată în ședinţa Camerei de Consiliu din 
data de 02.03.2016 în dosarul nr. 1493/1285/2015 de pe 
rolul Tribunalului Specializat Cluj, organizează licitaţie pu-
blică pentru vânzarea următoarelor bunuri:

 Bunuri mobile constând în echipamente tehnologi-
ce, mijloace de transport, utilaje construcţii, obiecte de 
inventar – preţ de strigare 2.153.791 lei + TVA.

Licitaţia va avea loc în data de 29.01.2018, ora 16:00, la 
sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, 
nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de 
sarcini și depunerea garanţiei de participare de 10% din pre-
ţul bunului licitat (condiţii obligatorii pentru participarea la 
licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea lici-
taţiei. În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta 
în aceleași condiţii în data de 05.02.2018, ora 16:00.

Informaţii suplimentare la tel. 0727.379.154 și pe e-mail: 
sebastian.chindea@solvendi.ro. Lista analitică cu bunuri-
le mobile poate fi  vizualizată pe site-ul: www.solvendi.ro 
– secţiunea vânzări – bunuri mobile.

SOLVENDI S.P.R.L.   C.I.I. Tod Sergiu Dan
Asociat coordonator            Tod Sergiu Dan
Av. Marius Grecu 
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ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Pofticioși, la cratiţă! 

12:30 Teleshopping 

13:00 Aici, acum 

14:00 Telejurnal 

14:55 Vorbește corect! 

15:00 Convieţuiri 

16:00 Telejurnal 

16:05 Convieţuiri 

17:00 Telejurnal 

17:30 Interes general 

18:30 Pulsul zilei 

19:35 Pulsul zilei 

20:00 Telejurnal 

20:50 Sport 

21:00 România 9 

21:55 România 9 

22:30 Starea naţiei 

22:55 Starea zilei 

22:59 Starea naţiei

ANTENA 1

13:00 Observator

14:00 Mama

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 Guess My Age

23:00 Xtra Night Show

PRO TV

13:00 Știrile Pro Tv 

14:00 Lecţii de viaţă 

15:00 La Maruţă 

17:00 Știrile Pro Tv 

18:00 Ce spun românii 

19:00 Știrile Pro Tv 

20:30 Killer Elite: Înfruntarea

22:30 Lara Croft: Leagănul vieții

PRIMA TV

12:00 Teleshopping

13:00 Camera de râs

13:30 Teleshopping

14:00 Focus

14:45 Teleshopping

15:00 Trăsniți din NATO

16:00 Pasiune Toscană

17:00 Elisa

18:00 Focus 18

19:30 Mama mea gătește 
mai bine

20:30 Din nou tineri

22:30 Trăsniți din NATO

23:15 Focus din inima 
României

23:45 Focus Magazin

KANAL D

12:00 Știrile Kanal D

13:00 Te vreau lângă mine

15:00 Teo Show

16:30 Kosem

18:45 Știrea zilei

19:00 Știrile Kanal D

20:00 Dragoste și ură

23:15 WOWBiz

LOOK TV

12:00 Big Boletus

13:00 Tonik Show

14:00 Casa Poporului

15:30 Liga Magazin

16:30 Fotbal Liga 1 Betano:  
AFC Astra Giurgiu – 
FC Voluntari

18:30 Casa Poporului

20:00 Celebrity

21:00 Top goluri. Top ratări

21:30 Big Boletus

22:30 Look de campion

23:30 Cărți Plus

ANUNŢ DE ANGAJARE

Doriţi un loc de muncă plăcut şi sigur?

ANGAJEAZĂ

CONFECȚIONERE ARTICOLE TEXTILE
DACĂ AȚI LUCRAT LA MAȘINI DE CUSUT

VĂ AȘTEPTĂM SĂ FACEȚI PARTE DIN ECHIPA NOASTRĂ

DACĂ NU, VĂ PUTEM CALIFICA NOI!

CONTACT: SC EST COMPANY ROM IMPEX SRL
B-dul MUNCII nr. 14, 400641

Cluj-Napoca, România

TELEFON: 0264 415 428, 0742 085 264 
WEB: estcompanyrom.com

email: personal@estcompanyrom.com

SecondTex angajează
vânzătoare

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

Firma de curatenie One Way
isi mareste echipa!!

