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SOCIAL

Ce înseamnă 
Filantropia Bisericii 
Ortodoxe Române ?
Bunătatea ar trebui să fi e o caracteristică 
a oricărui om care se teme de Dumnezeu, 
iar în Cluj, Biserica Ortodoxă este un 
exemplu demn de urmat.  Pagina 7

SOCIAL

Povestea câinilor 
salvatori, ajutorul de 
nădejde al jandarmilor
Câinii salvatori provin din rasa ciobănesc 
german, au vârste cuprinse între patru şi 
şapte ani şi sunt atent selecţionaţi. Pagina 6

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

Pe lângă oboseală, neatenţie, alcool sau lipsa de experienţă, şi agresivitatea la volan creşte 
semnificativ iminenţa producerii de accidente rutiere. Pagina 2

MAPAMOND

„Ungaria poate construi imediat 
gard la frontiera cu România”

ACTUALITATE

Cazurile de plagiat ale demnitarilor, 
analizate de universităţi

Ungaria este pregătită să con-
struiască imediat gard de-a lun-
gul frontierei comune cu Româ-
nia în cazul în care imigranţii 
schimbă ruta, avertizează minis-
trul ungar de Externe, Peter S-
zijjarto, citat de agenţia Reuters.

În contextul în care Austria 
şi Slovenia au luat măsuri pen-
tru blocarea tranzitului extraco-
munitarilor, Peter Szijjarto a 
atras atenţia că există riscul ca 
imigranţii să încerce să ajungă 
în Occident prin Grecia, Bulga-
ria şi România.

Astfel, România riscă să de-
vină una din principalele rute 
pentru tranzitul imigranţilor în 
2016, a sugerat Szijjarto.

"Dacă va fi  necesar să con-
struim un gard la frontiera cu 
România, suntem pregătiţi să 

facem acest lucru de pe o zi pe 
alta", a declarat şeful diploma-
ţiei ungare pentru agenţia Reu-
ters, potrivit site-ului elveţian 
Swissinfo.ch.

Janos Lazar, şeful de cabinet 
al premierului Viktor Orban, 
afi rma în noiembrie 2015 că Gu-
vernul Ungariei are un plan pen-
tru construirea unui gard meta-
lic la frontiera cu România, ur-
mând să fi e activat în caz de 
necesitate.

"Guvernul Ungariei are un 
plan pentru construirea unui 
gard metalic la frontiera cu Ro-
mânia, dacă va fi  necesar. Aceas-
ta va fi  o măsură de ultim resort, 
dar suntem pregătiţi şi avem ca-
pacitatea de a ridica un nou gard 
metalic într-un interval scurt", 
preciza ofi cialul ungar.

Guvernul a aprobat o ordo-
nanţă de urgenţă de modifi care 
a legii astfel încât demnitarii acu-
zaţi de plagiat nu vor mai fi  ve-
rifi caţi de Consiliul Naţional de 
Etică din subordinea Ministeru-
lui Educaţiei, cazurile lor ur-
mând să fi e analizate, la fel ca 
toate tezele de doctorat, de uni-
versităţi.

Ordonanţa de urgenţă pen-
tru modifi carea Legii 206/2004 
privind buna conduită în cer-
cetarea ştiinţifi că, dezvoltarea 
tehnologică şi inovare preve-
de abrogarea articolelor prin 
care demnitarii erau exceptaţi 
de la normele generale ale le-
gii. De asemenea, ministrul 
Educaţiei Adrian Curaj a pre-
cizat că doar universităţile vor 
putea retrage titlul de doctor 

în cazul demnitarilor care au 
plagiat.

"Am modifi cat două articole, 
acela care stabilea că sunt două 
categorii de deţinători de titluri de 
doctorat – am anulat acest articol 
– şi în doilea articol, articolul 14, 
acolo unde sunt reglementate 
sancţiunile, am scos două regle-
mentări – una legată de retrage-
rea titlului de doctor şi cealaltă le-
gată de retragerea conducerii de 
doctorat – foarte clar, nu sunt în 
atribuţia Consiliului Naţional de 
Etică, aşa cum am şi anunţat, vor 
fi  în atribuţia universităţilor şi al 
Consiliul Naţional de Atestare a 
Titlurilor, Diplomelor si Certifi ca-
telor Universitare (CNATDCU)", 
a declarat, marţi, la fi nalul şedin-
ţei de Guvern, ministrul Educaţi-
ei Adrian Curaj.
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Cluj-București cu avionul. Doar 39 de lei.

Agresiv la volan ?
Riști să provoci accidente !

Care e profilul șmecherului la volan ?

Wizz Air atacă dur monopolul Tarom 
asupra curselor aeriene interne
Operatorul aerian low-cost a anunțat ieri cursele aeriene Cluj-București, 6 zile pe săptămână, 
cu prețuri imbatabile. Va fi mai ieftin cu avionul decât cu trenul sau mașina.  Pagina 3

săptămână, 



PUBLICITATE

Fo
to

: 
fl

ic
kr

.c
o

m

2 actualitate.monitorulcj.ro miercuri, 20 ianuarie 2016

Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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Pe lângă oboseală, neaten-

ţie, alcool sau lipsa de 

experienţă, şi agresivitatea 

la volan creşte semnifi ca-

tiv iminenţa producerii de 

accidente rutiere, atrag 

atenţia specialiştii în psi-

hologia transportului.

Totodată, Mihaela Rus, pre-

şedintele Asociaţiei de Psiho-

logie şi Siguranţă Rutieră „Psi-

hoTrafi Q” şi absolventă a Fa-

cultăţii de Psihologie şi Ştiin-

ţele Educaţiei din cadrul UBB, 

afi rmă că persoanele agresi-

ve la volan se încadrează din 

punct de vedere psihologic în 

categoria comportamentului 

de tip A, adică sunt acele per-

soane impulsive care au, în 

general, un temperament co-

leric, caracterizate prin com-

petitivitate accentuată.

Când suntem mai 
agresivi în trafi c şi care 
sunt cauzele?

Specialistul semnalează că 

perioada din săptămână când 

se atinge gradul critic de agre-

sivitate la volan este vineri, 

la ora 17.45, deoarece se apro-

pie weekendul şi persoanele 

din trafi c au acumulat toată 

oboseala şi tensiunile din tim-

pul săptămânii. În acelaşi timp, 

agresivitatea la volan este în-

treţinută de modul în care se 

comportă ceilalţi participanţi 

la trafi c.

„Din punct de vedere al 

vârstei, am observat o frec-

venţă mai mare, atunci când 

vine vorba de agresivitate la 

volan, la tineri. Aceştia îşi ges-

tionează mai greu comporta-

mentul agresiv din cauza lip-

sei de experienţă rutieră şi a 

indicelui de maturitate rutie-

ră scăzut şi au tendinţa de a 

răspunde agresiv în trafi c. Per-

soanele mai în vârstă sunt mai 

defensive în trafi c deoarece 

au acumulat experienţă ruti-

eră sufi cientă astfel încât să 

îşi gestioneze mai bine emo-

ţiile”, a declarat Mihaela Rus.

Tipul de maşină pe care o 

conducem reprezintă, în opi-

nia expertului, un alt factor fa-

cilitator al comportamentului 

agresiv. „În acest întreg pro-

ces, practica a demonstrat că 

nu doar educaţia, cât mai ales 

propria raportare la maşina pe 

care o conduce poate genera 

un comportament agresiv. 

Acest lucru poate crea cogni-

ţii disfuncţionale în raportarea 

şoferilor la trafi c, deoarece sim-

plul considerent că au o ma-

şină puternică, masivă, le cre-

ază un sentiment de siguran-

ţă şi nu iau în calcul siguran-

ţa celorlalţi participanţi la tra-

fi c”, a precizat Mihaela Rus.

Cum ne comportăm 
cu șeferii agresivi

Chiar dacă nu suntem 

agresivi în trafi c, putem de-

veni victimele altor partici-

panţi, care taxează într-un 

mod agresiv greşelilele noas-

tre sau pur şi simplu îşi ma-

nifestă superioritatea prin 

agresivitate.

Specialistul ne recomanda 

să le răspundem acestor şo-

feri printr-un comportament 

defensiv, fără să le întărim 

pozitiv comportamentul lor 

agresiv.

„De multe ori suntem ta-

xaţi fără vină în trafi c şi pur 

şi simplu suntem agresaţi ver-

bal de şoferi. În acele momen-

te, este bine să nu ripostăm 

şi să adoptăm un comporta-

ment defensiv. Putem învăţa 

să ne stăpânim la volan dacă 

participăm la cursuri de con-

ducere defensivă, care se or-

ganizează în şcolilele de con-

ducere defensivă, de către in-

structor speciali antrenaţi”, a 

mai menţionat președintele 

Asociației de Psihologie și 

Siguranță Rutieră.

Agresivitatea la volan, 
printre cauzele accidentelor
Psihologii au descris profilul şmecherului care conduce o maşină 
puternică şi care se consideră superior.

Potrivit specialiştilor, tinerii sunt cei mai agresivi la volan

Un studiu american arată 

că şapte şoferi din zece 

folosesc telefonul mobil 

chiar şi atunci când se 

afl ă la volan. Şi nu îl folo-

sesc doar ca să vorbească, 

ci şi ca să scrie mesaje 

sau ca să îşi facă fotogra-

fi i când conduc.

Este ilegal şi foarte pericu-

los. Atât pentru vieţile lor, cât 

şi pentru vieţile celor care au 

ghinionul să le treacă prin 

apropiere.

Cele mai multe dintre per-

soanele care nu se pot des-

părţi de telefonul mobil nici 

măcar atunci când se afl ă la 

volan recunosc faptul că tri-

mit mesaje în trafi c sau că in-

tră pe reţelele de socializare, 

informează Digi24.ro. Există 

însă şi persoane care se foto-

grafi ază atunci când conduc.

Mai precis, 17% dintre şo-

feri folosesc telefonul pen-

tru a-şi face selfi e la volan, 

iar 10% chiar se angajează 

în videoconferinţe, indică 

studiul realizat în 2015 de o 

fi rmă americană de teleco-

municaţii. Poliţiştii atrag 

atenţia că aceste gesturi pot 

provoca grave accidente de 

circulaţie.

„Să ne gândim la faptul că 

mânuirea unui telefon mo-

dern presupune ca ambele 

mâini să fi e la telefon şi ni-

ciuna pe volan”, spune comi-

sarul-şef Dorin Sava. „Ţinând 

o singură mână pe volan, de-

ja şoferul are un mare handi-

cap, nu are a două mână li-

beră, iar la telefoanele mobi-

le moderne nu mai are nicio 

mână pe volan”, mai spune 

poliţistul.

Din cauza neatenţiei şofe-

rilor preocupaţi cu manevra-

rea telefoanelor au de suferit 

şi pietonii.

Ca să evite situaţiile peri-

culoase, specialiştii le reco-

mandă celor dependenţi de a-

ceste dispozitive să renunţe la 

ele măcar o zi pe săptămână.

„Am văzut oameni care, 

fără telefon mobil, au avut 

atacuri de panică, la modul 

real, nu simulate. Ceea ce es-

te deja o problemă foarte ma-

re. Singurul lucru pe care îl 

pot face autorităţile este să 

dea amenzi cât mai multe ce-

lor care stau cu telefonul la 

ureche, în timp ce conduc”, 

a declarat Dan Ivănescu, pre-

şedintele Asociaţiei „Sănăta-

te Mintală pentru Calitatea 

Vieţii”.

Potrivit legii, şoferii care 

folosesc telefoanele în timp 

ce conduc riscă o amendă de 

415 lei şi două puncte pena-

lizare.

Potrivit ultimului raport al 

Comisiei Europene, România 

ocupă locul al doilea pe con-

tinent în ceea ce priveşte nu-

mărul de morţi în accidente 

rutiere, cu o rată de 91 de per-

soane decedate la un milion 

de locuitori.

Smartphoneul la volan, pericol mortal

MIHAELA RUS | președintele Asociaţiei de 
Psihologie și Siguranţă Rutieră „PsihoTrafiQ”

 „Simplul considerent că 
au o maşină puternică, 
masivă, le crează un 
sentiment 
de siguranţă şi nu iau 
în calcul siguranţa 
celorlalţi participanţi la 
trafi c.“
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Compania aeriană 

low-cost Wizz Air va 

introduce, din luna iulie, 

cursa Cluj-Napoca – 

Bucureşti, cu o frecvenţă 

de şase zboruri pe săptă-

mână, preţul biletelor 

pornind de la 39 de lei. 

Reprezentanţii compani-

ei Wizz Air au anunţat marţi 

la Cluj-Napoca lansarea u-

nei noi rute de la Bucureşti 

către Budapesta, dar şi un 

nou zbor intern de la Cluj-Na-

poca spre Bucureşti. Cursa 

Bucureşti-Cluj va fi  operată 

din 22 iulie cu şase zboruri 

săptămânale, în fi ecare zi din 

săptămână, mai puţin sâm-

bătă, iar zborurile pe ruta 

Bucureşti-Budapesta vor fi  

lansate pe 19 septembrie cu 

patru zboruri pe săptămână, 

în zilele de luni, miercuri, 

vineri şi duminică. Wizz Air 

oferă tarife de la 39 de lei 

pentru ruta Bucureşti-Cluj şi 

de la 99 de lei pentru Bucu-

reşti-Budapesta.

“Vom opera din luna iulie 

o nouă rută Cluj-Bucureşti. 

Costurile vor fi  foarte mici, 

credem că noua rută va fi  

foarte populară. Vom opera 

în fi ecare zi cu excepţia zilei 

de sâmbătă, iar preţurile por-

nesc de la 39 de lei. În 22 iu-

lie 2016 va fi  primul zbor. 

