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POLITICĂ
Cu stângu-n dreptu’ 
pe „Autostrada Melcului”
Autostrada Transilvania, care face legătura 
dintre Bucureşti şi Vama spre Ungaria prin 
Borş, înaintează în ritm de melc.  Pagina 4

SĂNĂTATE
Raed Arafat despre 
ţigările electronice: 
„Aparate ale morţii”
Secretarul de stat Raed Arafat avertizea-
ză că revine ofensiva mediatică a comer-
cianţilor de tutun.  Pagina 3

CULTURĂ
Sărbătoare la Teatrul „Puck”
Astăzi este Ziua Teatrului pentru Copii 
şi Tineret, iar mâine este Ziua Mondia-
lă a Teatrelor de Păpuşi.  Pagina 7

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

Floreştenii care locuiesc pe străzile Narciselor şi Crizantemelor nu mai au nicio speranţă 
că Primăria celei mai populate comune din țară va găsi soluţii la problemele lor. Pagina 5

ACTUALITATE

Viteze de raliu pe Autostrada Turda-Gilău. 
Amenzi uriaşe pentru şoferi

ADMINISTRAŢIE

Consiliul Judeţean Cluj asfaltează 
cu comunicate drumurile judeţene

În ultima săptămână, 39 de 
conducători auto care circulau 
cu viteză excesivă pe autostrăzi 
au fost depistaţi de poliţiştii 
Brigăzii Autostrăzi şi Misiuni 
Speciale a Poliţiei Române. Pe 
tronsonul Turda-Gilău al Auto-
străzii A3 au fost depistaţi pa-
tru conducători auto, cu vârste 
cuprinse între 27 şi 47 de ani, 
care au depăşit limita legală de 
viteză, circulând cu viteze cu-
prinse între 186 şi 206 km/h.

Tot pe Turda-Gilău apara-
tul radar TruCam a mai înre-
gistrat o viteză de 192 km/h, 
abatere comisă de un bărbat 
de 36 de ani.

Un alt tânăr de 33 de ani a 
fost depistat circulând cu vite-
za de 182 km/h. Viteza maxi-
mă a zilei de sâmbătă a fost în-
registrată pe Autostrada A3 Tur-
da-Gilău când un cetăţean ma-

ghiar, de 43 de ani, circula cu 
viteza de 211 km/h.

Duminică, pe Autostrada A3 
Turda-Gilău au fost depistaţi 
trei conducători auto, cu vâr-
ste cuprinse între 27 şi 41 de 
ani, circulând cu viteze între 
186 şi 212 km/h.

Toţi şoferii au fost sancţio-
naţi cu amenzi între 1.305 şi 
2.900 de lei. De asemenea, ca 
măsură complementară, le-au 
fost reţinute permisele de con-
ducere, pentru 90 de zile.

„Poliţia Română reaminteşte că 
depăşirea limitelor legale de vite-
ză şi viteza neadaptată la condi-
ţiile de trafi c reprezintă unele din 
principalele cauze ale accidente-
lor rutiere grave. Conform OUG 
nr. 195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice, viteza maximă 
admisă pe autostradă este de 130 
km/h”, transmit poliţiştii.

În urmă cu doi ani, dintr-un 
comunicat al Consiliului Jude-
ţean Cluj afl am că au început 
lucrări de reparaţii pe drumul 
Podeni – Moldoveneşti şi că 
toate aceste lucrări fac parte 
dintr-un proiect “mai amplu 
care vizează lucrări de întreţi-
nere curentă şi periodică pe 
întreg drumul judeţean DJ 
103G limită cu judeţul Alba – 
Podeni – Moldoveneşti – Che-
ia – Cheile Turzii – Sănduleşti 
– Tureni – Ceanu Mic – Aiton 
– Gheorgheni”. Şi tot aşa pâ-
nă în august 2017, când afl ăm 
că: “Un alt ajutor oferit comu-
nităţii din Modoveneşti vine 
din partea Consiliului Jude-
ţean care va asfalta drumul ju-
deţean care trece prin satul Po-
deni şi Moldoveneşti, iar din 
bugetul local se va realiza as-
faltarea între satele Bădeni şi 

Stejeriş, ceea ce ar facilita tre-
cerea dintr-un sat în altul”.

Potrivit CJ Cluj, “pe lângă re-
profi larea drumului cu cilindra-
re cu adaos de piatră spartă, lu-
crările de întreţinere mai prevăd 
cosiri de vegetaţie, tăieri de lăs-
tăriş, tăieri acostamente sau re-
alizarea de şanţuri, şi vizează un 
tronson de drum în lungime to-
tală de 12,4 kilometri.” Aşa că, 
nici doi ani mai târziu, drumul 
care face legătura între localită-
ţile Moldoveneşti şi Podeni ara-
tă dezastruos, iar cei care-l stră-
bat spun că primarul comunei 
Moldoveneşti, Ioan Mărginean, 
nu manifestă nici o intenţie pen-
tru a-l aduce într-o stare ”circu-
labilă”, chiar dacă au mai sesi-
zat acest lucru, scrie ziardecluj.
ro. Primarul nu face nimic din 
cauza faptului că acest drum es-
te în proprietatea CJ Cluj.
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Tânărul care și-a aruncat bunica de la etajul 10, internat la psihiatrie
Tânărul de 23 de ani este urmărit penal pentru omor și a fost internat la Psihiatrie pentru a se stabili dacă avea 
sau nu discernământ în momentul comiterii faptei. Pagina 3

Chirurg-Robot pentru tratarea 
pacienţilor cu tumori hepatice

Un robot proiectat special pentru tra-
tamentul onco-chirurgical al pacienţilor 
care suferă de cancer hepatic va fi  reali-
zat de o echipă multidisciplinară de la 
două universităţi clujene, UTCN şi UMF.

Coordonatorul proiectului, Doina Pîs-
lă, profesor universitar la Universitatea 
Tehnică Cluj-Napoca (UTCN),  a decla-
rat luni, în cadrul evenimentului de lan-
sare a proiectului, că acest aparat mo-
dern este conceput cu scopul de a îmbu-

nătăţi calitatea vieţii pacienţilor şi de a 
acorda un sprijin important echipei de 
medici în timpul tratamentului.

Din partea UMF Cluj, la eveniment 
a fost prezent chirurgul Nadim Al 
Hajjar, care face parte şi din echipa de 
specialişti a Institutului Regional de 
Gastroenterologie şi Hepatologie „Oc-
tavian Fodor”. El a precizat că ideea re-
alizării acestui robot a apărut şi din ne-
voia de a găsi o soluţie la o problemă 

existentă în România, unde posibilita-
tea realizării operaţiilor de transplant 
hepatic este mai redusă, din cauza fap-
tului că numărul de donatori este mai 
mic decât cel al pacienţilor.

Medicul a precizat că robotul va fi 
folosit în tratamentul tumorilor nere-
zecabile, adică a celor care nu pot fi 
îndepărtate chirurgical, dar pot fi opri-
te din evoluţie prin diferite metode mi-
nim invazive. Pe larg în pagina 2

Telenovela „Ce nu avem în Florești” continuă: 
drumuri care nu există, canalizare și iluminat lipsă
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La volan cu permis fals 
şi într-o maşină 
neînmatriculată

Polițiștii din Turda au depistat un bărbat ca-
re conducea un autoturism neînmatriculat 
și fără a deține permis de conducere. La da-
ta de 17 martie, în jurul orei 17:45, poliţiști 
din cadrul Poliţiei municipiului Turda au de-
pistat un bărbat, de 38 de ani, din munici-
piul Câmpia Turzii, în timp ce conducea un 
autoturism pe strada Ștefan cel Mare, din 
municipiul Turda.  În urma verifi cărilor efec-
tuate, polițiștii au constatat că acest autotu-
rism nu are drept de circulație în România. 
De asemenea, în urma verifi cărilor, s-a sta-
bilit că bărbatul nu deține permis de condu-
cere pentru niciun tip de vehicule, iar per-

misul prezentat ar fi  fals. “În cauză se efec-
tuează cercetări sub aspectul săvârșirii in-
fracţiunilor de  punerea în circulaţie sau 
conducerea unui vehicul neînmatriculat, 
conducerea pe drumurile publice a unui au-
tovehicul fără a poseda permis de conduce-
re, fals material în înscrisuri ofi ciale și uz de 
fals”, transmite IPJ Cluj.

Şoferiţă beată, 
prinsă în trafic
Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Cluj-
Napoca au depistat o femeie de 39 de ani 
conducând un autovehicul sub infl uența bă-
uturilor alcoolice. Potrivit unui comunicat de 
presă al IPJ Cluj, la data de 17 martie, în ju-
rul orei 1:45, poliţiști din cadrul Poliţiei mu-
nicipiului Cluj-Napoca - Biroul Rutier au de-
pistat o femeie de 39 ani, domiciliată în mu-
nicipiul Cluj-Napoca în timp ce conducea un 
autoturism pe strada Constantin Daicoviciu, 
fi ind sub infl uența băuturilor alcoolice, a-
vând o concentrație de 0,70 mg/l alcool pur 
în aerul expirat. Femeia a fost condusă la o 
unitate medicală unde i-au fost recoltate 
mostre biologice în vederea stabilirii alcoole-
miei, fi ind cercetată de către polițiști sub as-
pectul săvârșirii infracţiunii de „conducerea 
pe drumurile publice a unui vehicul pentru 
care legea prevede obligativitatea deținerii 
permisului de conducere de către o persoa-
nă care, la momentul prelevării mostrelor bi-
ologie, are o îmbibație alcoolică de peste 
0,80 g/l alcool pur în sânge”.

Tineri teribilişti, 
prinşi băuţi la volan
Polițiștii rutieri au depistat un tânăr de 23 
de ani din Târgu-Mureș, în timp ce conducea 
în Cluj-Napoca un autoturism deși se afl a 
sub infl uența băuturilor alcoolice. “La data 
de 17 martie, în jurul orei 03:23, poliţiști 
din cadrul Poliţiei municipiului Cluj-Napoca 
au depistat un tânăr de 23 de ani din muni-
cipiul Târgu-Mureș, județul Mureș în timp ce 
conducea pe strada Constantin Daicoviciu 
un autoturism deși se afl a sub infl uența bă-
uturilor alcoolice.  Testarea cu aparatul eti-
lotest a relevat faptul că acesta avea o 
concentrație de peste 0,45 mg/l alcool pur 
în aerul expirat. Tânărul a fost condus la o 
unitate medicală unde i-au fost prelevate 
mostre biologice în vederea stabilirii alcoo-
lemiei”, transmite IPJ Cluj. Și polițiștii rutieri 
din Dej au depistat un tânăr de 19 ani con-
ducând fără permis de conducere în timp ce 
era sub infl uența băuturilor alcoolice. “La 
data de 18 martie, în jurul orei 01.50, poli-
ţiști din cadrul Poliţiei  municipiului Dej au 
depistat un tânăr de 19 ani din comuna 
Petru Rareș, județul Bistrița-Năsăud, în timp 
ce conducea un autoturism pe strada Mircea 
cel Bătrân fără a poseda permis de conduce-
re. Totodată în urma testării cu aparatul eti-
lotest a reieșit faptul că acesta conducea sub 
infl uența băuturilor alcoolice, având o 
concentrație de peste 0,15 mg/l alcool pur 
în aerul expirat”, spun poliţiștii. Ambii tineri 
s-au ales cu dosare penale.

Pe scurt

Coordonatorul proiectului, 
Doina Pîslă, profesor uni-
versitar la Universitatea 
Tehnică Cluj-Napoca 
(UTCN), a declarat luni, 
în cadrul evenimentului 
de lansare a proiectului, 
că acest aparat modern 
este conceput cu scopul 
de a îmbunătăţi calitatea 
vieţii pacienţilor şi de a 
acorda un sprijin impor-
tant echipei de medici 
în timpul tratamentului.

„Scopul proiectului este 
identifi carea unei soluţii ino-
vative asistată robotic pentru 
tratamentul onco-chirurgical 
efi cient al pacienţilor cu tu-
mori hepatice, pe baza unui 
diagnostic integrat imagis-
tic-molecular. Ca şi produs fi -
nal, ne propunem realizarea 
unui robot care va efectua un 
tratament intraoperator al can-
cerului hepatic pe baza unui 
diagnostic imagistic-molecular 
pus de specialişti. Metodele 
adecvate chirurgical vor fi  
transmise robotului, iar aces-
ta va fi  controlat de un medic 
şi va realiza tratamentul. Pro-
iectul va contribui, printre al-
tele, la creşterea ratei de su-
pravieţuire şi a calităţii vieţii 
pentru pacienţii cu cancer he-
patic”, a explicat Doina Pîslă.

Din partea UMF Cluj, la 
eveniment a fost prezent chi-
rurgul Nadim Al Hajjar, care 
face parte şi din echipa de 
specialişti a Institutului Regi-
onal de Gastroenterologie şi 
Hepatologie „Octavian Fodor”. 
Acesta a precizat că ideea re-
alizării acestui robot a apărut 
şi din nevoia de a găsi o so-

luţie la o problemă existentă 
în România, unde posibilita-
tea realizării operaţiilor de 
transplant hepatic este mai re-
dusă, din cauza faptului că 
numărul de donatori este mai 
mic decât cel al pacienţilor.

Medicul a precizat că ro-
botul va fi  folosit în tratamen-
tul tumorilor nerezecabile, adi-
că a celor care nu pot fi  înde-
părtate chirurgical, dar pot fi  

oprite din evoluţie prin dife-
rite metode minim invazive.

„Va fi  realizat un robot, iar 
procedurile intraoperatorii vor 
fi  asistate laparoscopic. Fica-
tul nu este un organ static, se 
modifi că după mişcările res-
piratorii ale pacientului, ast-
fel că robotul va avea o sar-
cină foarte grea, şi anume să 
se adapteze la aceste mişcări, 
astfel încât să poată introdu-

ce ţintit medicamentaţia sau 
seminţele radioactive în inte-
riorul tumorii. Dorim să inte-
grăm şi o imagistică perfor-
mantă, care să ne ofere ima-
gini foarte clare în cadrul in-
tervenţiei”, a explicat Al Hajjar.

Proiectul are o valoare de 
peste 5,2 milioane de lei, acor-
dată de Guvernul României, 
iar durata de implementare 
va fi  de 34 de luni.

Robot pentru tratarea 
pacienţilor cu tumori hepatice
Un robot proiectat special pentru tratamentul onco-chirurgical 
al pacienţilor care suferă de cancer hepatic va fi realizat de o echipă 
multidisciplinară de la două universităţi clujene, UTCN şi UMF.

Robotul va fi  folosit în tratamentul tumorilor nerezecabile, adică a celor care nu pot fi  îndepărtate chirurgical

NADIM AL HAJJAR | chirurg
 „Ficatul nu este un organ static, 
se modifică după mişcările 
respiratorii ale pacientului, astfel 
că robotul va avea o sarcină foarte 
grea, şi anume să se adapteze la 
aceste mişcări, astfel încât să poată 
introduce ţintit medicamentaţia sau 
seminţele radioactive în interiorul 
tumorii. Dorim să integrăm şi o 
imagistică performantă, care să ne 
ofere imagini foarte clare în cadrul 
intervenţiei“
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Secretarul de stat în MAI 
Raed Arafat consideră că 
revine ofensiva mediatică a 
fabricanţilor şi a comerci-
anţilor de tutun prin „recla-
me agresive pentru fumatul 
fără fum” folosind sisteme 
de încălzire a ţigărilor care 
conţin tutun.

