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SOCIAL

Județul Cluj, sursă 
a traficului de persoane
Clujul „exportă” zeci de victime, care 
ajung să facă, sub ameninţări, cele mai 
ruşinoase acţiuni.  Pagina 4

POLITICĂ

Buda, Etica este totuna 
cu integritatea sau nu?
Liderul PNL Cluj Daniel Buda vorbeşte 
despre criteriile de integritate, dar realita-
tea îl contrazice.  Pagina 5

IT&C

Aplicaţie care îţi spune 
cum te simţi
O aplicaţie pentru mobil, creată la Cluj, 
cuantifi că informaţii despre stările de spi-
rit ale utilizatorului.  Pagina 6

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

Profesorii clujeni sunt nemulţumiţi de declaraţiile ministrului Educaţiei, care spune că pregătirea actuală 
a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar este precară, în condiţiile în care Clujul are cea mai mare 
rată de promovabilitate la Bac (83,32% din candidaţi au reuşit să treacă cu bine de examen). Pagina 3

ECONOMIE

Produsele alimentare decongelate 
vor trebui etichetate explicit

ACTUALITATE

Soția lui Ion Rațiu, Elisabeth, a murit 
la Londra, la vârsta de 95 de ani

Astăzi intră în vigoare Ordi-
nul preşedintelui ANPC nr 
183/2016 privind informarea 
consumatorilor de către comer-
cianţii care pun în vânzare pro-
duse obţinute din alimente con-
gelate. Normativul se referă la 
produse de patiserie şi alte pre-
parate obţinute din ingrediente 
congelate.

„Operatorii economici care 
comercializează către populaţie 
pâine, produse de panifi caţie şi 
produse de patiserie obţinute 
din produse congelate, precum 
şi unităţile de restauraţie colec-
tive care utilizează la prepara-
rea meniurilor produse alimen-
tare congelate au obligaţia de a 
informa consumatorii”, arată 
noul Ordin al preşedintelui Au-
torităţii Naţionale pentru Pro-
tecţia Consumatorilor (ANPC).

Informarea consumatorilor se 
face „prin afi şare la loc vizibil, li-
zibil, uşor de înţeles, într-o formă 
care să nu permită ştergerea, du-
pă caz, pe un afi ş, pe etichetă, 
ambalaj de vânzare, în meniul ofe-
rit, ori altele asemenea, ce înso-
ţesc produsul, cu menţiunea «pro-
dus/din produs decongelat»”.

În sensul acestui Ordin, „pro-
dusul alimentar congelat este: pâi-
ne şi produse de panifi caţie, pro-
duse de patiserie, carne/produ-
se de origine animală, legume, 
fructe”. În cazul constatării ne-
respectării condiţiilor igieni-
co-sanitare la transport, mani-
pulare, depozitare, comerciali-
zare, „Autoritatea Naţională 
pentru Protecţia Consumatori-
lor informează instituţiile res-
ponsabile cu atribuţii în dome-
niu”, mai prevede normativul.

Elisabeth Pilkington Raţiu, 
soţia cunoscutului om politic 
Ion Raţiu, a murit la Londra, 
la vârsta de 95 de ani, a anun-
ţat miercuri un comunicat al 
„Centrului Raţiu pentru Demo-
craţie”.

Mai puţin cunoscută româ-
nilor decât soţul său, Elisabeth 
Raţiu a fondat în 1993, în Ro-
mânia, un program prin care a 
susţinut tratarea copiilor şi ti-
nerilor bolnavi de leucemie.

Născută în 1921, Elisabeth 
Pilkington Raţiu este origina-
ră din comitatul Lancashire, 
Marea Britanie, din apropierea 
micului oraş industrial St. He-
lens, zonă pe care familia sa 
a transformat-o într-un oraş al 
sticlăriei. L-a întâlnit pe Ion 
Raţiu la Cambridge şi s-au că-
sătorit în 1945. În paralel cu 

viaţa de familie, Elisabeth s-a 
dedicat muncii de asistent so-
cial în mediul spitalicesc din 
Londra.

Devenind tot mai interesa-
tă de problemele de sănătate 
mentală din comunitatea lon-
doneză, ea a fost aleasă, du-
pă o constantă implicare în 
serviciile locale de specialita-
te, preşedinte al Asociaţiei 
Mind din Kensington şi Chel-
sea, organizaţie recunoscută 
pentru serviciile sale.

Potrivit sursei citate, în acei 
ani, multitudinea de cazuri me-
dicale disperate care ajungeau 
zilnic în faţa casei sale din Bu-
cureşti, au determinat-o pe Eli-
sabeth să fondeze Fundaţia Ra-
ţiu România, prin care a susţi-
nut tratarea copiilor şi tinerilor 
bolnavi de leucemie.
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Situaţie alarmantă: deficit tot mai mare de medici
Medicii se plâng că nu fac faţă numărului mare de pacienţi. Pagina 10

Profesorii „prost” pregătiţi
scot elevi de 10 la Bac !

Ce-i răspund dascălii clujeni ministrului Educației?
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Deputatul PMP, Adrian 

Gurzău, este acuzat de tra-

fi c de infl uenţă legat de 

favorizarea societăţii 

Carpatica Asig.

Instanţa Supremă a respins, 

miercuri, contestaţia DNA de 

arestare preventivă ca nefonda-

tă în cazul lui Adrian Gurzău. 

Deputatul PMP rămâne, astfel, 

sub control judiciar. Decizia ma-

gistraţilor este defi nitivă, infor-

mează stiripesurse.ro.

Potrivit DNA, în perioada 8 

aprilie 2015 – 1 noiembrie 2015, 

Angela Toncescu, membru şi, 

începând cu data de 2 iulie 2015, 

preşedinte al Consiliului de Ad-

ministraţie al SC Carpatica Asig 

SA, i-a promis lui Adrian Gur-

zău întocmirea unui contract de 

prestări servicii între o fi rmă un-

de deputatul era administrator 

şi SC Carpatica Asig SA.

Contractul a fost încheiat pe 

2 noiembrie 2015 şi avea ca 

obiect furnizarea, de către fi r-

ma controlată de deputat, a unor 

servicii specializate de relaţii cu 

clienţii, info-line, contact center 

vânzare şi marketing, pe o du-

rată minimă de cinci ani.

Adrian Gurzău a fost candi-

datul PMP la Primăria Cluj-Na-

poca, la alegerile locale din iu-

nie. El a fost lansat atunci chiar 

de preşedintele Traian Băsescu, 

care l-a atacat dur pe contracan-

didatul său, Emil Boc.

Fostul preşedinte spunea, la 

momentul lansării, că Clujul a-

re poate nevoie de tinereţe şi 

fantezie, iar Emil Boc ar trebui 

să “stea un mandat”.

Adrian Gurzău are 40 de ani, 

iar CV-ul lui – cel cunoscut pu-

blicului larg – arăta de- alungul 

timpului că a fost director la o 

regie (bănoasă) a statului RA-

APPS, consilier local şi parla-

mentar. Nu are nimic în decla-

raţia de avere, dar conduce un 

bolid de lux, iar în trecut deţi-

nea 95% dintr-o fi rmă boteza-

tă sugestiv „Taina”.

Fostul democrat-liberal, în-

scris acum în PMP şi preşedin-

te al Partidului înfi inţat de Tra-

ian Băsescu, foarte vocal susţi-

nător al Elenei Udrea, Adrian 

Gurzău este unul dintre cei mai 

longevivi deputaţi, cu două man-

date şi un sfert.

El a intrat în Parlament în 

2004, pe locul eliberat de Emil 

Boc, devenit primar al Clujului. 

De atunci, Gurzău nu s-a remar-

cat prin nimic, poate doar prin 

foarte multele cuvinte înşirate 

pe nenumărate comunicate de 

presă şi declaraţii politice.

Potrivit Ziar de Cluj, Adrian 

Gurzău împreună cu nevasta 

sa, a avut un studio de video 

chat. Potrivit sursei citate, fami-

lia Gurzău avea angajate trei fe-

te din Uricani, un orăşel lângă 

Petroşani, judeţul Hunedoara.

Adrian Gurzău poate răsufla uşurat. 
Ce decizie a luat ÎCCJ

Emil Boc, fostul premier 

al României şi actualul 

primar din Cluj, a fost 

audiat de procurorii 

DIICOT în dosarul 

Rompetrol 2, în care sunt 

urmăriţi penal foştii 

miniştri Mihai Tănăsescu, 

Dan Ioan Popescu, 

Gheorghe Pogea şi 

Sebastian Vlădescu, potri-

vit agenţiei Mediafax.

Potrivit agenţiei Mediafax, 

Emil Boc a mers la DIICOT luni, 

fi ind audiat de procurori în ca-

litate de martor.

Preşedintele Klaus Iohannis 

a transmis, pe 31 mai, minis-

trului Justiţiei cererea de urmă-

rire penală a foştilor miniştri 

Mihai Tănăsescu, Sebastian Vlă-

descu, fost ministru al Finan-

ţelor în perioada 2005 – 2007, 

respectiv în perioada 2009 – 

2010, Gheorghe Pogea, minis-

tru al Finanţelor în perioada 

2008 – 2009, şi Dan Ioan Po-

pescu, toţi fi ind suspectaţi de 

comiterea infracţiunilor de con-

stituire a unui grup infracţio-

nal organizat şi complicitate la 

delapidare.

În dosarul Rompetrol 2, Mi-

hai Tănăsescu, Dan Ioan Po-

pescu, Gheorghe Pogea şi Se-

bastian Vlădescu sunt cerce-

taţi pentru constituire a unui 

grup infracţional organizat, 

abuz în serviciu şi complicita-

te la delapidare, a anunţat DII-

COT printr-un comunicat de 

presă atunci când au fost puşi 

sub învinuire.

„În cauză există suspiciu-

nea rezonabilă că în perioada 

septembrie-octombrie 2003, mi-

nistrul Finanţelor Publice, Tă-

năsescu Claudiu Mihai şi mi-

nistrul Economiei şi Comerţu-

lui, Popescu Ioan Dan şi-au 

exercitat cu rea credinţă atribu-

ţiile de serviciu, în urma unei 

înţelegeri cu Patriciu Dan Cos-

tache, George Philip Stephen-

son şi Nicolcioiu Alexandru, în 

sensul iniţierii şi promovării 

OUG 118/2003 prin care dato-

riile bugetare restante ale 

S.C.Rompetrol Rafi nare S.A. la 

data de 30.09.2003 în cuantum 

de aproximativ 603.000.000 

USD au fost convertite în obli-

gaţiuni subscrise de către Mi-

nisterul Finanţelor Publice”, 

susţin procurorii DIICOT.

În cazul lui Dan Ioan Popes-

cu, DIICOT precizează că „aces-

ta a continuat să sprijine gru-

pul infracţional organizat iniţi-

at de către Patriciu Dan Costa-

che şi după încetarea calităţii de 

ministru depunând mărturie în 

cauza arbitrală a ARB/06/03, 

pendinte în faţa Centrului Inter-

naţional de Reglementare a Dis-

putelor Relative la Investiţii (IC-

SID), în favoarea Rompetrol 

Group, declaraţie în care a fă-

cut afi rmaţii neadevărate”.

