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EDUCAŢIE

Educaţia sexuală, 
respinsă de autorităţi
Părinţii vor ca elevii să înveţe despre pro-
tecţie şi BTS, dar s-ar putea ca legea să in-
terzică materia.  Pagina 7

ACTUALITATE

Sindicatele din Educaţie 
ameninţă cu proteste
Dacă lucrurile vor fi  tergiversate în privinţa 
salarizării, este posibil să se organizeze pro-
teste şi în perioada Bacalaureatului. Pagina 5

ADMINISTRAŢIE

Tişe sare la gâtul 
premierului Dăncilă
Judeţul Cluj a transmis sufi cient teren Mi-
nisterului Sănătăţii pentru construcţia spita-
lului, spune Tişe.  Pagina 3

Dacă aveţi informaţii care pot constitui o ştire, scrieţi-ne pe adresa redactia@monitorulcj.ro
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A ajuns cu ambulanța într-un copac 
din cauza unei gropi din drum

Senatorii au votat, luni, cu una-
nimitate de voturi, un proiect de 
lege care prevede că, începând din 
1 ianuarie 2019, se interzice co-
mercializarea pungilor de trans-
port din plastic subţire şi foarte 
subţire cu mâner.

„Proiectul interzice, începând 
cu data de 1 iulie 2018, introdu-
cerea pe piaţa naţională a pun-
gilor de transport din plastic sub-
ţire şi foarte subţire cu mâner. 

De asemenea, începând cu 1 ia-
nuarie 2019, se interzice comer-
cializarea pungilor de transport 
din plastic subţire şi foarte sub-
ţire cu mâner. Pungile de trans-
port din plastic subţire şi foarte 
subţire fără mâner nu fac obiec-
tul interzicerii comercializării 
sau introducerii pe piaţa naţio-
nală”, arată proiectul de lege.

Legea transpune o directivă 
europeană.

Un accident de circulaţie în 
care a fost implicată o ambu-
lanţă a avut loc duminică sea-
ra la Dej, pe drumul de cen-
tură al oraşului.

Accidentul a avut loc în ju-
rul orei 18, pe strada I. P. Rete-
ganu din Dej. O ambulanţă ca-
re transporta un pacient de la 
Cluj-Napoca la Beclean a încer-
cat să evite în ultimul moment 
o groapă prost semnalizată de 
pe şosea, şoferul ambulanţei a 
trans de volan, iar autosanitara 
s-a oprit într-un copac de pe 
marginea drumului.

Din primele informaţii, şo-
ferul autosanitarei ar fi  încer-
cat să evite să intre pe contra-
sens, de unde veneau alte ma-
şini, astfel că a virat spre 
dreapta în încercarea de a evi-
ta şi semnul de circulaţie care 
„atenţiona” existenţa gropii.

Pentru a evita un accident 
major şi impactul cu o altă 

maşină, şoferul ambulanţei a 
ales în ultima clipă să con-
ducă autosanitara în afara şo-
selei, însă aici s-a ciocnit de 
un copac, suferind avarii în-
semnate.

Din fericire, atât pacientul 
din ambulanţă, cât şi şoferul 
şi asistenta, au scăpat fără să 
fie răniţi. Dacă pacientul şi 
asistenta au fost preluaţi de o 
altă ambulanţă din Bistri-
ţa-Năsăud, care se afla în tran-
zit, şi au fost transportaţi la 
Beclean, şoferul ambulanţei a 
fost nevoit să aştepte ca au-
tosanitara să fie ridicată şi 
tractată pe o platformă.

Rămâne ca acum poliţiştii să 
stabilească cine se face vino-
vat de producerea accidentu-
lui, în urma căruia administra-
torul drumului poate fi  acuzat 
de neglijenţă şi pus să plăteas-
că reparaţiile ambulanţei care 
a fost scoasă forţat din uz.
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ANGAJEAZĂ

Reprezentanţii Asociaţiei Musai-Muszáj atrag atenţia că în ultimul an au fost amplasate doar 4 
dintre cele 12 plăcuțe multilingve. După un an de întârzieri, nu există niciun semn că plăcuțele 
lipsă ar urma să fie amplasate în viitorul apropiat. Pagina 7

Protest faţă de lipsa plăcuțelor bilingve

Ambiţiile lui Tişe n-au limite. Consiliul Judeţean taie bugetul 
aeroportului, cea mai profitabilă societate din subordine.

„„Ieşşi afară,, nesimţţitule!” 
Crize de nervi în şedinţa de CJ 
Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tișe, şi directorul de la Protecţia Copilului, Daniel Tămaş, 
şi-au ieşit din minţi ieri la şedinţa deliberativului judeţean. Conflictul dintre cei doi a atins noi culmi. Pagina 3

Data de la care va fi interzisă 
vânzarea pungilor din plastic
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Pe lângă faptul că nu a pri-
mit niciun ban din bugetul 
Consiliului Judeţean în 
acest an, deşi are cel mai 
mare profi t dintre toate 
societăţile şi regiile din 
subordinea forului jude-
ţean, Aeroportul 
Internaţional Cluj a rămas 
şi cu bugetul tăiat. 
Directorul Aeroportului 
Cluj, David Ciceo, spune că 
o reducere exagerată a 
cheltuielilor va pune în 
pericol strategia de sigu-
ranţă şi securitate.

Consilierii judeţeni au con-
siderat că Aeroportul Cluj chel-
tuie prea mulţi bani cu servici-
ile juridice, reclame, marketing 
şi deplasări, motiv pentru care 
au tăiat 487.000 de lei.

„Comisia vine cu o serie de 
propuneri pentru reducerea bu-
getului la aeroport. La capito-
lul «cheltuieli cu bunuri şi ser-
vicii» cu suma totală de 487.000 
lei, deci o reducere cu 487.000 
lei, din care o reducere la con-
sultanţă juridică cu 162.000 lei, 
cheltuieli de protocol, reclamă 
şi publicitate reducere cu 
271.000 lei, iar 54.000 de lei re-
ducere la cheltuielile de depla-
sare”, a spus Ioan Cristian Hai-
duc, preşedintele Comisiei de 
Buget-Finanţe din cadrul Con-
siliului Judeţean, ieri în şedin-
ţa de Consiliu Judeţean.

Procese în instanţă 
câştigate de aeroport

Directorul Aeroportului In-
ternaţional Cluj, David Ciceo, 
spune că o reducere „exagera-
tă” a cheltuielilor de deplasare 
va pune în pericol strategia de 
siguranţă şi securitate, „depla-
sările, serviciile juridice şi pu-
blicitatea fi ind instrumente ma-
nageriale care au dus la profi -
tul aeroportului”.

„Am reuşit să avem 17 mi-
lioane lei profi t, anul trecut 
încă am recuperat o parte din 
pierderi, dar anul acesta vom 
vira peste 3 milioane de lei 
profi t Consiliului Judeţean. 
Anul acesta ne-am propus un 
profi t ambiţios, 18,4 milioa-
ne lei. Peste 6 milioane de lei 
vor intra la Consiliul Judeţean 
Cluj. Legat de serviciile juri-
dice, avem acest profi t, avem 
numărul de pasageri, în pri-
mul rând pentru că am avut 
posibilitatea să angajăm ser-
vicii juridice. Avem o compe-
tiţie foarte mare, în primul 
rând, competiţia cu aeropor-
tul din Târgu Mureş, care într-o 
perioadă dădea tot pe gratis. 
Am reuşit prin avocaţi să anu-
lăm 5 hotărâri defi nitive ale 

Consiliului Judeţean Mureş. 
Ne-am recuperat şi banii. Efi -
cienţa este foarte mare, o par-
te din aceşti bani i-am recu-
perat. Nu am fi  avut 17 mili-
oane lei anul trecut, nu am fi  
avut 18 milioane lei anul aces-
ta dacă nu am fi  avut avocaţi. 
Nu am fi  avut 2,7milioane pa-
sageri. Serviciile juridice s-au 
produs în milioane de lei pen-
tru aeroport şi milioane de lei 

pentru Consiliul Judeţean. Da-
că este posibil să nu se redu-
că nivelul la servicii juridice. 
În ce priveşte o parte din plă-
ţile pentru avocaţi sunt pen-
tru această investigaţie a Co-
misiei Europene. Noi am pre-
gătit, aeroportul, notifi carea 
pistei şi a infrastructurii. Am 
pregătit întreaga documenta-
ţie, am obţinut un aviz de la 
Consiliul Concurenţei, am dis-
cutat la Bruxelles şi s-a blo-
cat la Consiliul Judeţean. Pen-
tru că nu a înaintat Consiliul 
Judeţean această documenta-
ţie. Pentru această documen-
taţie suntem investigaţi. Da-
că ar fi  fost înaintată, nu am 
fi  fost investigaţi. Prin aceste 
servicii juridice apărăm inte-
resele comunele ale Consiliu-

lui Judeţean şi aeroportului. 
Având în vedere miza mare, 
este foarte important să avem 
o apărare profesionistă”, a 
spus Ciceo.

Competiţie acerbă 
cu alte 30 de aeroporturi

Directorul aeroportului clu-
jean mai spune că există la mo-
mentul actual o competiţie acer-
bă între aeroporturi.

„Având în vedere că aero-
portul Târgu Mureş a dat totul 
pe gratis am fost obligaţi să se-
sizăm şi Comisia Europeană în 
acest sens. Este unitatea cu cel 
mai mare risc din judeţ. Com-
petiţia a crescut foarte mult. Se 
redeschide Aeroportul din Târ-
gu Mureş. O parte din trafi c va 
pleca. Este Ryanair pe Oradea, 
ne-a furat deja o parte din tra-
fi c. Publicitatea este foarte im-
portantă. Noi trebuie să pro-
movăm destinaţiile noi, com-
paniile noi. Am avut peste 20 
de destinaţii noi, unele nu au 
rezistat, Hamburg, Bratislava. 
Anul acesta sperăm să avem 
7-8 destinaţii noi. O destinaţie 
nouă este un mare risc. De a-
semenea, concurăm cu peste 
30 de aeroporturi regionale în 

lume să atragem companii”, a 
mai spus acesta.

În ce priveşte deplasările, 
Ciceo spune că sunt pentru re-
laţiile cu Romatsa sau cu Mi-
nisterul Transporturilor.

„Suntem nevoiţi să facem 
foarte multe cursuri legate de 
siguranţă şi securitate. Colegii 
mei de la marketing participă la 
întâlniri cu companiile aeriene. 
O reducere exagerată a cheltu-
ielilor de deplasare va pune în 
pericol strategia noastră de si-
guranţă şi securitate. Deplasă-
rile, serviciile juridice şi publi-
citatea sunt instrumente mana-
geriale care au dus la acest pro-
fi t”, a spus David Ciceo.

Consilierul judeţean Călin 
Tuluc (PNL) spune că nu avo-
caţii au făcut cele două milioa-
ne de pasageri, ci investiţiile şi 
infrastructura modernă.

„Noi am făcut aceste termi-
nale când aveam 200.000 de pa-
sageri. Capacitatea maximă a 
acestor terminale ne-ar putea 
duce între 3 şi 5 milioane de pa-
sageri. Noi avem o problemă cu 
serviciile şi infrastructura pre-
state către călători. Suntem su-
prasolicitaţi. Deja vedem nemul-
ţumiri exprimate public legate 
de înghesuială şi disconfortul 
suferit de pasageri la anumite 
ore din zi. Nu cred că servicii-
le de publicitate, marketing ne 
vor aduce acel plus de care avem 
nevoie. Competitivitatea o dă 
calitatea infrastructurii şi calita-
tea personalului care deserveş-
te aeroportul”, a spus Tuluc.

AMBIŢIILE LUI TIŞE N-AU LIMITE

Bugetul Aeroportului,
ciuntit cu 500.000 lei!
Reducere exagerată a cheltuielilor ar putea pune în pericol strategia 
de siguranţă şi securitate.

Reprezentanții Consiliului Județean Cluj au decis reducerea bugetului la Aeroport

DAVID CICEO | director Aeroport Internaţional Cluj
 „Legat de amendamentele care s-au 
aprobat în ce priveşte reducerea unor 
costuri, noi considerăm că vom putea 
demonstra la bugetul rectifi cativ 
efi cacitatea şi efi cienţa acestor costuri 
pentru că este unitatea cu cea mai 
complexă activitate din judeţ, cu cel mai 
mare risc şi de asemenea cu o competiţie 
foarte mare“

PROFIT

18,4 mil. lei 
milioane lei este profitul brut estimat 
de Aeroportul Internaţional Cluj pe 2018
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Conflictul dintre preşe-
dintele Consiliului 
Judeţean Cluj, Alin Tişe, 
şi directorul Direcţiei 
Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia 
Copilului Cluj, Daniel 
Tămaş, a atins noi 
culmi. Cei doi au ţipat 
unul la altul, şi-au arun-
cat vorbe grele, iar la un 
moment dat, Tămaş 
părea că ar vrea să-l ia 
la bătaie pe Tişe, 
moment în care preşe-
dintele Consiliului 
Judeţean a solicitat 
intervenţia jandarmilor.

Finalul şedinţei de Con-
siliu Judeţean de luni s-a 
transformat într-un circ ief-
tin cu urlete, înjurături, ame-
ninţări şi jigniri. Totul a ple-
cat de la o informare des-
pre desfiinţarea a trei pos-
turi de director din cadrul 
DGASPC Cluj.

Tămaş a afirmat că Dana 
Cătărig (soţia fostului con-
silier judeţean Horaţiu Că-
tărig PNL), directorul eco-
nomic, a fost angajată ile-
gal neavând studii economi-
ce. În acel moment, Alin Ti-
şe, a întrebat cine va prelua 
direcţia economică. Iar Tă-
maş a replicat că el va pre-
lua aceste atribuţii.

La un moment dat, Tă-
mas a părăsit sediul Consi-
liului Judeţean, iar Alin Ti-
şe a declarat că la următoa-
rea şedinţă va propune un 
proiect de hotărâre privind 
sancţionarea şi destituirea 
lui Daniel Tămaş.

Anul trecut, Alin Tişe a 
mai vrut să îl elibereze pe 

Tămaş din funcţia de con-
ducere de director general 
al DGASPC Cluj „pentru in-
competenţa profesională”, 
ca urmare a obţinerii califi-
cativului "nesatisfăcător” la 
evaluarea performanţelor 
profesionale individuale pe 
anul 2016.

Directorul DGASPC Cluj, 
Daniel Tămaş a luat nota 1,5 
după ce i-au fost evaluate 
performanţe profesionale pe 
anul 2016.

Încă de când s-a instalat 
în funcţie, preşedintele Con-
siliului Judeţean Cluj, Alin 
Tişe, i-a cerut în nenumă-
rate rânduri demisia direc-
torului DGASPC Cluj, Dan 
Claudiu Tămaş, pentru mai 
multe nereguli descoperite 
în instituţie.

„Eu lucrez de 18 ani în 
această instituţie, sunt func-
ţionar public, iar postul l-am 
luat prin concurs şi nu plec 
când vrea domnul Tişe. Dom-
nia sa crede că s-au întors 
vremurile din perioada 
2008-2012, când oamenii 
erau daţi afară pe conside-
rente politice”, spunea în 
urmă cu puţin timp directo-
rul DGASPC, Daniel Clau-
diu Tămaş.

Acesta ocupă postul de 
director de trei ani şi spune 
că nu mai are calitatea de 
membru PSD.

DGASPC este instituţie 
publică aflată în subordinea 
Consiliului Judeţean Cluj.

Curtea de Conturi a des-
coperit mai multe nereguli 
la DGASPC Cluj în 2016. Ra-

portul a scos la iveală fap-
tul că banii pentru copiii in-
stituţionalizaţi au fost chel-
tuiţi cu hrana unor munci-
tori, iar Direcţia ar fi făcut 
mai multe angajări ilegale.

„Urmare a analizei situaţiei 
concursurilor organizate în pe-
rioada 2013-2016 s-a constatat 
faptul că au fost scoase la con-
curs un număr de 18 posturi şi 
au fost ocupate 34, rezultă că 
16 persoane au fost angajate 
cu încălcarea prevederilor le-
gale prin dispoziţia directoru-
lui DGASPC Cluj, în condiţiile 
în care persoanelor în cauză au 
fost declarate respinse la con-
cursurile la care au participat, 
iar în unele situaţii posturile 
scoase la concurs nu erau va-
cante”, se arată în raportul Cur-
ţii de Conturi.