„Studiile despre efectele a-
cestui mod de fumat încă sunt 
la începutul lor, iar comercian-
ţii de tutun pretind că acest 
mod ar fi  mai ‘sănătos’ decât 
fumatul clasic. Chiar dacă ar fi  
aşa, revenirea la promovarea 
agresivă a tutunului sub noua 
formă de fumat nu va avea im-
pact doar asupra fumătorilor 
clasici. Promovarea atinge şi 
copiii şi tinerii care încă nu au 
început să fumeze, iar fuma-
tul, indiferent sub ce formă, es-
te un pericol pentru sănătatea 
publică şi este pericol pentru 
orice persoană care îl practică 
precum şi pentru persoanele 
din jurul ei. Cu alte cuvinte, 
asistăm neputincioşi la reveni-
re la o ofensivă similară cu cea 
din anii 90, înaintea interzice-
rii promovării tutunului, când 
promovarea avea ca ţintă tine-
rii şi copiii care reprezentau vi-
itoarea clientelă a comercianţi-
lor de tutun”, potrivit unei pos-

tări pe pagina de Facebook a 
lui Arafat. El consideră că, da-
că nu se va acţiona urgent pen-
tru stoparea promovării în pu-
blic a „noilor aparate ale mor-
ţii şi al acestui mod de fumat”, 
se poate ajunge la situaţia în 
care numărul fumătorilor să 
crească prin recrutarea genera-
ţiilor tinere care să înceapă să 
utilizeze direct acest nou mod 
crezând că este mai puţin no-
civ pentru sănătatea lor.

„Sunt convins că la nivelul 
UE se discută deja măsurile ca-
re trebuie luate pentru stoparea 
acestei ofensive însă nu ştiu da-
că noi trebuie să aşteptăm pâ-
nă se ia o decizie acolo. Primul 
pas la acest moment este inter-
dicţia totală de promovare în 
public a acestor produse şi cu 
cât întârziem cu atât impactul 
asupra generaţiilor tinere va fi  
mai grav. Modul de prezentare 
al acestor produse este unul în-
şelător şi manipulator. În fi nal 
se promovează fumatul care es-
te prezentat în mod tendenţios 
ca fi ind mai puţin dăunător să-
nătăţii dacă acesta se face utili-
zând noile tehnologii promova-
te lipsind studiile şi dovezile per-
tinente şi independente care să 
susţină aceste informaţii false”, 
mai arată Arafat.

Arafat, despre 
ţigările electronice: 
„Noi aparate ale morţii”Elevii de clasele a XI-a şi a 

XII-a au suţinut, luni, simu-
larea la Bacalaureat, proba 
scrisă la Limba română, 
unde au avut de redactat, 
în funcţie de profi l, un eseu 
despre particularităţile 
unui roman interbelic, 
caracterizarea unui perso-
naj psihologic sau despre 
o poezie scrisă de Mihai 
Eminescu.

Elevii de clasa a XII-a, de 
la profi lul uman, au primit, 
la subiectul al treilea, care es-
te şi cel mai complex, cerin-
ţa de redactare a unui eseu 
de minumim 400 de cuvinte, 
în care să prezinte caracteri-
zarea unui personaj dintr-un 
roman psihologic studiat.

Colegii lor de la fi liera ma-
te-info au avut de scris un eseu 
tot de 400 de cuvinte, dar des-
pre particularităţile unui ro-
man interbelic studiat.

„Subiectele au fost accesibi-
le, conform modelelor date de 
minister. Aşadar, elevii ştiau la 
ce să se aştepte. La personajul 
dintr-un roman psihologic, pro-
babil că au întâmpinat difi cul-
tăţi generate de înţelegerea no-
ţiunii de roman psologic şi mul-
ţi ar putea să greşească abor-
dând pe Liviu Rebreanu sau pe 
George Călinescu, unde apar 
elemente de roman psihologic, 

dar ne referim la romanele scri-
se de Camil Petrescu sau Mir-
cea Eliade”, a declarat Adina 
Puhace, profesor de limba ro-
mână, citată de Mediafax.

Chiar dacă nu toţi elevii iau 
în serios simulările, cei mai mul-
ţi speră să primească şi la exa-
menul din vară cerinţe care să 
nu îi pună în difi cultate.

„Subiectele au fost ok, e 
ceea ce am făcut şi noi la cla-
să, dar sunt sigură că dacă, 
la vară, vom primi aceleaşi 
subiecte, emoţiile ar fi  mai 
mari. Nu toţi luăm în serios 
simulările, aşa am făcut şi 
anul trecut, în clasa a XI-a, şi 
acum ne-am trezit că mai avem 
puţin până la Bacalaureat”, 
spune Simona, elevă.

Liceenii de clasa a XI-a, ca-
re sunt la profi lul real, au avut 
de redactat, la ultimul subiect, 
un eseu despre particularităţile 
unei nuvele, iar cei de la fi liera 
umanistă, un eseu despre o po-
ezie scrisă de Mihai Eminescu.

„Dacă până acum primeau 
tema şi viziunea despre lume 
în text, acum a fost mai apli-
cat, particularităţile unui text 
poetic. La profi lul real, au avut 
o nuvelă studiată, iar elevii pre-
feră acest gen de subiect, iar 
nuvela este din operele pe ca-
re ei le-au studiat cu plăcere”, 
a adăugat Adina Puhace.

„Din punctul meu de vede-
re, a fost super. Subiectul III mi-a 
pus câteva probleme deoarece 
nu mă aşteptam să primesc Emi-
nescu, un subiect destul de u-
şor. Am învăţat puţin Eminescu, 
însă nu m-am pregătit aşa cum 
ar fi  trebuit. Eu cred că noi, ele-
vii, nu ne-am interesat aşa de 
mult de simulare, cred că e vor-
ba, mai mult, de regulile pe ca-
re trebuie să le respectăm la si-
mulare şi cam atât, nu cred că 
o să ne ajute foarte mult. Eu 
sper să iau peste nota 8", a ex-
plicat un elev de clasa a XI-a.

Profesorii explică faptul 
elevii nu conştientizează im-
portanţa simulărilor şi îşi 
dau seama de abia după ce 
au luat o notă mică.

„Ei iau în glumă simulări-
le şi atunci când vin rezulta-

tele se sperie chiar şi cei mai 
curajoşi, care spun că Baca-
laureatul nu este greu. Când 
văd nota proastă, îi sperie. 
Chiar şi pe cei de clasa a XI-a 
îi scutură, care sigur au ve-
nit cu puţine emoţii. Cu si-
guranţă, se vor gândi ce o să 
facă în clasa a XII-a. Oricum, 
cred că până la vară, se mai 
poate recupera materia. Au 
o lună între terminarea şco-
lii şi examen, plus că nu mai 
au competenţele orale”, 
a subliniat Puhace.

Miercuri, pe 21 martie, lice-
eni vor susţine simularea la ma-
tematică sau istorie, urmând ca 
joi, 22 martie, să aibă loc simu-
larea la proba la alegere în func-
ţie de profi l sau de specializa-
re. Notele obţinute nu se con-
testă şi nu se trec în catalog.

Simularea examenului de Bacalaureat. 
Elev: „Nu toţi luăm examenele în serios”

Tânărul care şi-a arun-
cat bunica de la etajul 
10 al unui bloc din 
Cluj-Napoca şi şi-a agre-
sat bunicul este urmărit 
penal pentru săvârşirea 
infracţiunii de omor, 
fiind internat la 
Psihiatrie pentru a se 
stabili dacă avea sau nu 
discernământ în momen-
tul comiterii faptei.

Un judecător de la Tribu-
nalul Cluj a dispus interna-
rea lui Andrei Ionuţ Hede-
şiu, la Clinica Psihiatrie 3 
din Cluj-Napoca, pentru o 
perioadă de 30 de zile, timp 
în care va fi supus unei ex-
pertize psihiatrice pentru a 
se stabili dacă a avut sau 
nu discernământ.

Purtătorul de cuvânt al Par-
chetului de pe lângă Tribuna-
lul Cluj, Nicolae Moldovan, a 
declarat, luni, că tânărul fu-
sese internat, anterior, în mai 
multe unităţi medicale.

„Procurorii Parchetului de 
pe lângă Tribunalul Cluj au 
reţinut că în data de 16 mar-
tie pe strada Mehedinţi din 
Cluj-Napoca suspectul Ionuţ 
Andrei H. l-a agresat fi zic pe 
bunic, apoi a aruncat-o pe 

bunică de la etajul de la eta-
jul 10 al blocului, interve-
nind decesul acesteia. S-a 
dispus începerea urmăririi 
penale in rem şi efectuarea 
urmăririi penale pentru in-
fracţiunea de omor, făptui-
torul, nepotul, devenind sus-
pect. Raportat la faptul că 

acesta a fost internat, ante-
rior, în unităţi medicale, a 
fost internat provizoriu la 
Clinica de Psihiatrie, fi ind în 
curs de avizare procedura 
pentru efectuarea unei ex-
pertize psihiatrice pentru a 
se constata dacă a săvârşit 
sau nu fapta cu discernă-

mânt”, a spus Moldovan.
Vineri, procurorii Parche-

tului de pe lângă Tribunalul 
Cluj au declanşat o anche-
tă în cazul tânărului de 23 
de ani din Cluj-Napoca, acu-
zat că şi-ar fi împins buni-
ca în vârstă de 79 de ani de 
la etajul zece al unui bloc 

din cartierul Mănăştur, a-
ceasta murind pe loc.

Surse judiciare declarau atunci 
că tânărul şi-ar fi  agresat şi bu-
nicul, care a fost transportat la 
UPU Cluj-Napoca, cu fracturi.

Directorul de îngrijiri al 
Spitalului Clinic Judeţean 
de Urgenţă Cluj-Napoca, Mo-
nica Costin, a declarat, vi-
neri, că bărbatul de 89 de 
ani prezintă fracturi la faţă 
şi o plagă parietală stângă.

Mama tânărului de 23 de 
ani susţinea că acesta este 
bolnav psihic şi suferă de 
schizofrenie paranoidă.

Andrei Hedeşiu este acu-
zat că, într-un acces de fu-
erie, şi-a aruncat bunica pe 
geam, de la etajul zece, fe-
meia fiind imobilizată într-un 
scaun cu rotile. Pe bunicul 
său, de 91 de ani, prezent 
şi el în apartament, Andrei 
Hedeşiu l-a zdrobit în băta-
ie. Bărbatul a fost internat 
de urgenţă la Clinica de Bo-
li Maxilofaciale din Cluj-Na-
poca, cu multiple fracturi 
ale oaselor feţei.

Vineri, mai mulţi clujeni 
care locuiesc pe stada Me-
hedinţi, au sunat disperaţi 
la 112 şi au anunţat că o fe-

meie în vârstă a fost arun-
cată, la propriu, de la fereas-
tra unui apartament situat la 
etajul zece. Ajunşi la faţa lo-
cului, medicii de la SMURD 
au descoperit că la parterul 
unui bloc, se afl a cadavrul 
unei femei în vârstă de 79 
de ani. Decesul s-a datorat 
leziunilor suferite ca urma-
re a căderii de la înălţime.

Vecinii susţin că Andrei 
Ionuţ Hedeşiu consuma dro-
guri şi că în dimineaţa re-
spectivă a mers la bunicii 
lui pentru a le cere bani. O 
femeie care locuieşţte în blo-
cul respectiv susţin că de 
mai multe ori, bătrânii i-au 
dat nepotului bani pentru a 
cumpăra droguri şi că de da-
ta asta ei au refuzat. Mar-
tora mai susţine că din a-
partament s-a auzit un scan-
dal mare, care a culminat 
cu aruncarea pe geam a fe-
meii de 79 de ani.

La rândul ei, mama lui Io-
nuţ neagă că aceasta are pro-
bleme cu drogurile şi susţine 
că acesta este bolnav psihic, 
suferind mai multe internări 
în spitalele de psihiatrie, un-
de a fost diagnosticat cu shi-
zofrenie paranoidă.

Măsură superficială în cazul tânărului care 
şi-a omorât bunica. A fost internat la Psihiatrie
Tânărul de 23 de ani din Cluj care şi-a aruncat bunica de la etajul zece a fost internat la psihiatrie.

Sărmana bătrână nici nu s-a putut apăra: era imobilizată într-un scaun cu rotile
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Țara prin ochii altora 