Zborul va avea loc în cursul 

serii, de la ora 20.35 de la 

Cluj-Napoca spre Bucureşti, 

iar cel de retur, de la Bucu-

reşti la Cluj-Napoca, va ple-

ca la ora 21.55 de pe Otopeni. 

Este o destinaţie la care ne-am 

gândit de ceva timp. Clujul a 

fost una dintre bazele noas-

tre cele mai importante. Ro-

mânia reprezintă o piaţă im-

portantă pentru companie. În 

2015 am transportat 4,5 mi-

lioane de români cu aerona-

vele noastre. Suntem extrem 

de încântaţi de activitatea 

noastră în ţara dumneavoas-

tră. Avem cinci aeronave alo-

cate bazei operaţionale din 

Cluj, iar o nouă aeronavă va 

fi  alocată aici în vara lui 2016. 

Nu vorbim la ora actuală să 

facem investiţii dar suntem 

pregătiţi să facem faţă orică-

rei concurenţe”, a declarat 

într-o conferinţă de presă la 

Cluj-Napoca Doug Oliver, 

Head of Communications Wi-

zz Air.

Directorul Aeroportului In-

ternaţional "Avram Iancu", 

David Ciceo, a declarat că acest 

nou zbor va aduce benefi cii 

pentru pasageri, "frecvenţe 

sporite şi tarife de călătorie 

mai mici pe ruta Cluj-Napoca 

– Bucureşti". "Ne bucurăm că 

Wizz Air şi-a respectat anga-

jamentul făcut faţă de Aero-

portul Internaţional Cluj şi fa-

ţă de judeţul Cluj, odată cu 

lansarea primelor zboruri în 

anul 2007", a spus Ciceo.

La rândul său, preşedinte-

le Consiliului Judeţean Cluj, 

Marius Mînzat consideră că 

acest zbor va consolida trafi -

cul de pasageri pe relaţia Cluj 

– Bucureşti. “Cu această oca-

zie doresc să îmi reafi rm spri-

jinul pentru dezvoltarea Ae-

roportul Internaţional Avram 

Iancu Cluj, cu atât mai mult 

cu cât în anul 2017, aeropor-

tul va depăşi pragul de 2 mi-

lioane de pasageri”, a preci-

zat Mînzat.

Wizz Air a anunţat pentru 

2016 alte 5 destinaţii externe 

de pe aeroportul din Cluj: 

Memmingen (Germania, 15 

februarie 2016), Berlin-Scho-

enefeld (Germania, 22 iulie 

2016), Doncaster Sheffi eld 

(Anglia, 22 iulie 2016), Billund 

(Danemarca, 23 iulie 2016) şi 

Alicante (Spania, 24 iulie 

2016).

Monopolul Tarom, spulberat de Wizz Air
Prin deschiderea curselor Cluj-Napoca – Bucureşti, Wizz Air atacă un segment de piaţă pe care 
compania de stat Tarom a deţinut monopolul.

Nu doar Wizz Air este interesată de piaţa Românească, ci 
și compania aeriană Lot Polish Airlines, care a anunţat 
zboruri spre Varșovia  (Polonia) din 30 martie 2016. De a-
semenea, cea mai mare companie aeriană low-cost din 
Europa - Ryanair va deschide o bază la Timișoara, înce-
pând cu 1 noiembrie, de unde va opera zboruri spre 
București, Berlin, Bruxelles Charleroi, Dusseldorf Weeze, 
Frankfurt Hahn, Londra Stansted, Milano Bergamo. De a-
semenea, Ryan Air negociază să opereze și pe Aeroportul 
din Cluj-Napoca.

Competiţie pentru Wizz Air

DOUG OLIVER | 
Head of 
Communications 
Wizz Air

 „Clujul a fost una 
dintre bazele noastre 
cele mai importante. 
Avem cinci aeronave 
alocate bazei 
operaţionale din 
Cluj, iar o nouă 
aeronavă va fi  
alocată aici în vara 
lui 2016“

Prefectul judeţului Cluj 

Gheorghe Vuşcan îl acuză 

pe Mihai Seplecan (foto) 

că interpretează eronat 

legea în ce priveşte 

schimbarea sa din funcţie.

Reacţia lui Vuşcan vine du-

pă ce zilele trecute, Seplecan 

atrăgea atenţia că prefectul nu 

a atacat hotărârile privind 

schimbarea sa din funcţie. De 

asemenea, Prefectura Cluj con-

fi rmă faptul că Poliţia a des-

chis un dosar penal în ceea 

ce îl priveşte pe Mihai Seple-

can, sub aspectul săvârşirii 

infracţiunilor de fals în înscri-

suri sub semnătură privată şi 

uz de fals.

Potrivit reprezentanţilor 

Prefecturii Cluj, textul de le-

ge prevede două situaţii în ca-

re pot fi  convocate şedinţele 

extraordinare, respectiv: a)ori 

de câte ori este necesar, la ce-

rerea preşedintelui sau a cel 

puţin unei treimi din numă-

rul membrilor consiliului şi 

b) la solicitarea prefectului, 

adresată preşedintelui consi-

liului judeţean, în cazuri ex-

cepţionale care necesită adop-

tarea de măsuri imediate pen-

tru prevenirea, limitarea sau 

înlăturarea urmărilor calami-

tăţilor, catastrofelor, incendi-

ilor, epidemiilor sau epizooti-

ilor, precum şi pentru apăra-

rea ordinii şi liniştii publice.

"Având în vedere cele mai 

sus menţionate, considerăm 

că interpretarea pe care dom-

nul Mihai Seplecan o dă art 

94 alin 2 este eronată, şedin-

ţa extraordinară a Consiliului 

Judeţean Cluj încadrându-se 

în categoria a).

De asemenea, în ceea ce 

priveşte timpul în care Insti-

tuţia Prefectului Cluj a luat o 

decizie cu privire la legalita-

tea hotărârilor adoptate în 21 

decembrie 2015, dorim să adă-

ugăm că ultima adresă de la 

CJ Cluj a fost primită în 6 ia-

nuarie, iar de la IPJ Cluj în 

data de 12 ianuarie. În 15 ia-

nuarie a fost comunicat pu-

blic faptul că cele două hotă-

râri au fost adoptate cu res-

pectarea prevederilor legale.

În documentul primit de la 

IPJ Cluj se confi rmă existen-

ţa unui dosar penal în cerce-

tare în ceea ce îl priveşte pe 

domnul Mihai Seplecan, sub 

aspectul săvârşirii infracţiuni-

lor de fals în înscrisuri sub 

semnătură privată şi uz de 

fals.

Contrar afi rmaţiilor dom-

nului Seplecan conform căro-

ra ar exista o similitudine cu 

hotărârile adoptate în „cazul 

Oleleu”, precizăm că acestea 

nu se confi rmă dat fi ind fap-

tul că două instanţe de jude-

cată au validat corectitudinea 

deciziilor luate de prefectul 

judeţului Cluj în vara anului 

2014”, spun reprezentanţii Pre-

fecturii Cluj. 

Prefectul confirmă: dosar penal pentru Mihai Seplecan

COSTURI

39
de lei este suma 
de la care pornesc 
biletele pentru 
zborurile pe ruta 
Cluj-Napoca – 
București

Cursa Bucureşti – Cluj-Napoca va fi operată din 22 iulie, cu şase zboruri săptămânale

Reprezentanţii Prefecturii Cluj arată că în ceea ce privește 
Hotărârea nr. 301/21.12.2015 privind eliberarea din funcţia 
de președinte al Consiliului Judeţean Cluj a lui Mihai Seplecan, 
temeiul legal al convocării ședinţei extraordinare în care a fost 
adoptată hotărârea mai sus menţionată este art. 94 alin. 2 din 
Legea nr.215/2001, rep. cu modifi cările și completările ulteri-
oare, potrivit căruia:

„Consiliul judeţean se poate întruni și în ședinţe extraordi-
nare ori de câte ori este necesar, la cererea președintelui 
sau a cel puţin unei treimi din numărul membrilor consiliu-
lui ori la solicitarea prefectului, adresată președintelui consi-
liului judeţean, în cazuri excepţionale care necesită adopta-
rea de măsuri imediate pentru prevenirea, limitarea sau în-
lăturarea urmărilor calamităţilor, catastrofelor, incendiilor, 
epidemiilor sau epizootiilor, precum și pentru apărarea or-
dinii și liniștii publice.”

Ce spune legea
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Un studiu realizat în peri-

oada noiembrie – decem-

brie 2015, în mai multe 

judeţe din ţară arată că 

doi din zece români vor 

să cumpere o locuinţă, 

aproape 40% fi ind la 

prima achiţie de acest fel, 

în timp ce 41% au deja o 

locuinţă dar ar dori să se 

mute, iar restul intenţio-

nează să cumpere cu sco-

pul de a închiria proprie-

tatea.

O cercetare derulată în pe-

rioada 12 noiembrie – 10 de-

cembrie 2015 care a avut în 

vedere un eşantion reprezen-

tativ al populaţiei utilizato-

rilor de internet din Româ-

nia, cu vârste de peste 18 

ani, din judeţele Bucureşti-Il-

fov, Timiş, Cluj, Braşov, Iaşi 

şi Constanţa arată că poten-

ţialul pieţei imobiliare au-

tohtone s-a intensifi cat în 

2015.

"Faţă de anii trecuţi, creş-

te ponderea celor care au o 

nevoie imobiliară imediată şi 

a căror aşteptare este să îşi 

soluţioneze această nevoie în 

mai puţin de o lună. Aproa-

pe 41% dintre cei interesaţi 

să cumpere deţin deja o lo-

cuinţă. Preţul rămâne cel mai 

important criteriu de alegere 

a proprietăţii, în timp ce ve-

chimea imobilului contează 

pentru 21,4% dintre respon-

denţi. Mediul online îşi con-

solidează rolul ca sursă prin-

cipală de informare, chiar da-

că reţelele sociale nu capita-

lizează deocamdată la acest 

capitol", a declarat directo-

rul general Imobiliare.ro, Adri-

an Erimescu, realizatorii stu-

diului.

Dintre cei care au o nevo-

ie imobiliară activă, mai mult 

de jumătate, respectiv 55,2%, 

îşi doresc să cumpere o locu-

inţă, în timp ce o pondere de 

23,2% au nevoie să vândă. 

Pe de altă parte, 11% dintre 

respondenţi vor să dea o pro-

prietate în chirie, restul de 

10,6% fi ind interesaţi să ia în 

chirie.

40% au deja o locuinţă

Dintre potenţialii cumpă-

rători, 38,3% s-ar afl a la achi-

ziţia primei lor locuinţe, în 

timp ce 40,7% au deja o ca-

să, dar îşi doresc una nouă. 

Nu în ultimul rând, restul de 

21% ar vrea să cumpere un 

imobil pentru a-l închiria. Cât 

despre modalitatea de plată, 

o pondere importantă, de 

aproape 40% dintre respon-

denţii din această categorie, 

intenţionează să facă plata ca-

sh pentru imobilul vizat, în 

timp ce aproximativ 60% de-

clară că vor contracta un cre-

dit bancar.

În locuinţele ce urmează a 

fi  achiziţionate vor locui cu 

precădere cupluri sau familii 

tinere, formate din două 

(46,5% din cazuri) sau trei 

persoane (26,6%). Astfel, doar 

11,8% dintre cei intervievaţi 

urmează să locuiască singuri 

în imobilul cumpărat, iar 

10,5% au patru sau mai mul-

ţi membri în familie. În 4,6% 

dintre noile locuinţe nu va lo-

cui nimeni.

În ceea ce priveşte prin-

cipalele criterii luate în cal-

cul la achiziţia unei locuin-

ţe, ordinea priorităţilor ră-

mâne aceeaşi ca în 2014. Ast-

fel, preţul este în continua-

re factorul cu cea mai mare 

greutate în ochii potenţiali-

lor cumpărători, fi ind luat în 

calcul de 76,9% dintre aceş-

tia; pe locul al doilea se si-

tuează zona, cu o pondere 

de 53,7%, urmată de con-

fortul imobilului (36,6%), 

de apropierea de utilităţi 

(33,7%) şi de vechimea imo-

bilului (21,4%).

Doi din zece români vor să cumpere o locuinţă

Plantele medicinale pot 

deveni o sursă de venit 

sau chiar o afacere pentru 

clujenii din mediul rural. 

Fundaţia Civitas pentru So-

cietatea Civilă îi învaţă pe cei 

interesaţi, ce trebuie să facă da-

că vor să trăiască din cultiva-

rea sau culegerea plantelor me-

dicinale. „Pe acest domeniu al 

plantelor medicinale vrem să 

dezvoltăm o asociaţie de pro-

ducători, vrem să îi învăţăm pe 

clujenii din mediul rural cum 

să facă un plan de afaceri şi să 

vedem cu ce produse putem 

ieşi pe piaţă”, au declarat re-

prezentanţii fundaţiei.

Concret, cei interesaţi tre-

buie să locuiască la sat, în ju-

deţul Cluj şi trebuie să com-

pleteze un formular de înscri-

ere. Apoi, vor urma cursuri 

de pregătire susţinute de spe-

cialişti. „Vrem să oferim trai-

ning, timp de cinci luni (cur-

suri de două ori pe lună) cu 

traineri specializaţi ca să ofe-

rim toate informaţiile legate 

de cultivarea plantelor, boli, 

întreţinerea unei grădini de 

plante medicinale, procesa-

re”, au adăugat realizatorii 

proiectului. Printre traineri 

vor fi  profesori de la Univer-

sitatea de Ştiinţe Agricole şi 

Medicină Veterinară Cluj, spe-

cialişti ai marilor producători 

din domeniu, cum ar fi  Pla-

far sau Cosmetic Plant.

Cei care se vor înscrie în 

proiect vor învăţa şi cum să 

obţină produse din plante. De 

exemplu, Fundaţia Civitas va 

cumpăra un uscător cu capa-

citate mare şi un distilator. 