„Ieşi afară, nesimţitule”. 
Crize de nervi în şedinţa de CJ.
Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe, şi directorul de la Protecţia Copilului, Daniel Tămaş, 
şi-au ieşit din minţi ieri la şedinţa deliberativului judeţean.

Finalul şedinţei de CJ de luni s-a transformat într-un circ ieftin, cu urlete, înjurături, ameninţări şi jigniri

Tişe: Cine preia direcţia economică?
Tămaş: Noi desfi inţăm direcţia economică și serviciul fi nanciar 
contabil...Acum este serviciul fi nanciar contabil și doamna 
Cătărig (n.red. Dana Cătărig, soţia fostului consilier judeţean 
Horaţiu Cătărig PNL) care nu face nimic și directorul general.
Tişe: Și dumneavoastră aveţi studii de specialitate? Aţi spus că 
doamna Cătărig ocupă ilegal această funcţie pentru că nu are 
studii de specialitate, iar acum prin organigramă dvs vreţi să lu-
aţi serviciul fi nanciar contabil, să îl duceţi la dvs, care, de ase-
menea, nu aveţi studii de specialitate.
Tămaş: Puneţi un director economic, cu studii economice.
Tişe: Dumneavoastră ne propuneţi astăzi să treacă acest servi-
ciu de la o doamnă care era ilegal angajată...
Tămaş: Dumneavoastră, domnule Tișe aţi angajat-o în 2011, 
pe baza prieteniei. Am documentele de concurs, cum puteţi să 
mă păcăliţi în halul acesta? Pe doamna Brad aţi dat-o afară în 
2009, aţi făcut trafi c de infl uenţă. Și aţi adus-o pe doamna 
Cătărig director juridic fără să aibă studii de specialitate. Am do-
cumentele de concurs că a ajuns director juridic fără să aibă stu-
dii. Cum puteţi să mă păcăliţi în halul ăsta? Dumneavoastră aţi 
dat-o afară pe doamna Brad, în 2009, eram acolo când v-aţi 
trafi cat infl uenţa. Aţi dat-o afară pe doamna Brad în martie și în 
vară aţi pus-o pe doamna Molnar și aţi adus-o pe doamna 
Cătărig apoi ca director juridic. Să vă fi e rușine că de doi ani nu 
aţi venit în niciun centru. Domnule Secară, de câte ori aţi venit 
într-un centru? Să vă fi e rușine că habar nu aveţi ce se întâmplă 
în instituţia asta.
Tişe: Dumneavoastră să vă fi e rușine.
Tămaş: Habar nu aveţi să conduceţi instituţia asta.
Tişe: Ești un nesimţit!
Tămaş: Dumneata ești un nesimţit! Aveţi grijă la ton, vedeţi că 
eu nu sunt Mătușan sau cei de la partid. De doi ani de zile vă 
bateţi joc de instituţia asta, du-te domnule și vezi-ţi de treabă...
Nesimţire crasă, aţi furat cât aţi putut și aţi trafi cat infl uenţă.
Tişe: Ieși domnule afară!
Consilier judeţean: Ieși afară, nesimţitule! Ieși afară, domnule!
Tămaş: Să vă fi e rușine, domnilor! V-aţi bătut joc de instituţia 
asta de doi ani de zile, nici nu știţi ce votaţi. Aţi trafi cat cât aţi 
putut instituţia, dar nu mai puneţi voi mâna pe instituţie, să ţi-
neţi minte!
Tişe: În condiţiile acestea, foarte clar mă gândesc să propun un 
proiect de hotărâre și să propun sancţionarea directorului și 
destituirea de îndată. În asemenea situaţii nu cred că putem să 
funcţionăm. Domnul respectiv, care a venit pus politic, prin ur-
marea faptului că doamna Molnar a fost obligată să demisio-
neze ca el să ocupe acest post... E membru de partid promovat. 
Despre ce vorbim aici? Nici doamna Brad, nici doamna Molnar 
nu au avut de a face cu partidul din care provin eu. Le-am văzut 
în momentul în care au preluat aceste funcţii. La modul serios 
îmi pun problema dacă persoana poate, din punct de vedere 
mintal, să îndeplinească funcţia de director. Este incredibil. Deci 
noi am făcut sesizări, am făcut plângeri peste plângeri, am fă-
cut reclamaţii, evaluări, dar în astfel de condiţii nu putem să 
funcţionăm.
Tămaş: V-aţi bătut joc de doi ani de instituţia asta. O dată nu aţi 
fost să o vizitaţi. Nici nu știţi ce votaţi.

Ceartă ca la uşa cortului

Preşedintele Consiliului 
Judeţean, Alin Tişe, spune 
că judeţul Cluj a transmis 
sufi cient teren Ministerului 
Sănătăţii pentru construcţia 
Spitalului Regional de 
Urgenţă, iar despre premie-
rul Viorica Dăncilă spune 
că e pe lângă subiect.

Premierul Viorica Dăncilă a 
declarat că situaţia privind con-
struirea celor trei spitale regio-
nale din fonduri europene nu 
este cea dorită, menţionând că 
nu sunt trimise nici toate docu-
mentele necesare la Bruxelles.

„Legat de cele trei spitale pe 
fonduri europene. Cele trei spi-
tale nu sunt în situaţia pe care 
ne-am fi  dorit-o cu toţii, trebu-
ia să se construiască la Iaşi, Cluj 

şi Craiova. Spitalul care trebuia 
să se construiască la Craiova – 
ni se cere o altă poziţionare, deci 
un alt teren pe care să constru-
im un alt spital, cer consultan-
ţii de la Banca de investiţii. Iar 
la spitalul de la Cluj ni se cer 
încă 1,4 ha pentru construirea 
acestui spital. Nu sunt trimise 
nici toate documentele, pe care 
ar fi  trebuit să le avem deja, la 
Bruxelles. Căutăm soluţii pen-
tru cele trei spitale, iar situaţia 
nu pot să spun că ne bucură”, 
a afi rmat Dăncilă la Antena 3.

Tişe spune că informaţia da-
tă în presă a fost eronată pen-
tru că premierul Dăncilă nu a 
înţeles subiectul.

„Noi am dat 14 hectare de te-
ren către Ministerul Sănătăţii, cel 

mai mare teren dintre toate ju-
deţele. Ministerul Sănătăţii a ve-
nit cu un modul de spital pe ca-
re vrea să îl pună pe toate tere-
nurile, acelaşi modul. În urmă 
cu un an, noi am făcut un PUZ 
pe acest teren, iar în acel PUZ 
amprenta la sol era un alt mo-
dul. Un alt modul amprentat pes-
te modul pe care îl pun ei acum 
faţă de modul vechi este mai ma-
re cu 1,4 hectare. Dar în aceeaşi 
suprafaţă de 14 hectare. Cu alte 
cuvinte, nu terenul nu e destul, 
ci modulul lor e mai mare la ba-
ză cu 1,4 hectare care în PUZ-ul 
iniţial nu era prins. Trebuia să se 
exprime că modulul pe care îl 
aplică acum e mai mare cu 1,4 
hectare şi că intră în terenul Clu-
jului, dar că trebuie modifi cat 

PUZ-ul. Dar, doamna, săraca, nu 
a înţeles, că e vorba de modifi -
care de PUZ şi a zis că nu ajun-
ge terenul pentru spital când de 
fapt amprenta la sol este de sub 
un hectar. Cu alte cuvinte, e vor-
ba de un spital pe care ei îl po-
ziţionează în aşa fel încât e mai 
mare decât vechiul PUZ. Ei vor 
să aplice modulul identic la toa-
te judeţele. Dar noi avem teren 
sufi cient. Exprimarea doamnei 
trebuia să spună că trebuie mo-
difi cat PUZ-ul pentru că noul 
modul să fi e conform cu celelal-
te judeţene, Clujul având teren 
sufi cient ca să amplaseze cum 
doreşte. E o prostie. Sper să fi  
fost doar o dezinformare a doam-
nei şi nu o altă chestiune cu o 
intenţie de a găsi motive pentru 

ca spitalul regional din Cluj să 
nu fi e fi nanţat. Mă adresez gru-
pului PSD să verifi ce care e sub-
stratul. Refuz să cred că un prim 
ministru nu ştie diferenţa dintre 
amprenta la sol a unui teren şi 
suprafaţa de teren totală. Refuz 
să cred asta. Dacă nu ştia asta, 
e grav. Înseamnă că ori a fost 
dezinformată ori doamna nu în-
ţelege subiectul. Vom face mo-
difi care de PUZ”, a spus Tişe.

Spitalul Regional de Urgenţă 
Cluj, dacă va fi  construit vreo-
dată, ar urma să fi e pe un teren 
de 15 hectare în comuna Flo-
reşti, de lângă Cluj-Napoca. Ini-
ţial, Consiliul Judeţean Cluj a 
identifi cat un teren pentru acest 
spital în zona Câmpeneşti, apar-
ţinând comunei Apahida, situa-

tă în estul municipiului Cluj-Na-
poca, dar proiectul nu a fost prins 
la fi nanţare din partea Guvernu-
lui, valoarea fi ind estimată la 150 
de milioane de euro.

După 2008, când s-a schim-
bat conducerea CJ Cluj, noul 
preşedinte al instituţiei Alin Ti-
şe (PDL) a schimbat şi ampla-
samentul spitalului, în comuna 
Floreşti, situată în vestul muni-
cipiului Cluj-Napoca, dar lipsa 
fi nanţării guvernamentale a îm-
piedicat şi de această dată înce-
perea construirii Spitalului Re-
gional de Urgenţă.

Potrivit proiectului, viitorul 
Spital Regional de Urgenţă Cluj 
urma să aibă 1000 de paturi, 37 
de secţii medicale şi să dispună 
de un heliport.

Tişe sare la gâtul premierului Viorica Dăncilă în problema 
Spitalului Regional de Urgenţă: „Săraca, nu ştie subiectul”
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ARS OPINIÆ

Pseudocomunismul 
cu față democratică 
Viorel NISTOR
nistor.jurnalism@gmail.com

Cine și-ar fi  putut închipui că, la 
nici treizeci de ani de la 
prăbușirea comunismului,  în 
țara noastră, își vor face apariția 
forme hibride ale acestuia, un 
soi de pseudocomunism, o „cor-
citură democratică” ce, pur și 
simplu, ne oprește istoria. Mai 
mult de atât, acest vodevil de-
mocratic, la care suntem mar-
tori mărturisitori, seamănă cu o 
pseudodictatură, în care se impune voința unui singur om (inte-
resele lui, dorințele lui, poftele lui), susținut din spate de un în-
treg partid (cvasiunic). Și, sigur că da, totul ar fi  de râsu-plânsu, 
dacă nu ar fi  cât se poate de real, atât de real că nici nu mai bă-
găm de seamă. În toată această punere în scenă a puterilor 
unui singur om, înconjurat de o liotă de „tovarăși de drum“ la-
comi, inconștienți și lași, la care asistăm de circa un an de zile, 
mai lipsea pseudo-Congresul. Iată că vine și ăla. 
„La viitorul  Congres, Dragnea va fi  reales”. 
Din două una: ori Liviu Dragnea „s-a stricat la cap” și-și închipuie 
că piesa asta ieftină, ce se cheamă conducerea unei țări, poate fi  
dusă până la capăt; ori țara „s-a stricat la cap”, și-și închipuie: 
fi e că așa e bine și că așa trebuie, fi e că și-a pierdut încrederea și 
„energia democratică”, adică motorul care ține în viață acest 
mecanism imperfect de putere care este sistemul democratic. 
Până una-alta, suntem în această paradigmă, încercând să 
înțelegem ce și de ce ni se întâmplă și până când.
Sunt convins că Liviu Dragnea n-a vrut să se ajungă aici și nu-și 
închipuia că se va ajunge atât de departe. Omul nu-i un strateg, 
un plănuitor, o minte strălucită și diabolică. Nici vorbă. În fond 
era atât de simplu, avea un CV vulnerabil (ca atâția alți politici-
eni), niște probleme de justifi care a averii (ca majoritatea dem-
nitarilor), niște fapte indexate penal (ca mulți alții) și doar tre-
buia să scape de ele și să-și vadă liniștit de conducerea partidu-
lui și a țării... 
Obs.: Stăm și ne gândim acum, în slăbiciunea și nimicnicia noas-
tră, dacă n-ar fi  fost mai util și mai pragmatic să-l fi  făcut scăpat 
cumva pe Dragnea (ca pe atâția alții) și să ne fi  văzut mai depar-
te de democrația noastră amărâtă?! Ne-a trebuit anticorupție 
„până la blană“ și iată ce pățim! Anticorupția, s-a dovedit, nu fa-
ce casă bună cu sărăcia și cu democrația șubredă, cu lipsa de spi-
rit civic și de educație politică elementară! Democrația înseamnă 
implicare, prezență, veghe continuă în spațiul public, putere prin 
cointeres, unitate și diversitate!
Declicul invers l-am făcut noi, poporul, cetățenii, prin acel ca-
tastrofal rezultat electoral din decembrie 2016 și mai ales prin 
absența la vot, formă maximă a dezinteresului și dezimplicării 
față de actul de exercitare a puterii. Aici Liviu Dragnea s-a inspi-
rat din Viktor Orban, la fel de șocat de faptul că a câștigat și de 
cum a câștigat alegerile din Ungaria în 2010. La fel de brusc 
(peste noapte), aureolat de victorie, Dragnea, ca și Orban, a 
schimbat planul inițial (moderat, rațional), ticluind un altul, în 
secret, pentru sine (fără știrea partidului și surprinzându-și 
tovarășii). Însă Ungaria a luat-o, pe neanunțate și neașteptate, 
spre iliberalism, iar România a luat-o, pe neanunțate și 
neașteptate, spre pseudocomunism. Diferența e majoră și tragi-
comică: Viktor Orban croia un plan pentru benefi ciul Ungariei 
și pentru sine (de lider regional neconvențional), Dragnea 
avea un plan exclusiv personal, ca să-și scape pielea, punând/
lăsând țara în poziție de offside (politic, economic, fi nanciar, 
social, geostrategic etc.). Și încă ceva: promitea fraierilor din 
partid că-i va scăpa și pe ei de pușcărie, iar altora, care nu apu-
caseră, că va fi  liber la furat.
„Marele conducător” nu credea în ruptul capului că, din poziția 
de forță în care ajunsese (din „prostia noastră democratică”), 
nu-și va putea negocia viitorul juridic și politic. De aceea, a înce-
put cu o „glumă politică sinistră“ (numită Sevil Shhaideh) și cu 
o „extravaganță populistă“ (numită program de guvernare), 
în care nici el și nici secretarele lui (devenite miniștri) nu pu-
teau crede. N-a fost băgat în seamă și a urmat episodul Sorin 
Grindeanu, cu Ordonanța 13 și cu marea revoltă populară din 
ianuarie-februarie 2017, dar cu același rezultat. Cu aura de în-
vingător și cu promisiunile „la purtător”, Liviu Dragnea și-a creat 
în partid instrumentele de control a deciziei pentru a-și urma 
planul. Au fost aruncate pe piață tot felul de „năzbâtii”, numite 
idei de guvernare, reforme sau revoluții, doar-doar Iohannis, 
„sistemul” și țara se vor speria și se vor îndupleca să-l accepte. 
„Duc țara la sapă de lemn, o scot din Europa”, amenința 
Dragnea în subsidiar (pe sub mustață), acompaniat de corul cre-
dulilor săi, iar noi, ăștia, nu și nu! Iar dacă Sorin Grindeanu  a 
fost ce-a fost, iar Mihai Tudose n-a ajuns pentru a-l crede, s-a 
ajuns, ironia sorții, la Viorica Dăncilă, ca ultimă escală (posibilă) 
în această suită-coborâtoare a prim-miniștrilor români „de strân-
sură”. Și totuși, fără niciun rezultat, negocierea n-a avansat de-
loc. Dimpotrivă! Așa că e necesar congresul să-i reconfi rme 
poziția pentru a-și putea continua jocul! 
Pentru mine e foarte clar: Liviu Dragnea n-a vrut să iasă așa, n-a 
vrut să externalizeze confl ictul, a descoperit un joc (întâi nece-
sar, apoi plăcut, acum periculos), dar din care nu știe cum va 
ieși. Pentru că nu seamănă cu nimic (nu-i democrație, nu-i dicta-
tură, nu-i iliberalism), iar țara e la mâna unui singur om și a 
unui singur partid, i-am zis pseudocomunism. 
Dar nici măcar asta nu e! Nimic nu e!
De aceea trebuie să dispară!
Primul care știe și poate face asta e acum partidul!
Viorel Nistor este lect. univ. dr. la Facultatea de Ştiinţe 
Politice, Administrative şi ale Comunicării din UBB, 
Departamentul Jurnalism. Viorel Nistor are peste 20 de 
ani de experienţă în presă şi predă jurnalismul de 10 ani. 
A scris la revista NU, Ziua, Ziarul de Cluj şi Clujeanul.