Viorel NISTOR
nistor.jurnalism@gmail.com

Până când ne vom maturiza (ca 
stat, țară, națiune), până când 
vom identifi ca și aplica (popor și 
conducători) un model propriu de 
existență și creștere, rămâne să 
ne luăm după alții și să ne com-
parăm cu ei. Și să fi m serioși, n-
am fost niciodată nici foarte in-
ventivi, nici foarte consecvenți, 
nici (tot timpul) foarte norocoși 
(în istorie) în a găsi cele mai bune 
căi și cele mai bune modele de coexistență. Bunăoară, să luăm 
doar ultima sută de ani (că tot suntem la centenar), ca să nu mer-
gem mai departe.  Oricât de mult ne spunem și credem că ne-am 
dorit marea unire, să fi m onești, nici n-am prea sperat că se poate, 
nici n-am prea făcut mare lucru pentru realizarea ei (ne-o arată 
mărturiile istorice). Marele noroc s-a numit atunci, la sfârșitul 
Primului Război Mondial, președintele SUA W. Wilson și a sa vizio-
nară declarație de autodeterminare a popoarelor (nu trebuie nicio-
dată să uităm asta), făcută la încheierea păcii, ce a dus la dezmem-
brarea Imperiului austro-ungar și a deschis nesperata cale a unirii 
românilor din Transilvania și Basarabia cu cei din regat. Peticul de 
istorie numit „perioada interbelică” a ajuns un fel de referință pen-
tru că n-am avut altul mai bun și a fost primul moment de intrare în 
rezonanță (fi e ea și culturală) cu lumea civilizată a Europei. N-am 
excelat cu ceva anume (politic, economic, social), dar nici n-am fă-
cut ce nu trebuia, iar răgazul a fost prea scurt pentru proiecte și cti-
torii de lungă durată. Instalarea comunismului stalinist ce a urmat 
în România nu ne scoate cu ceva în evidență, înafara luptelor de 
partizani. Schimbarea din temelii a orânduirii sociale (după model 
sovietic) s-a făcut cu vărsare de sânge, cu decapitarea elitelor, cu ex-
ces de zel din partea asupritorilor interni și externi și cu acceptare 
resemnată și pe termen lung din partea majorității. Hai să-i spu-
nem ghinion al istoriei! Alegerea unei căi proprii (originale) în ca-
drul blocului comunist estic, de către Ceaușescu, nu a fost o carte 
câștigătoare (cum s-a văzut). Dimpotrivă, toate excesele făcute pen-
tru a ne diferenția în comunism s-au întors împotriva noastră după 
prăbușirea acestuia. Am fost singurii care am făcut revoluție cu sa-
crifi cii omenești, am fost cei mai departe de „economia de piață“, 
am avut cel mai greoi proces de reinstaurare a proprietății, am 
avut tranziția cea mai înceată, păguboasă și incompletă. Iar 
combinația democratică „ce alege poporul, ce fac conducătorii“ a 
fost tot timpul una nefericită, inefi cientă, în urma istoriei și a mo-
mentelor cruciale prin care am trecut. Progresul (incontestabil) înre-
gistrat în acești ultimi zeci de ani în țara noastră a fost mai mereu 
datorat contextului și sub presiunea celorlalți. Asumările unor deci-
zii importante de către politicieni au fost conjuncturale, de aceea 
și vedem că rădăcinile nu sunt foarte adânci. 
Mărturisesc că m-au „prins” aceste refl ecții/capcane (anti)paseiste 
cu gândul la alegerile din Rusia, pe care, afl ați aici la doi pași, tre-
buie să le „rumegăm” cumva. Rusia care este (ar trebui să fi e), în 
opinia mea și din toate punctele de vedere, un anti-model pentru 
România. Această țară imensă, eterogenă, birocratică, greu de 
condus și de înțeles l-a (re)ales președinte pe Vladimir Putin, cu 
76% și cu o participare la vot de peste 67%. Adică mult peste 
standardele noastre, pentru închipuirile și așteptările noastre. Dar 
a-i disprețui pe ruși pentru asta ar fi  un semn de ignoranță, a-i ad-
mira, ar fi  o nesăbuință, iar a încerca să-i urmezi ar fi  o prostie și 
o absurditate. Nu sunt convins că modelul de succes electoral al 
lui Putin n-a înfl ăcărat deja mintea unor politicieni de la noi sau 
măcar a unor consilieri (care lucrează pentru bani). De aceea 
spun  că în „Rusia nostalgiei imperiale” se poate trăi cu un salariu 
și o pensie mai mici, cu un nivel de trai mai scăzut, dacă faci „ordi-
ne”, dacă „dai peste nas” americanilor, dacă încerci să faci impre-
sie de mare putere mondială și dacă experimentezi noi arme pe 
care alții nu le au. În alte părți nu funcționează, la ruși, da. Pe de 
altă parte, victoria anticipată a lui Putin, într-o țară, pot spune, se-
mi-democratică (în care principalul contracandidat a fost împiedi-
cat să între în competiție) are o rezonanță globală și constituie un 
avertisment pentru „inamicii” Rusiei, țară obișnuită să-și ia pute-
rea din confl icte și să crească din stări incerte. Am auzit că la 
Moscova a circulat în aceste zile gluma sinistră că „după ce am 
câștigat alegerile la americani, hai să le câștigăm și pe ale noas-
tre”, aluzie la amestecul trollilor ruși (cercetat de autoritățile ame-
ricane) în alegerea președintelui Donald Trump. 
La urma urmei, ar trebui să ne doară în cot ce au votat rușii (și ca-
re e modelul lor) dacă am fi  noi o țară normală și așezată. Dar nu 
suntem. Dimpotrivă. Suntem o țară infl uențabilă, cu un popor 
slab educat în privința susținerii propriilor interese (democrati-
ce) și cu o clasă politică slab motivată (moral) în susținerea pro-
priilor interese statale, naționale. De aceea suntem nevoiți să ne 
luăm după mintea și rânduielile altora, câtăvreme combinația 
„popor plus conducători” nu poate produce (încă) un model pro-
priu, original, stabil, unitar, de încredere, care să fi e urmat de toți. 
Iar modelele viabile pentru noi, până la „noi ordini”, nu pot veni 
decât din vest. 

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.

Deputatul PSD, Horia 
Nasra, solicită primaru-
lui Emil Boc şi consilie-
rilor locali rezilierea 
contractului de asociere 
dintre Primăria 
Cluj-Napoca şi Fundaţia 
Primăvara Clujană prin 
care terenul de sub baza 
sportivă Dan Anca a fost 
retrocedat fundaţiei.

„Având în vedere că în acest 
an sărbătorim Centenarul dar 
şi pentru că în 2019, Universi-
tatea Cluj va sărbători o sută de 
ani de la înfi inţare fără o baza 
sportivă de antrenament, vă pro-
pun următoarele: 1. În contex-
tul în care nu au fost respecta-
te obligaţiile părţilor din con-
tractual de asociere şi nici din 
Proiectul de hotărâre privind 
asocierea Municipiului Cluj-Na-
poca cu Fundaţia «Primăvara 
Clujană» şi situaţia juridică a te-
renului este discutabilă, o par-
te din acesta fi ind retrocedat, 
consider că există o baza lega-
lă pentru rezilierea contractu-

lui. 2. Solicit consilierilor locali 
şi primarului Emil Boc ca la pri-
ma şedinţă a Consiliului Cluj-Na-
poca să prezinte o analiză a con-
tractului şi să-l facă public pen-
tru a fi  accesibil oricărui clujean 
de bună credinţă. 3. Executivul 
municipiului Cluj-Napoca tre-
buie să vină cu o soluţie pen-
tru a debloca situaţia din punct 
de vedere juridic, apoi printr-un 
alt contract de asociere cu Uni-
versitatea Cluj, să permită fot-
baliştilor cât şi juniorilor să-şi 
desfăşoare activitatea în baza 
sportivă”, spune deputatul.

În 2016, Universitatea Cluj a 
revenit la orginea sa universita-
ră, Universitatea Babeş-Bolyai, 
Universitatea de Medicină şi Far-
macie „Iuliu Haţieganu”, Uni-
versitatea Tehnică Cluj-Napoca, 
Universitatea de Artă şi Design, 
Universitatea de Ştiinte Agrico-
le şi Medicină Veterinară şi Aca-
demia de Muzică „Gheorghe Di-
ma” regăsindu-se printre mem-
brii fondatori ai clubului. În 
2010, Florian Walter şi Rareş 

Bogdan fondau şi conduceau 
Fundaţia Primăvara Clujană. 
Pentru aceste formalităţi, au fost 
ajutaţi de avocata Laura Sporiş 
(soţia ex-preşedintelui Consiliu-
lui de Administraţie al Cluj Are-
na, Radu Sporiş) şi notarul pu-
blic Camelia Tişe, soţia preşe-
dintelui Consiliului Judeţean 
Cluj, Alin Tişe, potrivit ziarde-
cluj.ro. Un an mai târziu, pri-
marul Sorin Apostu promova o 
acţiune de asociere a Primăriei 
Cluj-Napoca cu Fundaţia Primă-
vara Clujană. Astfel, în aprilie 
2011, apare pe ordinea de zi a 
Consiliului Local pentru a fi  sus-
pus la vot: Proiectul de hotărâ-
re privind asocierea Municipiu-
lui Cluj-Napoca cu Fundaţia 
„Primăvara Clujană”.

Rareş Bogdan şi Florian Wal-
ter primeau peste 8500 de mp, 
de teren în cartierul Gheorgheni 
pentru a pune bazele unui te-
ren de antrenamente pentru „bi-
nele Clubului U Cluj”. Contrac-
tul s-a făcut pe 40 de ani şi cu 
clauze sumare: Fundaţia Primă-

vara Clujană investeşte şi folo-
seşte terenul, iar municipalita-
tea ar urma ca după 40 de ani 
să rămână cu investiţiile făcute 
de noul ei asociat.

Cei de la numaiu.ro au pu-
blicat în 2016 un articol prin ca-
re anunţau că în Fundaţia Pri-
măvara Clujană a intrat soţia di-
rectorului Clinicii Maxilo-Facia-
le din cadrul Spitalului Clinic 
Judeţean de Urgenţă.

Ioan Mărginean, conducăto-
rul formaţiei Gaz Metan Medi-
aş, a făcut o mutare prin care 
îşi asigură controlul total asu-
pra Fundaţiei „Primăvara Clu-
jană”, titulara concesiunii tere-
nului din Baza Sportivă „Dan 
Anca”. Fundaţia Primăvara Clu-
jană este neatractivă la prima 
vedere, acumulând în 2015 da-
torii de peste un miliard de lei 
vechi, compuse şi din salariile 
lui Ioan Mărginean. Totuşi, fun-
daţia este cea care deţine con-
cesiunea terenului din Baza 
Sportivă Dan Anca, aproxima-
tiv 2,5 hectare.

Horia Nasra către primarul Emil Boc: 
„Redaţi U Cluj baza sportivă Dan Anca”

Senatorul clujean Marius 
Nicoară spune că Guvernul 
„nu ştie cum să mai scalde 
minciunile” în ceea ce pri-
veşte stadiul real al 
Autostrăzii Transilvania şi 
situaţia în cazul legăturii 
între DN1 Cluj-Turda (de la 
Mărtineşti spre A3). 

„Reprezentanţii Guvernului 
nu ştiu cum să mai scalde min-
ciunile cu privire la ceea ce au 
declarat că este investiţia prio-
ritară a Ministerului Transpor-
turilor- Autostrada Transilva-
nia. Acum mai bine de o lună 
am adresat o interpelare pri-
vind Autostrada A3, respectiv 
legătura cu DN Cluj – Turda, 
prin satul Mărtineşti. În condi-
ţiile în care Guvernul Români-
ei este obligat să răspundă în 
cel mult două săptămâni la in-
terpelările adresate, până în 
acest moment nu am primit ni-
ciun răspuns, fapt pentru care 
reiau din nou demersul referi-
tor la subiectul acestui tronson 
şi voi depune o nouă interpe-
lare”, spune Nicoară.

Potrivit senatorului, seg-
mentul Cluj-Borş al Autostră-
zii Transilvania, demarat în 
2004, va fi  dat în folosinţă, în 
cel mai bun caz, în 2020.

„Autorităţile au anunţat că 
sunt mai multe tronsoane cu 
probleme, cele mai mari fi ind 
la Mihăieşti – Suplacu de Bar-
cău, care va fi  terminat în 2020, 
dacă România va putea acce-

sa un credit pentru execuţia lu-
crării. Faptul că Autostrada 
Transilvania este una dintre in-
vestiţiile prioritare declarate ale 
Ministerului Transporturilor 
pentru perioada 2017-2020, nu 
înseamnă că nu vor mai dura 
ani buni până când clujenii să 
poată circula pe Autostrada din 
Cluj până la Oradea. Conform 
documentelor ofi ciale transmi-
se către Comisia Europeană, 
tronsonul Nădăşelu- Mihăieşti, 
de 16,85 km, în valoare de 446 
milioane de lei, ar fi  trebuit să 
fi e proiectat până în primăva-
ra anului 2017, dar de atunci 
informaţiile sunt contradicto-
rii. Termenul estimat pentru fi -
nalizarea tronsonului era luna 
aprilie a anului 2018. Terme-
nele contractuale erau condi-
ţionate însă de obţinerea la ter-
men a acordului de mediu”, 

arată Nicoară într-un comuni-
cat de presă.

Tronsonul Mihăieşti – Supla-
cu de Barcău, de 80 de km, se 
afl ă în stadiul de revizuire a stu-
diului de fezabilitate. Conform 
presei centrale, dacă într-un sce-
nariu optimist, Comisia Euro-
peană permite României să de-
păşească defi citul bugetar asu-
mat, pentru a putea accesa cre-
dite pentru proiecte de infra-
structură, lucrările ar putea în-
cepe în cursul acestui an şi să 
fi e fi nalizate în 2020 – 2021. Da-
că nu se primeşte acest acord, 
CNAIR estimează că lucrările 
vor începe în 2023 şi vor fi  fi -
nalizate în 2026. Tronsonul din-
tre Suplacu de Barcău şi Borş, 
de 60,25 de km, având valoa-
rea de 701 milioane de lei, a fost 
executat în procent de 52,12 % 
de către Bechtel, până la rezili-

erea contractului cu compania 
americană. Deşi în 2015 a fost 
semnat un nou contract, aces-
ta a fost reziliat şi acum se ca-
ută un nou constructor.

„În acest sens, este nevoie 
de o lămurire cu privire la da-
tele asumate de către minister 
si prezentarea unui calendar al 
lucrărilor, precum şi stadiul re-
al al Autostrăzii Transilvania”, 
conchide Nicoară.

În prezent, pe Autostrada 
Transilvania se poate circula pe 
Câmpia Turzii – Gilău (52 km).

În luna noiembrie 2017, Com-
pania de Drumuri a recepţionat 
încă 8,7 km de autostradă, pen-
tru sectorul Gilău-Nădăşelu.

„Acest sector va fi  însă des-
chis circulaţiei doar anul vii-
tor, după fi nalizarea lucrărilor 
începute tot în 2017 la podul 
care va traversa Someşul Mic, 
în continuarea A3, spre Câm-
pia Turzii. Lucrările la acest 
pod stagnau încă de la rezili-
erea contractului cu compania 
americană Bechtel, pe Auto-
strada Transilvania. Prin noua 
strategie de abordare a proiec-
telor, adoptată în 2017, CNA-
IR SA a reuşit să deblocheze 
documentaţia şi să semneze 
în luna octombrie anul acesta 
contractul, cu un antreprenor 
care a reluat lucrările. Se esti-
mează astfel că acest obiectiv 
va fi  deschis circulaţiei în lu-
na august a anului viitor”, 
menţiona CNAIR anul trecut.

Cu stângu-n dreptu’ 
pe Autostrada Transilvania
A3, numită şi Autostrada Transilvania, cea care face legătura dintre Bucureşti 
şi ieşirea spre Ungaria prin Borş, înaintează în ritm de melc.

Lucrările la Autostrada Transilvania înaintează în ritm de melc
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Asociaţia GAL Poarta 
Transilvaniei este o orga-
nizaţie neguvernamentală 
formată printr-un parte-
neriat public-privat, 
fi nanţată în cadrul 
Programului Naţional de 
Dezvoltare Rurală 2014 – 
2020, sM 19.2, acoperind 
comunele Almaşu, 
Bănişor, Cizer, Fildu de 
Jos, Horoatu Crasnei, 
Plopiş, Sîg (Sălaj); Borod, 
Bulz (Bihor); Ciucea, 
Negreni, Poieni (Cluj).

Scopul principal al asocia-
ţiei este dezvoltarea durabilă 
a teritoriului acoperit, prin ac-
ţiuni care să permită creşte-
rea atractivităţii şi a viabilită-
ţii economice, dezvoltarea de 
parteneriate, precum şi dez-
voltarea abilităţilor locale.

Asociaţia GAL Poarta Tran-
silvaniei a prezentat, săptă-
mâna trecută, în cadrul unui 
Seminar de informare, rezul-
tatele recente. La eveniment 
au participat peste 50 de de-
legaţi din toate comunele din 
micro-regiune. Invitatul spe-
cial al întâlnirii a fost conf. u-
niv. dr. Avram Fiţiu, de la U-
niversitatea de Ştiinţe Agrico-
le şi Medicină Veterinară Cluj.

Pe parcursul a două etape 
de selecţie în anul 2017, în ur-
ma unor intense acţiuni de ani-
mare a teritoriului, la Grupul 
de Acţiune Locală “Poarta Tran-
silvaniei” s-au depus 32 de pro-
iecte, însumând cca. 1,5 mili-
oane de euro valoare publică.

Finanţările europene s-au 
îndreptat în mod echilibrat că-
tre benefi ciarii privaţi şi pu-
blici, vizând exploataţii agri-
cole, crearea şi dezvoltarea de 
activităţii neagricole, infra-
structură şi servicii de bază, 
patrimoniu local.