Astfel se vor obţine ceaiuri, 

uleiuri esenţiale şi tincturi. Cu 

aceste produse se va putea ie-

şi apoi pe piaţă.

Organizatorii au dat ca 

exemplu o femeie din Apahi-

da care are deja o mică gră-

dină cu plante medicinale sau 

o altă persoană interesată să 

se înscrie în proiect care vrea 

să culeagă măceşe din care să 

facă gem, produsul urmând 

să fi e vândut.

În Locodeni şi în Cluj-Na-

poca se va face grădină de 

plante medicinale, centru de 

competenţă ilustrativ. De ase-

menea, a fost creată o bază 

de date cu plante medicinale 

specifi ce fi ecărei comune din 

judeţul Cluj astfel încât cei ca-

re intră în proiect să ştie exact 

ce plante se pretează pentru 

a fi  cultivate în zona lor.

Benjamin Silaghi, asisten-

tul de proiect a declarat că 

proiectul cuprinde judeţele 

Cluj şi Harghita. În Harghi-

ta, oamenii au fost foarte in-

teresaţi. Până acum s-au în-

scris aproximativ 70 de per-

soane. La Cluj, înscrierile au 

început de marţi, odată cu 

conferinţa de lansare a acti-

vităţilor propriu zise din ca-

drul proiectului.

Fundaţia Civitas pentru So-

cietatea Civilă urmăreşte să 

ajute persoanele defavorizate 

din mediul rural pentru a avea 

o sursă de venit, dar şi să în-

curajeze populaţia să cumpe-

re produse locale.

Proiectul a început în mai 

2015 şi se va încheia în apri-

lie 2017.

Cum se pot face bani dintr-o 
grădină cu plante medicinale
O fundaţie din Cluj derulează un proiect cu fonduri elveţiene în cadrul 
căruia clujenii care trăiesc în mediul rural vor învăţa cum îşi pot face o 
afacere din cultivarea plantelor medicinale.

REPREZENTANȚII FUNDAȚIEI CIVITAS

 „Pe acest domeniu al plantelor medicinale 
vrem să dezvoltăm o asociaţie de 
producători, vrem să îi învăţăm pe clujenii 
din mediul rural cum să facă un plan de 
afaceri şi să vedem cu ce produse putem ieşi 
pe piaţă.“

Cei care se vor înscrie în proiect vor învăţa şi cum să prelucreze plantele medicinale
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Premierul Dacian Cioloş a 

declarat, marţi, referitor 

la solicitarea PNL ca 

Guvernul să modifi ce prin 

OUG legea alegerilor loca-

le, că nu crede că este 

democratic ca Executivul 

să amendeze o lege politi-

că adoptată de Parlament.

"Este vorba despre o lege 

politică pe care Parlamentul a 

votat-o. Este deja o lege elec-

torală modifi cată. S-a decis prin-

tr-o înţelegere politică. Guver-

nul pe care îl conduc este un 

guvern care nu este implicat 

politic şi nu cred că este demo-

cratic să modifi ce un guvern 

prin ordonanţă de urgenţă o le-

ge politică", a declarat premi-

erul Dacian Cioloş, prezent la 

o dezbatere PNL organizată la 

Palatul Parlamentului.

Luni, liberalii i-au cerut 

premierului Dacian Cioloş să 

emită o ordonanţă de urgen-

ţă pentru modifi carea legii în 

sensul alegerii primarilor în 

două tururi de scrutin, a anun-

ţat, luni, copreşedintele PNL, 

Alina Gorghiu.

"Singura variantă realis-

tă pentru a putea face aceas-

tă schimbare este adoptarea 

unei Ordonanţe de urgenţă. 

Trebuie să îi propunem pre-

mierului Cioloş să ţină cont 

de solicitările societăţii civi-

le. Am încredere că pri-

mul-ministru va rezista ori-

cărei presiuni pe care o va 

face PSD ca această ordo-

nanţă să nu fi e dată", a de-

clarat Alina Gorghiu.

Legea privind alegerea ad-

ministraţiei publice locale pre-

vede alegerea primarului 

într-un singur tur de scrutin, 

Parlamentul menţinând pre-

vederile care erau în vigoare 

încă din 2012, atunci când s-a 

renunţat la două tururi de 

scrutin. PNL a votat, iniţial, 

alături de PSD pentru pache-

tul de legi electorale.

Premierul nu susţine propunerea PNL 
privind trecerea la două tururi de scrutin

Azi în Parlament

Deputatul PNL de Cluj Radu Zlati cere retrage-
rea circularei privind interzicerea imnului naţio-
nal la manifestările sportive interne.
Radu Zlati, membru al Comisiei pentru învăţă-
mânt, cercetare, tineret și sport a Camerei 
Deputaţilor, consideră "imperios necesară" re-
tragerea grabnică a Circularei 377/2016, emi-
să de ministrul Tineretului și Sportului, 
Elisabeta Lipă, prin care se interzice intonarea 
imnului naţional la începutul manifestărilor 
sportive interne, menţionând că acest act exce-
de cadrul legal.
"În acest moment, retragerea grabnică a Circularei 
377, act care prin conţinutul său rușinează o carie-
ră impecabilă de sportiv sub culorile României, 
dar și uniforma de general al Armatei Naţionale, 
este imperios necesară", precizează Zlati.
Potrivit acestuia, circulara MTS are ca suport le-
gislativ HG 1.157/2001, dar această hotărâre nu 
cuprinde nicio prevedere prin care se interzice in-
tonarea imnului naţional în cadrul competiţiilor 
sportive interne. "Circulara 377 excede cadrul le-
gal, mai ales acolo unde aceasta conţine amenzi 
acordate organizatorilor, invocând prevederi ine-
xistente în HG la care face trimitere", spune Zlati.
În opinia sa, marea problemă a ministrului 
Elisabeta Lipă provine din "necunoașterea legii 
sau din capacitatea redusă de interpretare a a-
cesteia din partea consilierilor săi''.
"Nu se poate explica altfel faptul că un comu-
nicat al MTS, publicat pe site-ul propriu, preci-

zează: 'Potrivit cadrului legal în vigoare — 
Legea nr. 75/ 1994 și Hotărârea nr. 1.157/ 
2001, care reglementează Normele privind 
obligaţia intonării imnului naţional, doar în si-
tuaţiile precizate de lege, imnul naţional al 
României se intonează în mod obligatoriu pe 
stadioane și alte baze sportive, cu ocazia des-
fășurării competiţiilor sportive ofi ciale interna-
ţionale în care este reprezentată România. 
Acest cadru legal reglementează caracterul o-
bligatoriu al intonării imnului naţional, în situ-
aţiile menţionate mai sus, fără a interzice acest 
lucru pentru alte categorii de competiţii'. Cu al-
te cuvinte, instituţia își contrazice conducăto-
rul", susţine deputatul liberal.

Radu Zlati nu este de acord 
cu interzicerea imnului național 
la manifestările sportive

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Alegerile locale din acest 

an vor aduce şi readuce în 

prim plan o mulţime de 

politicieni clujeni care pen-

tru a obţine un loc în 

administraţia locală şi 

judeţeană vor fi  prezenţi 

foarte des în spaţiul public.

Monitorul de Cluj îşi propu-

ne să prezinte, într-o serie, ce 

averi au strâns aceştia şi ce 

afaceri „învârt”, astfel încât 

să ştiţi exact cine vă va repre-

zenta în Consiliul Judeţean 

încă patru ani, din vară înco-

lo. Dacă cei cinci consilieri 

prezentaţi săptămâna trecută 

erau „colecţionari” de case şi 

maşini, ceilalţi consilieri so-

cial democraţi nu sunt neapă-

rat la fel de înstăriţi, dar au 

şi ei averi considerabile.

Unii nu strâng averi

Consilierul PSD Laurenţiu 

Oprea este cel mai puţin instă-

rit dintre consilierii judeţeni 

clujeni PSD. Potrivit declaraţi-

ei sale de avere, anul trecut a 

avut un autoturism şi o moto-

cicletă pe care tot anul trecut 

le-a înstrăinat. Consilierul so-

cial democrat are un teren.

De la Consiliul Judeţean a 

încasat anul trecut aproxima-

tiv 11.000 de lei.

Consilierul Dan Canta are 3 

terenuri şi o casă, are trei con-

turi curente de aproximativ 

100.000 de le, dar şi un credit. 

De la Consiliul Judeţean Cluj a 

obţinut aproximativ 17.000 lei, 

iar de la Compania de Apă So-

meş Tisa a obţinut în calitate de 

director aproximativ 80.000 lei.

Vasile Sălătioan are patru 

terenuri, o casă şi un apar-

tament. De asemenea, el a-

re bijuterii şi obiecte de ar-

tă în valoare de 12.000 de 

euro. La rândul său, are în 

conturi în jur de 16.000 lei, 

dar şi împrumuturi acorda-

te şi acţiuni la bănci. De la 

Consiliul Judeţean a obţinut 

aproximatic 9.000 lei, iar de 

la Perfect Instal şi de la Asy 

Exim a obţinut, de asemee-

na, 15.000 lei.

Consilierul Ioan Bota are 

un teren, o casă un autotu-

rism, carduri de 11 lei, dar 

şi un credit. De la Consiliul 

Judeţean Cluj a obţinut apro-

ximativ 9.000 lei, iar de la 

Clubul Copiilor, în calitate 

de profesor a obţinut 34.000 

lei.

Nici independenţii 
nu se plâng

În Consiliul Judeţean, clu-

jenii sunt reprezentaţi şi de 

un independent, Andreea 

Morar, fostă democrat libe-

rală.

Consilierul judeţean inde-

pendent Andreea Morar are 

un apartament, o maşină, dar 

şi un credit. A obţinut de la 

Banca Ţiriac un salariu de 

aproximativ 4.000 lei, iar de 

la Consiliul Judeţean aproxi-

mativ 10.000 lei.

Consilierul PMP Rareş Ru-

su are un apartament, un te-

ren, o casă, un autoturism şi 

o motocicletă. În calitate de 

consilier juridic la Transfero-

viar a obţinut aproximativ 

13.000 lei, iar de la Consiliul 

Judeţean a obţinut aproxima-

tiv 9.000 lei.

Eugen Druţă (fost PC) are 

șapte terenuri, trei apartamen-

te, o casă, două spaţii comer-

ciale şi patru maşini. De la 

Consiliu Judeţean a obţinut 

aproximativ 8.000 lei, iar de 

la Electrica SA Furnizare Bu-

cureşti a obţinut aproximativ 

50.000 lei.

Cât de înstăriţi sunt consilierii 
judeţeni clujeni (II)
Consilierii judeţeni social democraţi sunt printre cei mai înstăriţi din forul judeţean.

Laurenţiu Oprea Dan Canta Vasile Sălătioan Ioan Bota Andreea Morar Rareș Rusu Eugen Druţă
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Pav, Nic, Pak, Paka, 

Mix, Nib şi Pax nu sunt 

nişte simple nume de 

cod, cum am fi tentaţi 

să credem, ci numele 

unor animale de servi-

ciu senzaţionale, folosi-

te de jandarmii montani 

în misiunile de căutare 

şi salvare în mediul 

natural sau pentru men-

ţinerea ordinii publice 

pe traseele montane şi 

în ariile naturale prote-

jate.

Câinii salvatori provin din 

rasa ciobănesc german, au 

vârste cuprinse între patru şi 

şapte ani şi sunt atent selec-

ţionaţi la Centrul Chinologic 

Sibiu, unde trec prin diverse 

stagii de pregătire şi evalua-

re, pentru a vedea spre ce do-

meniu au aptitudini.

Testaţi de la trei luni...

Prima evaluare a acestora 

are loc între trei şi cinci luni, 

atunci când animalul urmea-

ză cursul de iniţiere, care du-

rează două săptămâni. În func-

ţie de aptitudinile sale, este 

repartizat unei structuri a 

M.A.I. şi intră în serviciu ală-

turi de un conductor.

Conductorul, în acest caz, 

un jandarm, este responsabil 

cu acomodarea câinelui la mi-

siunile pe care le va avea de 

executat şi totodată, are grijă 

de sănătatea, hrănirea şi con-

tinuarea antrenamentului spe-

cifi c.

După această primă etapă, 

în jurul vârstei de 11 luni, câi-

nele va urma un stagiu de spe-

cializare, cu o durată de şai-

sprezece săptămâni, alături 

de conductorul său.

Animalele selecţionate pen-

tru domeniul montan urmea-

ză „Cursul de iniţiere a câini-

lor în specialitatea căutare-sal-

vare în mediul natural”.

O viaţă plină de teste

Din doi în doi ani, câinii 

folosiţi la misiunile de căuta-

re-salvare sunt reevaluaţi pen-

tru a li se retesta aptitudinile 

şi capacitatea de a executa în 

continuare aceste misiuni, de 

care depind vieţile oamenilor.

Câinii salvatori sunt men-

ţinuţi în serviciu până la vâr-

sta de şase ani, dar în func-

ţie de aptitudinile şi starea de 

sănătate, această perioadă se 

poate prelungi până la 10 ani.

După terminarea acestei pe-

rioade, în cele mai multe cazuri, 

datorită relaţiei afective conso-

lidate în decursul anilor şi a mi-

siunilor, câinii sunt îngrijiţi pâ-

nă la sfârşitul vieţii de jandarmi.

Câinele Armatei, 
erou naţional

Max, singurul câine al Ar-

matei Române antrenat să 

detecteze explozibili în tea-

trele de operaţiuni, care a 

murit după ce fusese dia-

gnosticat cu o boală gravă, 

a fost înmormântat cu ono-

ruri militare.

„A fost partenerul meu de 

luptă şi prietenul meu cel mai 

bun. Va rămâne mereu în su-

fl etul meu. Rămas bun, pri-

eten drag”, spunea plutonie-

rul major Valentin Roşioară, 

pe o placă memorativă în cin-

stea camaradului său, cel ca-

re l-a antrenat.