Cautam persoane energice, deschise,amabile care sa 
asigure servicii de curatenie la standard inalte de calitate 
intr-o atmosfera placuta, relaxanta.

Cerinte:
– femei si barbati cu varsta cuprinsa intre 20-50 ani;
–  persoane serioase, punctuale, amabile si cu o atitudine 

respectuoasa;
–  nu este obligatoriu sa ai experienta, te vom invata noi 

ceea ce trebuie sa faci.

Oferta:
 Vei avea oportunitatea sa oferi servicii de curatenie 
clientilor nostri, iar noi iti vom oferi:
–  un loc de munca unic si un pachet de benefi cii atractiv;
–  salariu fi x plus bonusuri in functie de implicarea si 

realizarile dumneavoastra.

Nr.de contact:
–  0748.610.421
– 0264.483.783
Adresa de e-mail: offi ce@one-way.ro
Adresa: Str. Fabricii, nr. 118,Cluj-Napoca

Keep your image clean!

ANUNŢ DE ANGAJARE

Societate Comercială
angajează

lucrător comercial
pentru stand perdele. Salariu 1500 ron.

Telefon 0740270079

CONVOCATOR

Administratorul
S.C. ACORD COM S.A.

Cu sediul în Cluj-Napoca, Piaţa Gării, nr. 4-5, având C.U.I. 
RO 16818511 și înregistrată la O.R.C.sub nr. J/12/3561/2004.

CONVOACĂ
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (A.G.A.), 

pentru data de 20.02.2018, ora 8.00, iar în caz de neîntrunire 
a cvorumului, în data de 21.02.2018, ora 8.00, la sediul 
fi rmei, cu următoarea

ORDINE DE ZI
1. Raportul de gestiune al administratorului pentru anul 2017.
2. Raportul auditorului fi nanciar.
3.  Analiza și aprobarea situaţiilor fi nanciare anuale, 

fi xarea dividendului (data de referinţă este 31.12.2017) 
și pronunţarea asupra gestiunii administratorului.

4. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018.
5.  Aprobarea planului de amortizare pentru 2018.
6.  Alte aspecte de competenta exclusivă A.G.A.

Administrator Unic,
COSTIN GHEORGHE

CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al
S.C. ALCOM S.A.

cu sediul în Cluj-Napoca, Piaţa Gării, nr. 4-5, având 
C.U.I.RO 201403, înregistrată la O.R.C.sub nr. J/12/129/1991.

CONVOACĂ
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (AGA), pentru 

data de 20.02.2018, ora 10.00, iar în caz de neîntrunire a 
cvorumului, în dată de 21.02.2018, ora 10.00, la sediul 
fi rmei, cu următoarea

ORDINE DE ZI
1.  Raportul de gestiune al Consiliului de administraţie 

pentru anul 2017.
2. Raportul cenzorilor pentru exerciţiul fi nanciar 2017.
3.  Hotărâre privind continuarea activităţii sau dizolvarea 

și lichidarea voluntară a fi rmei.
4. Alte aspecte de competenta exclusivă A.G.A.

Preşedinte Consiliu de Administraţie,
COSTIN GHEORGHE

CONVOCATOR

Administratorul
S.C. BOGATA SERV S.A.

cu sediul în Cluj-Napoca, Piaţa Gării, nr. 4-5, având C.U.I. 
RO 16818538 și înregistrată la O.R.C.sub nr. J/12/3556/2004.

CONVOACĂ
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (A.G.A.), 

pentru data de 20.02.2018, ora 9.00, iar în caz de neîntrunire 
a cvorumului, în data de 21.02.2018, ora 9.00, la sediul 
fi rmei, cu următoarea

ORDINE DE ZI
1. Raportul de gestiune al administratorului pentru anul 2017.
2. Raportul auditorului fi nanciar.
3.  Analiza și aprobarea situaţiilor fi nanciare anuale, 

fi xarea dividendului (data de referinţă este 31.12.2017) 
și pronunţarea asupra gestiunii administratorului.

4.Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018.
5. Aprobarea planului de amortizare pentru 2018.
6. Alte aspecte de competenţă exclusivă A.G.A.

Administrator Unic,
COSTIN GHEORGHE

• secretară
Se oferă salariu atractiv.