Noi apeluri de selecţie vor 
fi  lansate în cursul lunilor mar-

tie, aprilie şi mai pentru umă-
toarele Măsuri: Măsura M1/1A 
– Cooperare; Măsura M2/1A 
– Transfer de cunoştinţe şi ac-
ţiuni de informare; Măsura 
M3/2A – Exploataţii agricole; 
Măsura M 4/6A – Crearea şi 
dezvoltarea de activităţi nea-
gricole; Măsura M 5/6 B – In-
frastructură şi servicii de ba-
ză, patrimoniu local.

Mai multe informaţii, pe 
situl asociaţiei, www.poar-
tatransilvaniei.ro, sau prin 
contact direct, prin e-mail: 
offi ce@poartatransilvaniei.
ro sau telefonic: 0364 802323, 
0736 368432.

Cum să reuşim împreună 
cu bani europeni

Bianca Tămaş
redactia@monitorulcj.ro

Drama prin care trec fl o-
reştenii care locuiesc 
pe străzile Narciselor 
şi Crizantemelor prinde 
din ce în ce mai mult con-
tur, deoarece nu mai au 
speranţă că se vor găsi 
soluții la problemele 
cu care se confruntă. Cel 
puţin nu unele din partea 
administraţiei locale.

Monitorul de Cluj a expus 
în mai multe rânduri proble-
mele cu care se confruntă zi 
de zi locuitorii de pe strada 
Narciselor care, acum, au do-
rit să spună clar şi răspicat 
ce îi supără: un drum imprac-
ticabil, lipsa canalizării, lip-
sa iluminatului public şi lip-
sa unei salubrizări decente.

Liniştea plătită 
cu preţul unui drum 
aproape impracticabil

Oamenii de pe strada Nar-
ciselor s-au mutat acolo în spe-
ranţa că vor avea parte de li-
nişte, departe de agitaţia ora-
şului. Însă oamenii tot nu au 
parte de pace, fi indcă zi de zi 
trebuie să se chinuie să ajun-
gă pe un drum aproape im-
practicabil, spre casele lor.

„Ni s-a spus că noi, locuito-
rii, de aici trebuie să înţăruşăm 
strada. Am înţăruşat-o, fi indcă 
a doua zi ni se promitea că se 

va pune pietriş. Ceea ce nu s-a 
întâmplat, fi indcă a doua zi ni 
s-a spus că noi trebuie să vor-
bim cu proprietarii terenurilor, 
să cedeze teren pentru ca dru-
mul să poată fi  lăţit până la 7 
metri. Şi doar atunci se va pu-
ne pietriş sau se va asfalta. Pro-
blema este că dacă se închide 
strada Crizantemelor ca să lu-
creze la centură, aici nu va pu-
tea ajunge ambulanţa, nu vor 
putea ajunge pompierii. Dacă 
ia foc o casă, ce se întâmplă?”, 
a spus Romulus Nechit, unul 
dintre fl oreştenii care locuieş-
te pe strada Narciselor.

Floreştenii au făcut nume-
roase sesizări către Primăria 
comunei, însă fără rezultat, 
iar acum se tem că, în cu-
rând, nu vor mai putea ajun-
ge la propriile case.

„Ştiam că o parte din drum 
este privat. Noi nu ne-am făcut 
niciodată iluzii că primăria o să 
vină şi o să ne asfalteze sau o 
să amenajeze partea privată. 
Noi dorim doar să îşi facă da-
torita şi să amenajeze partea pu-
blică. Ce se întâmplă cu strada 
Narciselor, este aceeaşi situaţie 
cu Crizantemelor, care urmea-
ză să facă legătura cu munici-

piul Cluj-Napoca. Pe drumul 
acesta suntem complet depen-
denţi de maşinile noastre şi nici 
pe ele nu ne putem baza tot 
timpul pentru că în condiţii de 
noroi extrem nici cu maşini de 
teren nu reuşeşti să ajungi aici”, 
a spus Alin Timiş.

Primarul Horia Şulea 
i-a condiţionat 
pe locuitorii străzii 
Narciselor

Administraţia locală le-a 
transmis fl oreştenilor că pen-
tru a putea fi  asfaltată stra-
da pe care locuiesc, este ne-

voie de o lăţime de 7 metri, 
însă situaţia asemănătoare a 
unei străzi paralele le-a ridi-
cat semne de întrebare.

„Ni se cer 7 metri de drum 
pentru ca primăria să poată să 
amenajeze strada. Dar strada 
Magnoliei are 5 metri şi 80 de 
centrimetri. Acolo de ce s-a pu-
tut asfalta şi la noi nu se poa-
te? De ce acolo se poate şi 200 
de metri mai în sus nu se poa-
te face nimic? Nu am crezut că 
este atât de greu şi este atât de 
difi cilă comunicarea între pri-
mărie şi noi. Fiindcă totuşi, plă-
tim taxe, nu am venit să furăm, 

am venit să stăm liniştiţi şi să 
ne vedem de treabă”, se întrea-
bă Cozmin Torja.

Drumul impracticabil du-
ce la o multitudine de alte 
probleme pentru locuitorii din 
zonă. Maşina de salubrizare 
ajunge foarte rar la ei, guno-
iul rămâne neridicat cu săp-
tămânile şi oamenii se tem că 
îndată ce va da căldura, situ-
aţia va fi  şi mai dramatică.

„ Avem probleme cu salubri-
zarea. Noi plătim lunar, dar abia 
săptămâna aceasta ni s-a colec-
tat gunoiul, după aproape o lu-
nă şi jumătate. Înţeleg că fi zic 
maşina nu a putut urca pentru 
că e o maşină de tonaj mare, 
nu este cu tracţiune integrală, 
drumul este extrem de rău şi 
problema are două părţi. Prima 
parte este că noi plătim taxe, iar 
primăria nu s-a sesizat că ni-
meni nu a venit să colecteze gu-
noiul. Trebuia să duc gunoiul 
cu maşina la alte tomberoane 
unde mi s-a atras atenţia de că-
tre locatarii din zona respecti-
vă. A doua problemă este fi rma 
care ar trebui să se ocupe de co-
lectarea gunoiului. Am luat le-
gătura cu ei şi mi s-a spus că ei 
nu au contract cu mine, nu au 
nicio obligaţie faţă de mine, ei 
au încercat, nu au putut şi asta 
este. Se adună gunoiul. Acum 
nu sunt probleme, că încă e frig. 
Dar dacă dă căldura şi plouă 
două zile se va împuţi guno-
iul.”, a spus Levente Florişca.

Locuitorii de pe strada Narciselor îşi spun oful!
Zeci de persoane locuiesc în Floreşti pe o stradă aproape impracticabilă, fără canalizare şi fără iluminat public.

De la stânga la dreapta: Romulus Nechit, Levente Florişca, Alin Timiş, Torja Cozmin, locuiutori ai străzii Narciselor

În urmă cu câteva zile, un 
accident teribil a avut loc 
pe strada Eugen Ionesco 
din Cluj-Napoca. O fetiţă de 
aproape 2 ani a fost lovită 
de o maşină. Din păcate, 
micuţa nu a mai putut fi  
salvată. În urma accidentu-
lui, un clujean a subliniat 
mai multe probleme care 
există în zona respectivă.

În urmă cu o săptămână, 
un şofer, în timp ce conducea 
o autoutilitară pe strada Eugen 
Ionesco, din Cluj-Napoca, a 
surprins pe carosabil o fetiţă 
de un an şi opt luni pe care a 
accidentat-o grav. În urma ac-
cidentului, fetiţa a decedat. Ast-
fel, un clujean care locuieşte în 
zonă, a semnalizat pe un site 
de sesizări către Primăria Cluj 
că în acea zonă există mai mul-
te probleme care pot cauza ac-
cidente, iar până la soluţiona-
rea acestora, riscul ca alte ac-
cidente să aibă loc este unul 
extrem de mare.

Prima problemă evidenţi-
ată de Ciprian, un clujean, 
este cea a maşinilor care cir-
culă cu viteză excesivă atât 
pe strada Eugen Ionesco, cât 
şi pe străzile adiacente.

„Pe străzile George Baco-
via şi Sergiu Celibidache cir-
culă multe maşini, unele ca-
re duc copii la şcoală, altele 
ale celor care locuiesc în zo-
nă. Unii şoferi circulă cu o vi-
teză mult prea mare pentru 
zona respectivă. Nici nu vreau 
să mă gândesc ce s-ar întâm-
pla dacă dintr-o curte le-ar fu-
gi un copil în faţă. Vă rog să 
montaţi pe aceste străzi indi-
catoare cu limitare de viteză. 
De praguri de sol nu poate fi  
vorba, deoarece nu sunt asfal-
tate”, a precizat clujeanul.

O altă problemă cu care 
se confruntă clujenii care lo-
cuiesc pe strada Eugen Iones-
co este lipsa marcajelor pen-
tru trecerile de pietoni. Cu 
toate că există indicatoare ca-
re semnalizează că pietonii 
au dreptul să traverseze, lip-
sa marcajelor îşi face simţită 
prezenţa, iar oamenii care 
doresc să ajungă pe cealaltă 
parte a străzii de multe ori 
îşi pun viaţa în pericol.

„Pe strada Eugen Ionesco 
de la intersecţia cu strada Lu-
nii, până sus în Făget, pe o dis-
tanţă de 2 kilometri, nu este 
marcată nicio trecere de pie-

toni. Pe strada Lunii s-a rea-
sfaltat în toamna anului trecut. 
Trecerile de pietoni au rămas 
semnalizate doar prin indica-
toarepe le stâlp, fără niciun fel 
de marcaj pe asfl at. Trebuie să 
treci pe acolo cu mare atenţie, 
ca să nu fi i luat pe capotă”, s-a 
plâns bărbatul.

Riscul pe care şi-l asumă 
clujenii care locuiesc pe strada 
Eugen Ionesco din cartierul Eu-
ropa este doar una dintre pro-
bleme. Aceştia se confruntă şi 
cu lipsa unor mijloace de trans-
port în comun. De acest lucru 
s-a plâns pe acelaşi site de re-
clamaţii şi sesizări.

„Nu există transport în co-
mun (autobuzul 46) sâmbăta 
şi duminica. În restul săptă-
mânii circulă doar la anumite 
ore, iar după 18.30 nu mai cir-
culă. Considerăm că suntem 
cetăţeni ai aceluiaşi munici-
piu şi benefi ciem de aceleaşi 
drepturi care şi alte cartiere. 
Suntem taxaţi ca orice alţi ce-
tăţeni din intravilan. În lipsa 
maşinii personale, singurul 
mod de deplasare e taxiul, fi -
indcă distanţele mari nu per-
mit nici măcar mersul pe jos”, 
a spus Mihaela Badiu.

Clujenii de pe strada Eugen Ionesco 
alarmați de aglomerație, viteză 
excesivă, și lipsa semnelor de circulație



6 CULTURĂ/EDUCAȚIE monitorulcj.ro | marți, 20 martie 2018

PUBLICITATE

Facultatea de Ştiinţa 
şi Ingineria Mediului 
din cadrul Universităţii 
Babeş-Bolyai organizează 
în perioada 23-25 martie 
programul de weekend 
intitulat „Prietenii ştiin-
ţei”, dedicat tuturor celor 
care iubesc experimentele, 
sunt pasionaţi de ştiinţă, 
de prezenţa şi rolul ei 
în viaţa de zi cu zi, dar 
şi de protecţia mediului 
înconjurător ca o garanţie 
a sănătăţii societăţii.

Weekend-ul „Prietenii Şti-
inţei” este un eveniment care 
promovează educaţia pentru 
ştiinţe în rândul tinerilor, sub-
liniind importanţa învăţării 
prin metode interactive baza-
te pe investigaţii ştiinţifi ce.

Afl at la cea de-a doua ediţie, 
programul propus în cadrul eve-
nimentului răspunde unei ne-
voi actuale de informare şi edu-
care non-formală a elevilor şi a-
re ca scop promovarea ştiinţei 
în rândul elevilor, atragerea de 
noi generaţii către activităţile de 
cercetare şi încurajarea alegerii 
unei cariere în domeniul cerce-
tării mediului.

Activităţile propuse partici-
panţilor cuprind experimente 
şi demonstraţii din domeniul 
fi zicii şi a chimiei care eviden-
ţiază aplicabilitatea acestor şti-

inţe, cu precădere în protecţia 
mediului înconjurător (experi-
mente cu lumină, experimen-
te cu frig şi experimente cu 
energii neconvenţionale), răs-
pund unor întrebări cotidiene 
(Cum determinăm calitatea apei 
pe care o consumăm?, Care es-
te calitatea fructelor şi a legu-
melor pe care le consumăm?, 
Cum detectăm drogurile şi cum 
ne ferim de ele?) sau prezintă 
curiozităţi educativ-distractive 
(băuturi magice, pastă de dinţi 
pentru elefanţi, pânză de pă-
ianjen comestibilă etc).

Alte activităţi le vor oferi 
participanţilor prilejul de a stu-
dia vremea cu ajutorul staţiei 
meteorologice sau de a afl a 
cum sunt salvate victimele în 
cazul unui dezastru.

Elevii vor putea participa la 
două concursuri cu premii: Ce-
le mai interesante realizări fo-
losind materiale reciclabile şi 
Cunoştinţe din domeniul pro-

tecţiei mediului. Premiile vor 
consta în cărţi şi obiecte utile 
elevilor, iar diplomele de parti-
cipare la concurs vor fi  înmâ-
nate atât câştigătorilor, cât şi 
profesorilor îndrumători.

Experimentele şi demonstra-
ţiile din program se vor derula 
în toate cele 3 zile dedicate eve-
nimentului, iar în mod perma-
nent va funcţiona şi un Atelier 
de creaţii pe teme de mediu.

În cea de-a doua zi, progra-
mul va aduce în plus un Atelier 
experienţial „Ciclul apei în natu-
ră” şi un spectacol interactiv cu 
tema Miniomul de ştiinţă, cu ex-
perimente ştiinţifi ce pentru în-
văţăceii de toate vârstele.

Evenimentul se va desfăşu-
ra la Facultatea de Ştiinţa şi In-
gineria Mediului, str. Fântâne-
le, nr. 30, în zilele de 23 martie, 
în intervalul orar 16.30 – 20.00, 
24 martie, în intervalul orar 10.00 
– 16.00 şi în data de 25 martie, 
în intervalul orar 10.00 – 13.00.

Experimente magice 
şi curiozităţi ştiinţifice la UBB

Vizitatorii vor putea admi-
ra peste 100 de imagini tri-
dimensionale din colecţiile 
companiei germane Neue 
Photographische 
Gesellschaft şi ale compa-
niei americane Keystone 
View Company. 
Muzeografi i clujeni com-
pletează expoziţia pentru 
o experienţă autentică.

Muzeul Naţional de Isto-
rie a Transilvaniei (MNIT) îşi 
deschide porţile, în perioada 
20 martie – 30 mai 2018, pen-
tru a găzdui expoziţia tem-
porară „Puncte de vedere. 
Stereofotografi i din timpul 
Primului Război Mondial”.