Presa a prezentat, după 

parada Armatei organizată 

cu ocazia Zilei Naţionale, si-

tuaţia difi cilă a lui Max, câi-

nele-veteran al Armatei Ro-

mâne, care a fost diagnosti-

cat cu o boală gravă, dirofi -

larioză, şi ar fi  ajuns într-un 

adăpost public dacă o iubi-

toare de animale nu l-ar fi  

luat în grijă.

Max a efectuat două misi-

uni în Afganistan în cadrul 

Batalionului 2 Infanterie „Că-

lugăreni” şi a Batalionului 300 

Infanterie “Sf. Andrei”.

Abia după ce o ţară întreagă 

a sărit în ajutorul câinelui-sol-

dat abandonat de stat, Ministe-

rul Apărării a decis să ceară mo-

difi carea legii. Un nou proiect 

care ar trebui să separe destinul 

animalelor de cel al tehnicii mi-

litare care poate fi  casate.

Povestea impresionantă a câinilor salvatori, 
ajutorul de nădejde al jandarmilor
I-aţi văzut în misiuni cum îşi fac datoria ca la carte. Succesul câinilor salvatori are însă un drum destul de îndelungat.

Peste 1.700 de tineri clu-

jeni se întrec în această 

săptămână la Olimpiada 

de Cultură Generală a 

Tinerilor – CuGeT.

Peste 1.700 de tineri clu-

jeni îşi arată în această săp-

tămână cunoştinţele de cul-

tură generală în cadrul „sfer-

turilor” Olimpiadei de Cultu-

ră Generală a Tinerilor – Cu-

GeT, proiect lansat de Asoci-

aţia Femeilor de Afaceri Cluj. 

Proiectul pune în joc premii 

în valoare totală de 40 de mii 

de lei.

Testarea se desfăşoară în 

două zile: miercuri pentru ele-

vii celor 22 de licee înscrise 

în competiţie şi sâmbătă pen-

tru tinerii care s-au înscris în 

mediul online – aproape 300.

Dintre aceştia din urmă, 

91% sunt studenţi, cei mai 

mulţi de la UBB (67%), ur-

maţi de cei de la Universita-

tea Tehnică (25%) şi UMF 

(12%).

Participanţii vor avea la 

dispoziţie 15 minute pentru 

a completa un chestionar cu 

25 de întrebări, iar cei care 

răspund corect la minim 20 

dintre ele se califică la se-

mifinala competiţiei, care se 

va desfăşura în 27 februa-

rie. Chestionarele sunt îm-

părţite în trei categorii: li-

ceeni din clasele IX-X, lice-

eni din clasele XI-XII şi ti-

neri de 18-25 de ani. Între-

bările vizează domenii pre-

cum Artă; Sport, Muzică şi 

dans; Teatru şi film; Litera-

tura română şi universală; 

Ştiinţele exacte; Ştiinţele na-

turii; Geopolitică şi Cluj-Na-

poca.

Olimpiadă de cultură generală 
pentru tinerii clujeni

Câinii, prezenţi 
şi la evenimente 
sportive

Câinii nu iau parte la acti-
vităţile Jandarmeriei pen-
tru că e nevoie, ci pentru 
cazul în care ar fi  nevoie.

„Îi luăm cu noi, la eveni-
mente sportive, de exem-
plu, cu botniţa pusă și îi ţi-
nem aproape, în caz că e 
nevoie de ei. Dacă situaţia 
devine una pe cale să iasă 
de sub control, câinele ve-
de imediat agitaţia din ju-
rul lui și se agită și el, au-
tomat. Prezenţa lor ajun-
ge însă pentru a intimida 
orice abatere de la reguli 
și lege. Evident, au fost și 
evenimente negative”, po-
vestea în 2014 plutonierul 
Marius Fodor.

Este vorba despre celebrul 
confl ict dintre suporteri și 
jandarmi înaintea unui 
meci din anul 2008.

„În primăvara lui 2008, 
înainte de meciul U Cluj – 
CFR, când suporterii au 
devenit extrem de violenţi 
și l-au lovit pe colegul nos-
tru cu o cărămidă în cap, 
am fost nevoiţi să le dăm 
jos botniţele și să ne pre-
gătim pentru ce era mai 
rău. Câinii trebuie să fi e 
agresivi, asta e prima con-
diţie care trebuie îndepli-
nită pentru a deveni un 
câine de serviciu. Și îi an-
trenăm să fi e așa, prin 
motivare și prin premie-
re”, declara jandarmul.

Mix în misiune

Max, câinele erou al Armatei, alături de plutonierul major Valentin Ruşioară Mix este câinele Jandarmeriei montane Parâng
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Faci cum spune popa. Și cine te crede ?
Faptele bune ale Bisericii 
Ortodoxe în Cluj
Bunătatea ar trebui să 

fi e o caracteristică a ori-

cărui om care se teme de 

Dumnezeu, iar Biserica 

Ortodoxă din România 

este un exemplu demn 

de urmat, în Cluj-Napoca 

aceasta având numeroa-

se centre pentru a ajuta 

persoane cu diferite pro-

bleme.

Cu toate că BOR nu se im-

plică direct în cazul tuturor 

centrelor de ajutor, treaba fi -

ind făcută de diferite asocia-

ţii, aceste asociaţii se afl ă sub 

patronajul Arhiepiscopiei Or-

todoxe Române a Vadului, Fe-

leacului şi Clujului.

Monitorul de Cluj a selectat 

doar câteva dintre aceste pro-

iecte menite să îi ajute pe cei 

cu probleme, pentru a le pre-

zenta cititorilor noştri.

Informare şi consiliere 
pentru femeile care 
doresc să avorteze

Proiectul „Pentru Viaţă” re-

prezintă o iniţiativă creştină 

de a proteja viaţa omului în 

toate etapele ei. În acest scop, 

pentru o informare corectă în 

ceea ce priveşte problema 

avortului, la Policlinica fără 

Plată Sfântul Pantelimon şi la 

Dispensarul Studenţesc din 

cartierul Zorilor, municipiul 

Cluj-Napoca se organizează 

activităţi de consiliere săptă-

mânale. Prin informarea co-

rectă, se doreşte reducerea nu-

mărului mare de avorturi ce 

au loc în Cluj şi prevenirea 

îmbolnăvirii tinerelor şi a ma-

melor care folosesc contracep-

ţia hormonală, steriletul şi al-

te mijloace contraceptive şi 

avortive.

Cantina socială care 
hrăneşte 120 de sufl ete

Cantina socială Sfântul Ar-

hidiacon Ştefan din Cluj-Na-

poca se ocupă cu hrănirea per-

soanelor cu probleme de 

aproape 15 ani. În momentul 

de faţă se bucură de câte o 

masă caldă pe zi de luni pâ-

nă vineri 120 de persoane de-

favorizate din punct de vede-

re social. Printre acestea se 

numără vârstnici care au ră-

mas singuri şi nu au pe ni-

meni să-i ajute, persoane bol-

nave, fără locuinţă sau cu al-

te probleme care îi împiedică 

să îşi asigure hrana zilnică.

Ajutor pentru pacienţii 
cu boli terminale

În urmă cu 3 ani a fost în-

fi inţat Centrul de îngrijiri pa-

liative Sfântul Nectarie, un 

proiect medico-social şi care 

are ca scop furnizarea de ser-

vicii medicale, spirituale, psi-

hologice şi sociale pentru pa-

cienţii bolnavi afl aţi în fază 

terminală. De atunci, în fi e-

care an, centrul a îngrijit pes-

te 300 de pacienţi.

Centrul de îngrijiri paliati-

ve are în componenţa sa o u-

nitate spitalicească care poa-

te găzdui câte 30 de pacienţi, 

farmacie, ambulatoriu, un cen-

tru de zi, o capelă, o sală de 

conferinţe. De asemenea exis-

tă şi chilii pentru călugăriţe-

le care, împreună cu preotul 

acordă îngrijire duhovniceas-

că atât pacienţilor cât şi fami-

liilor de care aparţin.

Anul trecut, un proiect com-

plementar centrului de îngri-

jiri paliative a luat amploare. 

Scopul acestui proiect este de 

a asigura asistenţă medicală 

profesională la domiciliul pa-

cienţilor care au nevoie.

Centrul de informare 
şi consiliere

În cadrul Biroului de Asis-

tenţă Socială al Arhiepiscopi-

ei Vadului, Feleacului şi Clu-

jului există centrul de infor-

mare şi consiliere care oferă 

diverse servicii pentru a 

ajuta persoanele cu proble-

me sociale. Printre aceste 

servicii se numără: activi-

tăţi de identifi care a nevoii 

sociale, activităţi de in-

formare asupra drep-

turilor şi obligaţiilor 

fi ecăruia, activităţi 

şi servicii de consili-

ere, încurajarea soli-

darităţii sociale etc. 

În momentul de fa-

ţă, centrul de infor-

mare are 250 de be-

nefi ciari.

Hrană la 
domiciliu pentru 
persoanele 
afl ate în 
difi cultate

Având ca scop 

cultivarea solidari-

tăţii sociale, în ca-

drul Parohiei Sfân-

ta Treime din 

Cluj-Napoca, s-a 

iniţiat un proiect 

care ajută persoa-

nele cu venituri 

mici şi sănăta-

te precară 

ce nu-şi pot 

asigura necesarul zilnic de hra-

nă. Astfel, pentru 20 de bene-

fi ciari, de mai bine de 3 ani se 

oferă câte o masă caldă în fi -

ecare zi.

Ajutor pentru 
dependenţi

Complexul de servicii în 

adicţii Sfântul Dimitrie Basa-

rabov vine în sprijinul comu-

nităţii prin oferirea de servicii 

de recuperare, terapie şi con-

siliere specializată persoane-

lor care suferă de dependenţă 

de alcool sau alte froguri.

În cadrul complexului exis-

tă o echipă multidisciplinară: 

consilier în adicţie, medic, me-

dic psihiatru, psiholog, asistent 

social, consilier spiritual, con-

silier familial etc. Aceşti oameni 

lucrează împreună pentru a-i 

ajuta pe benefi ciari să se recu-

pereze în totalitate.

Mai mulţi atei şi credin-

cioşi şi-au exprimat opi-

nia cu privire la acţiunile 

lor fi lantropice.

Unele dintre persoanele ca-

re şi-au exprimat opinia în le-

gătură cu articolul despre Fi-

lantropia BOR au ales calea 

ateismului după ce au anali-

zat îndelung problematica 

existenţei unei entităţi şi au 

ajuns la concluzia că este prea 

complexă, considerând că ce-

ea ce ţine de credinţă, ţine de 

lumea supranaturalului.

„Am cântărit dovezile în le-

gătură cu ceea ce pretinde reli-

gia şi am ajuns la concluzia că 

nu există nici un motiv pentru 

care să cred în afara faptului că 

m-am născut într-un anumit loc 

într-o anumită perioadă. Dacă 

mă năşteam în acelaşi loc acum 

2500 de ani, aş fi  avut o cu to-

tul altă părere despre suprana-

tural. Dacă m-aş fi  născut în Ori-

entul Mijlociu, din nou, ar fi  di-

ferit total părerile şi convingeri-

le de cele pe care le am acum”, 

explică Alexandru Arba.

„De ce ar trebui să ne pu-

nem nădejdea într-o forţă su-

pranaturală de care nu poţi fi  

sigură că există, ci să pui mai 

mult preţ şi siguranţă pe pu-

terile tale prorii de care ştii că 

sunt sigure?”, completează 

Gabriel N.

BOR pentru atei 
şi pentru credincioşi

Georgiana Călugăr susţi-

ne că este credincioasă, iar 

ideea de biserică o încălzeş-

te mereu, deoarece a crescut 

în spiritul acesta, mergând 

cu bunica ei duminica la sluj-

bă. Însă este de părere că le-

gătura care ar trebui să exis-

te între credinţă şi biserică 

este mult prea slabă şi nu 

mai înseamnă ce a însemnat 

cândva, aceasta îl consideră 

pe Patriarhul Daniel vinovat 

pentru distanţarea credinţei 

de biserică.

„Din păcate ultimele acţi-

uni ale Patriarhului duc încet 

dar sigur către distanţarea cre-

dincioşilor de biserică. Eu văd 

în el un om lipsit de orice scli-

pire divină şi acţiunile lui 

mi-au demonstrat asta nu o 

dată. L-am citit şi după epi-

sodul Colectiv şi am rămas 

dezamăgită de tot ceea ce 

înseamnă Patriarhul Da-

niel”, spune Georgiana.

Pentru cei care se con-

sideră atei, biserica nu re-

prezintă mai mult decât 

o unealtă de mani-

pulare care afec-

tează economia 

României.

„BOR nu este 

altceva decât o ma-

şină de făcut bani 

de pe urma oame-

nilor mai puţin edu-

caţi sau prost in-

formaţi. Nu plă-

tesc taxe, fac bise-

rici la tot pasul, 

construiect dita-

mai catedrala din 

bani publici când 

alţii mor de foa-

me sau de diver-

se boli că nu sunt 

spiotale. Sper ca 

într-o zi lumea 

să se trezeas-

că şi să fi e cât 

mai raţională 

în ceea ce pri-

veşte reli-

gia”, spu-

ne Ga-

briel N.

„Eu nu am o părere bună 

despre Biserica Ortodoxă Ro-

mână. Este doar un busine-

ss, o formă de manipulare a 

populaţiei. Nu suport să văd 

cum oamenii investesc în bi-

serici în loc să investească 

în ceva cu adevărat impor-

tant. Fiecare om este liber 

să creadă în ceva, dar păre-

rea mea este că nu ai nevo-

ie de un spaţiu de sute de 

mii de euro ca să te rogi şi 

nu ai nevoie de religie ca să 

fi i OM”, adaugă Octavian 

Căldărari

Filantropia BOR, 
privită cu scepticism

Arba Alexandru, citit arti-

colul cu detalii în ceea ce pri-

veşte Filantropia BOR, a fost 

foarte revoltat în ceea ce pri-

veşte consilierea în legătură 

cu avortul.