În ceea ce îi priveşte pe Se-

bastian Vlădescu şi Gheorghe 

Pogea, foşti miniştri ai Finan-

ţelor Publice, procurorii susţin 

că „nu au respectat, cu rea cre-

dinţă, dispoziţiile art. 8 al.2 din 

OUG 118/2003 modifi cată prin 

Legea 89/2005 potrivit cărora” 

în termen de 6 luni de la data 

emiterii, prin hotărâre a Guver-

nului, obligaţiunile vor fi  înre-

gistrate la Ofi ciul de Evidenţă 

a Valorilor Mobiliare pentru 

tranzacţionarea acestora pe pie-

ţele reglementate, în condiţiile 

regulamentului aprobat în acest 

scop de Comisia Naţională a 

Valorilor Mobiliare „şi au blo-

cat adoptarea hotărârii de gu-

vern care să permită vânzarea 

obligaţiunilor pe Bursa de Va-

lori Bucureşti, iar statul român 

să-şi recupereze creanţele”.

Procurorii DIICOT au dema-

rat cercetările în dosarul „Rom-

petrol II”, punând sechestre de 

aproximativ trei miliarde de lei 

pe acţiunile rafi năriei Petromi-

dia şi pe conturile unor persoa-

ne fi zice, dosarul fi ind disjuns 

dintr-o cauză trimisă în jude-

cată în anul 2006, investigaţii-

le vizând intervalul 1998-2003, 

în ultimii trei ani Guvernul Ro-

mâniei fi ind condus la Adrian 

Năstase.

Boc, audiat ca martor 
de către procurorii DIICOT 
Potrivit postului de televiziune România TV primarul Clujului ar fi stat 
mai bine de două ore în biroul procurorilor.

Emil Boc ar fi  fost audiat la DIICOT în calitate de martor în dosarul Rompetrol
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Preşedintele Klaus 

Iohannis a promulgat 

ieri legea care permite 

„cumpărarea” de vechi-

me pentru persoanele 

care nu au stagiul de 

pensie complet, a anun-

ţat Administraţia 

Prezidenţială.

Proiectul, respins de Se-

nat în septembrie 2012, a 

fost adoptat la finalul lunii 

septembrie de plenul Came-

rei Deputaţilor cu 198 de vo-

turi „pentru”.

Iniţiativa legislativă preve-

de că „persoanele care nu au 

calitatea de pensionari pot 

efectua plata contribuţiei de 

asigurări sociale pentru peri-

oadele de timp în care nu au 

avut calitatea de asigurat în 

sistemul public de pensii sau 

într-un sistem de asigurări 

sociale neintegrat acestuia”.

Persoanele interesate „să 

îşi cumpere vechime” înche-

ie un contract de asigurare so-

cială, în termen de 6 luni de 

la intrarea în vigoare a iniţia-

tivei legislative (la 3 zile de 

la publicarea în Monitorul Ofi -

cial, n.r.), potrivit Rapotului 

adoptat de deputaţii din Co-

misia de muncă.

Perioadele de timp pentru 

care se poate efectua plata 

contribuţiei de asigurări soci-

ale sunt cele care se încadrea-

ză în intervalul de timp cu-

prins între data încheierii con-

tractului de asigurare socială 

şi ultimii 5 ani anteriori aces-

tei date.

Plata contribuţiei de asigu-

rări sociale ar urma să fi e fă-

cută într-o singură tranşă sau 

eşalonat, în tranşe lunare, în 

termen de 6 luni de la intra-

rea în vigoare a iniţiativei le-

gislative, potrivit sursei citate.

„Contribuţia de asigurări 

sociale datorată se calculează 

prin aplicarea asupra bazei lu-

nare de calcul a cotei contri-

buţiei de asigurări sociale pen-

tru condiţii normale de mun-

că, reglementată de legislaţia 

în vigoare pentru fi ecare din-

tre luna/lunile din perioadele 

pentru care se solicită efectu-

area plăţii în vederea conside-

rării stagiului de cotizare în 

sistemul public de pensii. Ba-

za lunară de calcul prevăzută 

o constituie cel puţin valoarea 

unui salariu de bază minim 

brut pe ţară garantat în plată, 

reglementat de legislaţia în vi-

goare pentru fi ecare dintre lu-

na/lunile din perioadele pen-

tru care se solicită efectuarea 

plăţii contribuţiei de asigurări 

sociale. Salariul de bază mi-

nim brut pe ţară garantat în 

plată este cel aprobat prin ho-

tărâre a Guvernului. Baza lu-

nară de calcul nu poate fi  mai 

mare decât valoarea corespun-

zătoare a de cinci ori câştigul 

salarial mediu brut utilizat la 

fundamentarea bugetului asi-

gurărilor sociale de stat, iar va-

loarea câştigului salarial me-

diu brut utilizat la fundamen-

tarea bugetului asigurărilor so-

ciale de stat este cea prevăzu-

tă în actele normative în vi-

goare la acea dată. Cota de 

contribuţie de asigurări socia-

le care se utilizează la calcu-

lul contribuţiei de asigurări so-

ciale datorate este cea prevă-

zută în actele normative în vi-

goare la acea dată”, prevede 

proiectul de lege.

„Cumpărarea de vechime” în muncă este legală

Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

Ministrul Educaţiei, Mircea 

Dumitru, a declarat, mier-

curi, că pregătirea actuală a 

cadrelor didactice din învă-

ţământul preuniversitar 

este precară, fi ind nevoie 

de introducerea unor noi 

module de formare a viito-

rilor dascăli, pentru a avea 

un sistem educaţional de 

calitate în România.

„Deşi avem un modul de 

pregătire psihopedagogică în 

momentul acesta, pregătirea 

iniţială a celor care vor să de-

vină profesori este precară. 

Toţi spunem că vom avea în 

viitor probleme serioase cu 

ocuparea, cu locurile pentru 

profesori, cu şcolile din Ro-

mânia dacă nu insistăm asu-

pra unei pregătiri adecvate şi 

pentru o formare adecvată 

pentru viitorii profesori. Aici 

este cheia dezvoltării şi a pro-

gresului şi a obţinerii unei şco-

li de calitate în România. E o 

discuţie de mai mulţi ani, 

avem nevoie de o clarifi care 

din partea celor care se ocu-

pă de formarea iniţială a pro-

fesorilor. Discuţia e axată pe 

următoarea întrbare: vom or-

ganiza formarea iniţială a pro-

fesorilor pe baza unui maste-

rat, sau o structură de model 

psiho-pedagogică pe o peri-

oadă mai lungă de timp? Am-

bele propuneri sunt bune, dar 

trebuie să vede care sunt con-

cuziile raportului. Apoi o să 

fi e o perioadă de tranziţie, pâ-

nă când se vor stabiliza ches-

tiunile acestea şi sub o for-

mulă juridică adecvată, o pe-

rioadă de tranziţie în care să 

poată fi  acceptate aceste for-

mule alternative”, a declarat 

Mircea Dumitru, ministrul 

Educaţiei, în cadrul unui eve-

niment organizat de Coaliţia 

pentru Educaţie.

La Cluj se face şcoală

Clujul se poate lăuda cu re-

zultate foarte bune în domeniul 

educaţiei, chiar dacă “pregăti-

rea iniţială a celor care vor să 

devină profesori este precară”, 

cum susţine ministrul educaţi-

ei. Astfel, la ultimul examen de 

defi nitivat, aproape 80% dintre 

profesorii din Cluj au reuşit să 

promoveze.

De asemenea, la exame-

nul de bacalaureat din acest 

an Clujul ocupă locul întâi 

pe ţară cu cele mai bune no-

te. Astfel, 83,32% din can-

didaţi au reuşit să treacă cu 

bine de examen, clasând Clu-

jul pe locul întâi la nivel na-

ţional, la o diferenţă consi-

derabilă faţă de celelalte ju-

deţe.

Şi la Evaluarea Naţională ele-

vii au avut rezultate foarte bu-

ne, patru elevi fi ind notaţi cu 10 

pe linie.

Profesorii din Cluj sunt 
deranjaţi de afi rmaţia 
ministrului

Pe lângă rezultatele foarte 

bune cu care se laudă Clujul şi 

profesorii îl contrazic pe minis-

tru.

„Dânsul nici nu cred că cu-

noaşte realitatea din preuniver-

sitar. La un nivel de universitar 

nu cred că a avut probabil nici 

curiozitatea să vadă care este 

situaţia. Probabil că a tras aces-

te concluzii din nişte studii pe 

care le-a avut sau primit de la 

cineva. Normal că luând situa-

ţia judeţelor Clujul se situează 

în top trei. Tot timpul am fost 

ca şi judeţ foarte bine cotaţi. Ne-

cazul este pe ţară şi într-adevăr 

dacă luăm per ansamblu sunt 

judeţe care au o mai slabă pre-

gătire fi indcă acolo sunt foarte 

mulţi suplinitori sau necalifi caţi 

sau în zonele izolate. Mă gân-

desc la zona Moldovei, în par-

tea Deltei sau zone în care mer-

ge foarte greu un tânăr absol-

vent. Se va găsi cineva din lo-

calitatea respectivă, care poate 

are numai liceul, şi atunci nici 

rezultatele nu pot fi  foarte bu-

ne. Salariul nu este motivant, 

haideţi să o spunem şi asta. De 

aici apar problemele. La nivel 

declarativ toată lumea spune că 

educaţia este foarte importan-

tă, dar numai în momente che-

ie, când sunt alegeri sau exame-

ne. Dar numai la modul decla-

rativ. Probabil că în România 

nu se vrea ca populaţia să fi e 

educată”, a declarat preşedinte-

le Sindicatului Liber al Învăţă-

mântului Preuniversitar Cluj, 

Lucia Cojocaru.

Horea Matiş, profesor de is-

torie, este de părere că abor-

dările generaliste ale ministru-

lui nu sunt în regulă pentru că 

fi ecare profesor este diferit.

„Acum se fac tot felul de de-

claraţii şi contează şi în ce con-

text au fost făcute, cum s-a pre-

luat şi la ce aspecte s-a referit 

domnul ministru. Eu nu pot 

să-mi permit să spun despre 

nimeni că este precar atâta timp 

cât nu l-am evaluat, nu-l cu-

nosc, nu l-am văzut, nu-i ştiu 

rezultatele muncii şi n-aş utili-

za termenul de «precar». Aş 

spune dacă aş fi  ministru ce aş 

face eu ca să cresc gradul de 

profesionalizare a dascălilor. 

Asta aş putea să zic. Dar să vin 

şi să pun ştampile nu mi se pa-

re în regulă. Mie în principiu 

orice generalizare nu-mi place 

pentru că nu putem să punem 

o ştampilă tuturor profesorilor. 

Fiecare profesor este evaluat 

individual în şcoala în care îşi 

desfăşoară activitatea pentru 

că metodologia aşa spune că 

evaluarea se face de către Co-

misia de Administraţie. Nu ştiu 

cât cunoaşte ministrul situaţia 

din fi ecare şcoală. Este greu 

pentru noi să ştim din şcoala 

în care suntem. Nu aş merge 

pe aprecieri de genul acesta ge-

nerale care pot deranja. Sunt 

colegi care muncesc foarte mult. 

Nu ştiu în ce măsură condiţii-

le oferite de Ministerul Educa-

ţiei îi ajută să-şi pună în apli-

care competenţele. Mie nu-mi 

cade bine o astfel de afi rmaţie 

generalizată care nu ştiu pe ce 

se fundamentează. Mai ales cu-

vântul «precar», e cam greu. La 

urma urmei ministrul educaţi-

ei vine din mediul universitar, 

iar dascălii din învăţământ sunt 

produsul sistemului universi-

tar”, a declarat profesorul de 

istorie de la Liceul Tehnologic 

Vlădeasa Huedin, Horea Matiş.