„Adresăm o invitaţie des-
chisă tuturor persoanelor in-
teresate şi pasionate de foto-
grafi e, istorie şi călătorii în 
trecut. În acest sens, vă aş-
teptăm la vernisajul eveni-
mentului care va avea loc 
marţi, 20 martie, începând cu 
ora 18:00, la sediul central al 
muzeului” afi rmă Felix Mar-
cu, directorul MNIT.

„Puncte de vedere. Stere-
ofotografi i din timpul Primu-

lui Război Mondial” este o 
expoziţie organizată de Mu-
zeul Naţional al Ungariei, iar 
deschiderea ofi cială a aces-
teia a avut loc la Budapes-
ta, în anul 2014, expoziţia fi -
ind ulterior relocată în nu-
meroase oraşe din Ungaria, 
Slovacia şi România.

Expoziţia are ca scop că-
lătoria într-un trecut tumul-
tuos şi evoluţia unei tehno-

logii fascinante, care ne apro-
pie vizual de o realitate de-
mult uitată. Începuturile fo-
tografi ilor 3D au început oda-
tă cu stereofotografi a, aceas-
ta fi ind o tehnică fotografi -
că specială, prin care sunt 
combinate două fotografi i, 
uşor diferite, ale aceluiaşi 
obiect. În secolul al XIX-lea, 
cu ajutorul unui dispozitiv 
special numit stereoscop, ce-

le două imagini puteau fi  
apoi suprapuse într-una sin-
gură. Creierul uman le per-
cepea drept o singură ima-
gine, care sugera însă un 
efect de spaţialitate.

În zilele noastre – datori-
tă tehnicilor de prelucrare 
digitală a imaginilor – aces-
te imagini stereo, realizate 
în primele decenii ale seco-
lului al XX-lea, pot fi  vizio-

nate fără stereoscop, doar cu 
ajutorul unor ochelari din 
hârtie cu lentile roşii-albas-
tre, care vor fi  puşi la dispo-
ziţie de către MNIT.

În cadrul expoziţiei orga-
nizate de Muzeul Naţional 
al Ungariei au fost selectate 
stereofotografi i din colecţii-
le companiei germane Neue 
Photographische Gesellschaft 
(seria intitulată Război mon-

dial 1914-1916), ale compa-
niei americane Keystone Vi-
ew Company, precum şi lu-
crări ale unor fotografi  par-
ticulari din epocă. Imagini-
le redau informaţii vizuale 
legate de front, de câmpuri-
le de luptă, de mişcările de 
trupe, de viaţa militarilor în 
tranşee etc.

Muzeografi i clujeni au eta-
lat, alături de cele peste 100 
de imagini tridimensionale şi 
câteva bunuri culturale, lega-
te, în mod strâns, de locurile 
sau de evenimentele refl ecta-
te în fotografi i. Printre aceste 
bunuri culturale expuse, acum 
se remarcă arme şi alte acce-
sorii militare din Primul Răz-
boi Mondial, precum şi un 
dispozitiv stereoscopic.

Expoziţia a fost realizată 
prin colaborare cu: Muzeul 
Naţional al Ungariei din Bu-
dapesta, colecţia particulară 
Sándor Felvinczi, Arhiva Fo-
tografi că a Institutului şi a 
Muzeului Militar Maghiar, 
Fundaţia Memorială Alajos 
Strobl şi Muzeul Tarisznyás 
Márton din Gheorgheni.

100 de fragmente istorice 
în imagini tridimensionale, la Cluj 
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei găzduieşte de astăzi expoziţia „Puncte de vedere. 
Stereofotografii din timpul Primului Război Mondial”, organizată de Muzeul Naţional al Ungariei.

Expoziţia are ca scop călătoria într-un trecut tumultuos şi evoluţia unei tehnologii fascinante

FELIX MARCU | 
directorul MNIT

 „Adresăm o invitație 
deschisă tuturor 
persoanelor interesate 
și pasionate de 
fotografi e, istorie 
și călătorii în trecut. 
În acest sens, vă 
așteptăm la vernisajul 
evenimentului care va 
avea loc marți, 20 
martie, începând cu 
ora 18:00, la sediul 
central al muzeului“

Spectacolul Teatrului 
Maghiar de Stat Cluj, 
“Rosmersholm” de Ibsen, 
pus în scenă de Andriy 
Zholdak, va face parte 
din secţiunea competiţio-
nală a Festivalului Naţional 
de Teatru de la Pécs, 
Ungaria. Reprezentaţia 
este programată la începu-
tul lunii iunie.

Festivalul Naţional de Tea-
tru de la Pécs este cel mai im-
portant eveniment teatral din 
Ungaria, iar anul acesta se des-
făşoară în perioada 7-16 iunie. 
Selecţia realizată de către János 
Regős şi János Térey a avut în 

vedere spectacolele în limba 
maghiară care au avut premi-
era între 1 martie 2017 şi 10 
martie 2018. Programul este 
compus din 7 spectacole de sa-
lă mare şi 7 spectacole studio, 
locul principal de desfăşurare 
a festivalului fi ind Teatrul Na-
ţional de la Pécs.

Spectacolul Rosmersholm 
„are o combustie internă atât 
de puternică, încât se autode-
tonează. Vazele cu fl ori sunt 
sparte, ceştile sunt distruse, 
mâncarea este aruncată – ma-
teria e supusă unei torturi, une-
ori nejustifi cat. Toată arderea 
interioară e transmisă printr-un 

sentiment de îndepărtare, de 
„răceală”. Ţipătul intern e de 
fapt un răgnet pe care îl simţi 
adânc în timpan. „Rosmer-
sholm” în viziunea lui Zholdak 
e ca o prăbuşire vizibilă a unei 
case peste proprii stăpâni. Şi, 
ca în orice prăbuşire, totul este 
zgomotos şi dureros”, scria cri-
ticul de teatru Oana Bogzaru.

La Cluj, spectacolul Rosme-
rsholm este programat vineri, 6 
aprilie, ora 18.00, în Sala Mare 
a Teatrului Maghiar. Din distri-
buţia spectacolului fac parte ac-
torii: Éva Imre, Balázs Bodolai, 
Timea Jerovszky şi Miklós Bács 
/ Gábor Viola.

„Rosmersholm” se vede în Ungaria
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Cele două zile aniversare 
vor fi  marcate de Teatrul 
de Păpuşi „Puck” cu o 
serie de manifestări dedi-
cate celor mici şi celor 
mari: un joc interactiv, o 
tombolă, un concert, pre-
cum şi spectacole îndrăgi-
te de cei mici.

Ziua de astăzi va începe cu 
o reprezentaţie a spectacolu-
lui „Ali Baba şi cei 40 de ho-
ţi”, în regia lui Traian Savi-
nescu, pe scena instituţiei, de 
la ora 10. Este un basm teatral 
inspirat din poveştile arabe re-
găsite în cunoscuta carte „O 
mie şi una de nopţi”, în care 
Frumoasa Şeherezada ne spu-
ne o fabuloasă poveste despre 
aventurile lui Ali Baba pe tă-
râmurile nisipoase ale deşer-
tului. Scenografi a este realiza-
tă de Traian Savinescu şi Ele-
na Ilaş, iar ilustraţia muzicală 
de Traian Savinescu. Din dis-
tribuţie fac parte actorii: An-
dreea Bolovan, Ionuţ Constan-
tinescu, Iulian Lungu şi Andra 
Ştefan. Spectacolul se joacă în 
limba română. Vârsta minimă 
recomandată este de patru ani.

De la aceeaşi oră, secţia ma-
ghiară a instituţiei va prezenta 
spectacolul „Ha én lennek 
Mátyás Király”/„Dacă aş fi  Ma-
tia Corvin” la Câmpia Turzii. 
Spectacolul se va juca în lim-

ba maghiară şi va aduce în 
prim-plan câteva episoade de 
poveste din viaţa lui Corvin: 
asediul cetăţii Szabacs de la Ti-
brili, legende despre nebunul 
regelui, despre husarul îndră-
gostit sau despre judecătorul 
crunt al Clujului. În distribuţie: 
Lanstyák Ildikó, László Réka, 
Domokos Szabolcs şi Okos At-
tila Ákos. Vârsta minimă reco-
mandată este de trei ani.

De la ora 16 va avea loc 
evenimentul „Căutătorii de 
păpuşi”, un joc interativ (în 
limba maghiară) care începe 
cu plecare de la sediul Aso-
ciaţiei „Copacul vieţii” (Élet-
fa Családsegítő Egyesület), 
situat pe Bulevardul 21 de-

cembrie 1989 nr. 78, până la 
Teatrul „Puck”. De la ora 17.30 
este programat un concert 
pentru copii cu Bertóti Joha-
nna, compozitoare, solistă 
vocală şi chitaristă.

La ora 18.45 va avea loc o 
tombolă. Vor lua parte copiii 
participanţi la evenimentul 
„Căutătorii de păpuşi”. Premi-
ile vor consta în cărţi şi abo-
namente la spectacolele Tea-
trului de Păpuşi „Puck”.

Începând din anul 2003 U-
niunea Internaţională a Mari-
onetiştilor (UNIMA) sărbăto-
reşte Ziua Internaţională a Pă-
puşeriei în 21 Martie.

Acestă zi îşi propune pro-
movarea artei păpuşeriei, dar 

şi păstrarea şi salvarea tradi-
ţiei şi, în acelaşi timp, revigo-
rarea artei păpuşeriei. De a-
semenea, este încurajată fo-
losirea păpuşeriei ca instru-
ment de educaţie etică şi es-
tetică, precum şi reunirea or-
ganizaţiilor internaţionale ca-
re au aceleaşi obiective.

În fi ecare an, un artist es-
te invitat de UNIMA şă adre-
seze un mesaj. În 2018, me-
sajul este scris de Werewe-
re-Liking Gnepo, scriitoare şi 
regizoare africană. Artista ivo-
riană, născută în Camerun, 
trăieşte pe Coasta de Fildeş 
din 1978 şi este recunoscută 
pentru implicarea sa în pro-
blemele populaţiei Africii, ca 

femeie, ca educator şi tânăr 
artist, ca promotor al dezvol-
tării, culturii şi artei pan-afri-
cane. Este dramaturg, păpu-
şar şi regizor, cercetător în pe-
dagogia tradiţională la Uni-
versitatea Abidjan, a partici-
pat la „revoluţia” teatrului ri-
tual, fi ind fondatorul grupu-
lui artistic Ki-Yi Mbock.

Miercuri, 21 martie, de Zi-
ua Mondială a Teatrelor de 
Păpuşi, sunt programate câ-
teva spectacole după poveşti 
minunate. De la ora 9.30 şi 
11, la Cinema „Dacia” din 
Mănăştur se va juca „Fru-
moasa din pădurea adormi-
tă” (spectacol în limba ro-
mână), după Fraţii Grimm, 

în regia lui Gabriel Apostol. 
Micii spectatori vor putea ur-
mări un basm îndrăgit al li-
teraturii clasice universale, 
despre bine şi rău, despre 
destin, prietenie şi iubire. 
Din distribuţie fac parte ac-
torii: Robert Gutunoiu, An-
dra Ştefan, Călin Mureşan, 
Ionuţ Constantinescu, Frun-
zina Anghel, Angelica Pam-
fi lie, Ramona Atănăsoaie, An-
dreea Bolovan, Adina Ungur 
şi Iulian Lungu. Vârsta mi-
nimă recomandată este de 
patru ani.

De la orele 10 şi 12, cei mi-
ci sunt aşteptaţi în sala Teatru-
lui „Puck” la spectacolul în 
limba maghiară „Poveşti clu-
jene”, după Zágoni Balázs, în 
regia Ibolyei Varga. Premiera 
spectacolului a avut loc recent, 
în 9 martie, iar poveştile au ca 
sursă de inspiraţie întâmplări 
şi personaje istorice reale ale 
Clujului, fi ind create în jurul 
unor valori ca onestitatea, 
onoarea şi curajul.

Distribuţia spectacolului 
este alcătuită din actorii: Patka 
Ildikó, Pünkösti Laura, Do-
mokos Szabolcs, Giriti Réka, 
Balogh Dorottya, Akos Attila, 
Kötő Áron şi Urmánczi Jenő. 
Spectacolul se joacă în limba 
maghiară. Vârsta minimă re-
comandată este de patru ani.

Două zile de sărbătoare la Teatrul „Puck”
Astăzi este sărbătorită în toată lumea Ziua Teatrului pentru Copii şi Tineret, iar mâine, Ziua Mondială a Teatrelor de Păpuşi. 

Cele două zile aniversare vor fi  marcate de Teatrul de Păpuşi „Puck” cu o serie de manifestări dedicate celor mici şi celor mari
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• operator date 
Se oferă salariu atractiv.

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

ANGAJEAZĂ
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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

PUBLICITATE

0729–15.86.00

www.batrom.ro

PUBLICITATE

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

0264.59.77.00

Abonează-te la
monitorul

România are motive 
să se uite cu îngrijorare 
la cei încă şase ani pe care 
Vladimir Putin îi va petre-
ce la Kremlin. Asta pentru 
că realegerea lui va duce 
la o Rusie şi mai agresivă 
şi sfi dătoare a regulilor 
internaţionale. E avertis-
mentul pe care-l transmite, 
la Digi24, Vladimir Socor, 
expert în cadrul institutu-
lui american Jamestown 
Foundation şi unul dintre 
cei mai importanţi analişti 
ai politicii ruse.

Într-un interviu acordat echi-
pei Jurnalului de Seară, Vladi-
mir Socor vorbeşte despre cum 
se foloseşte Rusia lui Putin de 
politicieni corupţi din Europa, 
dar şi despre ce stă, de fapt, la 
baza regimului Putin.

„În Rusia, alegeri preziden-
ţiale, ca şi cele parlamentare, 
nu sunt alegeri competitive. 
Sunt alegeri regizate cu dezno-
dământul cunoscut dinainte. 
Pentru Vladimir Putin proble-
ma care se pune nu este a pro-
centajului cu care va câştiga, 
dar este procentajul prezenţei 
la vot. Pentru el este important 
să creeze în exterior aparenţa 
unui consens politic intern în 
jurul lui ca persoană. Acest con-
sens este real, pe care domnul 
Putin a reuşit, prin mijloace 
propagandistice, unele dintre 

ele deosebit de primitive şi ne-
sofi sticate, altele rafi nate, prin 
acest mix de mijloace a reuşit 
să creeze un consens intern po-
litic foarte consistent. Dar con-
sensul politic are nevoie de con-
fi rmare în termeni de procen-
taje. Toată bătălia propagandis-
tică se duce pe o prezentare la 
vot de peste 66%. Iar câteva 
candidaturi regizate tot de că-
tre Kremlin, candidaturi mino-
re, conferă aparenţa unui plu-
ralism politic, acolo unde exis-
tă de fapt monopolul puterii”, 
afi rmă Vladimir Socor, expert 
Jamestown Foundation.

„Presupunând că domnul 
Putin supravieţuieşte încă şa-
se ani, în ceea ce priveşte să-
nătatea personală – că nu mai 
e un om tânăr – nu vom vedea 
schimbări în politica externă a 

Rusiei, dar vom vedea o inten-
sifi care a unor tendinţe deja 
existente, şi anume jocul fără 
reguli în politica internaţiona-
lă. Rusia lui Putin a venit în ul-
timii doi-trei ani, cu o nouă 
abordare a relaţiilor interstata-
le, a sistemului politic interna-
ţional. Acesta este jocul fără re-
guli. Îmi amintesc, din tinere-
ţea mea în România, expresia 
"joacă la cotonogeală”. Aşa joa-
că Rusia actualmente în siste-
mul internaţional: fără reguli. 
Occidentul nu a găsit până acum 
răspunsul la jocul fără reguli al 
Rusiei”, adaugă expertul.