„Informare corectă înseam-

nă să sperii femeia cu ame-

ninţări de iad şi chin etern 

pentru că e păcat? Atunci 

există două posibile dezno-

dăminte: ori îşi va distruge 

viața susţinând un copil pe 

care nu îl prea poate şi duc 

amândoi o viaţă mizerabilă, 

ori îl abandonează şi devine 

un copil al sistemului. Feme-

ia care ajunge să îşi doreas-

că să facă avort, probabil a 

cântărit deja opţiunile, fi ind-

că trebuie un motiv serios ca-

re să te facă se te comporţi 

exact contrar instinctului ma-

tern”, explică Alexandru.

El consideră că BOR ar pu-

tea să ofere bani care să aju-

te copiii rezultaţi din refuzul 

avortului şi că este mult mai 

rău pentru societate să fi e ca-

se de copii pline.

Gabriel N. este însă de pă-

rere că prea puţini bani merg 

spre aceste acţiuni caritabile, 

acestea fi ind mai mult de pro-

movare.

„Nu pot decât să mă bu-

cur că fac şi ei ceva în afară 

de slujbe şi de a se plimba cu 

Mercedesurile prin oraş. Pâ-

nă la urmă sunt şi ei oameni 

şi când ai atâţia bani mai dai 

şi la amărâţi să vadă lumea 

că ajuţi, aşa, de imagine”, 

spune Gabriel.

Octavian Căldărari consi-

deră că oamenii pot fi  buni 

cu sau fără religie, iar Geor-

giana Călugar spune că Patri-

arhul ar trebui să ia exemplu 

de la ÎPS Andrei Andreicuţ.

„E minunat că se întâmplă 

aceste lucruri. Ar trebui să ia 

exemplu Dănuţ. Că până la 

urmă cred ca a uitat ce a în-

văţat pe la Sorbona sau unde 

o fi  studiat el. Nu cred că aco-

lo l-au învăţat să-şi facă lac 

în curte...”, concluzionează 

Georgiana. 

Scepticism din partea ateilor, 
dar și a credincioşilor

GABRIEL N. | cetățean

„Nu pot decât 
să mă bucur că fac 
și ei ceva în afară de 
slujbe și de 
a se plimba 
cu Mercedesurile 
prin oraș. Până la 
urmă sunt şi ei 
oameni şi când ai 
atâţia bani mai dai 
şi la amărâţi să 
vadă lumea că ajuţi, 
aşa, de imagine“

Centrul de îngrijiri paliative Sfântul Nectarie
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

P.F. cumpăr URGENT 
ap. cu 3 camere, mobilat, 
utilat, decomandat, et. 1 
sau 2, de preferat cart. 

Zorilor, Bună-Ziua, 
Gheorgheni, Grigorescu.

Exclus agenţii.
Aşteptăm oferte la tel. 

0727-477.173.

P.F. cumpăr apartament cu 
2-3 camere, în cart. Mărăşti, 

Gheorgheni sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0740-607307.

GARSONIERE

¤ Vând garsonieră pe str. Plopilor 
54, supr. 37 mp, parter, necesită 
reparaţii. Inf. suplimentare la tel. 
0745-605924, 0264-556174. 
(5.7)

¤ CUMPĂR garsonieră.
Aștept telefoane la tel. 
0760-185659. (13.20)

CASE/CABANE

¤ Cumpăr casă mică în Cluj-Na-
poca. Fără intermediari! Inf. și re-
laţii suplimentare la tel. 
0740-876853. (6.7)

Vând vilă în Gura Râului 

jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 

direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

TERENURI

¤ 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 central în supr. de 
100 mp, front 20 ml la drum de 
servitute, cu C.F. și C.U., P+6, preţ 
250 euro mp. Inf. suplimentare la 
tel. 0745-251703.

¤ Vând teren în intravilanul Cluju-
lui, surp 500 mp, la distanţa de 
1,5 km de Iulius Mall, cu utilităţi, 

apă, curent, cu C.F. în regulă. Inf. 
suplimentare la tel. 0752-397165 
sau 0745-501314.

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

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

situat într-o poiană.

Informaţii la tel. 
0753-222 759.

¤ Vând TEREN intravilan în oraşul 
Sibiu, cu suprafaţa de 918 mp, 
preţ negociabil. Inf. şi relaţii supli-
mentare la tel. 0727-086183.

¤ Vând teren, suprafaţă: 4000 
mp, cu toate utilităţile la stradă 
(16 km de Cluj) – Vechea Deuşu, 
intravilan, zonă liniştită. Preţ – 
18 Euro mp. Informaţii telefon: 
0722-990855.

P.F. vând TEREN pentru 
construcţii în Şelimbăr, jud. 

Sibiu, lângă motelul Dracula, 
intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 
24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

Vând TEREN

în supr. de 3000 mp, 
în Floreşti, zona RAR.

Informaţii la tel. 
0740-107062.

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

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ P.F. închiriez în Piaţa Mihai Vi-
teazul, apartament cu 3 încăperi 
+ baie, pentru cabinete, birouri, 
sedii fi rme, proaspăt renovat, 
geamuri la stradă, etaj 1/1, supr. 
60 mp. Inf. și relaţii suplimentare 
la tel. 0744-663265. (5.7)

SCHIMBURI

P.F. schimb casă cu 2 camere, 
bucătărie, cu teren, supr. 
totală 2500 mp, în com. 
Tureni, cu apartament 

în Cluj-Napoca.
Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0751-760639.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Căutăm FEMEIE DE SERVICIU 
(menaj). Inf. suplimentare la tel. 
0752-134356.

Recondiţionez, lustruiesc, 

repar, tapiţez orice stil de 

mobilă veche sau mai nouă, 

la domiciliul clientului.

Tel. 0742-035662, 

0264-485424.

¤ Tânără, caut loc de muncă 
part-time, în domeniul contabili-
tate primară, cunoștinţe WIN-
MENTOR. Sunaţi la tel. 
0745-430079.

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

¤ Caut de lucru în domeniul la-
borator-cofetarie sau la bucătă-
rie, deţin diplomă de califi care în 
aceste domenii. Ofer şi rog serio-
zitate. Aştept oferte la tel. 
0757-746700.

¤ Tânără, nefumătoare, caut loc 
de muncă, în domeniile ba-
bysitter, curăţenie, menaj ușor. 
Ofer și cer seriozitate. Sunaţi la 
tel. 0741-455348.

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

SERVICII

¤ Expert contabil autorizat, ţin 
evidenţă contabilă la fi rme mici, 
mari și persoane fi zice. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0364-409746. (5.7)

¤ MMC Rent a Car Cluj-Napoca 
închiriază mașini fără a percepe 
garanţie și fără limită de kilome-
tri cu livrare gratuită și asistenţă 
24h/24h, iar dacă perioada de 
închiriere depășește 7 zile, preţul 
este negociabil. Pentru mașini, 
detalii și rezervări vă rugăm acce-
saţi www.mmc-rentacar.ro sau 
telefon 0754 800 600.

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

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

¤ Ofer servicii profesionale de 
Web Design, redesign pagini de 
internet si gazduire web hosting,la 
pretul de 399 lei. Contact: 0754 
611 868 sau email: 
horea@orange-webagency.com.

CURSURI

¤ Curs Arhivar/Arhivist avizat de 
Arhivele Naţionale. 
Tel. 0725481575. (13.17)

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

¤ Cumpăr jante și portbagaj pen-
tru ”Matiz”. Sunaţi la tel. 
0747-649167. (5.7)

¤ Cumpăr ARO 10, 4x4, în stare 
perfectă de funcţionare. Aștept 
oferte la tel. 0740-876853. (6.7)

MOBILIER

¤ Vând scaune ergonometrice cu 
5 picioare, preţ negociabil. Inf. su-
plimentare la tel. 0745-569336. 
(1.7)

¤ Vând mobilă de sufragerie STIL, 
din lemn de mahon, nuc, tranda-

fi r, stare foarte bună, parţial re-
condiţionată, preţ avantajos. Inf. 
suplimentare la tel. 0744-663265 
sau 0745-311308. (5.7)

¤ Vând două lăviţe (conopei), în 
stare bună, pretabil pentru expo-
ziţii, depozitat haine sau pentru 
șezut. Preţ negociabil. Inf. supli-
mentare la tel. 0744-702473.

UZ CASNIC

¤ Vând sobă teracotă, culoare 
maro, din opt rânduri, cu ușa me-
talică cu model, din fontă, se vin-
de sub preţul pieţei. Sunaţi la tel. 
0264-593488 sau 0758-311020. 
(1.7)

¤ Vând două mașini de cusut 
producţie germană, ”Necker-
mann”, în stare perfectă de func-
ţionare, preţ 2500 RON și ”Uni-
versal”, preţ 2500 RON, negocia-
bil. Relaţii la tel. 0364-882575. 
(1.7)

¤ Vând calorifer pe ulei cu nouă 
elemenţi, la jumătate de preţ faţă 
de preţul din magazin. Inf. supli-
mentare la tel. 0788-287268. 
(4.7)

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

ELECTRO

¤ Vând URGENT 30 casete video 
și 50 casete muzicale, preţ nego-
ciabil. Inf. la tel. 0264-591965. 
(4.7)

¤ Vând plasmă SONY, nouă, dia-
gonala 40 cm, se poate adapta și 
la calculator. Preţ 600 RON, ne-
gociabil. Inf. suplimentare la tel. 
0264-523932.

¤ Vând pick-up TESLA cu două 
boxe, radio Mangalia din anul 
1970, mașini de scris. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0742-080925 sau 
0374-034918. (1.7)

¤ Vând foarte ieftin: contactori 
între 10-400 A, ISOL-uri de 
16-630 A, stea triunghi 63 A, AC 
3, 40 A, motoare mici de 
0,55-0,75/1500; 1,5/1000, de 
380 V, manometru cu contact 
0-600 bari. Inf. tel. 0722-886013. 
(1.7)

CALCULATOARE

¤ De vânzare calculator cu moni-
tor sistem „Fujitsu Esprimo” origi-
nal, Intel Core 2 Duo, E 7500 2,93 
GHz, placă de bază Intel Q43, 4 
GB, Dddr 3, Hold „Toshiba” 500 
GB, sursa 300 W (ultra silent tech-
nology), placă video BT 630, 16 B 
Ddr 5, tastatură „Fujitsu”, monitor 
„Benq HD 19”, bonus un sistem 
audio „Genius 2,1”. Inf. la tel. 
0742-432886 sau 0757-689308.

DIVERSE

¤ Vând 12 bucăţi de piese de ar-
tizanat din aramă, statuete, tave 
cu pahare, candele, serviciu de 
ţuică, carafă, scrumieră, cafea, 
etc, preţ negociabil. Inf. la tel. 
0264-591965. (1.7)

¤ Vâna blană astrahan, culoare 
neagră, nr. 42-46. Inf. suplimen-
tare la tel. 0751-217474. (1.7)

¤ Vând vin altoi, Feteasca albă, 
demisec, din anul 2014, preţ ne-
gociabil. Inf. și relaţii suplimenta-
re la tel. 0722-515094. (1.7)

¤ Vând cărucior ”Pierre Cardin”, 
în stare foarte bună și pătuţ de 
copil mic, rabatabil. Inf. la tel. 
0742-8318226. (4.14)

¤ Vând trei paltoane de bărbaţi, 
nr. 52 și 56, și trei paltoane de 
damă, nr. 48 și 50 și un cojoc cu 
guler nr. 58, stare foarte 
bună,reducere 55%. Inf. la tel. 
0264-591965. (4.14)

¤ Vând sac de box. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tel. 
0742-080925 sau 0374-034918. 
(4.7)

¤ Vând URGENT coniac de 47° și 
ţuică de 53°, preţ 30 RON/l, re-
spectiv 25 RON/l. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (4.14)

¤ Vând trei covoare de 3 x 2,50, 
culori foarte frumoase, din care 

Monitorul de Cluj nu este responsabil în nicio circumstanţă pentru acurateţea sau conţinutul anunţurilor publicate, nu răspunde moral sau material 
pentru eventualele prejudicii pe care cineva le-ar suferi în urma publicării acestora. Răspunderea pentru autenticitate aparţine exclusiv autorilor anunţurilor.
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

Anunţurile pt. rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, 
„Matrimoniale“ şi „Mulţumiri prezi că toare“ se taxează integral.
Depune TALONUL DE MICA PUBLICITATE la sediul redacţiei, 
str. Republicii nr. 109, Et. 1 sau librăria BIBLOS (standul de 
ziare) – P-ţa A. Iancu nr. 13 (lângă „alimentara sănătăţii“)
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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 0752-990127

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

unul de lână, lucrat manual, și 
două carpete, preţ negociabil. 
Aștept telefoane la 
0264-591965. (4.7)

¤ Vând 6 buc ţeavă metalică cu 
Dâ74 mm, grosime 5 mm, lungi-
mea de 9 m, necesare pentru in-
stalaţii sau stâlpi de gard, preţ 
sub preţul piţeei. Aștept telefoane 
la la 0264-432680 sau 
0758-311020. (4.7)

¤ Vând URGENT două perechi de 
patine noi, nr. 36 și 38, sunt din 
piele, preţ negociabil. Sunaţi la 
tel. 0264-591965. (5.7)

¤ Vând rochie de mireasă, culoa-
re alb imaculat, model tirilez cu 
corset, decorat cu mărgeluţe și 
paiete. Preţ 600 RON, negociabil. 
Inf. suplimentare la tel. 
0742-838226. (5.7)

¤ Vând URGENT două cojoace, 
mărimea 50-54, cu guler Alain 
Delon, preţ negociabil. Sunaţi la 
tel. 0264-591965. (5.7)

¤ Cumpăr cazan de ţuică din cu-
pru, vechi, peste 120 l. Sunaţi la 
la tel. 0740-876853. (6.7)

¤ Vând salam de casă bio, 10 
RON/bucata (cca. 500 g). Inf. la 
tel. 0741-547.721 sau 
0758-356.073.