Ministrul Educaţiei Mircea Dumitru 
îi scandalizează pe dascălii din țară
Profesorii din Cluj se simt jigniţi de afirmaţiile Ministrului Educaţiei, care a spus că pregătirea profesorilor 
este precară. „Probabil că în România nu se vrea ca populaţia să fie educată”, spune un lider de sindicat.

Profesorii din Cluj se simt deranjaţi de afi rmaţiile ministrului Educaţiei

REZULTATE

80%
dintre profesorii din 
Cluj au reușit să 
promoveze examenul 
de difi nitivat

HOREA MATIŞ | 
profesor de istorie la 
Liceul Tehnologic 
Vlădeasa, Huedin

 „Mie în principiu orice 
generalizare nu-mi 
place pentru că nu 
putem să punem o 
ştampilă tuturor 
profesorilor. Fiecare 
profesor este evaluat 
individual în şcoala în 
care îşi desfăşoară 
activitatea pentru că 
metodologia aşa spune 
(…). Nu ştiu cât 
cunoaşte ministrul 
situaţia din fi ecare 
şcoală.“
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O statistică dură arată că 

cele mai multe victime ale 

trafi cului de persoane din 

Europa provin din 

România. Clujul, al doilea 

judeţ din România ca 

importanţă, „exportă” zeci 

de victime care ajung să 

facă, sub ameninţări, cele 

mai ruşinoase acţiuni.

Potrivit statisticilor Agen-

ţiei Naţionale Împotriva Tra-

fi cului de Persoane pe prime-

le locuri în privinţa judeţelor 

de unde se trag victimele tra-

fi cului de persoane înregistra-

te în anul 2015 se numără Ti-

miş (50 de cazuri), Ialomiţa 

(49 de cazuri), Mureş (47 de 

cazuri), iar pe ultimele locuri 

sunt judeţe precum Harghita 

(2 cazuri), Satu-Mare (2 ca-

zuri) şi Maramureş (4 cazuri). 

Clujul se situează pe listă pe 

locul 19, cu un număr total 

de 21 de cazuri înregistrate. 

Numărul cazurilor a crescut 

faţă de 2014, când se înregis-

trau 6 cazuri.

Printre cele mai utilizate 

metode de racolare a victime-

lor se numără ofertele de lo-

curi de muncă în străinătate 

şi în ţară. Cu toate acestea, 

specialiştii au observat că mai 

nou victimele sunt racolate 

direct de pe Facebook.

La ce trebuie 
să fi m atenţi?

Coordonatorul Centrului 

Regional Cluj-Napoca al Agen-

ţiei Naţionale Împotriva Tra-

fi cului de Persoane, Augusta 

Bora, a explicat la ce trebuie 

să fi e atente persoanele când 

găsesc un „loc de muncă atrac-

tiv”, astfel încât să nu cadă 

pe mâna trafi canţilor.

„Principala modalitate de 

recrutare ar fi  cea prin recru-

tare directă. Adică o persoană, 

un cunoscut sau cineva cu ca-

re intri în contact printr-un cu-

noscut, îţi oferă un loc de mun-

că în străinătate. O altă meto-

dă destul de frecventă este cea 

realizată prin postările despre 

locuri de muncă. Dacă cineva 

doreşte să muncească în ţară 

sau în străinătate este foarte 

important să verifi ce oferta. 

Firmele care recrutează per-

soane pot fi  verifi cate la In-

spectoratul Teritorial de Mun-

că, atât fi rmele din ţară, cât şi 

din străinătate. Şi cei care sunt 

autorizaţi să recruteze forţă de 

muncă pentru străinătate sunt 

pe listele respective. La sem-

narea unui contract de mun-

că este foarte important să se 

verifi ce toate condiţiile preci-

zate în contract. În primul rând 

contractul să fi e în limba ro-

mână pentru a putea fi  înţels 

de cel care citeşte şi este im-

portant să se verifi ce toate pre-

vederile contractului: timpul 

de lucru, pauză, salariului, asi-

gurări, etc. Apoi trebuie veri-

fi cat dacă acel contract este în-

registrat la Agenţia pentru Ocu-

parea Forţei de Muncă, con-

tract care apare atât pentru Ro-

mânia, cât şi pentru străinăta-

te”, a declarat Augusta Bora, 

coordonatorul Centrului Regi-

onal Cluj-Napoca al Agenţiei 

Naţionale Împotriva Trafi cului 

de Persoane.

Modalităţi de evadare 
din mâna trafi canţilor

Chiar dacă fi rma la care 

victima şi-a găsit un loc de 

muncă este una serioasă, iar 

contractul este în regulă, es-

te indicat ca înainte de ple-

carea din ţară persoanele să 

parcurgă câţiva paşi pentru 

a-şi asigura scăparea, în ca-

zul unui scenariu negativ.

„În primul rând actele de 

identitate nu trebuie date de-

cât autorităţilor. Primul ele-

ment de suspiciune este ace-

la în care unei persoane i se 

cer actele şi i se reţin. Fără 

acte într-o ţară străină eşti 

vulnerabil, mai ales dacă nu 

cunoşti limba. Tot ca măsu-

ră de siguranţă oriunde ar 

pleca la muncă este impor-

tant să anunţe rudele sau o 

persoană de încredere cu ci-

ne pleacă, unde, în ce mod 

pleacă şi unde anume ajun-

ge. Este important să fi e sta-

bilită o parolă de siguranţă 

cu o persoană de încredere 

din ţară: poate fi  un cuvânt 

sau o întrebare care se va 

formula doar în situaţia de 

pericol. Este important ca 

victima să cunoască un nu-

măr de telefon al unui apro-

piat din ţară foarte bine şi 

să anunţe că este în pericol”, 

a precizat Augusta Bora.

Facebook-ul, 
„raiul” pedofi lilor 
şi al proxeneţilor

Cu toate acestea infracto-

rii îşi diversifi că metodele pe 

zi ce trece şi ţin pasul cu teh-

nologia. Astfel, tot mai mulţi 

copii care intră pe reţelele de 

socializare cad victime pedo-

fi lilor şi proxeneţilor. Cel mai 

recent caz este cel al lui DJ 

Boroş de la Cluj.

„O modalitate tot mai 

frecventă de racolare a mi-

norilor este prin intermediul 

reţelelor de socializare. Am 

constatat că există o creşte-

re a frecvenţei modalităţii 

de racolare pe internet în 

judeţul Cluj. Astfel, am de-

marat o campanie de preve-

nire în judeţ în rândul ele-

vilor cu privire la pericole-

le la care se expun în me-

diul online.

Aceste cazuri refl ectă o 

modalitate mai subtilă de ra-

colare decât răpirea sau un 

anunţ fals. Modalitatea con-

stă în convingerea minorilor 

prin intermediul reţelelor de 

socializare să transmită fo-

tografi i cu un caracter ob-

scene persoanei respective. 

Fotografi ile sunt vândute al-

tor persoane, deci practic mi-

norul este exploatat sexual. 

Dacă el refuză să furnizeze 

aceste materiale cu caracter 

pornografi c este şantajat că 

vor fi  postate pozele pe alte 

site-uri şi îi va fi  distrusă re-

putaţia”, a mai spus coordo-

natorul Centrului Regional 

Cluj-Napoca al Agentiei Na-

tionale Impotriva Trafi cului 

de Persoane, Augusta Bora.

Cel mai recent 
caz de la Cluj

Vă reamintim, DJ Boroş, 

pe numemele său real Bog-

dan Mihai Pop (în vârstă de 

40 de ani), a fost arestat pre-

ventiv vineri, 7 octombrie, 

după ce procurorii DIICOT 

l-au acuzat de trafi c de mi-

nori şi pornografi e infantilă. 

Ancheta arată că DJ Boroş 

îşi găsea victimele pe Face-

book şi inclusiv la concerte-

le susţinute în şcolile gene-

rale unde învătau fetele.

Pe ce loc se clasează judeţul Cluj în topul 
victimelor traficului de persoane
Victimele traficului de persoane sunt tot mai des racolate de pe Facebook.

Victimele trafi cului de persoane ajung adesea să practice prostituţia sau cerşetoria

Corpul de control al pre-

mierului a început o acţiu-

ne de documentare la 

Ministerul Economiei, 

Comerţului şi Relaţiilor cu 

Mediul de Afaceri cu pri-

vire la participarea 

României la Târgul indus-

triei alimentare SIAL 

Paris, a anunţat, ieri, pur-

tătorul de cuvânt al 

Guvernului, Liviu Iolu.

„E o problemă care se afl ă 

(...) în atenţia prim-ministrului 

Dacian Cioloş şi, în această di-

mineaţă, Corpul de control al 

prim-ministrului a început o ac-

ţiune de documentare la Minis-

terul Economiei, Comerţului şi 

Relaţiilor cu Mediul de Afaceri. 

Obiectivele acestei acţiuni de 

documentare sunt demersurile 

întreprinse de Ministerul Eco-

nomiei, Comerţului şi Relaţiilor 

cu Mediul de Afaceri pentru par-

ticiparea României la Târgul in-

dustriei alimentare SIAL Paris. 

Şi anume, modalitatea de închi-

riere a spaţiului destinat stan-

dului României, derularea pro-

cedurii de atribuire a contractu-

lui şi sumele plătite pentru asi-

gurarea participării României la 

Târgul industriei alimentare”, a 

declarat Iolu, într-un briefi ng la 

Palatul Victoria. Potrivit lui Io-

lu, concluziile, la nivelul premi-

erului, vor veni după ce aceas-

tă acţiune de documentare a 

Corpului de control va fi  gata.

Standurile româneşti de la 

târgul internaţional SIAL Paris 

nu au fost poate aşa cum ar fi  

trebuit să fi e, însă Ministerul 

Economiei nu a cerut bani ni-

mănui şi a plătit 300.000 de 

euro pentru chirie şi pentru uti-

lităţi, a scris ministrul de re-

sort, Costin Borc, pe pagina sa 

de Facebook. „Poate că stan-

durile nu sunt cum am vrea să 

fi e, sigur că sunt multe proble-

me şi că a fost mult efort să se 

ajungă acolo. Dar Ministerul 

Economiei nu a cerut bani ni-

mănui, mai mult de atât, a plă-

tit cei 300.000 de euro pentru 

chirie şi utilităţi. Trebuie însă 

să învăţăm din fi ecare greşea-

la, îmi cer scuze faţă de cei pe 

care i-am supărat sau i-am ener-

vat cu birocraţia din minister. 

Nu pot decât să-i asigur că fac 

în fi ecare zi tot ce pot ca lu-

crurile să fi e mai uşoare pen-

tru fi rmele cu care interacţio-

năm. Câteodată cu succes, câ-

teodată cu eşecuri”, a scris 

Borc. Scandalul a început du-

pă ce bucătarul Adi Hădean a 

relatat situația revoltătoare pe 

Facebook.

Verificări după dezvăluirea 
bucătarului Adi Hădean

La începutul săptămânii, 

parlamentarii au votat „pe 

repede înainte” câteva pro-

iecte cu iz electoral.