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

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

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

0720 543 737; 0726 777 319

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

0729–15.86.00

www.batrom.ro

Donald Tusk, preşedinte-

le Consiliului European, 

a declarat, marţi, că bri-

tanicii ar fi bineveniţi să 

rămână în Uniunea 

Europeană, în contextul 

în care în Marea 

Britanie au loc dezbateri 

cu privire la apartenen-

ţa Regatului Unit la 

Blocul comunitar, infor-

mează site-ul agenţiei 

de presă Reuters.

„Dacă Guvernul Marii Bri-

tanii îşi va păstra poziţia de 

a părăsi UE, Brexit va deveni 

o realitate, cu toate consecin-

ţele sale negative, în luna mar-

tie a anului următor. Asta doar 

dacă nu va exista vreo schim-

bare în inima prietenilor bri-

tanici”, a declarat Tusk.

„Nicio decizie 
nu este definitivă”

Întrebat despre o decla-

raţie cu privire la reversibi-

litatea referendumului din 

2016 pe tema apartenenţei 

Marii Britanii la UE, Tusk că 

într-o democraţie nicio de-

cizie nu este definitivă.

„Nu a fost David Davis cel 

care a spus că dacă o demo-

craţie nu îşi poate schimba 

decizia, ea nu mai este o de-

mocraţie?”, a adăugat preşe-

dintele Consiliului European.

„Noi cei de pe continent 

nu ne-am schimbat părerea. 

Inimile noastre sunt încă 

deschise pentru voi”, a mai 

spus Tusk.

De asemenea, preşedinte-

le Consiliului European, a 

declarat că Bruxellesul are 

nevoie de „mai multă clari-

tate” din partea Marii Brita-

nii cu privire la viitoarele re-

laţii dintre cele două tabere.

„Avem nevoie de mai mul-

tă claritate în viziunea Ma-

rii Britanii privind viitoare-

le relaţii. Cea mai grea mun-

că încă nu a trecut, iar tim-

pul nostru este limitat. Tre-

buie să păstrăm unitatea UE 

în orice scenariu şi nu am 

niciun dubiu că nu vom re-

uşi”, a precizat Tusk.

Şi Jean-Claude Juncker, 

preşedintele Comisiei Euro-

pene, a declarat că nu este 

prea târziu pentru Marea 

Britanie să îşi schimbe de-

cizia în privinţa Brexit.

Ieşirea Marii Britanii din 

Uniunea Europeană fără un 

acord privind viitoarele re-

laţii bilaterale riscă să ge-

nereze pierderea a 500.000 

de locuri de muncă pe teri-

toriul britanic şi retragerea 

unor investiţii în valoare de 

50 de miliarde de lire (56 

mln euro), avertiza, săptă-

mâna trecută, primarul Lon-

drei, Sadiq Khan.

Se revine la urne?

Sadiq Khan a făcut refe-

rire la un studiu efectuat de 

specialişti ai Universităţii 

Cambridge care arată că Ma-

rea Britanie riscă să piardă 

482.000 de locuri de mun-

că în lipsa unui acord pri-

vind viitoarele relaţii cu UE.

„Dacă Guvernul va conti-

nua să gestioneze greşit ne-

gocierile, riscăm să ne în-

dreptăm spre un deceniu 

pierdut, marcat de scăderea 

creşterii economice şi de am-

plifi carea şomajului. Potrivit 

analizelor, cu cât va fi  mai 

dură ieşirea din UE, cu atât 

va fi  mai mare impactul a-

supra locurilor de muncă, 

standardelor de trai şi creş-

terii economice”, a declarat 

Sadiq Khan, citat de site-ul 

cotidianului The Guardian.

Este „uimitor” că Guver-

nul Theresa May nu a făcut 

niciun studiu privind efec-

tele Brexit, a subliniat Sa-

diq Khan. „Am decis să pu-

blic aceste evalurări privind 

impactul întrucât poporul 

britanic şi companiile noas-

tre au dreptul să ştie efec-

tele probabile asupra vieţi-

lor şi finanţelor în funcţie 

de diversele opţiuni luate în 

calcul de Guvern. Noile ana-

lize arată de ce Guvernul ar 

trebui să îşi schimbe abor-

darea şi să negocieze un 

acord care să ne permită să 

rămânem atât în piaţa co-

munitară, cât şi în uniunea 

vamală”, a subliniat prima-

rul Londrei.

Arron Banks, cofondato-

rul mişcării pro-Brexit Lea-

ve.EU, a fost de acord cu 

sugestia politicianului na-

ţionalist Nigel Farage de or-

ganizare a unui nou refe-

rendum pe tema apartenen-

ţei Marii Britanii la Uniu-

nea Europeană.