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

COLECŢIONARI

¤ Ocazie! Vând două mașini de 
cusut producţie germană, în stare 

perfectă de funcţionare, preţ ne-
gociabil. Sunaţi la tel. 
0364-882575. (5.7)

¤ Colecţionar serios cumpăr 
bancnotede 50000 lei, 100000 
lei, 500000 lei și 1000000 lei, va-
rianta de plastic, indiferent de 
stare. Aștept oferte serioase la 
tel. 0749-174082. (5.7)

¤ Vând două lăviţe (conopei), în 
stare bună, pretabil pentru expo-
ziţii, depozitat haine sau pentru 
șezut. Preţ negociabil. Inf. supli-
mentare la tel. 0744-702473.

ANUNŢ DE MEDIU

¤ S.C. SDC Imobiliare S.R.L. 
anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru pro-
iectul „Demolare construcţii 
existente, Construire ansamblu 
cu funcţiuni mixte, amenajări 
exterioare, împrejmuire, racor-
duri şi branşamente utilităţi, or-
ganizare şantier“, propus a fi  
amplasat în Cluj-Napoca, str. 
Burebista nr. 8. Informatiile pri-
vind proiectul propus pot fi  con-
sultate la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr. 99, și la sediul 
proiectantului S.C. Arhimar Serv 
S.R.L., str. Clinicilor nr. 39, et. 3, 
în zilele de luni între orele 
9.00-16.00, marţi-joi 
9.00-14.00, vineri 9.00-12.00. 
Observatiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru protecţia Mediului Cluj. 
(1.1)

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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



¤  plăteşti doar 20 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri cu premii în fiecare lună

0264.59.77.00

Abonează-te la
monitorul
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ASTĂZI LA TV

TVR 1

12:00 Teleshopping (promo)
12:30 Comorile Parmei (it., 
2009, f. doc., episodul 13)
 13:00 Fără etichetă (emis. mag.)
14:00 Telejurnal 
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Convieţuiri (doc.) (live)
16:55 Vorbește corect! (reluare)
17:00 Profesioniștii... (reluare)
18:00 Superconsumatorul 
(2013, emis. info.)
19:00 Exclusiv în România
19:45 Sport
19:57 Starea zilei (emis. info.)
20:00 Telejurnal 
21:10 Marele alibi (fra., 2008, 
f. relig.)
22:45 Starea zilei (emis. info.)
22:50 Starea naţiei (sat.)
23:45 Mașini, teste și verdicte 
(mag. auto)

ANTENA 1

13:00 Observator 
14:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(2015, reality show) (live)
16:00 Observator 
17:00 Acces direct 
19:00 Observator 
20:00 Observator special 
(2012, emis. info.) (live)
20:30 Te pui cu blondele? 
23:00 Un show păcătos 
(divertisment) (live)

PRO TV

12:00 Vorbește lumea (2015, 
mag. life-style)
13:00 Știrile Pro TV
14:00 Vorbește lumea 
15:00 Lecţii de viaţă (ser.)
16:00 Ce spun românii
17:00 Știrile Pro TV 
17:30 La Măruţă (divertisment)
19:00 Știrile Pro TV 
20:30 Lacrimi din soare (sua, 
2003, thrill. acţ.)
22:30 Știrile Pro TV
23:00 Conexiuni misterioase 
(sua, ser., sezonul 1, ep. 11)

PRIMA TV

12:00 Teleshopping (promo)
12:10 Cronica Zilei (2016, sat.)
12:15 Putere și Glorie (tur., s. 
ist., sezonul 1, ep. 6) (reluare)
13:20 Teleshopping (promo)
13:50 Cronica Zilei (2016, sat.)
13:55 Nimeni nu-i perfect
14:15 Nimeni nu-i perfect
14:30 Teleshopping (promo)
15:00 Râzi și câștigi
15:30 Trăsniţii (reluare) 
16:25 Cronica Zilei (2016, sat.)
16:30 Focus (emis. info.)
17:00 Cireașa de pe tort 
18:00 Focus (emis. info.)
19:30 Focus Magazin 
20:10 Cronica Zilei 
20:15 Mondenii
22:15 Trăsniţii
22:55 Cronica Zilei (2016, sat.)
23:00 Focus din inima României 
(emis. info., episodul 213)
23:30 Focus Magazin (reluare)

KANAL D

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

LOOK TV

13:30 Știri Look TV (reluare)
15:00 Petru cel Mare. Urzeala 
unui imperiu (rus., 2011, 
mini-s., episodul 2) (reluare)
16:00 Cele mai tari meciuri de 
fotbal Liga I Orange: FC 
Botoșani - CS Universitatea 
Craiova (reluare)
18:00 Business Expres 
18:30 Știri Look TV 
19:30 Retrospectivă - Liga I Orange
20:30 Nautic Show (emis. sport)
21:00 Bani murdari
23:00 Retrospectivă - Liga I 
Orange (reluare)

ANUNŢ DE ANGAJARE

Angăjam

ŞOFER PROFESIONIST 
CATEGORIA C+E

experienţă minim 2 ani.

C.V.-urile se pot trimite la 

angajari@grainexpress.ro 

telefon 0766-083.991, 

fax 0359-407.654

ANUNŢ DE ANGAJARE

Universitatea de Medicină şi Farmacie 
„Iuliu Haţieganu“, 

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

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

LABORANT, 
studii medii, la Disciplina Chimie analitică şi analiza 

instrumentală, pe perioadă nedeterminată.

Concursul se va organiza la sediul Universităţii, str. Victor 
Babeș, nr. 8, Cluj-Napoca și va consta în 2 probe:

- Probă scrisă: 11.02.2016, ora 9;
- Probă de interviu: 12.02.2016, ora 12

Cerinţe de participare pentru ocuparea postului:
- studii medii, cu diplomă de bacalaureat
- experienţă în laboratoare de chimie de cel puţin 3 ani
- cunoștinţe medii de limbă engleză și/sau franceză
- cunoștinţe de operare pe calculator

Dosarele de concurs se vor depune până la data de 
04.02.2016, în intervalul orar 9-15, la sediul Universităţii, 
str.Victor Babeș, nr. 8, etaj 2, camera 209.

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

ANUNŢ DE LICITAŢIE

CITR SPRL, Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 48, et. 
6, jud. Cluj, lichidator a SC CASA AUGUSTIN SRL – în 
faliment, in bankruptcy, en faillite –, cu sediul în Cluj-Napoca, 
Str. Livezii nr. 63, jud. Cluj, CUI 13069356 și J12/593/2000, 
organizează licitaţie publică competitivă cu strigare cu preţ 
în urcare pentru vânzarea urmatoarelor active:

•  Case vacanta, Com. Valeni, Sat Giurcuta de Sus, Jud. Cluj, 
Sc=181mp, Scd=219mp, teren 19.055 mp, preţ 69.445 
EURO;

•  Imobil S+P+E+M, Cluj-Napoca, str. Livezii, nr. 63, 
Sc=280mp, Scdâ1027mp, Su=893mp, teren 324 mp, 
preţ 333.200 EURO;
Preţurile nu includ TVA. Va fi  aplicabilă cota de TVA în 

vigoare la momentul vânzării
Licitaţia va avea loc în 27.01.2016, ora 14:00, la sediul 

lichidatorului judiciar. Pentru bunurile neadjudecate licitaţia 
se repetă în 10.02.2016, 24.02.2016, 09.03.2016, 
23.03.2016, respectiv 06.04.2016 la aceași locaţie si oră.

Caietele de sarcini pot fi  achiziţionate de la sediul 
lichidatorului judiciar. Documentaţia de înscriere la licitaţie 
va trebui depusă cu cel puţin 24 de ore înainte de data 
licitaţiei.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0737 
888 997 sau pe www.citr.ro cod anunt CIT3303.

ANUNŢ DE LICITAŢIE

CITR SPRL, Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 48, et. 
6, jud. Cluj, lichidator a SC CASA AUGUSTIN SRL – în 
faliment, in bankruptcy, en faillite –, cu sediul în Cluj-Napoca, 
Str. Livezii nr. 63, jud. Cluj, CUI 13069356 și J12/593/2000, 
organizează licitaţie publică competitivă cu strigare cu preţ 
în urcare pentru vânzarea unui Spatiu comercial cu suprafaţa 
utilă 583 mp, situat la demisol, Cluj-Napoca, str. Livezii, nr. 
48, fi nisaje medii, înscrisă în CF nr. 176855, nr. cad. 
15276/C-C1-U15, preţ de pornire 133.800 EURO plus TVA. 
Va fi  aplicabilă cota de TVA în vigoare la momentul vânzării

Licitaţia va avea loc în 27.01.2016, ora 14:00, la sediul 
lichidatorului judiciar.

Caietul de sarcini are preţul de 200 lei plus TVA și poate 
fi  achiziţionat de la sediul lichidatorului judiciar. Documentaţia 
de înscriere la licitaţie va trebui depusă cu cel puţin 24 de 
ore înainte de data licitaţiei. Informaţii suplimentare se pot 
obţine la telefon: 0737 888 997 sau pe www.citr.ro cod 
anunt CIT3302.

ANUNŢ DE LICITAŢIE

CITR SPRL, Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 48, et. 
6, jud. Cluj, lichidator a SC CASA AUGUSTIN SRL – în 
faliment, in bankruptcy, en faillite –, cu sediul în Cluj-Napoca, 
Str. Livezii nr. 63, jud. Cluj, CUI 13069356 și J12/593/2000, 
organizează licitaţie publică competitivă cu strigare cu preţ 
în urcare pentru vânzarea următoarelor active:

•  Cota parte de ½ din Teren și construcţie – Cluj-Napoca, 
str. Livezii, nr. 55, teren 443 mp, construcţie regim de 
inaltime D+P+E, Sc de aprox. 305 mp, Sd de aprox. 915 
mp, Su=732 mp, pret 95.625 EURO;

•  Teren în suprafaţă de 1.600 mp, situat în localitatea 
Cluj-Napoca, zona Tufăriș la Stâni, în apropiere de strada 
Carierei, este înscris în Cartea Funciară nr. 272827 
Cluj-Napoca, nr. cad: 22355/1, pret 31.000 EURO;
Preţurile nu includ TVA. Va fi  aplicabilă cota de TVA în 

vigoare la momentul vânzării
Licitaţia va avea loc în 27.01.2016, ora 14:00, la sediul 

lichidatorului judiciar. Pentru bunurile neadjudecate licitaţia 
se repetă în 03.02.2016, 10.02.2016, 17.02.2016, 
24.02.2016, 02.03.2016, 09.03.2016 respectiv 16.03.2016 
la aceeași locaţie și oră.

Caietele de sarcini pot fi  achiziţionate de la sediul 
lichidatorului judiciar. Documentaţia de înscriere la licitaţie 
va trebui depusă cu cel puţin 24 de ore înainte de data 
licitaţiei.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0737 
888 997 sau pe www.citr.ro cod anunţ CIT3309.

LICITAȚIE PUBLICĂ

Subscrisa, PHOENIX OMEGA IPURL, în calitate de lichidator 
judiciar al S.C. SELLNORD S.R.L. – în faliment, in bankruptcy, 
en faillite, organizează licitaţie publică cu strigare pentru 
vanzarea PROPRIETĂŢII IMOBILIARE situată în Mera, comunca 
Baciu, jud. Cluj, constând în:

Teren 7,1701 mp
Corp 1 – spatiu productie si depozitare materiale 1,032
Corp 2 – cladire administrativa (locuinta) 408.83
Corp 3 – bucatarie furajera 57.23 mp

în data de 21.01.2016, in Cluj Napoca, str. Ludwig van 
Beethoven, nr. 29 A. Documentaţia de înscriere va putea fi  
depusă până la ora 13:00, în ziua anterioară licitaţiei. În caz 
de neadjudecare, licitaţia se va repeta în datele de 28 ianuarie 
2016, 04 februarie 2016, 11 februarie 2016, 18 februarie 
2016, 25 februarie 2016, 03 martie 2016, 10 martie 2016, 
17 martie 2016, 24 martie 2016, la aceeasi ora si in aceleasi 
conditii. Preţ de pornire: 633.144,26 lei + TVA.

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel: 0766 33 66 78.

Companie de închirieri utilaje 

pentru construcții

angajăm 

ELECTROMECANIC 

pentru reparații și întreținere fl otă 

Vă rog să trimiteți CV la 

jobs@industrialaccess.ro

Mobil:0747.288.559

ANUNŢ DE ANGAJARE

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CLUJ-NAPOCA
anunţă:

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj Napoca, cu sediul 
în Cluj Napoca, str. Clinicilor nr.3-5, jud. Cluj, organizează 
concurs în data de 08.02.2016, conform prevederilor HG 
nr.286/2011, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

- Asistent medical: 16 posturi
- Tehnician radiologie licentiat: 2 posturi
- Infi rmier: 27 posturi
- Ingrijitoare: 10 posturi
-  Şef serviciu Evaluare şi statistică 

medicală-economist: 1 post;
-  Economist la serviciul de Evaluare şi statistică 

medicală: 1 post;
- Consilier juridic: 1 post;
- spălătoreasă: 3 posturi
- bucătar: 3 posturi
- muncitor necalifi cat bucătărie: 5 posturi
- portar: 1 post
- şofer: 1 post
- şofer autosanitară: 1 post
Informaţiile detaliate despre calendarul concursului și 

condiţiile de participare sunt afi șate la sediul Spitalului.