Unul dintre proiectele care a 

trecut în Parlament a fost cel ca-

re mai acordă românilor o zi li-

beră. Deputaţii au adoptat ini-

ţiativa prin care data de 1 iunie, 

Ziua Copilului, este declarată zi 

liberă nelucrătoare.

Proiectul a trecut cu 237 de 

voturi „pentru” modifi carea ar-

ticolului 139 din Codul muncii.

Propunerea legislativă a fost 

susţinută de campania deru-

lată de grupul de iniţiativă for-

mat din Itsy Bitsy FM şi Auto-

ritatea Naţională pentru Pro-

tecţia Drepturilor Copilului şi 

Adopţie, lideri de opinie – An-

dreea Marin, Virgil Ianţu şi Ti-

ly Niculae, parlamentari, spe-

cialişti psihologi, asociaţii de 

părinţi, urmârind să îmbună-

tăţească relaţia dintre copiii şi 

părinţii din România, determi-

nându-i pe cei din urmă să pe-

treacă timp de calitate împre-

ună cu cei mici.

Camera Deputaţilor este for 

decizional, legea ar urma să fi e 

transmisă preşedintelui Klaus 

Iohannis pentru promulgare.

De asemenea, deputaţii au 

decis majorarea tichetului de 

masă până la 15 lei, faţă de 9 

lei cât este în prezent, angaja-

torul putând să aleagă dacă va 

păstra valoarea actuală a tiche-

tului sau îl va majora.

Proiectul de lege a fost adop-

tat cu 250 de voturi „pentru” şi 

2 abţineri, deşi Guvernul nu a 

susţinut majorarea valorii tiche-

tului de masă.

„Guvernul se opune tot tim-

pul în perioade electorale unor 

astfel de măsuri, dar eu sper 

că nu are un impact decât be-

nefi c asupra bugetului ţării 

pentru că aceste tichete vor fi  

cheltuite în comerţ, sunt pur-

tătoare de TVA, de venituri în 

plus la buget”, au spus repre-

zentanţii Guvernului cu privi-

re la poziţia Guvernului faţă 

de proiectul de lege.

Camera Deputaţilor este for 

decizional în acest caz, iar le-

gea va merge spre promulgare 

la preşedinţie.

Un alt proiect cu iz electoral 

a trecut tacit de Senat. Este vor-

ba de o iniţiativă care prevede 

acordarea unei indemnizaţii vi-

agere pentru femeile care au trei 

sau mai mulţi copii, acestea fi -

ind cuprinse între 30 şi 50% din 

salariul mediu net pe economie, 

ceea ce ar însemna între 630 şi 

1000 lei.

Proiecte votate „pe repede 
înainte”, în prag de alegeri

AUGUSTA BORA | coordonatorul Centrului 
Regional Cluj-Napoca al Agenţiei Naţionale 
Împotriva Traficului de Persoane

 „De obicei, ofertele false sunt foarte atractive. 
Cei care pretind că duc oamenii la un loc de 
muncă foarte stabil şi bine plătit de obicei oferă 
şi transport spunând că omul va da banii când va 
ajunge acolo. Victimei i se oferă toate condiţiile 
pentru a accepta această ofertă.“
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Preşedintele PNL, Alina 

Gorghiu, spune că există 

„tensiuni” în Partidul 

Naţional Liberal în pri-

vinţa formării listelor 

pentru alegerile din 11 

decembrie, arătând că 

unii parlamentari cred 

că ar merita încă un loc 

în viitorul Legislativ.

„Evident că merge greu, 

pentru că vorbim (...) des-

pre un Parlament cu număr 

de parlamentari redus. Din 

start, pierzând un număr de 

locuri de parlamentari, câţi-

va parlamentari, un număr 

mai mare sau mai mic din 

fi ecare partid politic, nu se 

vor regăsi pe listele din 11 

decembrie, pe listele eligibi-

le, din nou, în Parlament. Şi 

atunci evident că sunt ten-

siuni, sunt oameni care cred 

că ar merita încă un loc, sunt 

oameni care optează de acum 

şi spun «Da, fac pasul late-

ral din Parlamentul Români-

ei şi mă gândesc că Partidul 

Naţional Liberal va avea 

cândva nevoie de expertiza 

mea într-o poziţie executi-

vă»", a declarat Gorghiu, 

marţi seara, la B1 TV.

Ea a amintit că ''ultimul 

cuvânt” în privinţa listelor 

îl va avea Biroul Politic Na-

ţional.

„Joi vom valida o mare 

parte dintre listele judeţe-

ne", a adăugat Gorghiu. Pre-

şedintele PNL a vorbit şi des-

pre fi nanţarea campaniilor 

electorale, precizând că exis-

tă un barem mic faţă de su-

mele pe care partidele le in-

vesteau anterior.

Şi la Cluj au existat ten-

siuni în partid. Potrivit unor 

surse liberale, acum două 

săptămâni, mai mulţi primari 

din judeţul Cluj au amenin-

ţat cu neimplicarea în cam-

pania electorală dacă „para-

şutatul” lui Blaga, Sorin Mol-

dovan, va fi  menţinut pe lis-

tă.

Gorghiu recunoaşte că există tensiuni în PNL

Anca M. COLIBĂȘANU
politic@monitorulcj.ro

Liderul PNL Cluj şi toto-

dată preşedinte al 

Comisiei de Etică a parti-

dului Daniel Buda se 

laudă că liberalii aplică 

criteriile de integritate 

pentru candidaţi, dar pe 

lista pentru Parlament se 

regăsesc câţiva liberali cu 

o imagine „şifonată”.

„PNL are un cod de inte-

gritate foarte bine ancorat în 

nevoia de reformare a clasei 

politice, îl va aplica fără ni-

ciun fel de discuţie. PNL face 

ceea ce trebuie în privinţa re-

formării clasei politice", a de-

clarat Daniel Buda pentru Zi-

ua de Cluj.

Realitatea îl cntrazice însă 

pe Buda, pentru că liberalii 

au în acest moment grave pro-

bleme de imagine atât la ni-

vel naţional, cât şi la nivel lo-

cal. Din cauza unor candidaţi 

cu probleme de integritate sau 

moralitate, aceştia ar mai pu-

tea pierde din electoratul şi 

aşa subţiat, după cum au ară-

tat ultimele sondaje.

Săptămâna trecută, pro-

tejatul lui Marius Nicoară, 

Mircea Abrudean (al cărui 

nume apare în stenograme-

le din dosarul lui Uioreanu) 

s-a retras de pe lista pentru 

Camera Deputaţilor, însă a-

ceasta mai conţine câţiva as-

piranţi la un fotoliu de par-

lamentar a căror imagine es-

te şifonată.

Unul dintre aceştia este 

„paraşutatul” Sorin Moldovan 

despre care s-a spus în urmă 

cu câţiva ani, când a candi-

dat impus de la centru la Vas-

lui, că ar fi  nepotul lui Vasile 

Blaga, însă fostul ministru de 

Interne a negat existenţa unei 

relaţii de rudenie între ei ex-

plicând că este „prieten cu ta-

tăl lui Sorin Moldovan dinain-

te de ’89“.

Sorin Dan Moldovan es-

te fiul lui Petrică Moldovan, 

om de afaceri potent din 

Oradea şi membru ex-PDL. 

Juniorul Moldovan a ocupat 

în timpul guvernării porto-

calii (2008-2012) funcţia de 

vicepreşedinte al Autorită-

ţii Naţionale pentru Tineret 

şi Sport, iar calităţile care 

l-au recomandat au fost pro-

babil banii mulţi încasaţi de 

tatăl său şi relaţia apropia-

tă cu preşedintele Vasile Bla-

ga.

De altfel, Sorin Moldovan 

a mai fost o dată „paraşu-

tat” să candideze la parla-

mentare, la Vaslui, în 2012 

dar a reuşit să strângă doar 

1.919 voturi. Sorin Dan Mol-

dovan a cunoscut o ascen-

siune politică lină. Astfel, 

în 2008 el a fost ales preşe-

dinte la nivel naţional al or-

ganizaţiei studenţeşti a PDL. 

Apoi, un an mai târziu, la 

vârsta de 23 de ani, a fost 

angajat în cadrul Ministeru-

lui Educaţiei direct pe o func-

ţie de director general. În 

paralel, a lucrat ca econo-

mist la una dintre firmele 

tatălui său. Ulterior, i s-a 

dat funcţia de preşedinte al 

Comisiei Naţională de Acţi-

une împotriva Violenţei în 

Sport, din cadrul Autorită-

ţii Naţionale pentru Tineret.

Problemele de integritate 

şi moralitate din PNL Cluj nu 

se opresc doar la protejatul 

lui Vasile Blaga, ex-PDL-istul 

Sorin Moldovan, trimis să can-

dideze pentru un post de de-

putat în locul unui clujean.

De asemenea, lista PNL la 

Senat este deschisă de Marius 

Nicoară care este cercetat pe-

nal.

În cazul senatorului clu-

jean Marius Nicoară, lucruri-

le sunt clare: după ce şi-a ter-

felit imaginea urmărind fi lme 

deocheate în Parlament, se-

natorul s-a urcat beat la vo-

lan, a provocat un accident 

de circulaţie şi s-a caftit cu ta-

ximetriştii. În seara în care a 

accidentat taximetristul, Ni-

coară avea o alcoolemie de 

1,4 grame alcool la mie, adi-

că era beat mort. Pentru a-

ceastă performanţă, Nicoară 

s-a ales cu dosar penal, pes-

te care se aşterne un strat gros 

de praf.

În aceste condiţii, liberalii 

ar trebui să analizeze mai 

atent numele viitorilor candi-

daţi, cu atât mai mult cu cât 

contextul discuţiilor despre 

integritate este fi erbinte la ni-

vel naţional.

Pe de altă parte, recent, do-

sarul deschis de DNA pe nu-

mele lui Vasile Blaga a cutre-

murat întreg PNL-ul, şi aşa 

ajuns la sub 30%, potrivit ul-

timului sondaj dat publicită-

ţii acum câteva săptămâni.

Contactat telefonic pentru 

a explica de ce pe lista candi-

daţilor clujeni se afl ă câţiva 

liberali cu „bube în cap”, prin-

tr-un mesaj în care reporterul 

Monitorului de Cluj i-a expus 

datele problemei, Buda nu a 

comentat, nerăspunzănd, pâ-

nă la ora 18.00.

Buda, Etica este totuna 
cu integritatea sau nu?
Liderul filialei Cluj a Partidului Național Liberal, Daniel Buda vorbeşte 
despre criteriile de integritate, dar realitatea îl contrazice.

Daniel Buda este președintele Comisiei de Etică și Intergritate a PNL

Preşedintele PNL Alina 

Gorghiu spune că la aceste 

alegeri campania va fi  

"mult mai puţin costisitoare 

şi mult mai transparentă" 

decât în trecut.

"Asta este partea bună, sun-

tem feriţi de belele. Însă cred că 

în viitor va trebui să lucrăm la 

un lucru, care pe bună drepta-

te ni se reproşează de partidele 

mici sau de candidaţi indepen-

denţi.

Numărul de semnături este 

prohibitiv. Sunt partide mici ca-

re trebuie să strângă acel număr 

mare de semnături, 200.000 de 

semnături, şi ar trebui să renun-

ţăm la acest prag", a susţinut 

ea. Întrebată cum va proceda 

PNL pentru a asigura guverna-

rea după alegerile parlamentare 

şi cum se va face repartizarea 

miniştrilor în noul Guvern, Gor-

ghiu a spus că formaţiunea po-

litică pe care o conduce nu va 

face alianţă cu PSD. "Se va fa-

ce printr-o negociere aşa cum e 

fi resc să existe în politică (...) 