„Singura opţiune este să 

revenim la urne, pentru ca 

oamenii să strige de pe aco-

perişuri că susţin ieşirea din 

Uniunea Europeană”, a de-

clarat Arron Banks, citat de 

cotidianul The Independent.

Declaraţiile lui Arron Ban-

ks intervin după ce politici-

anul de extremă-dreapta Ni-

gel Farage, fost lider al Parti-

dului Independenţei Marii 

Britanii (UKIP), a sugerat că 

ar trebui organizat un nou 

referendum pentru a se pu-

ne capăt polemicilor politice 

pe tema apartenenţei la UE.

Donald Tusk: Marea Britanie 
poate să rămână în UE
Uniunea Europeană, încă deschisă la posibilitatea ca Marea Britanie 
să se răzgândească privind Brexit-ul.

Donald Tusk, preşedintele Consiliului European a propus Marii Britanii să rămână în UE
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Meciul dintre FCSB-Lazio 

este programat pe 15 

februarie, de la ora 22:05.

„Cei de la Lazio pleacă fa-

voriţi în dubla cu noi. Sunt 

mai valoroşi, joacă într-un 

campionat mult mai puternic 

ca al nostru. Dar şi noi ne 

vom juca şansa şi cu siguran-

ţă vom ieşi din această dublă 

cu capul sus. Immobile (n.r. 

– Ciro Immobile) este princi-

palul pericol pentru noi. E gol-

gheterul lor, e cel mai bun de 

acolo. Dar ei formează o echi-

pă puternică pentru că au foar-

te mulţi jucători de valoare. 

Despre Ştefan Radu am nu-

mai cuvinte de laudă, este un 

profesionist. L-am avut de trei 

ori coleg la lotul de tineret şi 

încă de atunci era un jucător 

foarte bun”, a spus fundaşul, 

conform paginii ofi ciale de Fa-

cebook a grupării FCSB.

„Îmi aştept şansa să joc”

Chiar dacă nu este titular, 

Larie susţine că îşi aşteaptă 

şansa pentru a juca la FCSB. 

„Şi în prima parte a campio-

natului am avut viaţă grea, 

toate meciurile au fost foarte 

grele. Acestea care urmează 

vor fi  cu siguranţă şi mai gre-

le, dar noi sperăm să fi m pre-

gătiţi pentru ele la ora jocului. 

Este grea concurenţa la orice 

echipă, nu este diferit aici. Dar 

de asta suntem sportivi. Băla-

şa şi Planic sunt doi jucători 

foarte buni, dar timpul a de-

monstrat că este nevoie de toţi 

cei 25 de jucători din lot. În-

ţeleg dacă nu sunt prima ale-

gere a antrenorului pentru că 

cei doi sunt foarte buni. Dar 

sunt multe meciuri de jucat şi 

în campionat, şi în Europa Lea-

gue, şi în Cupă, eu îmi aştept 

şansa să joc”, a explicat el.

Principalul obiectiv al ju-

cătorului care va împlini, 

marţi, 31 de ani, este câştiga-

rea campionatului. „Am o am-

biţie în plus pentru că e poa-

te ultima mea şansă să câştig 

un campionat. Anii trec... Nu 

sunt bătrân, dar mâine fac 31 

de ani Acum doi ani am câş-

tigat Cupa României cu CFR 

Cluj şi am trăit un sentiment 

de nedescris. Aşa că mi-aş do-

ri şi o medalie de campion”, 

a precizat Larie.

Rădoi pariază pe FCSB

Deşi va avea o dublă de 

coşmar, Mirel Rădoi crede că 

FCSB va reuşi să producă 

surpriza în şaisprezecimile 

Europa League. Mai mult, 

fostul antrenor al vicecam-

pioanei României are totă în-

crederea în Nicolae Dică şi 

a dezvăluit că actualul teh-

nician al „roş-albaştrilor” le 

va pregăti o surpriză italie-

nilor de la Lazio. Rădoi a 

vorbit şi despre ceea ce are 

nevoie FCSB pentru a arăta 

ca o echipă mare.