Dosarele de concurs se vor prezenta la Serviciul R.U.N.O.S., 
et. II, cam.22, in perioada 18.01.2016-29.01.2016, dupa 
urmatorul program: Luni-Joi, orele 12-14; Vineri, orele 
12-13, tel. 0264592771 int. 1168.

LICITAȚIE PUBLICĂ

Primăria Comunei Bonțida, anunță vânzarea prin licitație 
publică a două terenuri în suprafață de 550 mp fi ecare, 
situate în localitatea Răscruci identifi cat in C.F. 50377 
Bonțida, cu nr. cadastral 50377 și respectiv CF 50377 
Bonțida, aceste terenuri au ca ramură de folosință curți 
construcții rezidențiale, amplasat în intravilanul localității 
Răscruci la nr. 639 județul Cluj.

Caietul de sarcini se poate obține de !a sediul primăriei 
comunei Bonțida din localitatea Bonțida str. M. Eminescu 
nr. 446.

Licitația va avea loc la sediul primăriei în data de 22 
februarie 2016 orele 10.

Pentru alte informații sunați la nr. de telefon 0264-
262.259.
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Firma de curatenie One Way
isi mareste echipa!!

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

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

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

ceea ce trebuie sa faci.

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

realizaraile dumneavoastra.

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

Keep your image clean!

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Serviciile secrete din SUA 

vor demara o anchetă cu 

privire la modul în care 

Kremlinul a infi ltrat 

unele partide din Europa 

şi le fi nanţează pe ascuns, 

în ultimii 10 ani.

James Clapper, directorul 

Comunităţii Naţionale de In-

formaţii a SUA a fost însărci-

nat de Congres în acest sens, 

conform unei exclusivităţi a 

ziarului The Telegraph. An-

cheta vizează fi nanţarea din 

partea Rusiei a unor partide 

din Franţa, Olanda, Ungaria, 

Austria sau Cehia.

Blocarea programelor 
antirachetă, 
o miză pentru ruşi?

Ancheta demarată de ser-

viciile secrete ale SUA cu pri-

vire la fi nanţarea clandesti-

nă a Rusiei pentru partide 

politice din Europa refl ectă 

îngrijorarea SUA faţă de în-

cercările Moscovei de a ex-

ploata lipsa de unitate a Eu-

ropei, cu scopul de a submi-

na NATO, de a bloca progra-

mele de apărare antirachetă 

şi de a elimina sancţiunile 

impuse de Occident Rusiei, 

după anexarea Crimeei, ara-

tă The Telegraph, care a con-

sultat un dosar cu privire la 

anchetă.

„Este cu adevărat un nou 

Război Rece. Vedem în UE do-

vezi alarmante ale eforturilor 

Rusiei de a desface cusături-

le unităţii europene, pe o în-

treagă gamă de subiecte stra-

tegice vitale”, a declarat o sur-

să din guvernul britanic, pen-

tru aceeaşi publicaţie.

Ancheta SUA a identifi cat 

operaţiuni de infl uenţă ale 

Rusiei care se desfăşoară în 

Franţa, Olanda, Ungaria, Aus-

tria şi Cehia – care a fost 

identifi cată de agenţii ruşi 

ca punct de intrare în zona 

Schengen.

Serviciile americane vor 

ancheta dacă serviciile secre-

te ruseşti fi nanţează partide 

şi fundaţii, cu intenţia de a 

„submina coeziunea politică”, 

de a crea agitaţie împotriva 

scutului antirachetă al NATO 

şi de a submina încercările de 

a găsi alternative la energia 

rusească.

Cine este „calul troian”?

Ofi cialii nu au arătat care 

sunt partidele suspectate de fi -

nanţarea Rusiei, însă printre 

ele probabil se numără Jobbik 

din Ungaria, Zorii Aurii din 

Grecia, Liga Nordului din Ita-

lia şi Frontul Naţional din Fran-

ţa, care a primit un împrumut 

de 9 milioane de euro de la o 

bancă rusească, în 2014.

Alte cazuri monitorizate sunt 

legăturile cu Austria, inclusiv 

o vizită a unor parlamentari 

austrieci în Crimeea, pentru a 

susţine anexarea Peninsulei, 

dar şi cazuri de spion ruşi ca-

re foloseau acte austriece.

Infl uenţa rusească a fost 

detectată într-un referendum 

din Olanda, cu privire la blo-

carea apropierii UE de Ucrai-

na, în care argumentele pen-

tru un vot favorabil erau ce-

le ale propagandei de la Mos-

cova.

Analiştii au remarcat de a-

semenea cum Russia Today, 

postul controlat de Kremlin 

care operează în Marea Brita-

nie, a acoperit in extenso şi 

foarte favorabil campania lui 

James Corbyn pentru preşe-

dinţia Partidului Laburist.

Într-o intervenţie fără pre-

cedent, ambasadorul rus la 

Londra, Alexander Yakovenko, 

a lăudat victoria lui Corbyn, 

pentru „opoziţia la intervenţi-

ile militare ale Vestului, spri-

jinul pentru dezarmarea nu-

cleară a Marii Britanii, convin-

gerea că NATO şi-a depăşit ra-

ţiunea de a fi  o dată cu sfârşi-

tul Războiului Rece”. Rusia s-a 

interesat îndeaproape şi de re-

ferendumul din Scoţia.

Serbia, tot mai aproape 
de Rusia

Declaraţiile unor ofi ciali 

ruşi şi sârbi au stârnit rumori 

în Europa. Rusia este pregă-

tită să ofere armament sofi s-

ticat, inclusiv sisteme de ra-

chete S-300, Serbiei, afi rma 

vicepremierul rus, Dmitri Ro-

gozin, în urmă cu aproxima-

tiv o săptămână. Serbia este 

interesată de cooperarea teh-

nică şi militară cu Rusia, spu-

nea la rândul său, preşedin-

tele sârb, Tomislav Nikolici, 

după întrevederea cu Dmitri 

Rogozin de la Belgrad.

Serbia, un aliat tradiţional 

al Rusiei, a cerut ofi cial ade-

rarea la Uniunea Europeană, 

în pofi da rezistenţei exprima-

te de naţionalişti pro-Kremlin. 

Administraţia de la Belgrad 

nu s-a raliat sancţiunilor im-

puse de Uniunea Europeană 

Rusiei.

Rusia, acuzată de implicare
în campania electorală din UK
Finanțarea partidelor politice și acoperirea mediatică oferită unor 
candidați ridică serioase semne de întrebare.

James Clapper, directorul Comunităţii Naţionale de Informaţii a SUA va ancheta fi nanţarea din partea 
Rusiei a unor partide din Europa
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Dan PORCUȚAN
sport@monitorulcj.ro

Reprezentativa feminină a 

României se pregăteşte 

zilele acestea pentru par-

tea a doua a preliminarii-

lor EURO 2017 într-un sta-

giu ce se desfăşoară în 

San Pedro del Pinatar, 

regiunea Murcia, Spania.

În perioada 17-27 ianuarie, 

echipa naţională feminină con-

dusă de Mirel Albon va dispu-

ta trei jocuri amicale: cu Alb-

acete (formaţie din prima ligă 

spaniolă) pe 20 ianuarie, cu 

Norvegia pe 22 ianuarie şi cu 

Levante (formaţie din prima 

ligă spaniolă) pe 26 ianuarie.

Din lotul de 22 de jucătoa-

re convocat pentru stagiul de 

pregătire 12 sunt jucătoare la 

clubul Olimpia Cluj.

Înainte de acest cantona-

ment al naţionalei, reprezen-

tantul fotbalului feminin în Co-

mitetul Executiv, clujeanul Alin 

Cioban, a acordat un mic in-

terviu pentru Monitorul de Cluj.

Priml pas bun, schimbarea 
conducerii FRF

El spune că în ceea ce pri-

veşte fotbalul feminin din Ro-

mânia, odată cu schimbarea 

conducerii FRF, s-au efectuat 

multe schimbări esenţiale pen-

tru creşterea calităţii fotbalului.

„La nivelul fotbalului fe-

minin din România, odată cu 

schimbarea administraţiei şi 

a conducerii Federaţiei Româ-

ne de Fotbal am păşit către 

într-o nouă etapă, în sensul 

că am reuşit faţă de anii pre-

cedenţi să avem antrenori la 

fi ecare reprezentativă în par-

te. Acoperim spectrul de la se-

nioare, U19, U18, U16, U15 

cu antrenori care trebuie să 

confi rme la rândul lor, asta 

este un prim pas important 

pentru că înainte aveam doar 

doi antrenori, acum avem an-

trenori pentru fi ecare naţio-

nală în parte”, a declarat Alin 

Cioban.

Premieră, contracte FRF 
– jucătoare

În 2015 au fost introduse 

şi contracte pe obiective între 

FRF şi jucătoarele naţionalei 

ceea ce va impulsiona mai pu-

ternic să obţină rezultate po-

zitive, spune Alin Cioban.

„Un alt pas important a fost 

schimbare diurnelor pe care 

se oferă echipei senioare şi în 

premieră pentru România am 

reuşit să aduc în Comitetul 

Executiv un prim contract în-

tre o naţională de fotbal femi-

nin şi conducerea FRF pe obiec-

tive. Este dezideratul meu ca 

în fotbalul feminin, la nivelul 

echipei naţionale, să existe un 

contract pe obiective între fi -

ecare naţională şi FRF”, a mai 

spus Cioban.

Ţinta, Campionatul 
European

Reprezentantul fotbalului 

feminin în Comitetul Execu-

tiv afi rmă cu în acest an obiec-

tivul principal o reprezintă ca-

lifi carea în premieră la un cam-

pionat European.

„Pentru echipa naţională 

de senioare obiectivul îl re-

prezintă califi carea în premi-

eră la un campionat European. 

După cum ştiţi suntem în gru-

pă cu Franţa, Ucraina, Greci 

şi Albania. Rezultatele din 

Franţa, un egal în Ucraina, şi 

o victorie în meciul cu Grecia 

din deplasarea ne avantajea-

ză să ocupăm locul doi în gru-

pă după Franţa. Acest con-

tract reprezintă o motivaţie fi -

nanciară în cazul atingerii 

acestor obiective atât pentru 

fete cât şi pentru staful teh-

nic şi cel administrativ”, a 

afi rmat Alin Cioban.

5.000 de fotbaliste 
în 2016

În ceea ce priveşte starte-

gia de dezvoltare, Alin Cio-

ban îşi doreşte ca în acest an 

să ajungă la un număr de 

5.000 de jucătoare la nivel 

naţional, de la cele mai mici 

vârste până la fotbalul profe-

sionist.

„Obiectivul pentru 2016 în 

fotbalul feminin este unul de 

dezvoltare prin creşterea nu-

mărului de practicante până 

în jurul cifrei de cinci mii de 

fete la nivel naţional. Asta în-

seamnă continuarea continu-

area proiectelor pe care le-am 

făcut şi în anii precedenţi. Pen-

tru mine este foarte important 

să reuşim să demarăm un pro-

iect care vizează toate asoci-

aţiile judeţene din întreaga ţa-

ră. Asta înseamnă că vom avea 

un proiect prin care fi ecare 

asociaţie judeţean participă 

cu una sau două categorii de 

vârstă sub 14 şi sub 12 ani, 

vom face un campionat naţi-

onal, împărţim prima dată în 

faza regională după care pâ-

nă în fazele fi nale în aşa fel 

încât să dăm şansa oricărei 

fetiţe din orice judeţ al ţării 

să participe în această com-

petiţie”, a declarat Cioban.

Clujul pe lista 
meciurilor CE 2017

Pe lângă obiectivul de dez-

voltare mai există şi un obiec-

tiv de performanţă, care con-

stă în califi carea echipei naţi-

onale la campionatul euro-

pean, spune Cioban. „Asta în-

seamnă că ne dorim foarte 

mult ca echipa naţională să 

se califi ce la campionatul eu-

ropean. Ultimele două parti-

de vor fi  în luna septembrie 

cu Grecia şi Ucraina, partide 

pe care ni le dorim să le adu-

cem la Cluj-Napoca, califi ca-

rea la campionatul european 

din 2017 din Olanda fi ind un 

obiectiv major de performan-

ţă”, a spus Alin Cioban.

Obiective pentru junioare

Şi pentru echipele naţiona-

le Under există obiective, afi r-

mă Alin Cioban. Acestea vor 

avea de îndeplinit sarcina de 

califi care la cel puţin două tu-

ruri de elită. „La nivelul echi-

pelor reprezentative, U19, U18, 

U16, U15, califi carea la cel pu-

ţin două tururi de elită repre-

zintă obiective de performan-

ţă”, a afi rmat Alin Cioban.

Mai multe antrenoare 
şi arbitre

Dacă jucătoarele au obiec-

tive precise pentru anul în curs, 

partea de antrenorat şi cea de 

arbitraj nu rămân nici ele ne-

glijate. Potrivit reprezentantu-

lui cluburilor de fotbal femi-

nin în Comitetul Executiv al 

FRF, Alin Cioban, este foarte 

important ca fetele care sunt 

la fi nal de carieră să rămână 

în sistem, fi e ajungând antre-

noare la cluburi, fi e arbitre, un 

segment care în acest moment 

este foarte slab dezvoltat.

„Personal, îmi doresc ca ce-

le două obiective să fi e com-

pletate cu dezvoltarea a două 

segmente, dezvoltarea arbitra-

jului feminin din România şi 

dezvoltarea segmentului de 

antrenori femei în fotbalul ro-

mânesc. Este foarte important 

ca jucătoarele care sunt spre 

fi nal de carieră să rămână ori 

în arbitraj, ori în fenomen în 

antrenorat. Dacă la nivelul an-

trenoratului stă foarte bine fi -

ind proiecte şi în 2015 şi în 

2016, cu sprijinul UEFA, unul 

dintre etapele proiectului fi ind 

la Cluj, anul trecut, la nivelul 

arbitrajului românesc feminin 

încă mai avem de luptat şi sper 

ca şi domnul Vassaras să mă 

ajute, discuţii în sensul aces-

ta fi ind numeroase însă trebu-

ie să trecem şi la fapte.