Certitudinea este că (...) nu vom 

face alianţă cu PSD la guverna-

re", a spus Gorghiu. Pe de altă 

parte, liderul PNL a vorbit şi des-

pre "dezavantajele majore" ale 

Cabinetului Cioloş.

Aceasta a făcut referire şi la 

prezenţa vicepremierului Vasile 

Dîncu în Executiv.

"Era mult mai bine văzut 

mandatul acestui Guvern, de 

exemplu, dacă nu exista dom-

nul viceprim-ministru Dîncu în 

Cabinet", a adăugat Alina Gor-

ghiu.

Campania pentru 
parlamentare, 
mai puţin costisitoare

Activitatea în secţiile de 

votare, la alegerile par-

lamentare, va fi înregis-

trată audio-video, neîn-

trerupt, după ora 21.00, 

de când se închid secţii-

le şi până ce toţi mem-

brii acestei părăsesc 

localul, se arată într-un 

proiect de modificare a 

Hotărârii de Guvern 

nr.636/2016.

Ministerul Afacerilor In-

terne a publicat marţi, pe 

site-ul instituţiei, un proiect 

de Hotărâre de modificare a 

unor acte normative privind 

alegeri pentru Senat şi Ca-

mera Deputaţilor, mai exact 

Hotărârea Guvernului 

nr.636/2016 şi pentru com-

pletarea Hotărârii Guvernu-

lui nr. 637/2016 .

În textul proiectului se 

arată că la alegerile din lu-

na decembrie activitatea din 

secţiile de votare va fi înre-

gistrată audio-video, neîn-

trerupt, de la ora 21.00 şi 

până ce membrii biroului 

electoral al secţiei părăsesc 

locul. Întregistrarea va fi fă-

cută de operatorul de calcu-

lator, dintr-un punct fix.

Prefectul Clujului a dat 

ordin de încetare a manda-

tului primarului din Râșca.

Decizia vine după ce prima-

rul a fost condamnat defi nitiv 

de către Curtea de Apel la în-

chisoare cu suspendare.

Gheorghe Vuşcan a emis ieri 

ordinul privind încetarea de 

drept înainte de termen a man-

datului Ioan Morar Ioan, primar 

al comunei Râşca, judeţul Cluj, 

ca urmare a condamnării prin 

hotărâre judecătorească răma-

să defi nitivă, la o pedeapsă pri-

vativă de libertate cu suspenda-

rea condiţionată a pedepsei. 

“După analiza documentelor, 

Serviciul Controlul Legalităţii 

Actelor, Contencios Administra-

tiv, Apostilă a constatat că dom-

nul Morar Ioan a fost condam-

nat de Curtea de Apel pentru 

comiterea infracţiunii de abuz 

în serviciu contra intereselor 

persoanelor în formă continua-

tă.

În conformitate cu preve-

derile art. 15 alin.2 litera 'e' 

din Legea nr.393/2004, cu mo-

difi cările şi completările ulte-

rioare, calitatea de primar în-

cetează, de drept, înainte de 

expirarea duratei normale a 

mandatului în cazul condam-

nării, prin hotărâre judecăto-

rească rămasă defi nitiva, la o 

pedeapsă privativă de liber-

tate”, spun reprezentanţii Pre-

fecturii.

Big Brother, 
la secțiile de votare

Primar clujean,
fără mandat
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PUBLICITATE

PUBLICITATE

O echipă multidisciplina-

ră de tineri de la o com-

panie clujeană a creat o 

aplicaţie pentru telefonul 

mobil care, pe baza unor 

informaţii introduse de 

utilizator, generează sta-

tistici şi topuri despre 

felul în care locurile şi 

persoanele din viaţa aces-

tuia îi infl uenţează starea 

de spirit.

Practic, aplicaţia generea-

ză după fi ecare conversaţie şi 

atunci când utilizatorul îşi 

schimbă locaţia o întrebare 

despre felul în care acesta s-a 

simţit. Persoana care foloseş-

te aplicaţia nu trebuie decât 

să indice cu degetul, pe ecran, 

pe un semicerc, cam care es-

te starea sa de spirit în legă-

tură cu locul în care se afl ă 

sau cu o persoană cu care toc-

mai a vorbit.

„Aplicaţia funcţionează pe 

bază de notifi cări periodice. 

Telefonul ştie oricum unde 

eşti şi, la fi ecare mod intro-

dus, se preia automat infor-

maţia. La fel, la fi ecare apel 

se declanşează o întrebare: 

cum te simţi cu persoana cu 

care tocmai ai vorbit?. Şi atunci 

se generează nişte topuri. (...) 

Totul era să reuşim să con-

struim o unealtă care să poa-

tă să înregistreze aceste lu-

cruri fără ca utilizatorul să îşi 

întrerupă viaţa. Singurul input 

(n. red. — informaţie) pe ca-

re îl cere este această simplă 

mişcare cu degetul. Apoi, în 

zona de topuri, văd cum m-am 

simţit azi, în ultimele trei zi-

le, săptămâna asta, luna as-

ta. Văd toate locurile prin ca-

re am circulat", a explicat Mi-

hai Babici, managerul de pro-

iect.

De unde au avut ideea?

Ideea acestei aplicaţii îi a-

parţine lui Dragoş Bîrlea, fon-

datorul companiei clujene. El 

este consilier de dezvoltare 

personală, are şi studii de ma-

nagement şi în domeniul re-

surselor umane, iar inspiraţia 

pentru această aplicaţie i-a ve-

nit din experienţa sa de lucru 

cu oamenii şi atunci când şi-a 

dat seama că aceştia nu mai 

ştiu cu precizie ce au făcut în 

urmă cu mai multe zile, săp-

tămâni, luni sau ani.

„Este foarte simplu. Ce aţi 

făcut miercurea trecută? Ve-

deţi, nimeni nu mai ştie. În-

trebarea asta este. Nu mai ştim 

ce am făcut, darămite cum 

ne-am simţit. Aplicaţia este 

doar un mic pas în încerca-

rea de a te deconstrui şi apoi 

reconstrui. Noi punem la dis-

poziţie o unealtă pentru ca 

cel care o foloseşte să îşi dea 

seama cu mai multă precizie 

ce îl face să se simtă mai bi-

ne. După ce vede rezultatele, 

utilizatorul îşi dă seama cu 

cine şi unde se simte bine şi 

astfel îl ajută să răspundă la 

întrebarea: bun, dar de ce mă 

chinui eu în acea relaţie", a 

explicat Dragoş Bîrlea.

Poartă numele 
greieraşului din Pinocchio

Aplicaţia se numeşte Gi-

mini Moodtracker, botezată 

astfel după numele greieraşu-

lui care trebuie să îl sfătuias-

că pe celebrul personaj de po-

veste Pinocchio. Creatorul 

acestei idei consideră aplica-

ţia doar un instrument care 

oferă indicii, fi ind astfel doar 

primul pas dintr-un drum pe 

care cei care o vor folosi îl pot 

face pentru a se înţelege mai 

bine pe ei înşişi, stările pe ca-

re le generează oamenii din 

jurul lor sau experienţele pe 

care le au.

Aplicaţia, 
oglinda sufl etului

„Gimini este greieraşul 

din urechea lui Pinochio, ca-

re îi spune ce e bine şi ce e 

rău. Credinţa noastră este 

că, de fapt, fi ecare din noi 

ne ştim stările, în interiorul 

nostru, ştim ce e bine şi ce 

e rău şi, de fapt, ce avem ne-

voie este un cadru pe care 

să ne proiectăm, să ne ve-

dem cu adevărat. Aşa cum 

nu ne putem vedea faţa fă-

ră oglindă, aşa nu ne putem 

vedea faţa sufl etească fără o 

oglindă care să ne spună cum 

suntem. Acest moodtracker 

marchează pur şi simplu cum 

ne simţim. Am putea face 

asta şi singuri, dacă ne-am 

nota din timp în timp cum 

ne simţim. Atâta doar că nu 

o facem. Şi şi dacă am fa-

ce-o este foarte greu apoi să 

faci nişte statistici după a-

ceste informaţii”, a mai spus 

Bîrlea.

Aplicaţia funcţionează 

doar pe sistemele android 

pentru moment şi a fost tes-

tată până acum de aproxima-

tiv 100 de persoane. Există o 

variantă gratuită a acestei 

aplicaţii, mai simplă, precum 

şi o versiune care poate fi  

cumpărată.

Aplicaţie care îți spune 
cum te simți
O aplicaţie realizată la Cluj de mai mulţi tineri 
urmăreşte şi cuantifică informaţii despre stările 
de spirit ale utilizatorului.

DRAGOȘ BÎRLEA | unul dintre realizatorii aplicaţiei

 „Nu mai știm ce am făcut, darămite cum ne-am 
simțit în urmă cu câteva zile. Aplicația este doar 
un mic pas în încercarea de a te deconstrui și apoi 
reconstrui. Noi punem la dispoziție o unealtă 
pentru ca cel care o folosește să își dea seama cu 
mai multă precizie ce îl face să se simtă mai bine. 
După ce vede rezultatele, utilizatorul își dă seama 
cu cine și unde se simte bine și astfel îl ajută.“
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Clujenii sunt aşteptaţi în 

această seară la Opera 

Maghiară, la spectacolul 

inedit Elixirul dragostei, 

de Gaetano Donizzet. Vor 

interpreta soprana Dalma 

Boronkai Rodríguez 

(Adina) şi tenorul Hector 

Lopez-Mendoza 

(Nemorino). Acestora li se 

alătură Ottó Peti Tamás, 

László Mányoki, Zsuzsa 

Barabás, László Veress, 

Délia Göllner, Márton 

Tóth. Spectacolul începe 

la ora 18:30. Conducerea 

muzicală este asigurată 

de Zsolt Jankó, iar regia 

este semnată de András 

Kürthy.

Premiera absolută a operei 

bufă L’elisir d’amore (Elixirul 

dragostei), de Gaetano Doni-

zzeti a avut loc la 12 mai 1832, 

pe scena Teatro della Canno-

nia, din Milano. La acea vre-

me Rossini se retrăsese în ac-

tivitatea componistică a mu-

zicii de scenă, la trei ani du-

pă premiera cu Wilhelm Tell 

( 1829); Bellini avea să moa-

ră peste trei ani, în 1835, du-

pă scrierea Puritanilor; şi avea 

să mai treacă şapte ani până 

la apariţia primei lucrări sce-

nice a lui Verdi, Oberto. Do-

nizetti avea 35 de ani şi se 

afl a plenitudinea forţei crea-

toare, la începutul perioadei 

de vârf a carierei, la paispre-

zece ani după debut şi cu doi-

sprezece înaintea prelucrării 

ultimei sale opere. Compuse-

se deja Anna Boleyn, dar în-

că nu scrisese alte opere sem-

nifi cative precum Lucrezia 

Borgia, Lucia di Lammermo-

or, Maria Stuart sau celebre-

le opere bufe Fiica regimen-

tului şi Don Pasquale.