„FCSB poate face o surpri-

ză cu Lazio, pentru că are şan-

se. Numai ei ştiu strategia pe 

care o adoptă, aceea de a mer-

ge numai pe campionat şi a 

lăsa dubla cu Lazio doar pen-

tru experienţa internaţională 

sau chiar vor încerca să trea-

că mai departe. Totul va de-

pinde şi de pregătirea de iar-

nă. Eu cred că au nevoie în 

primul rând de timp, pentru 

că au transferat foarte mulţi 

jucători, iar pentru Dică e foar-

te greu să creeze omogenita-

te. De ce spun asta, pentru că 

echipa nu joacă doar în cam-

pionat, joacă şi în cupele eu-

ropene şi acolo adversarii sunt 

mult mai puternici”, a spus 

Rădoi.

Lotul echipei conduse de 

Nicolae Dică se afl ă din 8 ia-

nuarie într-un stagiu de pre-

gătire la Belek, Antalya. În-

toarcerea în ţară este progra-

mată pentru 18 ianuarie.

Larie (FCSB): „Immobile este principalul 
pericol pentru noi în dubla cu Lazio”
Fundaşul echipei de fotbal FCSB, Ionuţ Larie, a declarat că atacantul Ciro Immobile reprezintă principalul 
pericol pentru formaţia sa în dubla cu Lazio Roma din şaisprezecimile Europa League.

Lotul echipei conduse de Nicolae Dică se afl ă din 8 ianuarie într-un stagiu de pregătire la Belek, Antalya
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România va juca 
un amical cu Suedia  

Echipa națională a României va 
disputa pe 27 martie, pe teren 
propriu, o partidă de verifi care 
contra echipei naționale a Suediei.
Meciul va avea loc în afara 
Bucureștiului, orașul gazdă ur-
mând a fi  anunțat în funcție de 
disponibilitatea arenelor din cele-
lalte orașe mari ale României. FRF 
își dorește ca echipa națională să 
joace în cât mai multe locuri din 
țară pentru a bucura suporterii tri-
colorilor. Suedia se afl ă în acest 
moment pe locul 18 în clasamen-
tul FIFA / Coca-Cola, în timp ce în 
această ierarhie tricolorii ocupă 
poziția 41. Echipa Suediei este cali-
fi cată la Campionatul Mondial din 
acest an din Rusia, eliminând la 
baraj Italia. Ultima întâlnire între 
cele două formații a avut loc în 
sferturile de fi nală de la 
Campionatul Mondial din SUA 
1994, când nordicii s-au impus du-
pă loviturile de departajare. De a-
semenea, FRF negociează și cu al-
te federații internaționale pentru 
stabilirea unui alt meci amical în 
luna martie.  (Raluca Sas)

Handbal: “U” Cluj 
are meci amical 
cu CSU Suceava
Echipa de handbal masculin 
Universitatea Cluj are meci ami-
cal cu CSU Suceava astăzi de la 
ora 11:45, în Sala Sporturilor 
„Horia Demian”. „Pregătirea fi -
zică a sportivilor după vacanță a 
fost neașteptat de bună. 
Primele două meciuri de pregă-
tire de la Turda au fost bune și 
utile dar, deocamdată, nu rezis-
tăm fi zic un meci întreg. Vom 
avea parte de încă un meci de 
luptă, de alergare, de verifi care 
cu altă echipă de primă Ligă, în 
care căutăm să îmbunătățim 
pregătirea fi zică și câteva din as-
pectele tactice”, a subliniat teh-
nicianul „alb-negrilor”, Ioan Ani 
Senocico.  (Raluca Sas)

Ana Bogdan, 
calificată în turul 2 
la Australian Open
Ana Bogdan este cea de-a patra 
jucătoare din România ce s-a califi -
cat în turul doi la Australian Open, 
după victoria în două seturi, 6-3, 6-
2 împotriva locului 11 WTA, 
Kristina Mladenovic(Franţa). 
Pentru Ana Bogdan, locul 107 
WTA, califi carea în turul secund al 
competiţiei din Australia este o 
premieră iar următoarea partidă o 
va disputa cu învingătoarea dintre 
Iulia Putinţeva din Kazahstan, locul 
54 WTA și britanica Heather 
Watson, locul 68 WTA. Ana 
Bogdan s-a impus la fi nalul unui 
meci care a durat oră și 24 de mi-
nute, iar pentru califi carea în a-
ceastă fază a competiţiei va încasa 
un cec în valoare de 52 000 de eu-
ro și va primi 70 de puncte WTA. 
Pe lângă Ana Bogdan, în turul doi 
al turneului de la Melbourne s-au 
mai califi cat Irina Begu, Sorana 
Cîrstea și Simona Halep.