Preşedintele Rusiei, Vladi-
mir Putin, le-a mulţumit du-
minică seara susţinătorilor săi 
pentru realegere.

După ce sondajele la ieşirea 
de la urme şi primele numără-

tori parţiale au arătat că a ob-
ţinut din primul tur un nou 
mandat de şase ani la Kremlin, 
Vladimir Putin s-a adresat unei 
mulţimi de simpatizanţi.

Vorbind de pe o scenă ridi-
cată lângă Piaţa Roşie din Mos-
cova, el a apreciat că rezultatul 
alegerilor reprezintă o recunoaş-
tere a realizărilor din ultimii ani.

El a insistat asupra nevoii de 
unitate şi le-a promis ruşilor că 
va obţine realizări importante 
alături de ei şi se va gândi la vi-
itorul ţării. Înainte de a coborî 
de pe scenă, preşedintele a dat 
tonul scandărilor „Rusia! Ru-
sia!”, preluate de mulţime.

Potrivit numărătorii a circa 
50% din voturi, Vladimir Pu-
tin a obţinut peste 75%, ast-
fel încât nu va mai fi  nevoie 
de un al doilea tur de scrutin.

Ce înseamnă pentru Europa 
încă șase ani cu Putin
Realegerea lui Vladimir Putin va duce la o Rusie şi mai agresivă 
şi sfidătoare a regulilor internaţionale.

Duminică, Vladimir Putin a câștigat al patrulea mandat de președinte
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În luna februarie, ofi cialii 
Organizaţiei Mondiale a 
Sănătăţii au convocat un 
comitet de urgenţă la 
Geneva pentru a lua în 
considerare un scenariu 
incredibil. Scopul era 
acela de a identifi ca un 
agent patogen cu un 
potenţial uriaş de a cauza 
o epidemie şi de a omorî 
milioane de oameni pen-
tru care însă, în acest 
moment, nu există niciun 
tratament efi cient.

A fost pentru a treia oară 
când a fost convocată o astfel 
de adunare, formată din bacte-
riologi şi infecţionişti renumiţi, 
însă când a fost publicată lista 
bolilor periculoase din 2018, a 
apărut acolo o boală nemaivă-
zută, cel puţin în această for-
mă, scrie gândul.info.

Ce este Boala X?

Boala X nu este un agent 
patogen nou identifi cat, ci ce-
ea ce specialiştii numesc „un 
germen cunoscut, dar necu-
noscut”. Este o boală care a-
pare din cauza unei mutaţii 
genetice sau, posibil, a unui 
accident ori atac terorist, care 
ia lumea prin surprindere şi se 
răspândeşte extrem de rapid.

Prin includerea sa în lista 
celor mai periculoase boli din 

viitorul apropiat, Organizaţia 
Mondială a Sănătăţii admite 
că acest agent infecţios cu 
mare potenţial de a cauza o 
epidemie este foarte impre-
vizibil. Asemănător cu gripa 
spaniolă, care între 1918 şi 
1920 a ucis între 50 şi 100 de 
milioane de oameni, Boala X 
este catastrofa pe care nimeni 
nu a anticipat-o, până când 
nu a fost prea târziu.

„Boala X confi rmă că o se-
rioasă epidemie internaţională 
ar putea fi  cauzată de un agent 
patogen rămas încă necunos-
cut”, spun cei de la Organiza-
ţia Mondială a Sănătăţii.

De unde ar putea veni?

Una dintre sursele Bolii X 
ar putea fi  utilizarea delibe-
rată a bolilor infecţioase ca 
armă. Chiar dacă armele bi-
ologice au fost folosite încă 
din perioada Evului Mediu, 

noile descoperiri ştiinţifi ce, 
inclusiv mutaţiile genetice, 
fac acum mai uşoară ca ni-
ciodată dezvoltarea de agenţi 
biologici letali.

SUA şi URSS au explorat 
armele biologice în timpul 
Războiului Rece şi ambele 
continuă să păstreze în ac-
tualitate culturi patogene, ca 
virusuri destul de periculoa-
se menţinute în laboratoare 
secrete şi securizate. Ceva 
mai recent, armata irakiană 
a atacat cu toxină botulini-
că, sub coordonarea lui Sa-
ddam Hussein, trupele tero-
riste Al Qaeda au experimen-
tat efectele Antrax-ului, iar 
în 2014 într-un laptop care 
a fost capturat de la repre-
zentanţi ISIS au fost găsite 
intrucţiuni despre modul în 
care ar putea fi  transformat 
într-un instrument de luptă 
virusul ciumei.

„Ultrabacteria X” care dă 
coşmaruri oamenilor de ştiinţă

Potrivit unui raport 
al Comisiei Europene, 
România înregistrează în 
jur de 1,4% infecţii intraspi-
taliceşti, puţine în compara-
ţie cu alte ţări europene, 
unde media este în jur de 
5%. Cu toate că în alte state 
europene a reuşit imple-
mentarea unor programe 
de igienă lansate de OMS, 
în România, puţine unităţi 
medicale s-au aliniat acestor 
standarde până în prezent.

Aceste bacterii intraspita-
liceşti pot fi  luate de orice 
bolnav în interiorul unităţii 
medicale, iar existenţa lor a-
re la baza lipsa igienei din 
spitale, neglijenţa aparţină-
torilor sau vizitatorilor, dar 
şi a cadrelor medicale – me-
dici, asistente, infi rmirere – 
în special la nivelul secţiilor 
de chirurgie sau terapie in-
tensivă, scrie gândul.info.

Curăţarea mâinilor 
în 5 momente esenţiale

Situaţia rămâne critică în 
România, cu toate că Orga-

nizaţia Mondială a Sănătă-
ţii a lansat un Program Glo-
bal pentru Siguranţa Paci-
entului, intitulat „Clean ca-
re is safer care” (n.r. „Îngri-
jirea curată este o îngrijire 
mai sigură”), program care 
salvează anual între 5 şi 8 
milioane de vieţi în întrea-
ga lume, gândit de profeso-
rul Didier Pittet.

Strategia profesorului Pittet 
susţine folosirea în curăţarea 
mâinilor soluţie de curăţare prin 

frecare pe bază de alcool şi pre-
vede curăţarea în cinci momen-
te esenţiale, potrivit medicului 
Andreea Moldovan, din cadrul 
Spitalului Sfântul Constantin 
din Braşov, premiată pentru im-
plementarea în România a Me-
todei Geneva în unitatea medi-
cală în care lucrează. Astfel, 
curăţarea mâinilor cu soluţia 
pe bază de alcool trebuie să se 
facă: înainte de a atinge paci-
entul, înainte de orice gest asep-
tic, după contactul cu lichide-

le biologice, după ce atingem 
obiectele din mediul pacientu-
lui înainte să părăsim salonul 
pacientului.

Iar strategia nu vizează 
numai cadrele medicale. Vi-
zitatorii sunt implicaţi şi ei 
în acestă procedură. Ei tre-
buie să se spele pe mâini îna-
inte de a intra în contact cu 
pacientul sau în salonul aces-
tuia. De asemenea, în mo-
mentul în care vizitatorul în-
suşi nu se afl ă într-o stare de 

sănătate bună, vizita ar tre-
bui să fi e interzisă.

Cele mai frecvente infecţii

În tot acest timp, potrivit da-
telor furnizate, cele mai frec-
vente infecţii asociate asisten-
ţei medicale sunt septicemia, 
infecţiile respiratorii, digestive, 
urinare, ale organelor genitale, 
cutanate, cele ale plăgilor chi-
rurgicale sau cele apărute în 
urma injecţiilor. Ministrul Să-
nătăţii, Sorina Pintea, a expli-

cat că mulţi manageri de spi-
tale raportează mai puţine in-
fecţii asociate asistenţei medi-
cale din cauza sancţiunilor pe 
care le-ar putea primi.

Preşedintele Societăţii Ro-
mâne de Microbiologie, Ale-
xandru Rafi la, a explicat că 
infecţiile intraspitaliceşti nu 
pot fi  eliminate total din spi-
tale, dar numărul acestora 
poate fi  diminuat considera-
bil dacă medicii şi pacienţii 
ar respecta regulile de igienă.

BOMBA CU CEAS DIN SPITALE. 

Cluj, în topul judeţelor cu cele mai 
multe cazuri de infecţii nosocomiale
România se luptă încă cu o situaţie dezastruoasă în spitale, aceea a infecţiilor nosocomiale. 

Cele mai multe au fost cele digestive - 4.479, urmate de ce-
le respiratorii - 1.960 și cele urinare - 1.277. În ceea ce pri-
vește situaţia pe judeţe, cele mai multe cazuri de infecţii no-
socomiale au fost înregistrate în București - 2.802. Capitala 
este urmată în acest clasament negru de judeţele Iași - 
1.295 și Cluj - 833. La coada clasamentului se situează ju-
deţele Ialomiţa - 24 și Teleorman - 28. 
În ceea ce privește situaţia pe secţii, cele mai multe infecţii 
nosocomiale sunt contractate la ATI - 2.439, Chirurgie - 
2.141 și Pediatrie - 797.

Infecţiile intraspitaliceşti în cifre

Existenţa bacterilor are la baza lipsa igienei, neglijenţa aparţinătorilor sau vizitatorilor, dar şi a cadrelor medicale

STATISTICĂ

10.403
cazuri de infecţii nosocomiale în România anului 2017
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

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

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

GRA-

TUIT

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament de 50 mp, 2 
camere, decomandat, fi nisat cla-
sic, et intermediar/9, str. Al. Vla-
huţă cart. Grigorescu,preţ 67000 
euro. Pentru relaţii și inf. sunași 
la tel. 0744-653097. (2.7)

GARSONIERE

¤ Cumpăr urgent garsonieră.Ex-
clus cart. Plopilor. Aștept tele-
foane la tel. 0758-802398.

CASE/CABANE

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

SPAŢII

¤ Vindem, închiriem hală de pro-
ducţie, cu sau fără instalaţie de fa-
bricare plăci din polistiren expan-
dat, suprafaţa 1800 mp și 3800 
mp teren în Galaţi. Tel. 
0744-569264, 0722-283941. (5.5)

TERENURI

¤ Vând teren intravilan în supr. de 
12200 mp în Mărișel, zona centra-
lă, utilităţi în faţa terenului, front 
la drum principal 100 m, carte 
funciară, cadastru, curent electric, 
apă potabilă preţ 8 euro/mp. Inf. 
la tel. 0744-653097. (2.7)

Vânzare TEREN 
INTRAVILAN în Șelimbăr, 

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

deschidere 27 m 
la str. M. Viteazul.

Utilităţile sunt 
la marginea terenului.

Urbanism pentru 
construcţii de locuinţe.

Preţ 50 euro/mp, 
negociabil.

Tel. 0756-313.015.

¤ Vând teren în intravilanul Clu-
jului, supr. 500 mp, la distanţa 

de 1,5 km de Iulius Mall, cu utili-
tăţi, apă, curent, cu C.F. în regu-
lă. Inf. suplimentare la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314.
¤ Vând teren intravilan în supr. 
de 400 mp, front 14,61 ml și te-
ren în supr. de 2438 mp front, 
22 ml la șoseaua asfaltată, cu-
rent, apă, gaz în apropiere. Cei 
interesaţi pentru detalii, pot su-
na la tel. 0734-777772.
¤ Vând teren în supr. de 800 
mp, front 17,78 ml la sosea 
asfaltată, în centrul satului Mă-
cicașu, com. Chinteni, cu toate 
utilitatile. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0734-777772.
¤ Vând teren extravilan, cu uti-
lităţi, în apropiere (paralel) de 
Wonderland, suprafaţa 2900 
mp, preţ 20 euro/mp, negocia-
bil. Informaţii suplimentare la 
tel. 0745-182440.
¤ Vând 2 parcele de teren lângă 
lacul din Chinteni, supr. 613 mp, 
front 18 ml la drum judeţean, 
preţ 15 euro mp. Inf. și relaţii su-
plimentare la tel. 0745-251703.

ÎNCHRIERI

SPAŢII

¤ Persoană fi zică închiriez garaj, 
numai pentru autoturism, pe str. 
Dorobanţilor. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0753-902739. (2.7)
¤ Închiriez curte/grădină cu casă la 
ţară, lângă Cluj, cu posibilitatea de 
a ţine mai mulţi câni în curte. Ofer 
1200 RON/lună. Aștept oferte la 
tel. 0741-455348. (4.15)

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie ap. cu 1 camera 
în cart. Mărăști, str. Fabricii nr. 
4, et. 7, utilat mobilat, mașină 
spălat. Rog seriozitate. Exclus 
agentii imobiliare. Informaţii su-
plimentare la tel. 0745-265436.

LOCURI DE MUNCĂ

SOCIETATE COMERCIALĂ
angajează în condiţii 

avantajoase:
Inginer instalaţii apă canal

Electrician auto
Electromecanic

Maistru instalator
Sudor

Lăcătuş mecanic
Instalator apa canal

Fierar-Betonist
Muncitor necalifi cat

Oferim salariu atractiv, 
tichete de masă și 

decontarea transportului.
C.V.-urile se trimit pe email 
universal.sibiu@yahoo.com 

sau se depun la sediul 
societăţii din Sibiu, str. 

Frezorilor, nr. 2
Relaţii la telefon: 

0269-238.201.(2.13)

¤ CAUT cioban serios la oi, cu 
experienţă. Cerem și oferim se-
riozitate. Pentru informaţiile su-

plimentare apelaţi la tel. 
0742431611 sau 0758-356073.
¤ Caut de lucru în domeniul 
gastronomiei, part-time (în zile-
le libere), experienţă în dome-
niu. Cer și ofer seriozitate. Rog 
sunaţi la tel. 0745-802150.
¤ Caut de lucru ca ȘOFER, expe-
rienţă 18 ani (și pe comunitate), 
cat. B și C, cunoscător al lb. ger-
mane și engleze. Rog și ofer seri-
ozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314.

SERVICII

Electrotac
VÂNZĂRI-CONSUMABILE-SERVICE

Case de marcat, 
Cântare electronice, 

cititoare coduri de bare, 
conectare case de marcat-PC

POS-URI

Tel: 0264-421506; 0729-072651; 

0722-357640; 0722-437444

Str Frunzișului, nr. 29, Cluj-Napoca,

Varianta Zorilor-Mănăștur

www.electrotac.ro

¤ Depanare și reparaţii TV la do-
miciliul clientului, cu garanţie. Pen-
tru informaţii suplimentare sunaţi 
la 0264-547523, 0744-877328.
¤ Montăm uși și geamuri, auto-
rizat Porta Doors. Informaţii la 
tel. 0745-993104.