Elixirul dragostei se remar-

că nu numai între compozi-

ţiile acestei perioade, ci în în-

treaga creaţie a autorului şi 

nu numai, fi ind o capodope-

ră, una dintre lucrările cele 

mai îndrăgite şi mai jucate 

din istoria teatrului liric. Cum 

se explică faptul că, după 180 

de ani de la premieră, aceas-

tă operă este la fel de popu-

lară, se pune în scenă şi es-

te îndrăgită de public? De ce 

nu s-au bucurat de o reuşită 

similară celelalte trei creaţii 

ale lui Donizetti, care avuse-

seră premiera în acelaşi an 

(Fausta; Ugo, conte di Parigi 

şi Sancia di Castiglia)?

O operă cu adevărat bună 

are nevoie neapărat de un li-

bret spiritual şi bine conturat. 

În cazul de faţă laudele i se 

cuvin lui Felice Romani (1788 

– 1865), autorul libretului pen-

tru Elixirul dragostei. Libre-

tistul şi muzicologul genovez 

a adaptat în doar şapte zile 

Le philtre – un libret scris în 

1831 de remarcabilul drama-

turg şi libretist francez Eugène 

Scribe – Donizetti având la 

dispoziţie alte şapte zile pen-

tru a fi naliza compoziţia, pâ-

nă la premiera operei. Libre-

tul autorului francez a stat la 

baza lucrării lui Daniel Auber, 

prezentată în premieră la Pa-

ris, în 1831, o operă menţio-

nată în zilele noastre, numai 

datorită subiectului comun cu 

Elixirul dragostei.

Un subiect atractiv, un text 

reuşit în sine, sunt insufi cien-

te pentru crearea unei opere 

durabile. (Felice Romani este 

autorul libretului pentru Ugo, 

conte di Parigi şi a altor câte-

va sute de opere, dintre care 

puţine s-au bucurat de un suc-

ces la fel de mare). Pentru 

naşterea unei opere atât de 

remarcabile şi durabile, a fost 

nevoie de fericitul concurs al 

mai multor factori. Distribu-

ţia nu este excepţională, nea-

vând mai mult de un rol prin-

cipal pentru fi ecare tip de vo-

ce, motiv pentru care opera 

poate fi  pusă în scenă şi în 

colectivele mai puţin perfor-

mante. (Este un punct de ve-

dere important, dacă ne gân-

dim că astăzi e aproape im-

posibil să găseşti cinci tenori 

pentru un singur spectacol cu 

Otello de Rossini).

Cenzura nu a ciuntit piesa 

(contrar cu Ugo, conte di Pa-

rigi), negăsind în ea nicio alu-

zie politică. Opera nu are su-

biect istoric şi nu este legată 

strict de o anumită epocă, ce-

ea ce a înlesnit ulterior trans-

formarea ambianţei scenice, 

povestea ei fi ind simplă şi eter-

nă, cu personaje uşor de recu-

noscut (Belcore sergentul ţan-

ţoş, Dulcamara şarlatanul năs-

cocitor, Nemorino îndrăgosti-

tul fără speranţă şi Adina, fe-

meia cu sufl etul de gheaţă, ca-

re în fi nal se topeşte). Indubi-

tabil, faptul că aceste caracte-

re se umplu de viaţă, depăşind 

stadiul schematic şi devenind 

personalităţi, este meritul com-

pozitorului. La fel şi faptul că 

în această lucrare se manifes-

tă simultan, în toată plenitu-

dinea lor, motivele comice – 

buffo (ca de pildă scenele lui 

Dulcamara) şi cele lirice, sen-

timentale (cavatina lui Nemo-

rino, renumita romanţă), Do-

nizetti fi ind capabil să îmbine 

două universuri total diferite, 

dând dovadă de o măiestrie 

ieşită din comun, care culmi-

nează cu duetul Nemorino-Bel-

core, din actul II.

Este interesant de menţio-

nat, pentru interpreţii şi publi-

cul de azi, că opera nu tratea-

ză doar un subiect peren ci se 

bazează pe legenda lui Tristan 

şi Isolda (un aspect relevat de 

fragmentul căruia îi dă citire 

Adin, în scena întâia), deci – 

uzând un termen răspândit în 

zilele noastre – este un rema-

ke prin care ni se prezintă o 

binecunoscută poveste medi-

evală, care capătă un fi nal mai 

fericit şi mai vesel decât în ver-

siunea originală.

Elixirul dragostei, la Opera Maghiară
Opera Maghiară din Cluj prezintă astăzi publicului spectacolul Elixirul dragostei, o creaţie a lui Gaetano Donizetti.

Clujenii sunt așteptați la spectacolul Elixirul dragostei

Filmul „#Selfi e69”, de 

Cristina Iacob, a înregis-

trat încasări de peste 2 

milioane de lei, fi ind 

văzut, până în prezent, 

de aproape 120.000 de 

spectatori, informează 

un comunicat al distri-

buitorilor.

Potrivit sursei citate, „#Sel-

fi e69” devine astfel „primul 

fi lm românesc ale cărui înca-

sări depăşesc pragul de 2 mi-

lioane de lei, aproape de do-

uă ori mai mult decât fi lmul 

clasat pe poziţia a doua în to-

pul fi lmelor româneşti”.

La fi nalul săptămânii tre-

cute, încasările fi lmului s-au 

ridicat la 2.051.236 de lei şi a 

fost văzut de 118.869 de spec-

tatori.

„Este o performanţă pe ca-

re o merităm cu toţii, atât noi, 

echipa din spatele acestui fi lm, 

împreună cu actorii, cât şi noi, 

românii. Avem un fi lm de suc-

ces făcut în ţara noastră, cu 

actorii noştri şi asta ar trebui 

să devină o normalitate”, spu-

ne regizoarea, citată în comu-

nicat.

În rolurile principale joacă 

Vlad Logigan (Magi), Olimpia 

Melinte (Roxi), Crina Semciuc 

(Yasmine), Flavia Hojda (Ana), 

Levent Sali (Mihai), Alex Că-

lin (Brain), alături de Alina 

Chivulescu (Cecilia) şi Răzvan 

Vasilescu (Nea Ceauşu). Ro-

luri inedite au Maia Morgen-

stern, Dorina Chiriac, Silvia 

Busuioc, Marian Râlea, Alex 

Bogdan, Angel Popescu, An-

drei Huţuleac. Loredana Gro-

za, Antonia, Răzvan Fodor, 

Virgil Ianţu, Speak, Codin Ma-

ticiuc, Adela Popescu, Radu 

Vâlcan şi Lidia Buble sunt câţi-

va dintre invitaţii speciali ai 

fi lmului.

„#Selfi e69„ este o continu-

are a fi lmului „#Selfi e”, de Cris-

tina Iacob. De data aceasta, per-

sonajele feminine au o provo-

care inedită: care dintre ele se 

căsătoreşte prima în trei zile.

Scenariul este semnat de 

Cristina Iacob, Maria Spira-

che şi Tudor Potra, iar imagi-

nea îi aparţine lui Barbu Bă-

lăşoiu.

„#Selfi e69” este produs şi 

distribuit de Zazu Film.

„#Selfie69” – încasări de peste 
2 milioane de lei până în prezent

Premierul Dacian Cioloş 

crede că plagiatele – fur-

tul muncii altora – ţin pe 

loc cercetarea şi ştiinţa în 

România.

„Ne e greu să recunoaştem 

că prin plagiat şi prin a fura, 

practic, munca altuia, n-o să 

putem face cercetare, n-o să 

putem face ştiinţă şi nu o să ne 

credibilizăm. Nu trebuie să o 

facem populistic treaba asta. 

Nu trebuie să mă uit la procen-

tajul românilor interesaţi de 

chestiunea asta ca să recunosc 

că nu pot să am o cercetare 

performantă dacă nu sunt onest. 

Dacă cercetarea aceea nu a ve-

ridică, pentru că o lucrare de 

doctorat e o lucrare de cerce-

tare personală... Din punctul 

meu de vedere, o lucrare ştiin-

ţifi că nu poate să fi e evaluată 

după o lege, ci după principii 

ale cercetării. Ai produs ceva 

nou sau nu?”, a spus Cioloș.

În urmă cu două săptă-

mâni, Dacian Cioloş declara 

la Cluj, la deschiderea anului 

universitar la Universitatea de 

Medicină şi Farmacie (UMF) 

„Iuliu Haţieganu”, că trebuie 

luate măsuri drastice în for-

marea doctorală care are ne-

voie de recredibilizare. Pro-

blema plagiatelor afectează 

imaginea sistemului de învă-

ţământ doctoral din România, 

atrăgea atenţia premierul.

„Pe partea de educaţie mai 

avem lucruri de făcut pentru 

a întări credibilitatea siste-

mului de formare, în primul 

rând de formare doctorală ca-

re are nevoie de o recredibi-

lizare. Avem nevoie să luăm 

măsuri clare şi drastice în Ro-

mânia în formarea doctorală 

pentru a nu compromite ce-

ea ce se face bun. Din păca-

te, cu această problemă a pla-

giatelor, imaginea sistemului 

de învăţământ doctoral din 

România riscă să fi e afectată 

în Europa şi în lume, dacă 

nu luăm măsuri drastice, cla-

re şi ferme. (…) E important 

să avem o abordare frontală 

legată de aceste riscuri de 

plagiat şi să trecem la o ree-

valuare a şcolilor doctorale 

astfel încât să eliminăm ori-

ce suspiciuni asupra şcolilor 

doctorale, să facem o sepa-

rare clară între şcolile docto-

rale care produc ştiinţă şi ce-

le care produc diplome de 

doctorat pe bandă rulantă”, 

spunea Cioloş.

Plagiatele împiedică 
România să se dezvolte
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

¤ Cumpăr garsonieră sau aparta-
ment cu o cameră, în zona cen-
trală. Aștept telefoane la 
0729-118687. (2.7)

¤ CUMPĂR garsonieră.
Exclus cart. Plopilor.
Aștept telefoane la tel. 
0760-185659. (3.15)

APARTAMENTE

P.F. cumpăr apartament cu 

2-3 camere, în cart. Mărăşti, 

Gheorgheni sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0740-607307.

P.F. vând apartament 
2 camere, construcţie 

2008, în Baciu, str. 
Jupiter, suprf. 55 mp, 

balcon 7 mp închis 
cu termopan, terasă 

35 mp, complet mobilat 
şi utilat (cuptor, plită, 

frigider, maşină 
de spălat, televizor).

Preţ 58.000 euro 
negociabil. 

Exclus agenţii.
Telefon 0743-075605.

CASE/CABANE

Vând vilă în Gura Râului 

jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 

direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

¤ Vând sub preţul pieţei, în loc. 
Sânnicoară, casă de 80 mp, cu 
toate utilităţile, grădină de 
3300 mp, front la DN E576. Preţ 
negociabil. Accept varianta 
schimbului cu ap. cu 2 camere 
în Mărăști + diferenţă la înţele-
gere. Informaţii și relaţii supli-
mentare la tel. 0743-285183 
sau 0754-025684.