Pe scurt

Raluca SAS
sport@monitorulcj.ro

Ioan Ovidiu Sabău, manage-

rul echipei clujene, a încer-

cat să-l păstreze pe Moruţan 

la Universitatea Cluj.

„Eu am negociat cel puţin 

trei săptămâni, aproape în fi e-

care zi am ţinut legătura cu el. 

Mi-am dorit foarte mult ca el 

să rămână, dar atunci nu aveam 

echipă, ea era desfi inţată. Şi cu 

Alex Pop am discutat. Dar aceş-

ti jucători, fi ind foarte talentaţi, 

având şi impresari, până la ur-

mă au trebuit să plece, să se 

gândească la viitorul lor. Mi l-aş 

fi  dorit foarte mult pe Moru-

ţan, dar oricum mă bucur pen-

tru el, a crescut foarte mult, s-a 

maturizat şi iată cât a contat 

pentru el să joace în această 

perioadă. Nu ştiu dacă va re-

zista la FCSB pentru că acolo 

nu e uşor, dar oricum el ca şi 

persoană e un băiat foarte se-

rios. A crescut foarte mult, s-a 

maturizat, dar e concurenţă 

mare, sper să reuşească”, a măr-

turisit Sabău.

Întrebat de ce tinerii nu fac 

faţă în străinătate, Sabău a de-

clarat: „Faptul că tinerii noştri 

nu fac faţă campionatului de a-

fară se datorează faptului că 

pleacă prea devreme, de aseme-

nea, nivelul campionatului es-

te diferit. Dar şi faptul că nu au 

avut meciuri foarte puternice şi 

la junior. Nu sunt dezvoltaţi nici 

din punct de vedere fi zic, deci 

nici acolo nu fac faţă.”

Moruţan (18 ani) se va ală-

tura lotului „roş-albaştrilor” 

abia la vară, astfel că pană 

atunci el va juca tot pentru 

FC Botoşani. La FCSB, Moru-

ţan va avea o concurenţă te-

ribilă, în condiţiile în care Di-

că nu duce lipsă de soluţii de 

la mijloc în sus.

„Sunt trei posturi în spate-

le atacantului. Sunt acolo Co-

man, Tănase şi Budescu. Bu-

descu e punct fi x indiferent 

de transferuri şi şi-a consoli-

dat poziţia prin evoluţii, e o 

problemă pentru antrenor, 

pentru că nu se integrează în 

niciun plan tactic băiatul aces-

ta. Mai e Man, care a muncit 

foarte mult să se impună şi 

tot timpul a adus ceva echi-

pei când a intrat. În multe mo-

mente a fost şi Teixeira. E un 

lucru extraordinar când mai 

ai o soluţie în plus”, a preci-

zat Ilie Dumitrescu, fostul ma-

re internaţional. Patronul 

FCSB-ului, Gigi Becali a plă-

tit pentru mijlocaş suma de 

700.000 de euro.

Sabău, despre Moruţan: „Mi-am dorit să rămână la Universitatea”
IOAN OVIDIU SABĂU 
| manager „U Cluj”

 „Eu am negociat cel 
puţin trei săptămâni, 
aproape în fi ecare zi 
am ţinut legătura cu 
el. Mi-am dorit foarte 
mult ca el să rămână, 
dar atunci nu aveam 
echipă, ea era 
desfi inţată. Şi cu Alex 
Pop am discutat. Dar 
aceşti jucători, fi ind 
foarte talentaţi, având 
şi impresari, până la 
urmă au trebuit să 
plece, să se gândească 
la viitorul lor. Mi l-aş fi  
dorit foarte mult pe 
Moruţan, dar oricum 
mă bucur pentru el, a 
crescut foarte mult, s-a 
maturizat şi iată cât a 
contat pentru el să 
joace în această 
perioadă. Nu ştiu dacă 
va rezista la FCSB 
pentru că acolo nu e 
uşor, dar oricum el ca 
şi persoană e un băiat 
foarte serios.“

Principala favorită, Simona 

Halep s-a califi cat în turul 

secund al competiţiei, 

după o victorie în două 

seturi, 7-6, 6-1 împotriva 

sportivei din Australia, 

Destanee Aiava.