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

CÂRŢI/REVISTE

¤ Vând urgent suplimentele a-
părute în colecţii complete de la 
”Jurrnalul Naţional”, după cum 
urmează: 250 buc Ediţie de co-
lecţie, 240 buc Jurnalul Casei 
Tale, 302 buc Bucătăria Mea, 
258 buc Sănătatea, 60 buc ZO-
OM și 50 buc diverse, credinţă, 
călătorii. Preţ negociabil. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0264-321720. (15.20)

TELEFOANE

¤ Vând MOTOROLA MOTO E4 Plus, 
nou, cu garanţie 2 ani, ecran de 
5,5 inchi, cameră foto 13 MP, 3 GB 
RAM, 5000 mAh. Îl vând la preţ de 
ofertă, l-am primit cadou și nu am 
nevoie de el. Preţ 600 RON.

UZ CASNIC

¤ Vând două sobe de teracotă, 
culoare maro, una cu plită și 
ler, complete, din cărămidă, 
demontate de un sobar. Infor-
maţii și relaţii suplimentare la 
tel. 0752-093646.
¤ Vând vană fi bră de sticlă, al-
bă, 150x70cm, model cu bate-
ria pe perete, stare perfectă de 
funcţionare, preţ: 450 RON. In-
formaţii la tel. 0751-014413.

DIVERSE

¤ Vând materiale pentru croșe-
tat, reviste de modă și pentru 
croșetat , peţuri negociabile. 
Pentru informaţii sunaţi la tel. 
0735-176040. (7.7)
¤ 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. (7.7)
¤ 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. (7.7)
¤ Vând broaște uși, yală EL-
ZET, 500 buc șuruburi de 
lemn, haine, încălţămite, și 
multe alte lucruri. Sunaţi la 
tel. 0773-756130. (7.7)
¤ Vând coniac de 47° și ţuică de 
prune, din stoc, preţ 30 RON, re-
spectiv 25 RON. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (7.7)
¤ Vând. feţe de masă, lucrate 
manual, poentlas, mileuri de toa-
te mărimile, articole decorative, 
preţ negociabil. Inf. suplimentare 
la tel. 0264-591965. (7.7)
¤ Vând borcane de tot felul, dife-
rite dimensiuni. Aștept telefoane 
la 0735-176040. (6.7)
¤ Vând costum de vânătoare, 
nou, cizme, cort de două persoa-
ne, cu sac de dormit și raniţă din 
piele. Tel. 0264-591965. (6.7)
¤ Vând blană de damă și palton 
bărbătesc de piele, nou. Sunaţi la 
telefon 0264-541633. (6.7)

AUTO-MOTO

¤ Vând DACIA 1307L, an 1995, 
pentru programul RABLA, acte 
în regulă. Informații și relații la 
telefon 0754-312994.
¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 die-
sel, an 2008, 7 locuri, culoare 
gri, 210.000 km, în stare bună 
de funcţionare. Preţ negociabil. 
Informaţii și relaţii suplimenta-
re la telefon 0740-694047.
¤ VÂND Dacia 1410, an 1997, 
pentru programul RABLA, acte 
în regulă, preţ negociabil. In-
formaţii și relaţii suplimentare 
la telefon 0740-694047.

LICITATIE PUBLICĂ

R & I GROUP S.P.R.L., în calita-
te de lichidator judiciar al S.C. 
PRODIS DISTRIBUȚIE S.R.L., or-
ganizează licitație publică cu 
strigare pentru valorificarea ur-
mătoarelor bunuri imobile:
-OFICIU DE CALCUL ȘI LOCUINŢE 
+BLOC ADMINISTRATIV, 
1.945/2.788 mp, TURDA, STR. 
22 DECEMBRIE 1989, NR.12C, 
JUD. CLUJ, 98.400,00 euro, ex-
clusiv TVA. Licitația va avea loc în 
data de 27.03.2018, ora 12:00, 
în București, str. Popa Savu 
nr.40, sector 1. În caz de neadju-
decare, licitația se va relua în da-
ta de 03.04.2018 și 10.04.2018, 
în același loc și în aceleași condi-
ţii. Informații suplimentare la 
numărul de telefon 
021.311.77.82 sau la adresa de 
e-mail: offi ce@zrp-insolvency.ro.

PIERDERI

¤ S.C. EOLVEST S.R.L., C.U.I 
23703387, J12/1688/ 
10.04.2008, pierdut certifi cat de 
înregistrare. Se declară nul. 
¤ S.C. CONFERAL S.R.L., cu sediul 
în loc. Florești, str Horea nr. 26, 
C.U.I. 18578466/12.04.2006, 
J12/1305/12.04.2006, pierdut 
certifi cat constatator nr. 
19490/2006. Se declară nul. 

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al
S.C. SORTILEMN S.A.

cu sediul în Gherla, str. Clujului, Nr. 7, Înregistrată la 
Registrul Comerţului Cluj sub nr. J12/145/1991, C.U.I. 199745 
convocă Adunarea Generală Ordinară pentru data de 
25.04.2018, la sediul societăţii pentru toţi acţionarii înregistraţi 
în registrul acţionarilor la data de referinţă de 20.04.2018.

În cazul în care adunarea nu se va putea ţine în dată de 
25.04.2018 această va avea loc la data de 26.04.2018, în 
același loc, la aceleași ore și cu aceeași ordine de zi.

Adunarea Generală Ordinară se va ţine la ora 10.00 
cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situaţiilor fi nanciare anuale la 31 decembrie 2017
2. Raportul de gestiune al Consiliului de Administraţie
3. Raportul auditorului fi nanciar
4. Repartizarea profi tului
5. Fixarea remuneraţiei cuvenite membrilor consiliului de 

administraţie, pentru exerciţiul în curs.
6. Diverse
Documentele și informaţiile privind problemele înscrise 

pe ordinea de zi pot fi  consultate la sediul societăţii sau de 
pe internet la adresa www.sortilemn.ro, începând cu data 
de 23.04.2018

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi 
la tel. 0264-241717.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
MICHAEL BRANDHUBER

Firma de curatenie One Way
isi mareste echipa!!

Cautam persoane energice, deschise,amabile care sa a-
sigure servicii de curatenie la standard inalte de calitate in-
tr-o atmosfera placuta, relaxanta.

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

ne 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 cli-
entilor nostri, iar noi iti vom oferi:
–  un loc de munca unic si un pachet de benefi cii atrac-

tiv;
–  salariu fi x plus bonusuri in functie de implicarea si re-

alizarile 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!

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

LICITAŢIE PUBLICĂ
Lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 

3700/112/2011 al Tribunalului Bistriţa-Năsăud privind 
debitoarea S.C. Brotnei Construct S.R.L. – în faliment, 
in bankruptcy, en faillite, cu sediul în Maieru, str. 
Principală, nr. 727, jud. Bistriţa-Năsăud, J06/453/2002, 
C.U.I. 15109317, vinde prin licitaţie publică, cu strigare, 
individual, în temeiul și condiţiile stabilite de adunarea 
creditorilor întrunită în data de 22.02.2018, următoarele 
bunuri din averea debitoarei, situate în Cluj-Napoca, str. 
Liviu Rusu, cartier Făget, la cca. 100 m de Hotel Tulip 
Inn, jud. Cluj:

- teren intravilan în suprafaţă de 283 mp, înscris în Cartea 
Funciară nr. 259436 Cluj-Napoca (provenită din conversia 
de pe hârtie a CF nr. 175272), nr. cadastral 15294, împreună 
cu cota de 6/32 părţi din teren pentru drum în suprafaţă 
de 32 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 259518 Cluj-Napoca 
(provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 175273), nr. 
cadastral 15295, precum și cu cota de 99/495 părţi din 
teren cu destinaţie drum în suprafaţă de 495 mp, înscris în 
Cartea Funciară nr. 259511 Cluj-Napoca (provenită din 
conversia de pe hârtie a CF nr. 175267/A), nr. cadastral 
15289, la preţul de 12.028 Euro + TVA.

Ședinţele de licitaţie publică organizate în vederea vânzării 
imobilelor au loc în fi ecare zi de miercuri, la ora 15.00, la 
sediul lichidatorului judiciar din Baia Mare, Bd. Republicii, 
nr. 10/35, jud. Maramureș. Preţul de pornire al licitaţiilor 
va fi  exprimat în euro iar plata se va face în lei la cursul 
BNR din ziua plăţii. Preţul de pornire al licitaţiilor nu include 
TVA, astfel că la preţurile de vânzare se va adăuga TVA în 
cota în vigoare la data vânzării. Pasul de licitaţie este de 
100 euro. Garanţia de participare la licitaţie este de 10% 
din preţul de pornire al licitaţiei, sumă ce trebuie achitată 
în contul de faliment al debitoarei până în ziua anterioară 
zilei când se desfășoară ședinţa de licitaţie, ora 12.00. 
Regulamentul privind organizarea licitaţiilor se poate obţine 
de la sediul lichidatorului judiciar.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 
0722779542, 0262-227131.
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CONVOCATOR

Consiliul de administraţie al S.C. IMSAT SOMEŞ S.A., 
cu sediul în Dej, Str. Mărășești nr. 9, ap. 1, judeţul Cluj, convoacă 
Adunarea generală ordinară a acţionarilor la data de 
25.04.2018, ora 13.00, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii 
înregistraţi în registrul acţionarilor societăţii la data de referinţă 
18.04.2018, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de 
administraţie pe anul 2017.

2. Prezentarea raportului Comisiei de cenzori asupra situaţiilor 
fi nanciare anuale încheiate la 31.12.2017.

3. Aprobarea situaţiilor fi nanciare anuale încheiate la 
31.12.2017 și repartizarea profi tului obţinut.

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018.
5. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru 

activitatea desfășurată până la data de 31.12.2017, în baza 
Raportului de gestiune și a Raportului Comisiei de cenzori.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data 
menţionată, Adunarea generală ordinară a acţionarilor se 
va ţine la data de 26.04.2018, la aceeași oră și în același 
loc, cu aceeași ordine de zi.

Documentele și materialele informative referitoare la 
problemele incluse pe ordinea de zi a adunării, precum 
și formularele de procuri speciale pot fi  obţinute de la 
sediul societăţii.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul societăţii 
sau la ţel. 0264/214.110.

PREŞEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINSTRAŢIE

Marius BIRNBAUM

CONVOCATOR

COOPERATIVA DE CONSUM ORAŞ 
GHERLA-SOCIETATE COOPERATIVĂ

Gherla, str. Ștefan cel Mare, nr. 1, jud. Cluj, Cod poștal 405300
C.I.F. RO 256409, O.R.C. C12/33/2005

În conformitate cu prevederile art. 34 și 40 din Legea Nr.1/2005 
privind organizarea și funcţionarea Cooperaţiei de Consum

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a membrilor 

cooperatori
Pentru data de 10 aprilie 2018, ora 16:00, la 

Restaurantul Parc
Din Gherla, str Parcului f.n., cu următoarea

ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea închirierii imobilelor proprietatea cooperativei 

și prelungirea contractelor de închiriere deja existente, în 
funcţie de cereri.

2. Modifi carea actului constitutiv al societăţii astfel:
A) Eliminarea punctului 2 din art.22 din Actul constitutiv 

cu privire la exercitarea dreptului de preemţiune la 
închirierea/vânzarea imobile proprietatea cooperativei, 
astfel că acest articol va avea doar următorul conţinut: „

1. Proprietatea societăţii cooperative de consum este 
privată.

2. Din profi tul brut al societăţii cooperative se preia în 
fi ecare an cel puţin 5 % pentru constituirea rezervei legale, 
până ce aceasta va atinge minimum a cincea parte din 
capitalul social. Dacă rezerva se micşorează, din orice cauză, 
aceasta va fi  completată în mod corespunzător.“

B) Majorarea capitalului social al cooperativei prin 
majorarea valorii nominare a unei părţi sociale de la 50 de 
lei la 100 de lei, respectiv un fond minim pe membru 
cooperator de 1.000 de lei, cu subscrierea până la data de 
01.07.2018 și vărsarea până la data de 31.12.2018. 
Nesubscrierea și vărsarea în termen a diferenţelor aferente 
părţilor sociale, la noua valoare nominală duce la excluderea 
din rândul membrilor cooperatori în cadrul primei Adunări 
Generale din anul 2019.

C) Majorarea capitalului social al cooperativei ca urmare 
a subscrierii unui număr de 149 de părţi sociale în cuantum 
de 7450 lei.

D) Modifi carea art. 19 pct 1. Din Act constitutiv în sensul” 
Președintele societăţii cooperative de consum este ales de 
către Adunarea generală, dintre acei membrii cooperatori 
care au calităţi manageriale, experienţă în domeniu și o 
vechime de minim 2 ani ca și membru cooperator în 
COOPERATIVA DE CONSUM ORAȘ GHERLA.”

3. Aprobarea înfi inţarea/desfi inţarea unor unităţi ale 
cooperativei.

4. Aprobarea înscrierii unor noi membri cooperatori.
5. Exercitarea dreptului de preemţiune al cooperativei 

la cumpărarea imobilului:
- Pentru teren situat în localitatea Cluj-Napoca, str. 

Calvaria (Parcul Rozelor), înscris în cartea funciara nr.327128 
Cluj-Napoca, nr. cadastral 327128 în suprafaţă de 496 mp, 
cartea funciara nr.327107-Cluj-Napoca, nr. cadastral 327107 
în suprafaţă de 6 mp (din acte 9310 mp), cartea funciara 
nr.327127 Cluj-Napoca, nr. cadastral 327127, în suprafaţă 
de 107 mp, cartea funciara nr.327195 Cluj-Napoca, nr. 
cadastral 327195 în suprafaţă de 1687 mp, pentru preţul 
de 800.000 euro oferit de GENERAL CONSTRUCT SRL.

6.  Lotizarea/apartamentarea spaţiului situat în localitatea 
Gherla, str. Primăverii, nr.12, bl. V4, scara I-III parter, înscrisă 
în cartea funciară C.F. 50345 – U1, topo 1155/50/2/4/A, 
în suprafaţă de 399,96 mp proprietatea Cooperativei de 
Consum Oraș Gherla,

7. Mandatarea Consiliului de Administraţie să semneze, 
în numele membrilor cooperatori hotărârile adunării ordinare 
și extraordinare, să reactualizeze și să semneze actul 
constitutiv al cooperativei conform modifi cărilor adoptate 
prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare și Extraordinare.

8. Mandatarea cu îndeplinirea demersurilor necesare 
publicării hotărârilor adunării generale a doamnei avocat 
Andreea Nicoleta Rauca-Damian să efectueze toate 
demersurile necesare la O.R.C. Cluj și Monitorul Ofi cial 
(redactare, depunere, semnare și ridicare).

9. Diverse.

În cazul în care la data şi ora convenită nu se întruneşte 
cvorumul de şedinţă cerut de lege, adunarea generală se 
reconvoacă peste 48 de ore în acelaşi loc şi cu aceeaşi 
ordine de zi.