¤ Vând două case + anexe în Tu-

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

TERENURI

¤ P.F. vând sub prețul pieței, 
11600 mp teren, parcelat, pentru 
construcții case, cabane în comu-
na Tureni, jud. Cluj. Informații su-
plimentare la tel. 0740-981510. 
(3.7)

¤ Vând 1200 mp teren pentru vi-
lă, în Sovata Băi, zona 0, cu utili-
tăţi în apropiere. Informaţii și re-
laţii suplimentare la tel. 
0264-592139. (3.7)

¤ Vând teren pentru construcţii în 
Cluj-Napoca,cart. Andrei Mureșanu, 
str. Becaș nr. 34, supr. 3900 mp, cu 
front de 19,5 m și 200 m lungime, 
cu C.F. + C.U., P+2 sau case înșirui-
te, cu toate utilităţile pe teren, preţ 
negociabil. Inf. suplimentare la tel. 
0741-100529. (3.7)

¤ Vând 25 ha pădure veche, de 
stejar, pe Dealul Blajului, jud. Al-
ba. Relaţii suplimentare la tel. 
0264-592139. (3.7)

¤ P.F. vând teren pentru construc-
ţii în Cluj-Napoca, str. Dealul Fâ-
naţelor F.N., la 100 m de autobu-
zul nr. 39, în supr. 6200 mp, cu 
180 m front la toate utilităţile de 
pe teren, preţ negociabil. Inf. la 
tel. 0741-100529. (3.7)

P.F. vând 1145 mp de teren 

intravilan cu C.F. la Rudar, la 

200 m de str. D.D. Rosca, 

front la drum de servitute 

36,6 m. Terenul este plan, 

situat într-o poiană.

Informaţii la tel. 

0753-222 759.

¤ Vând 6 ha în cart. Iris, str. Giu-
seppe Verdi, zona de case, la intra-
re în sat Valea Fânaţelor, preţ 8 
euro/mp. Tel. 0744-653097. (7.7)

¤ Vând teren în intravilanul Cluju-
lui, supr. 500 mp, la distanţa de 
1,5 km de Iulius Mall, cu utilităţi, a-
pă, curent, cu C.F. în regulă. Inf. su-
plimentare la tel. 0752-397165 
sau 0745-501314.

¤ Vând 2 parcele de teren lângă 
lacul din Chinteni, supr. 613 mp, 

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

front 18 ml la drum judeţean, 
preţ 15 euro mp. Inf. și relaţii su-
plimentare la tel. 0745-251703.

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

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

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

INCHIRIERI

SPAȚII

¤ P.F. închiriez două garaje subte-
rane, cu ușă automată, în cart. 
Bună Ziua, str. Mircea Zaciu nr. 
10-18. Preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (3.7)

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Angajăm familie pentru întreţi-
nerea unei case de vacanţă în 
Nucșoara, judeţul Argeș. Se asi-
gură cazare. Tel. 0730-711.519. 
(1.7)

Familie angajează

FEMEIE PENTRU

MENAJ

în Danemarca.

Oferim salariu 

atractiv, cazare, masă.

Rugăm seriozitate.

0722-239875.
¤ Caut de lucru ca ȘOFER, experi-
enţă 18 ani (și pe comunitate), cat. 
B și C, cunoscător al lb. germane și 
engleze. Rog și ofer seriozitate. Su-
naţi la tel. 0752-397165 sau 
0745-501314.

¤ Tânără, caut loc de muncă 
part-time, în domeniul contabilita-
te primară, cunoștinţe WINMEN-
TOR. Sunaţi la tel. 0745-430079.

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

¤ Caut cioban la oi, cu experienţă, 
care sa știe să mulgă. Ofer salar bun 
și cazare. Inf. la tel. 0741-547721.

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

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

SERVICII

¤ P.F. efectuez transport cu auto-
utilitar FORD TRANZIT descoperit, 
de 3,5 to, descoperit, orice tip de 
marfă, materiale de construcţii, 
mobilă, orice fe de material. Aș-
tept oferte pentru contracte sau 
închirier. NON STOP! Sunaţi la tel. 
0741-100529. (3.7)

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

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

¤ Executăm la comandă, mobilier 
personalizat, din pal melaminat, cu 

montaj la domiciliu. Sunaţi la tel. 
0740-807646.

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

¤ Montăm uși și geamuri, autori-
zat Porta Doors. Informaţii la tel. 
0745-993104.

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO / MOTO

¤ Cumpăr ARO 10, 4x4, în stare 
de funcţionare. Aștept oferte la 
tel. 0740-876853. (7.7)

¤ VÂND Dacia 1410, an 1997, pen-
tru programul RABLA, acte în regu-
lă, preţ negociabil. Informaţii și re-
laţii suplimentare la telefon 
0740-694047.

UZ CASNIC

¤ Vând mașină de tors lână din 
lemn, foarte veche, cu roată și 
pedală la preţul de 200 RON. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0743-515388 sau 0264-440108. 
(1.7)

¤ Vând mașină de tricotat manu-
ală SIMAC DX-2000 cu un front 
de lucru cu 100 ace, preţ 300 
RON. Aștept telefoane la 
0743-515388 sau 0264-440108. 
(1.7)

¤ Vând combină frigorifi că ”Elec-
trolux”, stare foarte bună, funcţi-
onare și estetică excelentă, în 
Mărăști. Asigur la cas transport, 
preţ 550 RON, negociabil. Inf. la 
tel. 0748-193982. (3.9)

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

¤ Vând două sobe de teracotă, cu-
loare maro, una cu plită și ler, com-
plete, din cărămidă, demontate de 
un sobar. Informaţii și relaţii supli-
mentare la tel. 0752-093646.

MOBILIER

¤ Vând canapea de două persoa-
ne, rabatabilă, cu ladă pentru ha-
ine, preţ 700 RON și un candela-
bru cu cinci braţe, la preţul de 
150 RON. Informaţii suplimenta-
re la tel. 0729-117667. (1.7)

¤ P.F. vând scaune ergonomice 
cu cinci picioare. Sunaţi la tel. 
0745-569336. (1.7)

¤ Vând o toaletă cu oglindă la 
preţul de 100 RON. Aștept tele-
foane la nr. de tel. 0729-117667. 
(1.7)

MEDICALE

¤ Vând aparat de magnetoterapie, 
saltea PROMAG. Informaţii și relaţii 
suplimentare la tel. 0264-523932.

ANIMALE

¤ Vând porci grași pentru tăiat, în-
tre 100-120 kg, pe în Cluj-Napoca. 
Asigur loc de sacrifi care, preţ 8 
RON/kg, puţin negociabil. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0741-100529. (3.7)

DIVERSE

¤ Vând chilimuri, feţe de masă, 
draperii, cusute manual și șterga-
re cusute manual cu dantelă. In-
formaţii supimentare la tel. 
0743-515388 sau 0264-440108. 
(1.7)

¤ Vând 12 piese de artizanat din 
aramă, statuete, tave cu pahare, 
candele, serviciu de ţuică, carafă, 
scrumieră, cafea, etc, preţ bun. 
Inf. la tel. 0264-591965. (3.7)

¤ Vând 3 pardesie pentru bărbaţi 
și dame, 3 paltoane, căciuli de lâ-
nă, 6 costume, cizme de cauciuc 
de vânătoare, nou, cizme, stare 
foarte bună. Preţ negociabil Tel. 
0264-591965. (3.7)

¤ Vând trei covoare de 3 x 25, 
din care unul de lână, lucrat ma-
nual și două carpete, preţ negoci-
abil. Aștept telefoane la 
0264-591965. (3.7)

¤ P.F. vând aparat de făcut kürtös 
kalács, pe curent 220 V, cu 6 role, 
aparatul este nou, marcă străină. 
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

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

GRA-

TUIT

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitorul publică GRATUIT* anunţuri de MICĂ PUBLICITATE primite prin e-mail 
(anunturi@monitorulcj.ro) şi SMS cu tarif normal la numărul 0752-990127

* Anunţurile sunt gratuite exclusiv pentru persoane fizice, în limita a 20 de cuvinte.

- Anunţurile pentru rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, „Matrimoniale“ şi „Mulţumiri“ prezi că toare se taxează integral.

- Anunţurile trimise prin e-mail sau SMS beneficiază de 2 apariţii consecutive şi vor fi publicate în termen de 48 de ore de la trimitere.

- Datele de contact publicate în anunţ vor fi exclusiv adresa de e-mail de la care a fost transmis anunţul, respectiv numărul de telefon de la care a fost expediat SMS-ul.

Preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (3.7)

¤ Vând selector cereale (orz, 
grâu), manual, dar se poate 
adapta la motor, în stare bună de 
funcţionare. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0753-771323.

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

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

¤ ARDELEAN, intelectual, cu sim-
ţul umorului, 60 de ani, singur, 
handicap ușor, doresc corespon-
denţă cu doamne/domni. Vă rog 
să scrieţi la BAT GABRIEL, str. Mo-
rii nr. 7-9, Aiud 515200, jud. Alba

COLECŢIONARI

¤ Vând mini colecţie de poze alb/
negru, cu actori, stAre bună. Aș-
tept oferte serioase. Sunaţi la tel. 
0749-174082. (1.7)

¤ Cumpăr colecţie de poze vechi, 
insigne românești, fanioane, fot-
baliști, medalii, decoraţii, fotogra-
fi i, cer și ofer seriozitate. Aștept 
oferte serioase. Sunaţi la tel. 
0749-174082. (1.7)

¤ Cumpăr colecţie de medalii ro-
mânești, poze vechi, insigne co-
muniste, fanioane, fotbaliști, me-
dalii, decoraţii, fotografi i, cer și 
ofer seriozitate. Aștept oferte seri-
oase. Sunaţi la tel. 0749-174082. 
(1.7)

¤ Vând colecţie cu actori străini și 
români, poze alb/negru și color. 
Aștept oferte serioase. Sunaţi la 

tel. 0749-174082. (1.7)

¤ Vând coleţie de șerveţele vechi. 
Aștept oferte. Sunaţi la tel. 
0749-174082. (1.7)

¤ Cumpăr suporţi de pahare din 
carton (biscuiţi) de bere, suc, a-
pă, de preferat mărci de bere ro-
mânești, rog oferte serioase. Inf. 
la tel. 0749-174082 (1.7)

DONAŢII

¤ Caut pe cineva care ar putea do-
na un aragaz și o butelie. Dumne-
zeu sa va binecuvânteze/ Sunaţi 
vă rog la 0752-362823. (5.7)

¤ DONEZ 3 GRĂMEZI DE FÂN.

Sunaţi la tel. 0721-356.827. (Nicu)

MATRIMONIALE

¤ Clujean, caut jumătatea mea. 
Iubește ca să fi  iubită. Relaţii la 
tel. 0752-362823. (2.2)

PIERDERI

¤ Pierdut carnet de student pe nu-
mele DICOIU TEODORA MONICA, 
UTCN, Facultatea de Automatică și 
Calculatoare. Îl declar nul. (1.1)

¤ S.C. PAULA TAXI S.R.L., 
J12/1523/2011, C.U.I. 28597856, 
pierdut Certifi cat constatator pen-
tru sediu nr. 33032/30.05.2013 și 
Certifi cat constatator pentru terţi. 
Se declară nule. (1.1)

¤ Pierdut carnet de student și le-
gitimaţie de transport eliberate 
de Facultatea de Medicină și Far-
macie „Iuliu Haţieganu”, din 
Cluj-Napoca pe numele LAZĂR 
ALEXANDRA MĂDĂLINA. Îl declar 
nul. (1.1)
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Firma de curatenie One Way
isi mareste echipa!!

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

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

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

ceea ce trebuie sa faci.

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

realizarile dumneavoastra.

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

Keep your image clean!