A urmat însă o perioadă in-

credibilă pentru jucătoarea în 

vârstă de 17 ani, care a con-

dus chiar şi cu 5-2. A fost mo-

mentul în care Aiava cerut in-

tervenţia medicului, iar meciul 

a fost oprit timp de aproxima-

tiv 8 minute. După reluare, Ha-

lep a salvat două mingi de set 

ale adversarei şi a egalat la 5. 

Aiava a întrerupt seria de ga-

me-uri câştigătoare a Simonei 

şi a preluat conducerea. Ime-

diat Halep şi-a câştigat sevi-

ciul şi s-a impus şi in tie-

break(7-5), câştigând primul 

set cu 7-6, după o oră şi 13 

minute de joc.

Setul secund a început cum 

nu se putea mai rău pentru 

liderul mondial. Halep a alu-

necat şi a cerut imediat in-

tervenţia medicului, care i-a 

aplicat un bandaj consistent, 

iar meciul a fost reluat după 

7 minute. În ciuda acciden-

tării destul de serioase, Ha-

lep nu a mai avut nicio emo-

ţie până la fi nal şi s-a impus 

şi în setul secund, 6-1, după 

un joc ce a durat o ora şi 51 

de minute.

Halep: „Am mai avut 
probleme la gleznă 
în trecut”

La fi nalul unui meci în ca-

re s-a confruntat cu o situaţie 

tensionată creată de "fuga" la 

vestiare a adversarei sale şi cu 

o sperietură groaznică, Simo-

na a făcut radiografi a debutu-

lui la primul turneu de Mare 

Şlem al anului.

Cum o accidentare nu e lu-

crul pe care un pretendent la 

titlu să şi-l dorească în primul 

meci la Australian Open, Simo-

na a fost întrebată, la interviul 

de după meci, despre proble-

ma la glezna stângă. Încă în-

călzită după efortul de aproa-

pe două ore, Halep nu a putut 

da detalii despre accidentare, 

dar a dezvăluit că este îngrijo-

rată, mai ales că, în trecut, a 

avut mari probleme cu glezna 

piciorului stâng.

„Nu am început bine me-

ciul, dar mi-am spus că nu tre-

buie să renunţ şi că trebuie să 

câştig meciul. M-am acciden-

tat, m-am speriat puţin, dar 

apoi am început să servesc bi-

ne şi am deschis mai bine te-

renul. Da, sunt îngrijorată, pen-

tru că am mai avut probleme 

în trecut acolo (n. red – la glez-

nă). Trebuie să fac ceva, să în-

cep un tratament şi să mă re-

cuperez cât mai repede”, a spus 

Halep, pentru Eurosport.

În turul secund de la Aus-

tralian Open, Halep o va întâl-

ni pe Eugenie Bouchard, din 

Canada, locul 81 mondial, ca-

re a trecut în două seturi, 

6-3,7-6, de Oceane Dodin din 

Franţa. Pentru califi carea în a-

ceastă fază a competiţiei,Simona 

Halep va primi un cec de apro-

ximativ 52 000 de euro şi 70 

de puncte WTA.

Halep: „Din ce simt, 
nu s-a rupt nimic”

La conferinţa de presă de du-

pă victoria cu Destanee Aiava, 

7-6,6-1, Simona Halep a vorbit 

despre accidentarea suferită la 

gleznă. Eleva lui Darren Cahill 

şi Andrei Pavel a dezvăluit că 

diagnosticul îi va fi  pus de me-

dic, dar s-a declarat optimistă 

în privinţa stării fi zice pentru 

meciul cu Bouchard.

„Sper să fi u mai bine în tu-

rul următor, sper ca piciorul 

să fi e bine şi să lupt ca şi as-

tăzi, să câştig meciul. Am pus 

gheaţă, nu am apucat încă să 

merg la doctor, dar după ce 

termin aici să fac un pic de 

tratatment pentru că a fost o 

durere destul de mare acolo. 

Nu s-a umfl at, nu s-a rupt ni-

mic din ceea ce simt eu, dar 

nu pot să zic nimic sigur. O să 

văd mâine. Foarte important 

cum mă trezesc mâine”, a de-

clarat Simona Halep.

Simona Halep s-a calificat 
în turul 2 de la Australian Open
Simona Halep a început cu un break meciul cu favorita publicului, Destanee Aiava.
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