Premierul Viorica Dăncilă 
va fi  audiată, marţi, 
de CNCD după ce, la o emi-
siune TV, i-a numit „autişti” 
pe europarlamentarii 
români care dezinformea-
ză, ea urmând să plece, în 
cursul zilei, la Bruxelles, în 
prima sa vizită externă în 
această calitate, unde se va 
întâlni cu liderii UE.

Consiliul Naţional pentru 
Combaterea Discriminării a 
decis să se autosesizeze cu 
privire la declaraţia doamnei 
Prim-ministru Dăncilă Viori-
ca Vasilica, din cadrul inter-
viului acordat la televiziunea 
Antena 3, în seara zilei de 15 
februarie 2018, care a avut ur-
mătorul conţinut: „Aceşti oa-
meni cred că sunt autişti şi 

nu văd şi nu aud ceea ce es-
te vizibil pentru toţi cei de bu-
nă credinţa”.

„Consiliul urmează să or-
ganizeze audierea doamnei 
Prim-ministru în data de 20 
februarie. În speţă, va fi  citat 
la audieri şi moderatorul emi-
siunii respective, domnul Mi-
hai Gâdea. În urma îndeplini-
rii procedurii legale, C.N.C.D. 
va analiza declaraţia în speţă 
şi comportamentul moderato-
rului, din perspectiva săvâr-
şirii unei posibile fapte de dis-
criminare, prin încălcarea 
dreptului la demnitate uma-
nă a persoanelor cu autism”, 
a transmis CNCD.

După audieri, Viorica Dăn-
cilă se va deplasa la Bruxel-
les, în prima sa vizită exter-

nă, unde se va întâlni cu li-
derii europeni.

„Marţi şi miercuri voi fi  la 
Bruxelles, am să mă întâlnesc 
cu preşedintele Comisiei Eu-
ropene, domnul Juncker, cu 
preşedintele Consiliului, dom-
nul Tusk, preşedintele Parla-
mentului European, domnul 
Tajani, şi, bineînţeles, voi 
avea o întâlnire cu comisarul 
român pe politici regionale, 
doamna Corina Creţu. Aşa 
cum am susţinut (...), vreau 
să cresc dimensiunea euro-
peană a guvernării şi cred că 
acesta este primul pas. Vreau 
o relaţie mult mai bună cu 
liderii instituţiilor europene, 
pentru că ne aşteaptă o peri-
oadă importantă pentru Uni-
unea Europeană, ne aşteap-

tă o perioadă importantă pen-
tru România, Preşedinţia U-
niunii Europene, şi cred că 
este foarte bine ca să putem 
să fi m şi noi la masa discu-
ţiilor atunci când se vorbeş-
te despre viitorul Europei, 
atunci când se creionează po-
liticile importante la nivel eu-
ropean şi mă refer la politi-
ca de coeziune şi la politica 
agricolă comună atât de im-
portantă pentru România”, a 
declarat Viorica Dăncilă, joi, 
la Antena 3.

De altfel, şi predecesorii 
Vioricăi Dăncilă, Sorin Grin-
deanu şi Mihai Tudose au ales 
să meargă prima oară tot la 
Bruxelles, la începutul man-
datelor lor, pentru a se întâl-
ni cu liderii europeni.

Premierul Viorica Dăncilă, audiată de CNCD

Anca M. COLIBĂȘANU
politic@monitorulcj.ro

Reprezentanţii Asociaţiei 
Musai-Muszáj atrag atenţia 
că în ultimul an au fost 
amplasate doar 4 dintre 
cele 12 plăcuţe multilingve 
şi lanţul promisiunilor şi al 
amânărilor nu pare să aibă 
sfârşit. După un an de 
întârzieri, nu există niciun 
semn că plăcuţele lipsă ar 
urma să fi e amplasate în 
viitorul apropiat.

Potrivit acestora, proce-
sul câştigat se pierde printre 
mâinile administratorilor ro-
mâni şi maghiari ai oraşu-
lui, în văzul cetăţenilor.

„În semn de protest, Mu-
sai-Muszáj invită cetăţenii 
Clujului să vină în 21 fe-
bruarie de la ora 17:00 în 
Piaţa Unirii, de Ziua Mon-
dială a Limbii Materne şi cu 
ocazia primei aniversări a 
câştigării procesului plăcu-
ţelor. Vom exprima împreu-

nă că este inacceptabil ca:
- după respingerea ilega-

lă timp de 16 ani a solicită-
rii legitime a cetăţenilor ca 
numele oraşului să fie in-
scripţionat şi în limba con-
cetăţenilor maghiari,

- după un proces pierdut,
- după mai bine de un an 

de la decizia Tribunalului 
Cluj-Napoca,

Primăria Cluj-Napoca con-
tinuă să tergiverseze ampla-
sarea plăcuţelor multilingve.

Pentru a-i aminti adminis-
traţiei locale de obligaţiile sa-
le legale, vom împinge îm-
preună o bicicletă dotată cu 
o pancartă multilingvă din 
Piaţa Unirii până în curtea 
Primăriei Cluj-Napoca şi o 
vom lăsa în parcarea de bi-
ciclete din curte”, spun re-
prezentanţii asociaţiei.

Bicicleta va rămâne parca-
tă, în văzul cetăţenilor Cluju-
lui dar şi al angajaţilor Primă-
riei, români şi maghiari deopo-

trivă până toate plăcuţele vor 
fi  montate la locul lor. Anul tre-
cut, în 21 februarie, Tribunalul 
Cluj a admis o cerere prin ca-
re îl obliga pe primarul Emil 
Boc să amplaseze plăcuţe indi-
catoare cu denumirea în limba 
maghiară a municipiului 
Cluj-Napoca. Emil Boc a spus 
atunci că, pentru a adopta o 
formulă corectă a apelat la is-
toricii Universităţii Babeş-Bolyai. 
În urma unei analize s-a ajuns 

la concluzia ca oraşul să poar-
te denumirile Cluj-Napoca, Ko-
lozsvar şi Klausenburg, la ca-
re să se adauge, pe un alt pa-
nou, denumirea „Municipium 
Aelium Napocense Ab Impera-
tore Hadriano Conditum 
(117-138)”. Este o soluţie care 
se încadrează destinului cultu-
ral al oraşului şi fără a fi  per-
fectă, este o soluţie europeană, 
validată ştiinţifi c, a subliniat 
atunci primarul.

Asociaţia Musai-Muszáj, 
protest faţă de plăcuţele lipsă
Scandalul plăcuţelor multilingve nu s-a încheiat la Cluj.

ASOCIAŢIA MUSAI-MUSZÁJ | 
reprezentanții

 „Vom exprima împreună că este inacceptabil ca:

- după respingerea ilegală timp de 16 ani 
a solicitării legitime a cetățenilor ca numele 
orașului să fi e inscripționat și în limba 
concetățenilor maghiari, 

- după un proces pierdut,

- după mai bine de un an de la decizia 
Tribunalului Cluj-Napoca, 

Primăria Cluj-Napoca continuă să tergiverseze 
amplasarea plăcuțelor multilingve.“
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Numărul angajaţilor care 
au suferit accidente de 
muncă a scăzut în primele 
9 luni din 2017 cu 23,2% 
faţă de perioada similară 
din 2016, la 2.964 persoane, 
conform datelor centraliza-
te de Ministerul Muncii şi 
Justiţiei Sociale.

Din totalul celor accidentaţi, 
86 de persoane au suferit acci-
dente mortale, cu 55,7% mai 
puţine comparativ cu aceeaşi 
perioadă a anului anterior.

Sectoarele economiei naţi-
onale în care au fost cele mai 
multe accidente de muncă în 
primele 9 luni din 2017 au 
fost: comerţ cu amănuntul, 
cu excepţia autovehiculelor 
şi motocicletelor – cu 235 ac-
cidentaţi (7,9% din totalul ac-
cidentaţilor din economia na-
ţională), transporturi terestre 
şi transporturi prin conducte 
– cu 172 accidentaţi (5,8% 
din total), fabricarea auto-
vehiculelor de transport ru-
tier, a remorcilor şi semire-
morcilor – cu 154 acciden-
taţi (5,2% din total) şi con-
strucţii de clădiri – cu 150 
accidentaţi (5,1% din total)

Cele mai multe accidente 
mortale au fost înregistrate în 
sectoarele: transporturi teres-
tre şi transporturi prin conduc-
te – 11 accidentaţi mortal 
(12,8% din totalul accidenta-
ţilor mortal din economia na-
ţională), silvicultură şi exploa-
tare forestieră – 8 accidentaţi 
mortal (9,3% din total) şi con-
strucţii de clădiri – 7 acciden-
taţi mortal (8,1% din total).

Un număr mare de acciden-
taţi în muncă s-a înregistrat în 
primele nouă luni ale anului 
2017 în municipiul Bucureşti 
– 762 accidentaţi (25,7% din 
totalul accidentaţilor pe ţară) 
şi judeţele Braşov – 175 acci-
dentaţi (5,9% din total), Con-
stanţa – 124 accidentaţi (4,2% 
din total) şi Sibiu – 102 acci-
dentaţi (3,4% din total).

În ceea ce priveşte acciden-
tele mortale de muncă, pe pri-
mele locuri se situează muni-
cipiul Bucureşti şi judeţele 
Argeş şi Vrancea, cu 7 acci-
dentaţi mortal (8,1% din to-
talul persoanelor accidentate 
mortal pe ţară), urmate de ju-
deţul Buzău, cu 6 accidentaţi 
mortal (7% din total).

Din punct de vedere al vâr-
stei persoanelor accidentate, 
analiza accidentelor de muncă 
a evidenţiat faptul că persoane-
le cu vârsta cuprinsă între 40-50 
de ani au deţinut ponderea cea 
mai mare, de 30,4%, urmate de 
persoanele cu vârsta cuprinsă 
între 50-60 de ani, care au pon-
derea de 23,3% din totalul per-
soanelor accidentate pe prime-
le 9 luni ale anului 2017.

De asemenea, persoanele din 
grupele de vârstă 40-50 de ani 
şi 50-60 de ani au avut procen-
tul cel mai mare, de 27,9%, din 
totalul accidentaţilor mortal pe 
primele 9 luni ale anului 2017.

Din analiza accidentelor de 
muncă pe primele 9 luni ale 
anului 2017, din punct de ve-
dere al vechimii la locul de 
muncă al accidentaţilor, a re-
zultat faptul că 66,1%, adică 
1.959 de lucrători din totalul 
accidentaţilor, sunt persoane cu 
vechime de până la 5 ani (din 
care 36,6%, adică 1.094 lucră-
tori accidentaţi au vechime la 
locul de muncă între 1 şi 3 ani), 
iar cei din grupa de vechime 
5-10 ani reprezintă 15,3% din 
totalul accidentaţilor.

După mulţi ani în care 
creditele în valută au 
fost preferatele români-
lor, cei mai supăraţi 
fiind cei care au luat 
credite în franci elveţi-
eni, în prezent leul a 
trecut la putere. Însă, 
după o perioadă destul 
de lungă în care dobân-
zile au fost suportabile, 
începând cu septembrie 
trecut valoarea acestora 
a crescut constant.

Indicele ROBOR, care es-
te calculat de BNR, este unul 
dintre pricipalii factori care 
influenţează nivelul ratelor 
plătite.

Dacă la începutul anului 
trecut indicele la trei luni se 
situa la 0,87%, iar în sep-
tembrie la 0,92% ieri aces-
ta creştea la 2,08%. Acest 
indicator este utilizat la cal-
cularea dobânzilor la majo-
ritatea creditelor în lei, pre-
cum cele de consum.

Indicele la şase luni, uti-
lizat în cazul creditelor ipo-
tecare, a sărit ieri la 2,40%, 

maximul ultimilor trei ani 
şi jumătate, în timp ce cel 
la nouă luni a urcat la 2,45% 
iar cel la 12 luni a stagnat 
la 2,49%.

Principala cauză a aces-
tei evoluţii o reprezintă creş-
terea inflaţiei, care a prins 
viteză ca o consecinţi a de-
calajelor economiei româ-
neşti şi a inflamării consu-
mului, stimulat de politici-
le populiste ale PSD.

Pentru a preîntâmpina ex-
cesele băncilor, BNR a relu-
at procesul de creştere a do-
bânzii sale de politică mo-
netară, după aproape trei ani 
de stagnare la minimul isto-
ric de 1,75%. De la începu-
tul anului, dobânda-cheie a 
fost majorată la 2,25% iar 
cei mai mulţi analişti antici-
pează o creştere, până la fi -
nalul anului, la 3%.

Privind către piaţă valu-
tară observăm revenirea eu-
ro, după circa patru săptă-
mâni, peste pragul de 4,66 
lei, media urcând de la 
4,6595 la 4,6609 lei, evolu-

ţie în contrast cu a monede-
lor din regiune, care se apre-
ciau. Tranzacţiile se realizau 
între4,657 şi 4,663 lei, iar 
cotaţiile de la ora 14:00 erau 
de 4,66 – 4,663 lei.

Media dolarului ameri-
can a urcat de la 3,7306 la 
3,7530 lei iar cea a francu-
lui elveţian de la 4,0452 la 
4,0471 lei.

Chiar dacă bursele ame-
ricane erau închise cu oca-
zia Sărbătoririi Zilei de naş-
tere a lui George Washin-
gton, perechea euro/dolar 
avea o uşoară tendinţă de 
scădere, 1,2388 – 1,2435 do-
lari, după atingerea vinerea 
trecută a valorii de 1,2555 
dolari, maxim al ultimilor 
trei ani şi două luni.

Indicele compozit al bit-
coin calculat de Bloomberg 
contnua să crească, după 
scăderea de acum două săp-
tămâni sub 6.000 dolari. El 
urca ieri la 11.024,85 dolari.

Sunt folosite date şi 
informaţii disponibile pâ-
nă la ora 14:00

Numărul angajaţilor care au suferit 
accidente de muncă a scăzut în 2017Ratele la împrumuturi 

sunt într-o continuă ascensiune

PIAŢA VALUTARĂ

Anca. M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Federaţia Sindicatelor 
Libere din Învăţământ 
va picheta Ministerul 
Muncii miercuri şi joi, 
timp de două ore, pe fon-
dul nemulţumirilor anga-
jaţilor din sector, legate 
de pierderea unor sume 
importante din venit după 
aplicarea noii legislaţii 
a salarizării bugetarilor.

Acţiunile de pichetare vor 
avea loc miercuri între orele 
13:00 şi 15:00 şi joi între ore-
le 10:00 şi 14:00.

„FSLI, unde sindicatul 
preuniversitar clujean este 
afiliat, va picheta Ministe-
rul Muncii. Decizia a fost 
luată datorită memoriilor ca-
re s-au înaintat atât Minis-
terului Muncii, cât şi Minis-
terului Educaţiei şi Guver-
nului în care atrăgeam aten-
ţia asupra nemulţumirilor 
care erau în rândul salaria-
ţiilor din învăţământul pre-
universitar. Legea salariză-
rii trebuie clar regândită pen-
tru că sunt foarte multe ano-
malii la noi în învăţământ.

Nu se perturbă nimic în 
sstemul de învăţământ. Dacă 
lucrurile se vor tergiversa, ne 
pregătim să protestăm chiar 

în perioada Bacalaureatului 
din iunie”, a declarat liderul 
Sindicatului Liber din Învăţă-
mântul Preuniversitar Cluj 
(SLIPC), Lucia Cojocaru,

Revendicările 
sindicaliştilor 

„Decizia a fost luată după 
ce federaţia noastră a trimis 
memorii cu problemele din 
sistemul de educaţie către Mi-
nisterul Muncii, Ministerul Fi-

nanţelor Publice, Ministerul 
Educaţiei Naţionale, precum 
şi către Guvernul României. 
Atragem atenţia Guvernului 
că nemulţumirile angajaţilor 
din educaţie sunt mari şi că 
lipsa dialogului social pentru 
rezolvarea acestora ar putea 
duce la proteste de amploare 
în întreaga ţară”, spun repre-
zentanţii federaţiei sindicale, 
într un comunicat de presă.
FSLI cere Guvernului modi-

fi carea OUG 3/2018, privind 
unele măsuri fi scal – buge-
tare, prin care mii de anga-
jaţi din învăţământ afl aţi în 
concediu medical pierd su-
me importante din venit. FS-
LI solicită Guvernul renego-
cierea Legii cadru nr. 
153/2017, privind salariza-
rea bugetarilor, prin care a 
fost stabilit raportul de 1/12 
între cel mai mic şi cel mai 
mare salariu de la stat, per-

sonalul didactic de predare 
fi ind poziţionat între 1,64 şi 
2,76, în treimea inferioară a 
grilei de salarizare.