Toate documentele şi materialele informative referitoare 
la punctele introduse pe ordinea de zi ale celor două 
adunări generale ordinare şi extraordinare pot fi  consultate 
la sediul cooperativei, cu cel puţin 15 zile înaintea datei 
pentru care a fost convocata Adunarea Generală.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
CORNEA IOAN

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 Știaţi că?
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 Totul pentru dragoste
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
20:30 Las fi erbinți
21:30 Acțiune de recuperare
23:15 Știrile Pro Tv

23:45 Furia titanilor

PRIMA TV

13:00 Camera de râs
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Pasiune Toscană
17:00 Fiica Elisei
18:00 Focus 18
19:30 Mama mea gătește 
mai bine
20:30 Răfuiala din Battle 
Creek
22:30 Trăsniți din NATO
23:15 Focus din inima 
României

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 Știri
13:30 Fotbal Liga 1 Betano: 
FC Viitorul – CS U Craiova
15:30 Știri
16:00 Teleshopping
16:30 Look de campion
17:30 Fotbal Liga 2: Mioveni 
– ASU Poli Timișoara
19:30 Știri
20:00 Liga Magazin
21:15 Baschet Euroliga: 
Panathinaikos – Steaua Roșie 
Belgrad
23:00 Look de campion

ANUNŢ AVIZ DE MEDIU

BARAIAN IOAN TRAIAN - ÎNTREPRINDERE 
INDIVIDUALĂ, în calitate de titular, anunţă publicul 
interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform 
H.G. 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu 
pentru „PUZ - INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN PENTRU 
CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ LA NICULA, JUD. 
CLUJ“, în comuna Fizeșu Gherlii, sat Nicula, jud. Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
titularului din comună Fizeșu Gherlii, sat Nicula, nr. 65, jud. 
Cluj, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, din data de 
15.03.2018.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și 
sugestii, până în dată de 30.03.2018, la A.P.M. Cluj, str. 
Dorobanţilor, nr. 99, blocul 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, 
fax. 0264-412914, e-mail: reglementari@apmcj.anpm.ro.

CONVOCATOR

COOPERATIVA DE CONSUM ORAŞ 
GHERLA-SOCIETATE COOPERATIVĂ

Gherla, str. Ștefan cel Mare, nr. 1, jud. Cluj, Cod poștal 405300
C.I.F. RO 256409, O.R.C. C12/33/2005

În conformitate cu prevederile art. 34 și 40 din Legea Nr.1/2005 
privind organizarea și funcţionarea Cooperaţiei de Consum

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a membrilor 

cooperatori
Pentru data de 10 aprilie 2018, ora 16:00, la 

Restaurantul Parc
din Gherla, str Parcului f.n., cu următoarea

ORDINE DE ZI:
1. Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului 

Consiliului de Administraţie pentru anul 2017;
2. Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului 

cenzorilor pe anul 2017;
3. Aprobarea bilanţului contabil pe anul 2017, a contului 

de profi t și pierderi, repartizarea profi tului), execuţia BVC;
4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru 

anul 2017;
5. Dezbaterea și aprobarea:
a) bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018;
b) a programului de activitate pentru exerciţiul fi nanciar 

al anului 2018;
c) a programului de investiţii și reparaţii pe anul 2018;
6. Analiza contractului de administrare pe anul 2017 și 

stabilirea criteriilor de performanţă pentru anul 2018.
7. Stabilirea indemnizaţiei membrilor Consiliului de 

Administraţie și a cenzorilor pentru anul 2018.
8. Aprobarea înscrierii de noi membrii, excluderea sau 

retragerea membrilor cooperatori în anul 2017, dacă este 
cazul și majorarea capitalului social conform subscrierilor 
făcute în cursul anului 2017, respectiv suma de 7450 lei 
echivalentul a 149 de părţi sociale.

9. Mandatarea Consiliului de Administraţie să semneze, 
în numele membrilor cooperatori hotărârile adunării ordinare 
și extraordinare, să reactualizeze și să semneze actul constitutiv 
al cooperativei conform celor hotărâte.

10. Mandatarea cu îndeplinirea demersurilor necesare publicării 
hotărârilor adunării generale ordinare/extraordinare a doamnei 
avocat Andreea Nicoleta Rauca - Damian, să efectueze toate 
demersurile necesare la ORC Cluj și Monitorul Ofi cial (redactare, 
depunere, semnare și ridicare).

11. Desemnarea domnului președinte Cornea Ioan să 
reprezinte cooperativa la adunările a UJCC și FEDERALCOOP.

12. Diverse.

În cazul în care la data şi ora convenită nu se întruneşte 
cvorumul de şedinţă cerut de lege, adunarea generală se 
reconvoacă peste 48 de ore în acelaşi loc şi cu aceeaşi 
ordine de zi.

Toate documentele şi materialele informative referitoare 
la punctele introduse pe ordinea de zi ale celor două adunări 
generale ordinare şi extraordinare pot fi  consultate la sediul 
cooperativei, cu cel puţin 15 zile înaintea datei pentru care 
a fost convocata Adunarea Generală.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
CORNEA IOAN

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protecția 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările și 
completările ulterioare și Ord. 1798/2007, S.C. NARION 
COLLECT S.R.L. anunță începerea demersurilor în vederea 
obținerii autorizației de mediu pentru obiectivul ”3811 – 
Colectarea deșeurilor nepericuloase” din Cluj-Napoca, str. B-
dul Muncii, nr. 16, latura estică, județul Cluj.

Eventualele sugestii și  reclamații se vor depune la sediul 
A.P.M. Cluj, Calea Dorobanților nr. 99, în zilele de luni între 
orele 9.00-16.30, marți-vineri între orele 9.00-14.00.

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
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Handbal: „U” Cluj, 
înfrângere 
pe terenul liderului
Echipa de handbal masculin 
Universitatea Cluj a pierdut 
meciul disputat pe terenul ce-
lor de la CSM Oradea, scor fi-
nal 25-28 (10-14). „Din păca-
te, am pierdut acest meci din 
cauza ratărilor atât pe faza 
de atac, cât și din cauza inefi-
cienţei portarilor. Am avut nu 
mai puţin de 20 de ratări, iar 
într-un meci cu Oradea aces-
tea te costă. Oricum, vreau 
să felicit băieţii pentru atitu-
dinea foarte bună din apăra-
re, păcat că nu a funcţionat și 
poarta”, a declarat, pentru 
u-cluj.ro, tehnicianul „alb-ne-
grilor”, Ioan Ani-Senocico. În 
urma acestui rezultat 
Universitatea Cluj este pe lo-
cul 4 în clasament, cu 24 de 
puncte. CSM Oradea este în 
continuare liderul clasamen-
tului.  (Raluca SAS)

Volei: O nouă victorie 
pentru „U” Cluj
Echipa de volei masculin 
Universitatea Cluj s-a impus 
în faţa formaţiei CSS 2 CNE 
UKRO Baia Mare, scor final 
3-0 (27-25, 25-11, 25-17). 
„În sfârșit am legat trei victo-
rii, deși calitatea jocului nu a 
fost cea dorită de către noi. 
Ne dorim din tot sufletul să 
facem un meci bun la 
Dinamo și să obţinem și a pa-
tra victorie”, a declarat, pen-
tru u-cluj.ro, Bogdan 
Ungureanu, managerul echi-
pei clujene. Echipa 
Universitatea Cluj ocupă locul 
patru în clasament, cu 23 de 
puncte. Voleibaliștii clujeni 
vor disputa următorul meci 
pe 21 martie în deplasare cu 
CS Dinamo București. (Raluca 
SAS)

Rugby: România se 
menţine pe locul 17 
în ierarhia mondială

Selecţionata României, califi -
cată direct la Cupa Mondială 
din 2019 în urma rezultatelor 
ultimei etape din REIC 2018, 
se menţine pe locul 17 în cla-
samentul dat publicităţii luni 
de World Rugby, în timp ce na-
ţionala Irlandei, proaspăta câș-
tigătoare a Marelui Șlem în 
Turneul celor Șase Naţiuni, și-a 
consolidat poziţia a doua, du-
pă campioana mondială Noua 
Zeelandă.„Stejarii” se afl ă la 
mai puţin de un punct de ocu-
panta locului 16, Samoa, naţio-
nală pe care foarte probabil o 
vor întâlni în meciurile din gru-
pa A a Mondialului nipon.

Pe scurt

Debut lejer pentru Simona 
Halep la Miami: adversară 
îi va fi  Veronica Cepede 
sau o jucătoare din califi -
cări Luni dimineaţă a avut 
loc tragerea la sorţi a tur-
neului de la Miami (20 
martie – 1 aprilie), iar 
Halep se poate declara 
norocoasă. Simona va 
întâlni o adversară mult 
mai slabă, indiferent dacă 
aceasta va fi  Veronica 
Cepede (Paraguay, 78 
WTA) sau o jucătoare 
venită din califi cări. Halep 
are statut de cap de serie 1 
şi va evolua direct în turul 
secund al competiţiei de 8 
milioane de dolari.

Halep, care anul trecut a 
ajuns în sferturi la Miami, 
are aşadar răgaz să-şi revi-
nă după înfrângerea ustură-
toare din semifinalele tur-
neului de la Indian Wells 

(3-6, 0-6 cu Naomi Osaka). 
Privind în ansamblu, culoa-
rul de la Miami este unul 
favorabil, Simona putând să 
o înfrunte în turul 3 pe Ag-
nieszka Radwanska. Polo-
neza este ieşită din formă, 
ocupând locul 30 pe lista 
capilor de serie. Românca 
Simona Halep şi-a mărit 
avansul în fruntea clasamen-
tului mondial al jucătoare-
lor profesioniste (WTA), dat 
publicităţii luni, după semi-
finala jucată la Indian Wells 
(California).

Halep, 860 de puncte 
în faţa danezei

Halep, care a ajuns 19 săp-
tămâni ca lider WTA, are 860 
de puncte în plus faţă de ur-
mătoarea clasată, daneza Ca-
roline Wozniacki, şi peste 2.000 
faţă de ocupanta poziţiei a tre-
ia, Garbine Muguruza (Spania).

Rusoaica Daria Kasatkina, 
fi nalistă la Indian Wells a reu-
şit să urce pe locul 11 (+9), iar 
câştigătoarea titlului, japoneza 
Naomi Osaka, este acum pe 22, 
după un salt de 22 de poziţii.

România, 6 jucătoare 
în top 100

În continuare, România 
are şase jucătoare în top 
100, Sorana Cîrstea urcând 
două poziţii, până pe 33, 
Irina Begu coborând un loc, 
pe 37, ca şi Mihaela Buzăr-
nescu, pe 39, în timp ce Mo-
nica Niculescu a urcat o 
treaptă, pe 70, iar Ana Bog-
dan se menţine 85. La du-
blu, Niculescu a reuşit cea 
mai bună clasare din carie-
ră, locul 14. 28 (28). Irina 
Begu se menţine pe 28, Ra-
luca Olaru a coborât un loc 
şi e pe 49, Mihaela Buzăr-
nescu staţionează pe 72, iar 

Simona Halep a urcat două 
locuri şi e pe 93.

În clasamentul WTA Race, 
pentru Turneul Campioane-

lor, Halep ocupă locul al doi-
lea în continuare, dar a redus 
ecartul faţă de liderul Wozni-
acki la 430 de puncte.

Simona Halep şi-a aflat adversara din primul tur, 
la tragerea la sorţi de la Miami
Simona Halep, favorita principală a turneului Premier Mandatory de la Miami (SUA), va avea o adversară accesibilă în primul tur.

Raluca SAS
sport@monitorulcj.ro

Culio a deschis scorul, 
în prima repriză, 
din penalty după henţul 
lui Benzar.

Prima repriză s-a încheiat 
cu o ocazie extrem de impor-
tantă, Budescu a şutat formi-
dabil de la 30 de metri, min-
gea a lovit transversala.

În a doua repriza CFR Cluj 
a rămas în 10 oameni, Haţe-
gan i-a acordat lui Peteleu al 
doilea galben. După câteva 
minute, şi FCSB şi-a pierdut 
un om important, Pintilii a 
primit direct roşu după un 
fault asupra lui Hoban.

Intrat pe teren în minutul 
71, atacantul francez Harlem 
Gnohere a restabilit egalita-
tea în primul dintre cele şa-
se minute de prelungire, din 
repriza secundă, cu o relua-
re din apropiere.

„Toată lumea a fost 
de partea Stelei”

Jucătorul Andrei Peteleu 
nu a fost mulţumit de sus-
ţinerea suporterilor la me-
ciul cu FCSB.

„Am simţit că am jucat în 
deplasare. Şi publicul, şi arbi-
trii, şi toată lumea au fost de 
partea Stelei. Mă aşteptam să 
fi e mai mulţi fani ai CFR-ului. 
Văd că fanii Stelei domină Ro-
mânia şi publicul din toată ţa-
ra… Poate la următorul meci 
vor fi  mai mulţi suporteri ai 

CFR-ului, cu toate că nu cred”, 
a fost declaraţia curajoasă a 
lui Peteleu după meci.

Jucătorul a fost apărat şi 
nu prea de managerul spor-
tiv Bogdan Mara, care a re-
cunoscut şi el prezenţa nu-
meroasă în tribună a supor-
terilor rivali.

„Nu poţi să le impui spec-
tatorilor cu cine să ţină. Şi 
Steaua are mulţi fani, dar 
eu cred că majoritatea au 
fost fanii CFR-ului. Supor-
terii noştri au încercat să 
creeze o atmosferă bună, au 
fost alături de echipă şi da-

că era rezultatul bun, era 
perfect. E important că am 
reuşit să aducem mulţi fani 
la stadion şi că a fost stadi-
onul plin”, a spus Mara.

Stoica, nemulţumit 
de prestaţia lui Haţegan

Mihai Stoica a fost foarte 
nemulţumit atât de prestaţia 
lui Ovidiu Haţegan, care a fost 
criticat inclusiv de Gigi Becali, 
dar şi de Dan Petrescu, pe ca-
re l-a jignit din nou şi la fi na-
lul partidei din Gruia. De ase-
menea, ofi cialul FCSB-ist a ce-
rut o brigadă străină de arbitri 

la returul de pe Arena Naţio-
nală: „Vreau să fi m lăsaţi! La 
Pintilii nu a fost nimic, carto-
naş galben cel mult. L-am lă-
sat pe Petrescu să bată câm-
pii, dar de ce Steaua nu e lă-
sată să joace? Vine o echipă şi 
câştigă nemeritat titlul şi iese 
imediat din Europa. Pur şi sim-
plu nu înţeleg. Am vrut să nu 
punem presiune şi uitaţi ce se 
întâmplă. Vrem arbitrii străini 
pentru meciul retur. Dar clu-
jenii nu vor, pentru că intră o 
data în careu şi primesc pe-
nalty”, a spus Mihai Stoica, ci-
tat de DigiSport.

MM Stoica a lovit şi în 
Bogdan Mara, în spatele că-
ruia a fost pusă decizia de a 
nu aduce arbitri străini şi la 
meciul de duminică seara: 
„Nu am văzut nicio reluare, 
dar am înţeles că Ion Crăciu-
nescu spune că nu se impu-
nea lovitură de pedeapsă. Da-
că CFR a deschis scorul din-
tr-un penalty controversat, 
pentru ce să ne mai luptăm? 
Băi, Mara! A ieşit Mara, ca-
re nu ştiu ce face la CFR, să 
spună că ei vor arbitri stră-
ini. Noi am cerut arbitri stră-
ini şi ei au refuzat!”.

CFR Cluj, remiză în derby-ul cu FCSB 
Formaţia CFR Cluj a încheiat la egalitate, scor 1-1, meciul susţinut în compania echipei FCSB.

CFR Cluj este pe primul loc în clasament, cu 43 de puncte
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