Anul acesta în cadrul Co-

misiei Centrale de Arbitri s-a 

decis ca inclusiv doamna Al-

bon şi doamna Dorcioman să 

poată arbitra în fotbalul femi-

nin românesc. Există fete ar-

bitre care arbitrează dar nu 

avem un număr ridicat de fe-

te şi atunci sunt completate 

cu băieţi.

Cred că, ca şi obiectiv pen-

tru 2020, vom avea un arbi-

traj dominat de femei. De ce 

este important ca să fi e şi ar-

bitre femei şi antrenori femei, 

răspunsul de la UEFA este că 

nu neapărat să fi e un antre-

nor principal femeie sau băr-

bat, ci important este să fi e 

un antrenor bun, dar este re-

comandat ca în staful orică-

rei echipe de fotbal feminin 

să existe o femeie, ceea ce am 

încercat şi la nivelul echipe-

lor naţionale. Fiecare echipă 

naţională are o femeie antre-

nor în staf care să ajute echi-

pele”, a declarat Cioban.

Locul 39 la sfârşitul 
anului 2015

Reprezentativa feminină de 

fotbal a ţării noastre se situ-

ează, la fi nalul anului 2015, 

pe locul 39 în clasamentul FI-

FA, cu 1584 de puncte. Pe pri-

mele zece poziţii se afl ă naţi-

onalele USA (2180 de punc-

te), Germania (2104p.), Fran-

ţa (2078p.), Japonia (2045p.), 

Anglia (2041p.), Korea DPR 

(1993p.), Brazilia (1977p.), 

Suedia (1973p.), Australia 

(1964p.) şi Norvegia (1935p.).

Naţionala de fotbal femi-

nin a României va disputa, 

pe data de 4 martie, pe sta-

dionul Arcul de Triumfdin 

Bucureşti, un meci amical îm-

potriva naţionalei Spaniei, un 

test important înainte de par-

tea a doua a preliminariilor 

EURO 2017.

România, locul 2 
în grupele EURO 2017

Cu două victorii, 3-0 cu Al-

bania şi 3-1 în Grecia, un re-

zultat de egalitate, 2-2 în Ucrai-

na, şi o înfrângere, 0-3 în Fran-

ţa, „tricolorele” antrenate de 

Mirel Albon se afl ă pe pozi-

ţia a doua în preliminariile 

EURO 2017, una care, la fi na-

lul campaniei, va aduce ori 

califi carea directă la turneul 

fi nal, ori dreptul de participa-

re în jocul de play-off.

La Campionatul European 

ce va fi  găzduit în 2017 de 

Olanda se califi că direct re-

prezentativele de pe primul 

loc în cele opt grupe prelimi-

nare plus şase dintre selecţi-

onatele clasate pe locul al doi-

lea. Alte două ocupante ale 

poziţiilor secunde vor dispu-

ta un play-off pentru ultimul 

loc la turneul fi nal, unul ca-

re, în premieră, se va desfă-

şura cu 16 participante.

Obiectivul naţionalei de fotbal feminin, 
calificarea la Campionatul European
După un an cu rezultate şi bune şi rele, naţionala de fotbal feminin a României se pregăteşte pentru un an 
puternic cu partide în faţa unor echipe precum Franţa, Grecia, Ucraina şi Albania.

Cele mai multe jucătoare convocate în lotul național de senioare sunt de la clubul Olimpia Cluj

Până în acest moment naţionala de fotbal feminin a României nu s-a califi cat la nici un Campionat Mondial

Următoarele 
jocuri pentru 
naționala 
României
România - Franța 
(8 aprilie 2016)

Albania - România 
(2 iunie 2016)

România - Ucraina 
(15 septembrie 2016)

România - Grecia 
(20 septembrie 2016)
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Final Four la volei 
masculin
Echipa de volei masculin 
Universitatea Cluj a acces în 
Final Four-ul Cupei României, 
după ce Tomis Constanţa s-a 
retras din competiţie din cauza 
problemelor fi nanciare. De ase-
menea, echipa de la malul mă-
rii a decis să se retragă și din 
Divizia A1, astfel că toate echi-
pele vor câștiga cu 3:0 (25:0, 
25:0, 25:0) meciurile pe care 
ar fi  trebuit să le joace în acest 
retur împotriva celor de la 
Tomis. Adversarele clujenilor se 
vor alege în urma confruntări-
lor: ACSVM Zalău – Unirea Dej; 
Arcada Galaţi – SCMU Craiova; 
Dinamo București – Știinţa 
Explorări Baia Mare. Se joacă 
tur-retur, iar dacă setaverajul 
este egal la capătul celor două 
manșe, după meciul retur se 
joacă „set de aur” pentru stabi-
lirea echipei califi cate. Final 
Four-ul Cupei României este 
programat în perioada 9-11 
aprilie 2016.

Pe scurt

SPORT

Obiectiv: 
EURO 2017
După un an cu rezultate şi bune 
şi rele, naţionala de fotbal femi-
nin a României se pregăteşte 
pentru un an puternic cu parti-
de în faţa unor echipe precum 
Franţa, Grecia, Ucraina şi Alba-
nia.  Pagina 11
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Handbaliştii Universităţii 

Cluj continuă seria de 

meciuri de pregătire din 

această pauză competiţiona-

lă, cu un joc amical la Aca-

demia Minaur Baia Mare.

Elevii pregătiţi de Radu Sa-

moilă au mai susţinut săptă-

mâna trecută două partide de 

verifi care în deplasare, unul 

la HCM Sighişoara (câştigat 

cu 38-37) şi unul la formaţia 

de primă ligă AHC Potaissa 

Turda (pierdut cu 33 la 26).

Echipa de handbal mascu-

lin Potaissa Turda s-a impus 

cu 33-26 (16-15) în faţa echi-

pei de liga secundă, Univer-

sitatea Cluj, în primul joc a-

mical al acestui an, disputat 

în sala de sport „Gheorghe 

Bariţiu” din Turda Nouă.

Potaissa Turda ocupă locul 

6 în Liga Naţională de hand-

bal (la 2 puncte de locul 4, ca-

re-i poate permite două jocuri 

pe teren propriu, din trei, în 

play-off), în timp ce Universi-

tatea Cluj este pe aceeaşi po-

ziţie, dar în seria B a Diviziei 

A, fără nici o şansă de a reve-

ni pe prima scenă în acest an.

Elevii antrenaţi de Horaţiu 

gal vor relua campionatul la 

începutul lunii februarie, când 

vor întâlni pe teren propriu 

pe CSM Ploieşti.

„Suntem în perioada de pre-

gătire fi zică, în principal, timp 

în care am făcut şi două meciuri 

de verifi care. Din păcate avem 

probleme de lot, adică avem 

destul de mulţi accidentaţi sau 

răciţi, dar sunt mulţumit de cum 

am început pregătirea, de atitu-

dinea băieţilor de după vacan-

ţă şi sper să continuăm tot aşa 

şi să avem un retur reuşit”, a 

spus antrenorul universitarilor 

clujeni, Radu Ramoilă.

Partida cu Academia Mina-

ur Baia Mare este programa-

tă miercuri, 20 ianuarie, cu 

începere de la ora 16:00.

Meci de pregătire la Baia Mare 
pentru handbalişti clujeni

Jucătoarea Simona Halep, 

locul 2 WTA şi cap de 

serie numărul 2, a fost 

eliminată în primul tur al 

Australian Open, după ce 

a fost învinsă, ieri, cu sco-

rul de 6-4, 6-3, de chine-

zoaica Shuai Zhang, spor-

tivă venită din califi cări.

Shuai Zhang, locul 133 

WTA, s-a impus într-o oră şi 

18 minute şi a trecut în pre-

mieră în turul al doilea al unui 

Grand Slam, după ce a fost 

eliminată de fi ecare dată în a-

ceastă fază la precedentele 14 

prezenţe, începând din 2008.

Simona Halep s-a declarat 

dezamăgită de înfrângerea su-

ferită, marţi, în primul tur al 

Australian Open, în faţa chi-

nezoaicei Shuai Zhang dar a 

precizat că îşi propune să ră-

mână motivată pentru com-

petiţiile următoare.

„A fost mai bună astăzi. E 

puternică. Eu sunt în regulă, dar 

dezamăgită, bineînţeles. Dar es-

te doar o zi, doar un meci. Mâi-

ne este o nouă zi. Trebui să pri-

vesc înainte şi să rămân moti-

vată. Ştiţi, oricine poate pierde, 

orcine poate câştiga. Ştiu asta. 

Trebuie doar să o iau aşa cum 

este şi să privesc înainte. Cred 

că nu a fost ziua mea bună, dar 

îi dau credit ei deoarace a jucat 

bine cu adevărat. A evoluat fă-

ră teamă, a lovit fi ecare minge 

şi a avut un ritm bun. Cred că 

am jucat prea scurt în primul 

set. Apoi m-a dominat pentru 

că a simţit foarte bine mine min-

gea”, a declarat Halep, potrivit 

presei australiene.

Românca nu a pus înfrân-

gerea ei pe seama vreunei ac-

cidentări, ci pe o cădere din 

punct de vedere psihic cau-

zată de problemele de sănă-

tate anterioare.

Simona Halep părăseşte Aus-

tralian Open în turul întâi du-

pă ce a atins faza sferturilor de 

fi nală la ediţiile din 2014 şi 2015. 

Românca a pierdut ultima da-

tă în primul tur al unui Grand 

Slam, anul trecut, la Wimble-

don, când a fost învinsă de Ja-

na Cepelova din Slovacia, lo-

cul 106 WTA atunci, cu scorul 

5-7, 6-4, 6-3. Anterior, Halep 

mai fusese eliminată în prima 

manşă la Roland Garros şi Aus-

tralian Open, în 2013, înainte 

de ascensiunea pe care a avut 

în topul mondial.

În aceeaşi situaţie ca Si-

mona Halep se afl ă şi Rafael 

Nadal care a părăsit Austra-

lian Open după ce a fost în-

vins de Fernando Verdasco 

locul 45 ATP.

Pentru prezenţa pe tablo-

ul principal, Halep va primi 

10 puncte WTA şi un premiu 

de 34.500 de dolari australi-

eni (aproape 22.000 de euro).

La primul Grand Slam al 

anului, România mai este re-

prezentată la simplu de Moni-

ca Niculescu şi Alexandra Dul-

gheru, ambele jucătoare fi ind 

califi cate în manşa secundă.

Eşec total la Australian Open 
pentru Simona Halep

Dan PORCUȚAN
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Echipa antrenată de 

Dragan Petricevic a înce-

put meciul în forţă, ame-

ricana Brittany Nicole 

Wilson marcând primele 

puncte în secunda 15 a 

primului sfert de meci. 

Wilson şi Gavrilă au fost 

cele care au dus trena în 

primele minute ale pri-

mului sfert de partidă.

Cu o formaţie în formă ma-

ximă, Dragan Petricevic a re-

uşit să ducă scorul în primul 

sfert la 28-14. Această diferen-

ţă avea să fi e egalată şi în sfer-

tul secund când clujencele au 

marcat 24 de puncte, faţă de 

10 câte au marcat arădencele.

Cel mai bun scor a fost rea-

lizat, totuşi, de clujence în sfer-

tul trei când după revenirea de 

la vestiare au reuşit să se impu-

nă cu 25-8, la o diferenţă de 16 

puncte faţă de echipa adversă.

Ultimul sfert al meciului a 

rămas în acelaşi ton, cu echi-

pa clujeană care şi-a adjude-

cat şi această bucată de meci, 

cu scorul de 18-14.

Cu acest scor Universita-

tea Cluj-Napoca reuşeşte o a 

doua victorie pe anul în curs 

după cea cu Satu Mare, de vi-

neri, când ambulanţa echipei 

gazde nu s-a prezentat.

Trebuie să remarcăm apor-

tul extrem de important a ame-

ricancelor care de câteva parti-

de duc trena în ceea ce priveş-

te punctele marcate în meiuri-

le echipei. Şi în acest meci, Yo-

ung, Grimes, King şi Clark au 

marcat împreună 57 din cele 95 

de puncte, adică mai multe de 

jumătate din coşurile marcate.

Pentru clujence urmează 

meciurile cu Olimpia CSU Bra-

şov, pe data de 23 ianuarie, 

pe teren propriu, şi cu CSM 

Târgovişte, în deplasare.

Victorie categorică pentru 
baschetbalistele clujence
Universitatea Cluj a învins categoric formaţia Universitatea Goldis ICIM Arad, scor 95-47.

Ashley Renee Grimes, una dintre cele două cele mai bune marcatoare 
din meciul contra ICIM Arad

„U” CLUJ-NAPOCA - „U” GOLDIS ICIM ARAD  
 95-47 (28-14, 24-10, 25-9, 18-14)

Clasament LNBF

Marcatori:

„U“ Cluj: Young 13 puncte, Grimes 13p., King 12p., Wilson 
11p., Neagu 9p., Clark 8p., Gavrilă 6p., Cursaru 6p., Sfîrlea 
6p., Maxim 5p., Szocs 4p., Prlja 2p.

ICIM Arad: Bupte 13 puncte, Mercea 10p., Spier 7p., 
Gadarici 7p., Manea 6p., Vati 4p.

1. ACS Sepsi SIC  32
2. Olimpia CSU Brașov  31
3. CS Univ. Alba Iulia  30
4. Univ. Goldis ICIM Arad  29
5. CSM Târgoviște  28
6. „U” Cluj-Napoca  26

7. CS Phoenix Galaţi  26

8. CSBT Alexandria  23

9. BCM Danzio Timișoara  23

10. CS Rapid București  19

11. CSM Satu Mare  17
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