De asemenea, reprezen-
tanţii FSLI spun că „majo-
rarea acordată la 1 ianuarie 
2018 nu poate să acopere 
nici măcar rata inflaţiei, ce-
ea ce face ca nivelul de trai 
al angajaţilor din educaţie 
să fie mai scăzut”. În plus, 
FSLI cere modifi carea de urgen-

ţă a Legii privind salarizarea bu-
getarilor întrucât a creat discri-
minări atât în rândul angajaţi-
lor din sistemul bugetar, dar şi 
în rândul angajaţilor din învă-
ţământ. Reîncadrarea persona-
lului didactic, pe această lege, 
începând cu data de 1 iulie 2017, 
a dus la situaţii prin care perso-
nalul didactic necalifi cat este 
mai bine plătit decât persona-
lul didactic califi cat cu defi niti-
vat, grad didactic II sau chiar 
grad didactic I.

FSLI solicită Ministerului 
Muncii modifi carea Legii pen-
siilor, astfel încât cadrele di-
dactice să se poată pensiona 
cu trei ani înainte de împlini-
rea vârstei standard.

Ultimul protest, 
în toamna anului trecut

Profesorii au ieşit în stra-
dă la Cluj ultima dată în luna 
octombrie a anului trecut: „Fă-
ră educaţie nu există naţie”

Liderul Sindicatului Liber 
din Învăţământul Preuniver-
sitar Cluj, Lucia Cojocaru, a 
declarat atunci că protestata-
rii sunt nemulţumiţi de tergi-
versarea adoptării unei noi 
Legi a Educaţiei, de calculul 
incorect al sporurilor, de po-
ziţionarea funcţiilor didactice 
în Legea Salarizării şi de subfi -
nanţarea Educaţiei.

Sindicatele din Educaţie ameninţă 
cu proteste de amploare în toată țara
Liderul Sindicatului Liber din Învăţământul Preuniversitar Cluj (SLIPC), Lucia Cojocaru spune că,
dacă lucrurile vor fi tergiversate, este posibil să se organizeze proteste şi în perioada Bacul din iunie.

Lipsa dialogului social pentru rezolvarea problemelor ar putea duce la proteste de amploare în întreaga ţară, spun sindicaliştii
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Bill Gates a declarat dumini-
că că oamenii ultra-bogaţi, 
aşa cum este el, ar trebui să 
plătească taxe „semnifi ca-
tiv” mai mari.

„Am plătit mai multe ta-
xe decât oricine altcineva, de 
peste 10 miliarde de dolari, 
dar guvernul ar trebui să cea-
ră celor ca mine să plăteas-
că taxe semnifi cativ mai ma-
ri”, a afi rmat într-un interviu 
la CNN co-fondatorul miliar-
dar al Microsoft.

Gates este al doilea cel 
mai bogat om din lume, cu 
o avere netă de aproximativ 
92 de miliarde de dolari, po-
trivit indicelui Bloomberg al 
miliardarilor.

Bill Gates a devenit o per-
sonalitate cunoscută încă din 
anii 1980, când alături de Pa-
ul Allen a dat startul unei re-
voluţii a calculatoarelor. Co-
fondatorul Microsoft deţine 
toate "jucăriile" pe care un 
om de calibrul său şi le poa-
te dori: de la avion privat pâ-
nă la o vilă gradioasă, pe ca-
re a denumit-o Xanadu 2.0, 
scrie Business Insider.

Gates este recunoscut în-
să şi pentru activitatea sa fi -
lantropică, el donând miliar-
de de dolari pntru diverse 
proiecte caritabile.

„Experienţa şi cunoştin-
ţele pe care Paul Allen şi eu 
le-am acumulat în şcoală 
ne-au dat încrederea necesa-
ră pentru a crea o companie 
pe baza unei idei cu care ni-
meni nu mai era de acord: 
că cipurile electronice vor 
deveni atât de puternice, în-
cât calculatoarele şi progra-
mele de software urmau să 
devină un instrument care 
se va regăsi pe fi ecare birou 
şi în fi ecare casă”, a decla-
rat Bill Gates într-un discurs 
susţinut la şcoala Lakeside 
School în 2005.

Bill Gates a criticat refor-
ma fi scală a republicanilor, 
despre care a spus că avanta-
jează cel mai mult corporaţi-
ile şi oamenii foarte bogaţi.

„Nu a fost un proiect fi s-
cal progresiv, a fost un pro-
iect fi scal regresiv. Oamenii 
care sunt mai bogaţi tind să 
aibă mai mule benefi cii decât 
cei din clasa de mijloc, sau 
cei săraci, aşa că proiectul ac-
ţionează contrar tendinţei ge-
nerale pe care am dori să o 
vedem, în care să fi e întărită 
plasa de siguranţă, iar cei din 
vârf să plătească impozite mai 
mari”, a spus miliardarul.

În toamna anului trecut, pes-
te 400 de milionari şi miliardari 
americani, între care George 
Soros, Steven Rockefeller şi Ben 
Cohen and Jerry Greenfi eld, 
fondatorii Ben &Jerry, au scris 
o scrisoare deschisă prin care 
au cerut Congresului să nu re-
ducă taxele pentru bogaţi.

Bill Gates: Oamenii ultra-bogaţi 
ar trebui să plătească taxe 
„semnificativ” mai mariDacă internetul ar înceta 

să funcţioneze pentru 
câteva minute, consecin-
ţele ar fi  dure şi ar apă-
rea rapid. Cu toate astea 
nu ar catastrofi ce, aşa 
cum mulţi gândesc.

Internetul face parte din 
rutina noastră zilnică, iar 
deseori nu apreciem existen-
ţa lui. Este, însă, vulnerabil, 
iar „prăbuşirea” lui pentru o 
zi sau două nu este neapărat 
o posibilitate îndepărtată, po-
trivit BBC.

Motivul? Poate fi  un atac in-
formatic, o problemă de infra-

structură sau chiar o acţiune a 
autorităţilor.

Dacă internetul „ar fi  re-
dus la tăcere” timp de o zi 
sau două, se pare că impac-
tul economic nu ar fi  aşa sem-
nifi cativ.

Majoritatea oamenilor ar sim-
ţi acele zile ca un weekend pe-
trecut la munte sau într-o zonă 
fără acoperire.

Unele companii ar putea 
avea chiar de câştigat de pe 
urma penei de internet, cres-
cându-şi productivitatea, a-
vând în vedere că mulţi oa-
meni, neavând altă ocupaţie, 

vor investi în servicii şi vor 
cumpăra bunuri.

Pe partea cealaltă, pentru 
ceilalţi care depind de inter-
net pentru muncă, ar fi  de-
vastator. Aici putem să-i in-
cludem pe toţi care folosesc 
aplicaţii de pe internet pen-
tru a-şi desfăşura activitatea.

Nu trebuie să uităm nici de 
consecinţele psihologice în ca-
zul unei pene de internet. Cel 
mai probabil, internauţii au sim-
ţi un fel de anxietate pentru că 
nu ar putea să-şi îndeplinească 
obiceiurile zilnice care au legă-
tură mediul online.

Ce s-ar întâmpla cu lumea dacă 
internetul nu ar mai funcţiona

Este greu să justifi ci achi-
ziţia unui Apple Watch, 
dar în momentul în care 
afl i detalii despre cazuri 
precum cel de mai jos, îţi 
dai seama că ţi-ar putea 
face viaţa mai uşoară.

Ceasurile inteligente sunt 
din ce în ce mai multe. Un 
număr mare de producători 
şi-au încercat norocul în acest 
domeniu, începând cu gadge-
turi accesibile chinezeşti pen-
tru copii şi până la creaţii de 
la Tag Heuer de câteva mii 
de euro. Trecând însă peste 
oceanul de modele disponi-
bile în magazine, Apple 
Watch este singurul care se 
vinde ca pâinea caldă.

În urmă cu câteva săptămâni, 
am detaliat şi eu scenariile în 
care mă încântă prezenţa unui 
Apple Watch la încheietură. Nu 
te aştepţi însă ca un astfel de 
gadget să fi e atât de util încât 

să salveze viaţa unor persoane. 
Se pare însă că funcţia de SOS 
Urgenţe de pe micuţul dispozi-
tiv este mai utilă decât ai crede, 
dacă ai prezenţa de spirit să-ţi 
aduci aminte că există, potrivit 
playtech.ro.

Într-un raport al celor de la 
Shape, au fost detaliate eveni-
mentele prin care au trecut o 
mamă cu copilul ei de doar 9 
luni. Femeia se afl a la volan şi 
stătea pe loc la un semafor ro-
şu, când un şofer beat dintr-o 
altă maşină s-a izbit în autove-
hicolul ei. În acel context, din 
cauza impactului, maşina s-a 
răsturnat. Tânăra mamă, Kacie 
Anderson a încercat să întindă 
mâna după telefon ca să sune 
după ajutor. Din păcate, nu pu-
tea să ajungă la el pentru că a 
fost prinsă între perna de aer şi 
tetieră. Din fericire, şi-a adus 
aminte că poate suna la 911 fo-
losind ceasul de la mână.

Apple Watch a salvat doi 
oameni dintr-un accident

Există un nivel optim al 
venitului care poate face o 
persoană fericită, iar suma 
respectivă variază la nivel 
mondial, conform concluzi-
ei unui studiu publicat săp-
tămâna aceasta de o echipă 
de oameni de ştiinţă de la 
Universitatea Purdue din 
Statele Unite.

„Poate fi  surprinzător de-
oarece ceea ce vedem la tele-
vizor şi ceea ce ni se spune 
în reclame este că nu există 
o limită în ceea ce priveşte 
suma necesară pentru a fi  fe-
riciţi, însă acum observăm 
nişte praguri”, a notat Andrew 
T. Jebb, autor principal al stu-
diului, în concluziile publica-
te pe site-ul universităţii.

„Au existat la un moment 
dat dezbateri cu privire la punc-
tul în care banii nu mai au in-
fl uenţă asupra nivelului de bu-
năstare. Am descoperit că pra-
gul venitului ideal este de 
95.000 de dolari pentru evalu-
area (calităţii) vieţii şi între 
60.000 şi 75.000 de dolari pen-
tru bunăstarea emoţională”, a 
explicat specialistul din cadrul 

Departamentului de Ştiinţe psi-
hologice adăugând că această 
sumă „este valabilă pentru in-
divizi şi ar putea fi  mai mare 
în cazul familiilor”.

„Au fost observate variaţii 
considerabile la nivel mondi-
al, saţietatea în ceea ce pri-
veşte satisfacţia faţă de viaţă 
făcându-şi simţită prezenţa 
mai târziu în regiunile înstă-

rite”, a adăugat Jebb. „Moti-
vul ar putea fi  faptul că eva-
luările tind să fi e infl uenţate 
într-o măsură mai mare de 
standardele în funcţie de ca-
re indivizii se compară între 
ei”, a explicat cercetătorul.

Studiul, realizat de Jebb ală-
turi de Louis Tay, profesor asis-
tent de ştiinţe psihologice în ca-
drul Universităţii Purdue, a fost 

publicat în jurnalul Nature Hu-
man Behaviour.

Cercetarea a fost realizată 
pe baza informaţiilor din ca-
drul unui sondaj Gallup la ni-
vel mondial, efectuat pe un nu-
măr de peste 1,7 milioane de 
persoane din 164 de ţări, iar 
estimările au fost formulate ca 
medii bazate pe puterea de 
cumpărare şi pe întrebări refe-
ritoare la nivelul general de sa-
tisfacţie şi bunăstare.

Studiul a descoperit de ase-
menea că odată atins acest prag, 
alte creşteri ulterioare ale veni-
tului tind să fi e asociate cu re-
ducerea nivelului de satisfacţie 
şi a bunăstării. Oamenii de şti-
inţă explică acest lucru prin fap-
tul că banii sunt importanţi pen-
tru îndeplinirea nevoilor de ba-
ză, cumpărarea celor necesare 
şi, eventual, achitarea datoriilor. 
Însă, până la un punct. După ce 
necesarul lor este satisfăcut, oa-
menii pot deveni predispuşi la 
acumularea de bunuri materia-
le suplimentare şi la efectuarea 
de comparaţii sociale care pot, 
în mod ironic, să afecteze nega-
tiv nivelul de bunăstare.

Banii pot cumpăra fericirea, 
dar numai până la un punct
Bunăstarea emoţională include emoţiile de zi cu zi, precum sentimentele 
de fericire, încântare, tristeţe sau supărare. 

Banii reprezintă doar o parte din ceea ce ne face fericiţi, spun oamenii de ştiinţă
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Legea „Inocenţei 
Copilăriei” a intrat iar în 
atenţia reprezentanţilor la 
nivel naţional în urmă cu 
câteva zile când Camera 
Deputaţilor a decis să 
pună în dezbatere proiec-
tul. Acesta a fost un sem-
nal de alarmă pentru 
Federaţia Asociaţiilor 
Studenţilor în Medicină 
din România (FASMR) 
care şi-au manifestat 
îngrijorarea pentru aceas-
tă iniţiativă legislativă 
care solicită pedeapsa cu 
închisoarea pentru direc-
torii de şcoală care autori-
zează predarea educaţiei 
sexuale fără acordul scris 
al părinţilor.

Legea „Inocenţei Copii-
lor” care are ca scop inter-
zicerea educaţiei sexuale 
în şcoli, a fost iniţiată pen-
tru prima dată în anul 2016 
de către deputatul PSD Ni-
nel Peia. A trecut de Senat, 
însă parlamentarii au res-
pins proiectul. În urmă cu 
câteva zile proiectul a de-
venit iar actual. Conform 
proiectului, profesorii ca-
re încalcă legegea riscă în-
chisoare de la trei luni la 
doi ani sau amendă.

Studenţii medicinişti sunt 
preocupaţi de informarea 
corectă a elevilor

Federaţia Asociaţiilor Stu-
denţilor în Medicină din Ro-
mânia se ocupă de ani de zi-
le cu promovarea educaţiei 
sexuale prin şcoli, susţinând 
cursuri care îi învaţă pe elevi 
ce trebuie să ştie despre se-
xualitatea lor, despre riscuri-
le la care se supun, despre bo-

li cu transmitere sexuală sau 
sarcini nedorite.

„Considerăm o eventuală 
promulgare a acestei legi ca 
fi ind un atac asupra dezvol-
tării corecte şi conştiente a 
tinerilor din România, cu re-
zultate dezastruoase pe ter-
men lung. Introducerea edu-
caţiei sexuale în şcoli nu es-
te un atentat la inocenţa ele-
vilor, este o necesitate care 
încurajează tinerii să cunoas-
că riscurile şi benefi ciile unui 
comportament sexual adec-
vat şi să înţeleagă această 
responsabilitate. Aşadar, con-
siderăm că această iniţiativă 
legislativă este un atac di-
rect asupra dezvoltării infor-
mate a tinerilor din Româ-
nia, întrucât îndepărtează 
posibilitatea elevilor de a 
avea parte de o educaţie com-
plexă. Federaţia Asociaţiilor 
Studenţilor în Medicină din 
România solicită Plenului Ca-
merei Deputaţilor o respin-

gere fermă a Proiectului de 
Lege privind Inocenţa Copi-
lului”, au transmis reprezen-
tanţii FASMR printr-un co-
municat de presă.

Mediciniştii de la Cluj 
susţin poziţia de la nivel 
naţional a FASMR

Organizaţia Studenţilor 
Medicinişti din Cluj împăr-
tăşesc opinia colegilor lor de 
la nivel naţional, despre im-
portanţa unei informări co-
recte a adolescenţilor în ce-
ea ce priveşte începerea vie-
ţii lor sexuale.

Am sesizat apariţia legii 
împreună cu colegii mei, 
când am văzut câteva men-
ţiuni în presă. Şi ne-am dat 
seama că e o problemă, fi-
indcă noi, ca organizaţie lo-
cală desfăşurăm multiple ac-
tivităţi de educaţie sexuală. 
Prin informare directă, pli-
ante, uneori activităţi în şco-
li, bineînţeles cu acordul 

conducerii, încercăm să con-
tribuim la educaţia sexuală 
a tinerilor şi nu numai. As-
ta înclude parte de preven-
ţie a bolilor cu transmitere 
sexuală, cum pot fi contrac-
tate, ce înseamnă o contra-
cepţie sănătoasă, dacă se do-
reşte, pentru a evita sarcini 
nedorite sau avortul. Este 
partea de fiziologie, e par-
tea de anatomie pe care foar-
te mulţi tineri nu o înţeleg 
şi nu ştiu astfel, norme de 
igienă propice vârstei. Noi 
asta dorim să încurajăm prin 
educaţie sexuală. Nu ceea 
ce striga vocile negative, că 
prin educaţia sexuală se vă-
tămează inocenţa copilului.”, 
a declarat Alexandru Con-
stantin Sîrbu, preşedintele 
Organizaţiei Studenţilor Me-
dicinişti din Cluj.

Datorită accesului copii-
lor la internet, la ei ajung 
numeroase informaţii care, 
de multe ori, nu sunt cele 

mai corecte. Motiv pentru 
care o informare corectă în 
ceea ce priveşte educaţia se-
xuală este importantă chiar 
din perioada gimnaziului.

„Ca să începem cu o edu-
caţie sănătoasă, ar trebui vi-
zaţi copiii din clasa a opta, 
poate chiar a şaptea. Noi ini-
ţial intram cu programele de 
educaţie sexuală în liceu şi 
ne-am dat seama că e mult 
prea târziu. De aceea am in-
trat cu ele cât de cât în gim-
naziu. Iar legea propusă în 
loc să încurajeze iniţiative-
le de sănătate publică le în-
greunează. O iniţiativă co-
rectă ar fi includerea educa-
ţiei pentru sănătate ca ma-
terie obligatorie, nu doar a 
educaţiei sexuale. Trebuie să 
înţelegem ca stat şi ca cetă-
ţeni că prin educaţie încu-
rajam prevenţia, şi prin pre-
venţie scăpăm şi cetăţeanul 
de boală şi statul de cheltu-
ieli în sănătate. Beneficiul 

sănătăţii publice bine imple-
mentate este o populaţie să-
nătoasă şi costuri mai mici 
pentru stat. ”, a adăugat Ale-
xandru Sîrbu

Statistici înfi orătoare 
în România

De-a lungul anilor, s-au fă-
cut numeroase statistici care 
situează România în cele mai 
ruşinoase topuri în ceea ce 
priveşte numărul de avorturi 
la adolescente şi procentul 
mare de femei care au reti-
cenţă când vine vorba de vi-
zite la medicul ginecolog.

În ceea ce priveşte rata 
sarcinilor în rândul adoles-
centelor, într-un studiu rea-
lizat de Institutul Naţional de 
Statistică în perioada ianua-
rie 2012 – martie 2013, se ara-
tă că, pe segmentul de vâr-
stă cuprinsă între 15-19 ani, 
au fost înregistrate 12.073 de 
gravide, dintre care 7.547 au 
ales să întrerupă sarcina. As-
ta înseamnă că, în acea pe-
rioadă, peste 62% dintre fe-
tele care au rămas însărcina-
te au făcut avort.

De asemenea, lipsa reticen-
ţa femeilor din România de a 
merge periodic la ginecolog. 
Datele existente arată că un 
sfert dintre românce nu se 
adresează medicului gineco-
log decât atunci când resimt 
diverse simptome supărătoa-
re sau când suspectează o sar-
cină, iar peste 20% nu obiş-
nuiesc sa meargă la controa-
le ginecologice anuale. Cau-
za principală a acestui dezin-
teres este lipsa educaţiei se-
xuale cu privire la importan-
ţa controlului ginecologic şi 
necunoaşterea faptului că pes-
te 95% dintre problemele de-
pistate în cadrul examinărilor 
medicale sunt tratabile

Educaţia sexuală, o necesitate respinsă 
de autorităţi, de „dragul” copiilor
Părinții vor ca elevii să înveţe despre protecţie şi BTS, dar s-ar putea ca legea să interzică materia.

Numeroase statistici situează România în cele mai rușinoase topuri în ceea ce privește numărul de avorturi la adolescente

La mai bine de un an de 
la ratifi carea de către 
România a Convenţiei 
Consiliului Europei pri-
vind prevenirea şi comba-
terea violenţei împotriva 
femeilor şi a violenţei 
domestice, 21.693 de 
femei, 10.173 de copii şi 
6.039 de bărbaţi au fost 
batuţi în ţara noastră, iar 
46 de femei, 26 de bărbaţi 
şi 12 copii chiar au murit 
din cauza tratamentului 
violent la care au fost 
supuşi acasă ori de către 
partenerii lor, arată datele 
furnizate de Ministerul 
Afacerilor Interne, la soli-
citarea Gândul.

Asta în condiţiile în care 
legislaţia românească preve-
de şi acum posibilitatea emi-

terii unui ordin de protecţie 
care să pună victima la adă-
post de ploaia de pumni şi 
picioare de care mulţi ro-
mâni, mai ales femei, au par-
te zilnic. Numărul interdic-
ţiilor păleşte, însă, în faţa 
amplorii fenomenului, iar as-
ta pentru că anul trecut au 
fost emise doar 2.894 de or-
dine de protecţie. Fără rezul-
tat, însă, pentru că aproape 
jumătate (1.011) dintre aces-
tea au fost încălcate, trans-
mite MAI, cu toate că poli-
ţiştii sunt cei care se ocupă 
de respectarea lor, iar aba-
terile se sancţionează cu în-
chisoare de la o lună la un 
an. O sancţiune care pare, 
însă, insufi cientă, în condi-
ţiile în care legea prevede că 
împăcarea părţilor anulează 

răspunderea penală şi, în re-
alitate, momentul în care pre-
siunile ating punctul maxim 
este cel în care e depusă plân-
gerea. Victimele se simt de 
multe ori constrânse şi ame-
ninţate, fapt care le face să 
declare că au ajuns la un 
acord cu agresorul şi care 
alimentează un cerc vicios 
din care nu se poate ieşi de-
cât cu schimbări profunde la 
nivel legislativ.

„Cu privire la măsurile lu-
ate de organele în drept, în si-
tuaţia nerespectării măsurilor 
dispuse prin ordinul de pro-
tecţie, în conformitate cu pre-
vederile art. 32 din Legea nr. 
217/2003, încălcarea oricăreia 
dintre acestea constituie in-
fracţiunea de nerespectare a 
hotărârii judecătoreşti şi se pe-

depseşte cu închisoare de la o 
lună la un an, iar împăcarea 
înlătură răspunderea penală.

Protecţia victimelor se re-
alizează conform legislaţiei în 
vigoare, astfel, persoana a că-
rei viaţă, integritate fi zică sau 
psihică ori libertate este pusă 
în pericol printr-un act de vi-
olenţă din partea unui mem-
bru al familiei, poate solicita 
instanţei ca, în scopul înlătu-
rării stării de pericol, să fi e 
emis un ordin de protecţie, 
prin care să se dispună, cu 
caracter provizoriu, una ori 
mai multe măsuri obligaţii sau 
interdicţii", se arată în răs-
punsul formulat de Ministe-
rul de Interne.

Durata măsurilor dispu-
se prin Ordinul de protecţie 
se stabileşte de judecător, 

fără a putea depăşi 6 luni 
de la data emiterii ordinu-
lui, iar în această situaţie 
ordinul de protecţie devine 
executoriu şi se comunică 
imediat Poliţiei de pe raza 
în care se află locuinţa vic-
timei şi a agresorului.

În prezent, Legea nr. 
217/2003 pentru prevenirea 
şi combaterea violenţei în 
familie prevede doar posi-
bilitatea emiterii unui ordin 
de protecţie – actuala regle-
mentare asigurând imple-
mentarea art. 53 din Con-
venţie referitor la ordinul de 
restricţie sau de protecţie.

Pentru implementarea pre-
vederilor art. 52 din Conven-
ţia de la Istanbul referitoare 
la ordinul de interdicţie de 
urgenţă s-a impus modifi ca-

rea şi completarea Legii nr. 
217/2003. În acest context, 
a fost elaborat proiectul de 
Lege privind modifi carea şi 
completarea Legii nr. 
217/2003 pentru prevenirea 
şi combaterea violenţei în fa-
milie, făcut public de Guvern 
săptămâna trecută.

Una dintre principalele 
schimbări propuse prin pro-
iectul de act normativ o con-
stituie reglementarea ordi-
nului de protecţie provizo-
riu. Astfel, principalii actori 
instituţionali implicaţi sunt 
ofiţeri şi agenţii de poliţie 
cu competenţe în domeniu, 
reprezentanţii Serviciului 
Public de Asistenţă Socială 
din cadrul ANES, procuro-
rii şi instanţele de judecată 
competente.

Violenţa domestică face victime. Cifre îngrijorătoare. 
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Preşedintele Rusiei, 
Vladimir Putin, probabil 
va încerca să lanseze noi 
acţiuni politice şi militare 
în ţări din Europa de Est, 
după ce a declarat din 
nou victoria în Siria şi în 
perspectiva unui nou 
mandat, comentează 
agenţia Bloomberg, pre-
zentând opiniile expertu-
lui Eugene Rumer, potri-
vit Mediafax.

„Vă amintiţi momentul în 
care Vladimir Putin a câştigat 
războiul civil din Siria? Era în 
primăvara anului 2016; afl at 
în vizită în acest stat afectat 
grav de război, preşedintele 
Rusiei le spunea trupelor: 
«Cred că misiunea Ministeru-
lui Apărării şi a forţelor arma-
te ruse a fost îndeplinită în 
totalitate. Cu participarea ar-
matei ruse, ... forţele armate 
şi patriotice siriene au reuşit 
să obţină un rezultat semni-
fi cativ în combaterea teroris-
mului internaţional (...)”. Pen-
tru un observator de rând, 
(...) probabil a fost o surpri-
ză când, în decembrie 2017, 
Vladimir Putin a simţit nevo-
ia de a se repeta: «Misiunea 
combaterii grupurilor armate 
din Siria, scopul operaţiuni-
lor militare de amploare au 
fost în mare parte atinse. Fe-
licitări!», observă agenţia Bloo-
mberg, amintind că, la înce-
putul lunii februarie 2018, u-
nităţi formate din „mercenari” 
ruşi şi trupe ale regimului Ba-
shar al-Assad au atacat o ba-
ză militară din Deir Azzor în 
care erau insurgenţi susţinuţi 
de SUA şi membri ai forţelor 
speciale americane, cu un re-
zultat nu foarte bun pentru 
atacatori, dat fi ind că există 
informaţii despre moartea a 
aproximativ 200 de ruşi.

„Dar, mai exact, cine erau 
aceşti mercenari? Lucrau la o 

fi rmă rusă numită Wagner, 
foarte apropiată de Kremlin. 
Şi, chiar dacă Vladimir Putin 
poate pretinde că erau pur şi 
simplu trupe închiriate pen-
tru obţinerea de profi turi în 
deşert, este destul de suspici-
os faptul că, după cum a re-
latat agenţia Bloomberg, ră-
niţii au fost transportaţi ur-
gent la spitale din Rusia”, ex-
plică editorialistul Tobin 
Harshaw într-un material in-
titulat „Ce pregăteşte Vladi-
mir Putin? Iată concluziile spe-
cialiştilor: După ce a procla-
mat (din nou) victoria în Si-
ria, există riscul de a reveni 
în Europa de Est”.

Avantaj dublu

Ruşii folosesc companii de 
securitate private, „cu un 
avantaj dublu: în primul rând, 
trupele pot fi  suplimentate în 
situaţii în care armata rusă 
nu trimite militari, iar, în al 
doilea rând, pot nega oricând 
implicarea în incidente şi pot 
susţine că au redus efective-

le militare în Siria”, explică 
expertul Eugene Rumer, di-
rector pentru zona Rusia şi 
Eurasia în cadrul Institutului 
Carnegie.

„Vladimir Putin a vrut să 
demonstreze că Rusia a ob-
ţinut rezultate semnifi cative 
în Siria. Şi, în mare parte, a-
ceasta este realitatea. Dar ce 
înseamnă victoria în aceste 
circumstanţe? A reuşit să 
schimbe rezultatul războiu-
lui civil. A salvat regimul-cli-
ent şi a reuşit să impună pre-
zenţa Rusiei ca mare putere 
în acea parte a lumii, ceea ce 
nu se mai întâmpla de ani 
buni. Pentru o armată şi o in-
dustrie a apărării care mult 
timp nu simţeau că au ace-
laşi armament ultramodern 
precum cel american, au re-
uşit să demonstreze noi ca-
pabilităţi. Au lansat rachete 
din Marea Caspică pentru a 
distruge ţinte afl ate la distan-
ţe de mii de kilometri. Este 
un mare succes”, precizează 
Eugene Rumer, care a fost în 

perioada 2010-2014 specialist 
responsabil de Rusia în ca-
drul Consiliului Naţional pen-
tru Informaţii din SUA.

Mesajul lui Putin

La modul general, Admi-
nistraţia Vladimir Putin pro-
babil vrea să transmită ur-
mătorul mesaj: "Suntem par-
te integrantă a sistemului de 
securitate european. Nu pu-
teţi decide probleme majore 
de securitate europeană doar 
în cadrul NATO şi să le pre-
zentaţi ca fi ind un fapt. Avem 
şi noi un loc la masa dezba-
terilor, avem o voce, putem 
bloca prin veto orice decizie 
ar lua NATO. Am oprit cu 
succes extinderea NATO aşa 
cum era concepută acum 20 
de ani. Suntem o mare pu-
tere globală, astfel că ne igno-
raţi cu riscurile de rigoare. 
Acesta este mesajul, Rusiei. 
Şi cred că este parte a cam-
paniei electorale a lui Vladi-
mir Putin în 2018”, sublini-
ază Eugene Rumer.

„Comandanţii serviciilor 
de securitate din Rusia ştiu 
destul de clar ce înseamnă no-
ile trupe NATO mobilizate în 
Polonia şi în ţările baltice. NA-
TO nu va putea ajunge în San-
kt-Petersburg cu trupele pe 
care le are în Estonia. (...) Dar, 
dacă observăm situaţia de se-
curitate, comparativ cu anul 
1985, diferenţa în Europa es-
te semnifi cativă. Dacă ne ui-
tăm pe o hartă, zona-tampon 
foarte importantă pentru Ru-
sia în materie de securitate a 
dispărut. Sentimentul de si-
guranţă pe care se baza Uni-
unea Sovietică era această zo-
nă-tampon, care acum nu mai 
există; şi nu doar că a dispă-
rut sfera externă din jurul im-
periului, acum a dispărut şi 
cea internă”, precizează Eu-
gene Rumer.

Putin ar putea lansa noi acţiuni 
politice în Europa de Est
Putin a vrut să demonstreze că Rusia a obţinut rezultate semnificative în 
Siria, iar aceasta este realitatea, atrag atenţia specialiştii în politică externă. 

Vladimir Putin va încerca să lanseze noi acţiuni politice şi militare 
în perspectiva unui nou mandat
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Consorţiul format din:

SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. 
Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. 
sub nr. RFO 0407/19.09.2009 și având C.U.I. RO 26058251, 
reprezentată prin asociat coordonator Marius Grecu, și

Muşat & Asociaţii-Restructuring/Insolven-
cy S.P.R.L., cu sediul în București, Bulevardul Aviatori-
lor, nr. 43, etaj 1, camera 2, Sector 1, reprezentată prin 
asociat coordonator Mihai Popa,

în calitate de administrator judiciar al societăţii Grup 4 
Instalaţii S.A. (în reorganizare judiciară, in judicial re-
organisation, en redressement), cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. Luncii, nr. 5/A, jud. Cluj, înmatriculată în Registrul Co-
merţului sub nr. J12/24/1991, având C.U.I. RO 242403, 
prin sentinţa civilă pronunţată în ședinţa camerei de consi-
liu din data de 29.03.2016, în dosarul nr. 288/1285/2016, 
afl at pe rolul Tribunalului Specializat Cluj, organizează lici-
taţie publică pentru vânzarea următoarelor bunuri imobile:

• Teren în suprafaţă de 6.008 mp înscrise în Cartea Fun-
ciară nr. 50159 Cuzdrioara, situat în Cuzdrioara, Platforma 
CCH Dej, jud. Cluj – preţ de pornire 94.930 lei + TVA.

Licitaţia va avea loc în data de 07.03.2018, ora 16.00 
la sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pi-
tești, nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea ca-
ietului de sarcini și depunerea garanţiei de participare de 
10% din preţul bunului licitat (condiţii obligatorii pentru 
participarea la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de 
organizarea licitaţiei.

În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta în 
aceleași condiţii în data de 14.03.2018, ora 16:00.

Informaţii suplimentare la tel. 0751.01.60.40 și pe 
e-mail: sebastian.chindea@solvendi.ro

SOLVENDI S.P.R.L.
Asociat coordonator

Av. Marius Grecu

Musat & Asociaţii-Restructuring/Insolvency S.P.R.L.
Asociat coordonator 

Av. Mihai Popa

PUBLICITATE

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

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

Muşat & Asociaţii-Restructuring/Insolven-
cy S.P.R.L., cu sediul în București, Bulevardul Aviatori-
lor, nr. 43, etaj 1, camera 2, Sector 1, reprezentată prin 
asociat coordonator Mihai Popa,

în calitate de administrator judiciar al societăţii Grup 
4 Instalatii S.A. (în reorganizare judiciară, in judicial 
reorganisation, en redressement), cu sediul în Cluj-Napo-
ca, str. Luncii, nr. 5/A, jud. Cluj, înmatriculată în Registrul 
Comerţului sub nr. J12/24/1991, având C.U.I. 242403, 
prin sentinţa civilă pronunţată în ședinţa camerei de con-
siliu din data de 29.03.2016, în dosarul nr. 288/1285/2016, 
afl at pe rolul Tribunalului Specializat Cluj organizează lici-
taţie publică pentru vânzarea următoarelor bunuri:

  bunuri mobile de natura utilajelor, echipamentelor, 
mijloacelor de transport etc. – preţ de strigare 
1.122.384,67 lei + TVA;

  bunuri mobile de natura stocurilor – preţ de strigare 
1.163.931 lei + TVA.

Licitaţia va avea loc în data de 07.03.2018, ora 16.00, 
la sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pi-
tești, nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea ca-
ietului de sarcini și depunerea garanţiei de participare de 
10% din preţul bunului licitat (condiţii obligatorii pentru 
participarea la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de 
organizarea licitaţiei. În caz de neadjudecare, licitaţia pu-
blică se va repeta în aceleași condiţii în data de 14.03.2018, 
ora 16:00.

Informaţii suplimentare la tel. 0751.01.60.40 și pe 
e-mail: sebastian.chindea@solvendi.ro

La cerere se vor putea comunica persoanelor interesa-
te listele ce cuprind bunurile mobile din patrimoniul socie-
tăţii ce fac obiectul valorifi cării.

SOLVENDI S.P.R.L.
Asociat coordonator

Av. Marius Grecu

Muşat & Asociaţii-Restructuring/Insolvency S.P.R.L.
Asociat coordonator

Av. Mihai Popa
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Mirela Susan, medic 
primar dermatovenero-
logie recomandă ca o 
primă vizită la medicul 
care tratează afecţiunile 
pielii să aibă loc în 
jurul vârstei de 20 de 
ani pentru stabilirea 
tipului de ten, pentru că 
de aici pornesc toate 
problemele.

Chiar dacă avem la dispo-
ziţie o sumednie de mijloace 
prin care putem scăpa de ri-
duri, cel mai bine este să le 
prevenim. Important este să 
îmbătrânim frumos, atrage 
atenţia Mirela Susan.

Reporter: Trataţi şi cazuri 
care ţin de dermatologia 
clasică sau acoperiţi doar 
partea de estetică?

Dr. Mirela Susan: Patolo-
gia dermatovenerologică es-
te complexă. Avem cazuri de 
dermatologie clasică, înce-
pând cu boli precum psoria-
zis, vitiligo, afecţiuni micoti-
ce bacteriene, mergând până 
la partea de estetică.

Avem multe cazuri de re-
juvenare, dar sunt mulţi ca-
re vin pur şi simplu cu pro-
bleme ale tenului. Sunt mul-
te cazuri de acnee şi cicatrici 

post acnee. Pentru acestea fa-
cem lasere, peelinguri chimi-
ce pentru cicatrici. Facem de 
asemenea şi chirurgie derma-
tologică, mici excizii.

Ce este terapia vampir?
Este o terapie prin mij-

loace proprii, în sensul că 
foarte multe persoane vor 
să îşi rejuveneze pielea, dar 
nu vor metode artificiale şi 
atunci s-a dezvoltat aceas-
tă metodă în care se recol-
tează sânge propriu. Există 
un gel de separare care se-
pară elementele sângelui bo-
gat în factori de creştere şi 
acea plasmă care este sepa-
rată se ia în seringă şi se in-
jectează în piele.

Se poate injecta pe faţă, gât, 
decolteu, în jurul ochilor, frun-
te, obraji şi pentru cicatrici.

Deci nu are efecte adverse, 
pentru că aceasta este proble-
ma multora care vin la noi, nu 
vor substanţe artifi ciale cum 
ar fi  botox, acid hialuronic. De 
asemenea, această terapie se 
foloseşte şi de cei care au pro-
bleme de cădere a părului.

Este o metodă nouă?
Iniţial a fost folosită la 

sportivi. Se injecta la spor-
tivi, în articulaţii. Simona 
Halep când a venit acum la 
Cluj a recurs la terapia vam-

pir. Este ceva nou şi merge 
foarte bine. S-a spus: dacă 
regenerează atât de bine la 
nivelul articulaţiilor, de ce 
nu s-ar încerca şi la nivelul 
pielii? Este o terapie de re-
generare, rejuvenare, pentru 
a aduce colagen pielii. La noi 
apelează şi femei şi bărbaţi, 
dar normal că ponderea mai 
mare o reprezintă femeile. 
În ultimii ani tot mai mulţi 
bărbaţi vin să îşi facă anu-
mite proceduri. Ridurile şi 
alopecia sunt principalele 
probleme cu care vin, dar şi 
pentru probeleme legate de 
ten: acnee, pete.

Care sunt costurile?
Terapia vampir în princi-

piu este în jur de 1.000 de lei 
şedinţa, un peeling chimic da-
că este mai superfi cial -300 
de lei, dacă este mediu în jur 
de 450 de lei. Terapie laser, 
pe toată faţa- în jur de 450 de 
lei, injectările cu toxină botu-
linică în jur de 1.000 de lei, 
iar acidul hialuronic în jur de 
1.000 de lei.

Cât de importantă este 
prevenţia?

Cred că este important ca 
orice persoană să ajungă 
într-un cabinet de dermatolo-
gie estetică încă de la 20-25 de 
ani să-şi stabilească tipul de 

ten. Este foarte importantă pre-
venţia. Dacă se începe cu tra-
tamente uşoare de stimulare 
de colagen de la această vâr-
stă e altceva decât dacă se în-
cepe la 40 -50 de ani, când ri-
durile sunt mai adânci.

Sunt tinere care cer corec-
tarea ridurilor la 25 de ani?

Da. Trebuie să înţelegem 
că din păcate ridurile nu ţin 
de vârstă. Pentru că asta e ma-
rea problemă, când le propui 
toxină botulinică la 25 de ani. 
Ele spun: de ce să îmi fac 
acum, ce o să îmi fac la 40 de 
ani. Ridurile de expresie nu 
ţin de vârstă. Dacă râzi foar-
te mult poţi să le ai la 25 de 
ani sau dacă eşti o persoană 
care lucrează la calculator şi 
te încrunţi.

De asemenea, multă lu-
me ajunge să facă acnee pen-
tru că îşi încarcă faţa cu cre-
mă, cu fond de ten foarte 
mult. Dacă pui un fond de 
ten încărcat, mai pui şi o cre-
mă foarte hidratantă greşeşti. 
De aceea aş recomanda să 
se vină mai devreme la der-
matolog. Ridurile nu trebu-
ie lăsate să devină foarte 
adânci, pentru că implicit 
tratamentele vor fi  mai cos-
tisitoare, mai greu de reali-
zat. Este mai important să 
previi decât să tratezi. 

Despre terapia vampir: „Este o terapie 
nouă de regenerare, folosită tot mai des ”
Terapia vampir a fost iniţial folosită la sportivi, pentru rejuvenarea articulaţiilor, dar a ajuns să fie folosită şi în estetică. 

Mirela Susan, medic primar dermatovenerolog

O problemă a omului 
modern este consumul 
alimentelor, în special în 
a doua parte a zilei, mai 
ales înainte de culcare.

Chiar dacă pare să nu ne 
afecteze, această situaţie as-
cunde în profunzime proble-
me grave de sănatate şi un 
dezechilibru alimentar, care, 
în timp, pot duce la un ex-
ces ponderal şi o dereglare 
a metabolismului.

Medicii recomandă paci-
enţilor să consume întotdeau-
na la cină mâncăruri uşoare, 
de preferat proteice, cel târ-
ziu la ora 20, pentru ca, îna-
inte de a merge la culcare, 
alimentele să fi e digerate.

În timpul somnului, corpul 
nostru se afl ă în repaus, iar 
procesul de digestie este mult 
încetinit, iar alimentele grele 
pentru stomac creează un dis-
confort. Acesta tulbură calita-
tea somnului şi pune în peri-
col sănătatea organismului.

În general, pentru a nu da 
piept cu insomnia, specialiş-
tii consideră că este impor-
tant să evităm consumul anu-
mitor alimente înainte de a 
ajunge în pat.

Ciocolata neagră este 
o sursă bogată în antioxi-
danţi şi acţionează ca un sti-
mulant, adică vă poate men-
ţine treaz toată noptea. Ti-
rozina este un aminoacid 
prezent în ciocolată, ce îm-
piedică relaxarea creierului 
şi vă împiedică să adormiţi. 
Cafeaua, băuturile tip cola, 
ciocolata şi ceaiurile cu co-
feină stimuleaza creierul şi 
determină apariţia tulbură-
rilor de somn.

Dulciurile cresc nivelul 
undelor cerebrale care provoa-
că coşmarurile, iar un aport 
ridicat de dulciuri înainte de 
somn duce la un somn agitat, 
neodihnitor.

Pastele şi pizza sunt 
bogate în carbohidraţi, iar 
consumarea lor înainte de 
culcare presupune transfor-
marea carbohidraţilor în 
grăsime. De asemenea, in-
gredientele care contribuie 
la prepararea pastelor, brân-
za, uleiul, condimentele, 
carnea tocată, nu sunt uşor 
de digerat şi vă pot provo-
ca insomnie.

Alcoolul determină un 
somn agitat şi întrerupt pe tot 

parcursul nopţii. De aseme-
nea, consumul de alcool îna-
inte de culcare poate duce la 
dependenţă. De aceea, ar tre-
bui evitat.

Brânza este un aliment 
greu, îngreunează digestia şi 
dă un sentiment de nelinişte.

Cerealele. Există anumi-
te cereale care conţin zahăr 
şi care au efecte asemănă-
toare cu cele pe care le au 
dulciurile şi îngheţata. De 
asemenea, cerealele sunt bo-
gate în carbohidraţi şi ajung 
să se transforme în grăsime 
corporală.

Alimentele bogate în gră-
simi duc la o întrerupere a 
ciclurilor de somn.

Alimentele condimen-
tate. Dormitul pe burtă poa-
te fi  inconfortabil după ce 
mâncaţi alimente condimen-
tate, care pot determina apa-
riţia arsurilor stomacale, fapt 
care v-ar putea împiedica să 
aveţi un somn de calitate.

Evitaţi consumul de lichi-
de după ora 20. Este esenţial 
să vă hidrataţi pe tot parcur-
sul zilei, dar la fel de impor-
tant este să reduceţi aportul 
de lichide înainte de culcare.

Alimente şi băuturi 
de evitat înainte de culcare
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

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

APARTAMENTE

¤ P.F. vând în zona str. Moţilor a-
partament cu 3 camere, situat în 
corp compact S+P+E, are beci, ga-
raj, terasă închisă, 93 mp utili, se 
poate folosi pentru locuit sau biro-
uri. Pentru informaţii sunaţi la tel. 
0745-569336. (4.7)

CASE/CABANE

¤ Vând două case + anexe în Tu-
reni, în aceeași curte (se vinde și 
separat), supr. totală 6500 mp, 
curte, livadă, teren arabil, utilităţi, 
apă, gaz, curent, întăbulat, preţ 
negociabil. Inf. suplimentare la 
tel. 0745-182440.
¤ Vând sub preţul pieţei, în loc. 
Sânnicoară, casă de 80 mp, cu 
toate utilităţile, grădină de 
3300 mp, front la DN E576. 
Preţ negociabil. Accept varianta 
schimbului cu ap. cu 2 camere 
în Mărăști + diferenţă la înţele-
gere. Informaţii și relaţii supli-
mentare la tel. 0743-285183 
sau 0754-025684.

TERENURI

¤ Cumpăr TEREN agricol sau pășu-
ne, extravilan, în judeţul Cluj sau 
judeţele limitrofe. Inf. la tel. 
0743-799819. (1.7)

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

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

situat într-o poiană.

Informaţii la tel. 
0753-222 759.

¤ Vând teren pentru construcţii în 
com. Baciu, supr. 5400 mp, front 
24 ml, așezare nordică, în apropie-
re sunt construcţii noi, panoramic. 
Preţ negociabil. Informaţii la tel. 
0745-502319. (4.7)
¤ Vând teren în supr. de 800 mp, 
front 17,78 ml la sosea asfaltată, în 
centrul satului Măcicașu, com. 
Chinteni, cu toate utilitatile. Infor-

maţii suplimentare la tel. 
0734-777772.
¤ Vând teren extravilan, cu utilităţi, 
în apropiere (paralel) de Wonder-
land, suprafaţa 2900 mp, preţ 20 
euro/mp, negociabil. Informaţii su-
plimentare la tel. 0745-182440.
¤ Vând 2 parcele de teren lângă la-
cul din Chinteni, supr. 613 mp, 
front 18 ml la drum judeţean, preţ 
15 euro mp. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0745-251703.
¤ Vând teren în intravilanul Cluju-
lui, supr. 500 mp, la distanţa de 
1,5 km de Iulius Mall, cu utilităţi, a-
pă, curent, cu C.F. în regulă. Inf. su-
plimentare la tel. 0752-397165 
sau 0745-501314.

Vânzare TEREN 
INTRAVILAN în Șelimbăr, 

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

deschidere 27 m 
la str. M. Viteazul.

Utilităţile sunt 
la marginea terenului.

Urbanism pentru 
construcţii de locuinţe.

Preţ 50 euro/mp, 
negociabil.

Tel. 0756-313.015.

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

ÎNCHRIERI

SPAŢII

¤ Persoană fi zică închiriez garaj, 
numai pentru autoturism, pe str. 
Dorobanţilor. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0753-390739. (2.7)

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie 4 camere pe str. 
Scorţarilor, parter, disponibil înce-
pând cu data de 01.02.2018. Infor-

maţii suplimentare la tel. 
0745-127787. (4.7)
¤ Dau în chirie ap. cu 1 camera în 
cart. Mărăști, str. Fabricii nr. 4, et. 
7, utilat mobilat, mașină spălat. 
Rog seriozitate. Exclus agentii imo-
biliare. Informaţii suplimentare la 
tel. 0745-265436.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Bărbat cujean, foarte serios, îmi 
ofer serviciiile de a îngriji oameni 
imobilizate pentru rămânerea în 
spaţiu, fac de mâncare sau mă 
ocup de animale de companie 
(plimbat câine). Ofer seriozitate 
maximă, punctualitate, veţi fi  foar-
te mulţumit. Sunaţi la tel. 
0759-101504. (3.7)
¤ Zugrăvesc, repar spaleţ, trag 
glet, vopsesc în ulei, zugrăvesc în 
lavabil, fac curat în pod, beci, curte, 
ofer multă serioziate și calitate. Aș-
tept oferte serioase la tel. 
0759-101504. (3.7)
¤ Tânără, caut loc de muncă 
part-time, în domeniul contabilita-
te primară, cunoștinţe WINMEN-
TOR. Sunaţi la tel. 0745-430079.
¤ Caut de lucru în domeniul labo-
rator-cofetarie sau la bucătărie, de-
ţin diplomă de califi care în aceste 
domenii. Ofer și rog seriozitate. Aș-
tept oferte la tel. 0757-746700.
¤ Licenţiată în drept 2016, cu ex-
perienţă de lucru în cabinet nota-
rial, caut loc de muncă în dome-
niul juridic ca și consilier juridic, 
jurist. Ofer și cer seriozitate. Tel. 
0758-324971.
¤ SALON TROPICAL își mărește 
echipa! Angajăm hairstylist cu ex-
perienţă. Pentru detalii vă rugăm 
să ne contactaţi la nr. de tel. 
0747-486860.
¤ CAUT cioban serios la oi, cu ex-
perienţă. Cerem și oferim seriozi-
tate. Pentru informaţiile supli-
mentare apelaţi la tel. 
0742431611 sau 0758-356073.
¤ Caut de lucru în domeniul gas-
tronomiei, part-time (în zilele libe-
re), experienţă în domeniu. Cer și 
ofer seriozitate. Rog sunaţi la tel. 
0745-802150.
¤ Caut loc de muncă în domeniul 
gestiune, depozit. Ofer și cer serio-
zitate. Aștept telefoane la 
0755-210287.
¤ Caut de lucru ca ȘOFER, experi-
enţă 18 ani (și pe comunitate), cat. 
B și C, cunoscător al lb. germane și 
engleze. Rog și ofer seriozitate. Su-
naţi la tel. 0752-397165 sau 
0745-501314.

SERVICII

Electrotac
VÂNZĂRI-CONSUMABILE-SERVICE

Case de marcat, 
Cântare electronice, 

cititoare coduri de bare, 
conectare case de marcat-PC

POS-URI

Tel: 0264-421506; 0729-072651; 
0722-357640; 0722-437444

Str Frunzișului, nr. 29, Cluj-Napoca,
Varianta Zorilor-Mănăștur

www.electrotac.ro

¤ Îngrijesc o persoană, contra locu-
inţă în Cluj-Napoca. Seriozitate! Tel. 
0744-919927. (1.7)
¤ Efectuez transport cu autoutilitar 
FORD TRANZIT descoperit, de 3,5 
to, descoperit, mobilă, orice tip de 
marfă și materiale. Oferte pentru 
contracte sau închiriere aștept la 
tel. 0741-100529. (3.7)
¤ Expert contabil autorizat, ţin evi-
denţă contabilă la fi rme mici, mari 
și persoane fi zice. Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la tel. 
0744-501252. (3.7)
¤ Ofer servicii profesionale de Web 
Design, redesign pagini de internet 

si gazduire web hosting, la pretul 
de 399 lei. Contact: 0754 611 868.
¤ Montăm uși și geamuri, autori-
zat Porta Doors. Informaţii la tel. 
0745-993104.

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO-MOTO

¤ CUMPĂR ATV LINHAI 4x4, în sta-
re de funcţionare. Tel. 
0744-919927. (1.7)
¤ Vând bobină de inducţie, mo-
toraș ștergător parbriz, plăcuţă de 
frână, cheder ţeavă parbriz de la 
autoturism” Dacia”. Aștept tele-
foane la 0264-542151. (3.7)
¤ Vând autorizaţie taxi cu mașină 
Toyota Yaris Hibrid. Informaţii și 
relaţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (4.7)
¤ Vând convenabil autoturism 
DACIA 1300 din anul 1981, în 
stare de funcţionare, unei persoa-
ne care dorește mașină nouă prin 
programul Rabla. Rog seriozitate. 
Sunaţi la tel. 0743-330440. (4.7)
¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 diesel, 
an 2008, 7 locuri, culoare gri, 
210.000 km, în stare bună de 
funcţionare. Preţ negociabil. In-
formaţii și relaţii suplimentare la 
telefon 0740-694047.
¤ VÂND Dacia 1410, an 1997, 
pentru programul RABLA, acte în 
regulă, preţ negociabil. Informaţii 
și relaţii suplimentare la telefon 
0740-694047.

UZ CASNIC

¤ Vând set de oale inox cu fund 
gros și cu termostat, ”Silver 
Royal”, noi, compus de 16 piese, 
ambalaj original și set de cuţite 
ceramice. Informaţii suplimentare 
la tel. 0744-479172. (4.7)
¤ Vând două sobe de teracotă, 
culoare maro, una cu plită și ler, 
complete, din cărămidă, demon-
tate de un sobar. Informaţii și re-
laţii suplimentare la tel. 
0752-093646.
¤ Vând vană fi bră de sticlă, albă, 
150x70cm, model cu bateria pe 
perete, stare perfectă de funcţiona-
re, preţ: 450 RON. Informaţii la tel. 
0751-014413.
¤ Vând mașină de cusut marcă 
germană, în stare perfectă de 
funcţionare, preţ 1600 RON, ne-
gociabil. Relaţii la tel. 
0364-882575.

MOBILIER
¤ Vând pătuţ și cărucior pentru copil. 
Pentru informaţii sunaţi la tel. 
0264-589948. (4.7)
¤ Vând scaun rotile de birou, puţin 
folosit. Informaţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (4.7)

DIVERSE

¤ Vând foarte avantajos piani-
na, produsă în Germania, clape 
de fi ldeș. Foarte bună mai ales 
pentru începători. Tel. 
0740-213460. (2.7)
¤ Vând ieftin un frumos colţar de 
bucătărie în stare perfectă. Tel. 
0740-213460. (2.7)
¤ Vând 20 l de ţuică curată de 
prune, 52°, distilată în octombrie 
2017, preţ 35 RON/l. Sunaţi la 
tel. 0744-653097. (2.7)
¤ nat din aramă, statuete, tave 
cu pahare, candele, serviciu de 
ţuică, carafă, scrumieră, cafea, 
etc, preţ negociabil. Inf. la tel.
0264-591965. (3.7)
¤ Vând coleţie de timbre vechi 
cu clasor mare și mic, brichete, 
stilouri noi, pixuri. Tel. 
0759-020427. (3.7)
¤ Vând haină de blană nr. 46-48 
pentru femei, stare foarte bună, 
culoare alb cu bej, foarte puţin 
purtată, preţ 120 RON: Informaţii 
la telefon 0744-653097. (3.7)
¤ Vând urgent armă de tir cu aer 
comprimat ”Slavia CZ 630” de 
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4,5 mm, , pistol ”Rohm” de 9 
mm, cu gaze, pentru autoapărare 
și pistol “Walter CP 88” de 4,5 
mm, cu alice. Inf. la tel. 
0759-020427. (4.7)
¤ Vând materiale pentru croșe-
tat, reviste de modă și pentru cro-
șetat , peţuri negociabile. Pentru 
informaţii sunaţi la tel. 
0735-176040. (4.7)
¤ Vând aparat de făcut kürtös 
kalács, pe curent 220 V, cu 6 role, 
aparatul este nou, marcă străină, 
preţ negociabil. Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la tel. 
0741-100529. (4.7)
¤ Vând cizme de piele bărbătești, 
cu tureac înalt, mărimea 45 și 
ghete de piele, noi, mărimea 42, 
puţin folosite, preţ negociabil. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (4.7)
¤ Vând broaște uși, yală ELZET, 
500 buc șuruburi de lemn, haine, 
încălţămite, și multe alte lucruri. 
Sunaţi la tel. 0773-756130. (4.7)
¤ Vând coniac de 47° și ţuică de 
prune, din stoc, preţ 30 RON, re-
spectiv 25 RON. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (4.7)
¤ Vând. feţe de masă, lucrate 
manual, poentlas, mileuri de toa-
te mărimile, articole decorative, 
preţ negociabil. Inf. suplimentare 
la tel. 0264-591965. (3.7)
¤ Vând borcane de tot felul, dife-
rite dimensiuni. Aștept telefoane 
la 0735-176040. (4.7)
¤ Vând costum de vânătoare, 
nou, cizme, cort de două persoa-
ne, cu sac de dormit și raniţă din 
piele. Tel. 0264-591965. (4.7)
¤ Vând trei covoare de 3 x 2,25, 
culori foarte frumoase, din care 
unul de lână, lucrat manual, și 
carpete cu diferite modele, preţ 
negociabil. Rog telefoane la 
0264-591965. (4.7)
¤ Vând blană de damă și palton 
bărbătesc de piele, nou. Sunaţi la 
telefon 0264-541633. (4.7)

COLECŢIONARI

¤ Vând 2 buc scaune foarte vechi, 
sculptate și tapiţate cu piele. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0741-266069. (3.7)
¤ Clujean colecţionar caut pe ci-
neva care ar avea timbre, picturi, 
poze vechi, scaune foarte vechi. 
Aștept telefoane la 
0752-362823. (3.7)

LICITAŢIE PUBLICĂ

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administraţia Judeţeană a Fi-
nanţelor Publice Cluj, cu sediul în 
Cluj-Napoca, str. P-ţa. Avram Ian-
cu, nr. 19, vinde la prima licitaţie 
publică, în data de 07.03.2018, 
ora 10.00, bunul imobil: Teren 
extravilan, suprafaţă de 400 mp, 
situat în localitatea Someșul Re-
ce, com. Gilău, jud. Cluj, proprie-
tate a debitorului Ghemes Re-
mus, cu domiciliul în Cluj-Napoca, 
str. Anina nr. 4, ap. 1, jud. Cluj. 
Informaţii suplimentare pot fi  ob-
ţinute la sediul A.J.F.P. Cluj, str. 
P-ţa. Avram Iancu, nr. 19, camera 
17, telefon 0264.596854, interior 
301 sau accesând pagina de in-
ternet a ANAF, www.anaf.ro – 
anunţuri vânzare prin licitaţie a 
bunurilor sechestrate.

PIERDERI

¤ S.C. SUPREM FLOWER S.R.L., 
prin administratorul fi rmei, Bilbie 
Ioana Lavinia, declară pierdut Certi-
fi cat constatator de suspendarea a 
activităţii societăţii. Se declară nul.
¤ Pierdut certifi cat constatator, re-
zoluţie și C.U.I. al GAL CHIȘ FLORIN 
PERSONĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, 
identifi cat cu RO 24420605 și înre-
gistrat la registrul comerţului cu 
F12/1456/2014. Se declară nul.
¤ Pierdut certifi cat de membru eli-
berat de OAMMR Cluj, pe numele 
PRODAN SILVIA LUMINIŢA. Îl de 
clar nul.
¤ Subsemnatul CERNEA GINA AN-
CA, pierdut acte P.F.AS., certifi cat 
constatator și act constitutiv, C.U.I. 
33496491, F12/1509/2014. Le 
declar nule.

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

ANUNŢ
Consiliul Local al Comunei Aiton anunţă atribuirea 

cu titlu gratuit a 12 parcele – teren situat in intravilanul lo-
calităţii Rediu, comuna Aiton, în vederea sprijinirii tinerilor 
pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, con-
form Legii nr.15/2003.

Dosarele privind solicitările de atribuire se pot depune 
la Secretariatul Primariei Comunei Aiton în perioada 
26.02.2018 (h 09:00) – 26.03.2018 (h15:00).

Documentele necesare și condiţiile de eligibilitate a so-
licitărilor depuse pot fi  consultate atât la sediul instituţiei, 
cât și pe site-ul primăriei: www.primariaaiton.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Co-
munei Aiton și la nr.tel 0264/310.400.
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ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Tribuna partidelor 
parlamentare
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbește corect!
15:00 Maghiara de pe unu
16:00 Telejurnal
16:05 Maghiara de pe unu
17:00 Telejurnal
17:30 Europa mea
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
19:55 Starea zilei
20:00 Telejurnal
21:00 România 9
21:55 România 9
22:30 Starea naţiei
22:55 Starea zilei
22:59 Starea naţiei

ANTENA 1

13:00 Observator
14:00 Dragoste ca la carte
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Asia Express
23:00 Xtra Night Show

PRO TV

13:00 Știrile Pro Tv
14:00 Lecţii de viaţă
15:00 La Maruţă
17:00 Știrile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 Știrile Pro Tv
20:00 Ferma vedetelor
21:45 Fotbal UCL: Chelsea – 
Barcelona
23:45 Știrile Pro Tv

PRIMA TV

12:00 Teleshopping
13:00 Casa: construcţie și 
design
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Teleshopping
14:45 Benny Hill Show
15:00 Trăsniţi din NATO
16:00 Pasiune Toscană
17:00 Elisa
18:00 Focus 18
19:30 Mama mea gătește 
mai bine
20:30 Dragoste de frate
22:30 Trăsniţi din NATO
23:15 Focus din inima 
României
23:45 Focus Magazin

KANAL D

12:00 Știrile Kanal D
13:00 Te vreau lângă mine
15:00 Teo Show
16:30 Bravo, ai stil! All Stars
18:45 Știrile Kanal D
19:45 Exatlon
23:15 WOWBiz

LOOK TV

12:00 Teleshopping
13:00 Tonik Show
14:00 Fotbal Liga 1 Betano: 
FC CFR Cluj – AFC Astra 
Giurgiu
16:00 Teleshopping
16:30 Big Boletus
17:30 Știri
18:00 Casa Poporului
19:30 Știri
20:00 Săptămâna agricolă
21:30 Liga Magazin
22:30 Știri
23:00 Faci pariu?

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

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

0720 543 737; 0726 777 319

0729–15.86.00

www.batrom.ro

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

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

ANGAJEAZĂ

Firma de curatenie One Way
isi mareste echipa!!

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

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

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

ceea ce trebuie sa faci.

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

realizarile dumneavoastra.

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

Keep your image clean!
SecondTex angajează

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

ANUNŢ AVIZ DE MEDIU

S.C. LUXOR RESIDENCE S.R.L., în calitate de 
titular, anunţă publicul interesat asupra declanșării etapei 
de încadrare, conform cu Hotărârea de Guvern nr. 1076/2004, 
în vederea obţinerii avizului de mediu pentru planul 
„Elaborare PUD şi construire imobile locuinţe colective 
P+2E+E retras „, propus a fi  amplasat în comuna Florești, 
sat Florești, strada Florilor, f.n., judeţul Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, 
nr. 99 și la sediul titularului/proiectantului începând cu 
data de 20.02.2018, între orele 9:00-14:00.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până în data de 09.03.2018, la Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bloc 9 
B, cod 400609, fax 0264-412.914, e-mail: offi ce@apmcj.
anpm.ro , după următorul program: luni-joi între orele 
09-00 -14:00, vineri între orele 9:00 – 12:00.

INSTITUTUL REGIONAL DE GASTROENTEROLOGIE 
HEPATOLOGIE ,,PROF. DR. O. FODOR“ CLUJ NAPOCA

Scoate la
CONCURS

următoarele posturi:
În conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869 

din 9 iulie 2015
•  0,5 post temporar vacant de medic, grad primar, 

specialitatea gastroenterologie pe perioadă 
determinată de la 08.03.2018-07.03.2019 la Secţia 
Clinică Gastroenterologie II

Condiţii de participare la concurs:
-  deţine gradul de medic primar în specialitatea postului 

și are drept de liberă practică
-  nu a fost sancţionat de către Colegiul Medicilor și de 

către unităţile sanitare la care a activat
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

a) cererea în care se menţionează postul pentru care 
dorește să concureze;

b) copia de pe diploma de medic și adeverinţă/certifi cat 
de confi rmare în gradul profesional;

c) copie a certifi catului de membru al organizaţiei 
profesionale cu viza pe anul în curs;

d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost 
aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. 
(1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv 
la art. 618 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modifi cările și 
completările ulterioare, ori la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) 
din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor 
de biochimist, biolog și chimist, înfi inţarea, organizarea și 
funcţionarea Ordinului Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor 
în sistemul sanitar din România;

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut 
în anexa nr. 3 la ordin;

f) cazierul judiciar;
g) certifi cat medical din care să rezulte că este apt din 

punct de vedere fi zic și neuropsihic pentru exercitarea 
activităţii pentru postul pentru care candidează;

h) chitanţa de plată a taxei de concurs.
i) copia actului de identitate în valabilitate
Candidaţii vor depune dosarele de înscriere la conurs la 

sediul instituţiei, str. Constanţa nr. 5, Cluj-Napoca, la Serviciul 
R.U.N.O.S.

Tematica pentru concurs este publicată la sediul instituţiei, str. 
Constanţa nr. 5, Cluj-Napoca și pe site-ul instituţiei www.irgh.ro.

Înscrierile la concurs se fac în termen de 10 zile calendaristice 
de la apariţia acestui anunţ, iar concursul se organizează în 
maximum 30 de zile lucrătoare de la publicare, dar nu mai 
devreme de 6 zile lucrătoare de la încheierea înscrierilor.

Taxa de concurs este stabilită la valoarea de 150 lei 
pentru fi ecare participant.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituției, 
str. Constanța, nr. 5, tel. 0264/334913.

 
INSTITUTUL REGIONAL DE GASTROENTEROLOGIE HEPATOLOGIE ,,PROF. DR. O. FODOR” CLUJ NAPOCA 

ANUNŢ PLAN URBANISTIC

PROFIMAT CONSTRUCT S.R.L. și POPESCU 
CLAUDIA-MARIA anunţă iniţierea Planului Urbanistic de 
Detaliu pentru CONSTRUIRE 5 LOCUINŢE CU REGIM MIC DE 
ÎNĂLŢIME P+1E+M, ÎMPREJMUIRE ŞI AMENAJĂRI EXTERIOARE, 
EXTINDERE DE REŢELE, RACORDURI ŞI BRANŞAMENTE LA 
UTILITĂŢI, amplasat în com. Florești, sat Florești, f.n., C.F. 
73760, zona Șesul de Sus.

Consultarea propunerii se poate face la Primăria Florești, 
Direcţia Tehnică, Biroul Urbanism.

ANUNŢ DE ANGAJARE

C. N. POSTA ROMANA S. A . – OFICIUL JUDETEAN 
DE POSTA CLUJ

organizează la sediul din Cluj-Napoca, str. Regele 
Ferdinand nr. 33 , în data de 23.02.2018, ora 10.00, 
concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a 
următoarelor posturi:

• analist programator în municipiul Cluj-Napoca
• factori poştali distribuitori în municipiul Cluj-Napoca
•  casier, numarator si ofi cianţi urbani în municipiul 

Cluj-Napoca
•  agent poştal în localitatile Iuriu de Câmpie, Cuzdrioara 

si Morlaca
• instalator în municipiul Cluj-Napoca
Documente necesare pentru inscriere: cerere de înscriere, 

curriculum vitae, actul de identitate și diploma de absolvire 
a învăţământului obligatoriu (original și copie).

Persoanele interesate vor depune actele solicitate la 
sediul Ofi ciului Judeţean de Poştă Cluj, str. Regele Ferdinand 
nr. 33, pana la data de 22.02.2018, ora 12.

Contact: telefon: 0264/534516 (interior 122) sau 
0264/433457
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Aur pentru atleţii U 
la Campionatul 
Balcanic
„Atakoy Arena” din Istanbul, 
Turcia, a găzduit sâmbătă, ediţia 
a 23-a a Campionatelor Balcanice 
indoor rezervate seniorilor. 
Delegaţia României, formată din 
30 atleţi, s-a întors acasă cu un 
total de 15 medalii, dintre care 5 
de aur, 5 de argint și 5 de bronz. 
Atleţii români și-au adjudecat pri-
ma poziţie în ierarhia celor 17 ţări 
participante, fi ind urmaţi de ţara 
gazdă, Turcia (10, 3-5-2) și de 
Bulgaria (10, 3-3-4). Mai mult, 
România s-a păstrat pe prima 
treaptă a podiumului atât la mas-
culin, cât și la feminin.
De la Universitatea Cluj au par-
ticipat la tradiţionala competi-
ţie de sală patru sportivi, toţi 
punând umărul la obţinerea a 
trei medalii de aur. Cu timpul 
de 47,28, Robert Parge a termi-
nat pe prima treaptă a podiu-
mului la proba de 400m. 
Ștafeta masculină de 4×400 m, 
cu atleţii universitari Zeno 
Moraru și Robert Parge, a cuce-
rit aurul, iar cu timpul de 
3:12,46 s-a stabilit un nou re-
cord naţional la U23. Și ștafeta 
feminină de 4×400 s-a clasat 
pe primul loc (3:47,89), cu uni-
versitarele Camelia Gal și 
Sanda Belgyan în componenţă.

Parpală: „Băieţii 
s-au bătut pentru 
fiecare punct”
Echipa de volei masculin U Cluj 
a disputat meciul etapei a XXI-a 
a Diviziei A1, penultima din Faza I 
a campionatului, în deplasare la 
CS Dinamo București. Partida s-a 
încheiat cu scorul de 3:1 în favoa-
rea gazdelor.
După un prim set câștigat clar 
de „alb-roșii” (25-13), elevii lui 
Răzvan Parpală și Romeo Lotei 
și-au revenit în setul doi, pe ca-
re și l-au adjudecat după o ma-
re luptă, cu scorul de 30 la 28. 
Setul trei a fost luat de gazde 
cu 25 la 10, iar setul patru a 
fost, din nou, foarte disputat, 
clujenii pierzând cu 26 la 28.
„A fost un meci greu în care băie-
ţii au jucat foarte bine dar, din pă-
cate, am luat doar un singur set.” 
Următorul meci pentru „alb-ne-
grii” va fi  sâmbătă, 24 februarie, 
de la ora 12:00, pe teren propriu, 
în compania celor de la CS Știinţa 
Explorări Baia Mare.

Handbalistele 
au cedat în Cupa 
României
La fi nalul săptămânii trecute, 
17-18 februarie, a avut loc faza 
optimilor de fi nală ale Cupei 
României la handbal feminin, 
iar adversara Universităţii Cluj a 
fost CSM Bistriţa. Cele două 
echipe s-au întâlnit în Sala 
Polivalentă din Bistriţa sâmbă-
tă, 17 februarie, iar bistriţence-
le au câștigat partida cu scorul 
33-27 (21-12) și s-au califi cat în 
sferturile de fi nală.
Astfel, „studentele” s-au oprit în 
optimi în Cupa României și își 
vor continua parcursul în Liga 
Florilor duminică, 25 februarie, 
contra formaţiei SCM Craiova. 
Au mai rămas de disputat două 
partide pentru ca faza optimilor 
să se încheie. Ieri s-au întâlnit HC 
Zalău și CSM Slatina, iar miercuri, 
21 februarie, Rapid USL București 
cu HCM Râmnicu Vâlcea.

Pe scurt

Iuliu Mureşan a declarat 
că a fost fanul lui 
Dinamo în derby-ul cu 
FCSB, scor 2-2, şi exclu-
de transferul lui 
Arlauskis la FCSB.

Despre derby-ul Dinamo 
– FCSB: „Am fost dinamo-
vist dumincă seară. Păcat, 
puteau câştiga. A făcut 
schimbări ofensive Miriuţă, 
deşi fusese avertizat de me-
ciul precedent, cu Chiajna. 
Doream să nu depindă lo-
cul nostru de ultima etapă. 
M-aş bucura să se califice 
FCSB cu Lazio. Ţin cu ei pe 
plan internaţional”.

Despre lupta la titlu: 
„Avem împerecherea din 
play-off. Jucăm în prima eta-
pă cu locul 6, apoi în etapa 
secundă vom juca cel mai 
probabil cu FCSB. Va fi greu. 
Nu suntem câştigătorii titlu-
lui. Trebuie să muncim în 

toate cele 10 meciuri. Toate 
echipele sunt bune, joacă 
un fotbal consistent. Vor fi 
meciuri frumoase. Avem va-
loare, echipa joacă bine. Sper 
să se confirme statistica con-
form căreia cine intră prima 
în play-off câştigă”, a decla-
rat Iuliu Mureşan la TV Digi 
Sport.

Despre ultima zi de tran-
sferuri: „Lotul nostru este 
clar. Nu mai vine nimeni as-
tăzi. Din păcate putem să 
aliniem doar 22 de jucători. 
Nici nu va pleca vreun ju-
cător. E exclus ca Arlauskis 
să plece. Facem ca Steaua 
acum, să apăr eu?!” Nume-
le lui Giedrius Arlauskis a 
fost vehiculat de Gigi Becali 
după plecarea lui Niţă la 
Sparta Praga. Patronul celor 
de la FCSB susţinea că tran-
sferul ar fi fost dorinţa 
lituanianului.

Liderul CFR Cluj către 
FCSB: „Facem ca Steaua 
acum, să apăr eu?!”

U-Banca Transilvania va 
susţine un joc de pregă-
tire cu prim divizionara 
maghiară Szedeák 
Szeged, profitând de 
fereastra de calificare 
pentru World Cup 2019.

Echipa maghiară, pregăti-
tă de Andjelko Mandic, ocu-
pă locul 10 în prima ligă a Un-
gariei, cu un record de 8 vic-
torii şi 12 înfrângeri. Pe lângă 
tehnicianul ex-iugoslav, fanii 

echipei noastre vor avea ocazia 
să îi revadă şi pe Nenad Sulo-
vic, fost component al CS Oto-
peni şi Dinamo Bucureşti, pe 
Marko Boltic (SCM U Craiova) 
sau pe Andrija Ciric (BC Mureş 
Târgu Mureş).

Din echipa noastră vor 
lipsi jucătorii selecţionaţi la 
acţiunile echipelor naţiona-
le, respectiv Rolland Torok, 
Kuti Nandor, Giordan Wat-
son (toţi trei la echipa naţi-

onală a României), Zeljko 
Sakic (Croaţia) şi Miha La-
pornik (Slovenia). Meciul 
U-Banca Transilvania – Sze-
deak Szeged va avea loc vi-
neri, 23 februarie, cu înce-
pere de la ora 18.30, în Sa-
la Sporturilor „Horia Demi-
an”, intrarea spectatorilor 
fiind liberă.

Sâmbătă, 24 februarie, echi-
pa maghiară va susţine un joc 
amical la Oradea, cu CSM CSU.

Potaissa Turda a pierdut 
partida retur cu belgienii 
de la HC Vise BM, dar 
s-a califi cat în sferturile 
de fi nală ale Cupei 
Challenge. 

După 44-24 în manşa tur, pe 
teren propriu, ardelenii au ce-
dat cu 29-24 în deplasare, în 
manşa a doua. Cu scorul de 
68-53, Potaissa a avansat în tu-
rul următor, fi ind şi singura re-
prezentantă a handbalului mas-

culin care continuă în cupele 
europene, scrie prosport.ro. Po-
taissa Turda a pierdut partida 
retur cu belgienii de la HC Vise 
BM, dar s-a califi cat în sferturi-
le de fi nală ale Cupei Challen-
ge. După 44-24 în manşa tur, pe 
teren propriu, ardelenii au ce-
dat cu 29-24 în deplasare, în 
manşa a doua. Cu scorul gene-
ral de 68-53, Potaissa a avansat 
în turul următor, fi ind şi singu-
ra reprezentantă a handbalului 

masculin care continuă în cu-
pele europene. Roland Thalmai-
er a fost principalul marcator al 
echipei, cu 4 goluri.

Potaissa Turda îşi va afl a 
marţi viitorul adversar. S-au mai 
califi cat în sferturi echipele AEK 
Atena (Grecia), IBV Vestmann-
aeyjar (Islanda), HC Berchem 
(Luxemburg), Fyllingen (Nor-
vegia), AM Madeira Andebol 
SAD (Portugalia), Dynamo Vic-
tor şi SKIF Krasnodar.

U-BT, amical cu Szedeák Szeged

Potaissa Turda, în sferturile 
de finală ale Challenge Cup

Vlad Predescu, unul 
dintre doctorii care 
a tratat-o pe Simona, 
a dezvăluit că accidenta-
rea suferită de constăn-
ţeancă la Australian 
Open, care a recidivat 
la Doha, o poate scoate 
din circuit până după 
turneul de la Indian 
Wells (5-18 martie).

Planul Simonei a fost să re-
nunţe la turneul de la Doha 
înainte ca accidentarea să se 
agraveze şi să o ţină departe 
de teren o perioadă mai înde-
lungată, iar mişcarea a venit 
ca o măsură de siguranţă în 
vederea turneelor de la Indian 
Wells şi Miami, ultimele im-
portante înaintea începerii se-
zonului de zgură. Din punctul 
de vedere al lui Vlad Predes-
cu, medic specialist în ortope-
die, calculele ar putea fi , însă, 
date peste cap: „Când vorbim 
de un om normal, care nu fa-
ce sport de performanţă, du-
rerile în astfel de situaţii sunt 
destul de mici. Dar la sporti-
vii de performanţă, cum e şi 
cazul Simonei, lucrurile se 
schimbă radical. La proble-
ma medicală pe care o are Si-
mona se recomandă repaus 
timp de o lună, proceduri de 
fi zioterapie şi administrarea 
de antiinfl amatorii. Dacă se 
constată, în timp, din nou, o 

recidivă, atunci perioada de 
repaos poate ajunge până la 
şase săptămâni. Dacă recidi-
vele sunt foarte dese, atunci 
se poate recurge şi la inter-
venţia cirurgicală. Asta doar 
în cazuri excepţionale”, 
a declarat Predescu, pentru 
Adevărul. Parcursul Simonei 
Halep la Doha s-a încheiat 

brusc după ce eleva lui An-
drei Pavel a anunţat că se 
retrage de la turneul din Qa-
tar din cauza durerilor in-
suportabile de la piciorul 
drept. Şicanată în timpul 
sfertului de finală câştigat 
contra lui CiCi Bellis, 6-0, 
6-4, constănţeanca a anun-
ţat la o oră de la încheierea 

partidei că se retrage de la 
competiţia cu premii totale 
în valoare de 3,1 milioane 
de dolari. „Azi a fost mult 
mai rău decât ieri şi din a-
ceastă cauză am luat deci-
zia să mă retrag. Nu e sim-
plu, dar am vorbit cu doc-
torul meu şi mi-a spus că 
nu am suficient timp să mă 

refac. Am stat în repaos doar 
câteva zile şi îmi trebuie 
mult mai mult. RMN-ul ara-
tă că am lichid şi tendinită 
la al patrulea deget. Trebu-
ie să am grijă şi trebuie să 
mă gândesc prima dată la 
sănătatea mea”, a fost de-
c laraţ ia  Simonei ,  la 
cald,pentru Digisport.

Anunţ îngrijorător pentru Halep: 
Se poate ajunge la chirurgie
Simona Halep (26 de ani) se pregăteşte să revină pe primul loc în ierarhia mondială, dar 
veştile privind starea ei de sănătate nu sunt cele mai bune.

Simona Halep are lichid şi tendinită la al patrulea deget

În termeni populari, Halep a suferit o infl amaţie la degetul pa-
tru al piciorului drept.
1. La Melbourne, în primul tur, Halep a suferit o accidentare la 
glezna stângă în meciul cu australianca Destanee Aiava. Din 
cauza suprafeţei dure, Simona nu a putut patina ca pe zgură. 
Așa a apărut entorsa din runda inaugurală. Jucătoarea în vâr-
stă de 26 de ani și-a mascat durerea pe tot parcursul turneu-
lui-maraton, dar efectele entorsei de grad I s-au simţit treptat.
2. Entorsa de la glezna stângă a obligat-o în următoarele 
zile să-și transfere toată greutatea corpului pe piciorul 
drept, punând astfel presiune pe talpa dreaptă. Decizia 
luată i-a modificat și aterizarea la serviciu.
3. Simona a decis să nu participe la meciul de Fed Cup cu selecţi-
onata Canadei după ce medicul Ștefan Irimia, specialistul care a 
consultat-o pe constănţeancă i-a recomandat să ia o pauză. "Pot 
spune că nu e foarte grav, dar dacă joacă acum, se poate agra-
va", spunea Irimia pe 7 februarie.
Potrivit unor surse ProSport, RMN-ul "tradus" de medicul Ștefan 
Irimia indica lichid și tendinită la al patrulea deget.
4. Halep și-a încurajat colegele la Cluj-Napoca din tribune și a 
decis să nu joace pentru a grăbi refacerea. Timpul însă s-a 
dovedit a fi  insufi cient, Simona a pus presiune la Doha pe pi-
ciorul drept pentru a-și menaja glezna stângă, dar durerile 
cauzate de infl amaţia de la degetul patru au forţat-o să 
abandoneze. Halep a suferit o infl amaţie a fl asciei plantare 
care acoperă degetul respectiv.
Flascia plantară este o formaţiune anatomică conjunctivă 
care acoperă ca o cămășuţă oasele labei piciorului. Această 
fl ascie are un rol nu numai mecanic, ci și un rol senzitiv și 
de nutriţie a formaţiunii anatomice respective.

De la Merlbourne la Doha
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