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Teleshopping

12:30 Parlamentul României

13:00 Oameni ca noi

13:30 Superconsumatorul (live)

14:00 Telejurnal

15:10 Akzente (live)

17:00 Telejurnal

17:30 Oameni cu minte

18:00 Lozul cel mare (live)

18:25 Carpaţii, plămânul 
Europei

18:35 Perfect imperfect (live)

20:00 Telejurnal

20:50 Sport

21:10 Ediţie specială (live)

22:30 Știrile de mâine

23:00 Ora de știri

23:55 Vorbește corect! 

ANTENA 1

13:00 Observator (live)

14:00 Mireasă pentru fi ul 
meu (live)

16:00 Observator (live)

17:00 Acces direct (live)

19:00 Observator (live)

20:00 Observator special (live)

20:30 Next Star 

23:30 Un show păcătos (live)

PRO TV

13:00 Știrile Pro TV (live)

14:00 Lecţii de viaţă 

15:00 La Măruţă (live)

17:00 Știrile Pro TV (live)

18:00 Ce spun românii

19:00 Știrile Pro TV (live)

20:00 Fotbal UEL: FC Steaua 
București - FC Zurich 

22:00 Atletico Textila 

23:00 Știrile Pro TV 

23:30 În mintea criminalului

PRIMA TV

12:10 Focus Magazin (reluare)

13:30 Teleshopping

14:00 Focus 14

14:30 Teleshopping

15:00 Cireașa de pe tort

16:00 Mondenii

16:30 Focus

17:00 Trăsniţii (reluare)

18:00 Focus 

19:30 Mama mea gătește 
mai bine

20:30 Complotul 

23:15 Focus din inima României 

23:45 Focus Magazin

KANAL D

12:15 Teleshopping

12:30 Știrile Kanal D

13:30 Te vreau lângă mine 

15:45 Teo Show

17:00 Bravo, ai stil! 

18:45 Știrea zilei 

19:00 Știrile Kanal D

20:00 Ziua în care mi s-a scris 
destinul

23:00 WOWbiz

LOOK TV

12:30 Look de campion

13:30 Sinteza etape

14:00 Casa Poporului (reluare)

15:30 Meci Fotbal Liga I 
Orange: Steaua - Gaz Metan 
Mediaș

17:30 Fotbal Look (reluare)

18:30 Casa Poporului (live)

20:00 Liga Magazin (reluare)

21:00 Celebrity

22:00 Look de campion

23:00 Escobar – Baronul răului
www.batrom.ro

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

ANUNŢ DE ANGAJARE

ANGAJĂM URGENT PENTRU GERMANIA 
ÎNGRIJIRE VÂRSTNICI.

BONUSURI DE ANGAJARE

Semnaţi contract cu noi și primiţi bonus până la 

300 euro brut pe lângă salariul atractiv.

Plecări rapide, perioade fl exibile, contract legal, 

organizarea completă a călătoriei,

 FĂRĂ COMISIOANE! 
Sunaţi acum pentru detalii la 0364-630025, 

0772-203291.

Se cere limba germană conversaţional și experienţă 

îngrijire de minim 3 luni.

CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie
S.C. AGROMEC ŢAGA S.A.

Convoacă

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, la cererea 

A.A.A.S în calitate de acţionar semnifi cativ, deţinătoare a 

28,23% din capitalul social total în data de 02.11.2016, 
ora 11, la sediul societăţii din Ţaga n. 145, jud Cluj, pentru 

toţi acţionarii înscriși la Registrul Mioriţa în 30.09.2016 

cu următoarea ordine de zi:

1. Modifi carea componentei Consiliului de administraţie 

prin revocarea și respectiv numirea unor noi administratori.

2. Aprobarea nivelului îndemnizaţiei administratorilor 

noi numiţi.

3. Diverse.

În caz de neîntrunire a cvorumului A.G.O.A. se va ţine 

în data de 03.11.2016 în același loc și la aceeași oră.

Preşedinte C.A.
Ing. Tîrnovan Ioan Silviu

AVIZ DE MEDIU

Asociaţia pentru Protecţia Necuvântatoarelor 
„Amicii Noştri’’ în calitate de titular anunţă publicul 

interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform 

H.G. 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu 

PUZ Centru interacţiune om-animal „Amicii Noştri“ –adăpost 
pentru animale comunitare, Viişoara, f.n., jud. Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 

S.C. IAR CONCEPT STUDIO S.R.L., Turda, str. Intrarea 

Armatei, nr. 7, jud. Cluj în zilele de luni-vineri, între orele 

900-1400, din data de 18.10.2016.

Publicul interesat poate transmite, în scris comentarii 
și sugestii, până la data de 04.11.2016, la A.P.M. Cluj, 
Calea Dorobantilor, nr. 99,bl. 9B, cod 400609, tel. 
0264-410722, fax 0264-412914, email reglementari@
apmcj.anpm.ro.

ANUNT CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL

Şcoala Gimnazială Gelu Românul, comuna Dăbâca, 
jud. Cluj organizează concurs pentru ocuparea următoarelor 
posturi contractuale, conform H.G. nr. 286/2011, modifi cat 
și completat de H.G. nr. 1027/2014.

1) Muncitor califi cat II – Fochist – 0,5 normă – post 
contractual pe perioadă nedeterminată.

Condiţii specifi ce de participare la concurs:
- Studii medii/Generale
- Autorizaţie eliberată de I.S.C.I.R. sau certifi cat de 

absolvire pentru activitatea de fochist

2) Îngrijitor curăţenie – post contractual pe perioadă 
nedeterminată

Condiţii specifi ce de participare la concurs:
- Nivelul studiilor: Medii/Generale

Data, ora și locul de desfășurare a concursului: 08.11.2016 
la sediul școlii

Proba scrisă: – data de 07.11.2016, ora 09,00, la sediul școlii
Proba practică: – data de 09.11.2016, ora 11,00, la sediul școlii
Proba de interviu: – data 11.11.2016, ora 11.00 la sediul școlii

Data limită până la care candidaţii vor depune actele 
pentru dosarul de concurs este 28.10.2016 ora 14.00 la 
sediul Școlii Gimnaziale Gelu Românul, str Principală nr. 
340, comuna Dăbâca, jud. Cluj

Date contact: tel. 0264-355959, email: scoala.dabaca@
yahoo.com

Temei legal: art. 7 alin (4) aprobat de H.G. nr. 286/2011, 
modifi cat și completat de H.G. nr. 1027/2014.
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PUBLICITATE

ANUNŢ DE ANGAJARE

În conformitate cu prevederile H.G. 286/2011, cu 
modifi cările și completările ulterioare, Institutul Regional 
de Gastroenterologie-Hepatologie „Prof. Dr. O. Fodor“ 
Cluj-Napoca organizează la sediul din Cluj-Napoca, Str. 
Croitorilor, nr. 19 – 21

CONCURS

pentru ocuparea următoarelor posturi temporar vacante:

- 2 posturi infi rmier
- 1 post îngrijitoare
- 2 posturi asistent medical generalist debutant PL
- 1 post asistent medical generalist PL
- 1 post asistent medical generalist S

Proba scrisă va avea loc în data de 07.11.2016, ora 11 
str. Croitorilor, nr. 19-21, Clădirea CPU-S, etaj 1.

Interviul va avea loc 09.11.2016, ora 11 str. Croitorilor, 
nr. 19-21, Clădirea CPU-S, etaj 1.

Condiţiile de participare la concurs:

• pentru posturile de: infi rmier și îngrijitoare
- școală generală.

•  pentru posturile de asistent medical generalist debutant 
PL:

- diplomă de absolvire școală sanitară postliceală.
• pentru postul de asistent medical generalist PL:

- diplomă de absolvire școală sanitară postliceală;
- 6 luni vechime ca asistent medical generalist.

• pentru postul de asistent medical generalist debutant S:
- diplomă de licenţă în specialitatea postului.

Data limită de depunere a dosarelor: 27.10.2016, ora 15;
Date de contact: telefon 0264334913.

PUBLICITATE

ANUNŢ DE ANGAJARE

În conformitate cu prevederile H.G. 286/2011, cu 
modifi cările și completările ulterioare, Institutul Regional 
de Gastroenterologie – Hepatologie „Prof. Dr. O. Fodor“ 
Cluj-Napoca, organizează la sediul din Cluj-Napoca, Str. 
Constanţa, nr. 5

CONCURS

pentru ocuparea postului temporar vacant de 
kinetoterapeut

Proba scrisă va avea loc în data de 07.11.2016, ora 13, 
Str. Constanţa, nr.5, Sala de ședinţe, etaj 2.

Interviul va avea loc în data de 09.11.2016, ora 13, Str. 
Constanţa, nr.5, Sala de ședinţe, etaj 2.

Condiţiile de participare la concurs:
-  studii – diplomă de licenţă în specialitatea postului – 

kinetoterapeut;
- 6 luni vechime în specialitatea kinetoterapeut.

Data limită de depunere a dosarelor: 27.10.2016, ora 15;
Date de contact: telefon 0264334913.

PUBLICITATE

ANUNŢ DE ANGAJARE

În conformitate cu prevederile H.G. 286/2011, cu 
modifi cările și completările ulterioare, Institutul Regional 
de Gastroenterologie-Hepatologie „Prof. Dr. O. Fodor“ 
Cluj-Napoca organizează la sediul din Cluj-Napoca, Str. 
Constanţa nr. 5.

CONCURS

pentru ocuparea postului temporar vacant de 
registrator medical

Proba scrisă va avea loc în data de 07.11.2016, ora 09, 
Str. Constanţa, nr.5, Sala de ședinţe, etaj 2.

Interviul va avea loc în data de 09.11.2016, ora 09, 
Str. Constanţa, nr.5, Sala de ședinţe, etaj 2.

Condiţii de participare la concurs:
-  diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă 

de studii medii;
- 6 luni vechime în activitate;
- cunoștinţe de operare pe calculator

Data limită de depunere a dosarelor: 27.10.2016, ora 15;
Date de contact: telefon 0264334913.

PUBLICITATE

Greva de avertisment a 

Federaţiei Sanitas s-a des-

făşurat, în Cluj fără inci-

dente majore, însă liderul 

de sindicat din acest judeţ 

susţine că defi citul de 

personal este atât de 

mare, încât angajaţii se 

afl ă practic într-o perma-

nentă stare de grevă de 

avertisment.

În timpul celor două ore, 

de la 8,00 la 10,00, cât a du-

rat greva de avertisment, au 

fost asigurate acele activităţi 

care sunt obligatorii prin lege.

Deşi, practic, revendicări-

le Sanitas sunt aceleaşi pen-

tru toate judeţele, fi ecare zo-

nă are anumite particularităţi, 

iar la Cluj, mai ales în clini-

cile din Cluj-Napoca, care es-

te un mare centru universitar, 

adresabilitatea pacienţilor ve-

niţi din alte judeţe este atât 

de mare încât nevoile siste-

mului sunt acoperite cu ma-

re greutate. “Pot spune că 

avem un defi cit chiar mai ma-

re de un sfert. Acest defi cit fa-

ce ca personalul să fi e într-un 

fel într-o grevă permanentă. 

Din anumite puncte de vede-

re la noi este o situaţie mai 

deosebită faţă de alte judeţe-

ne, pentru că afl uxul de paci-

enţi din alte judeţe şi adresa-

bilitatea către clinicile univer-

sitare este foarte mare”, a spus 

Ştefan Roman, liderul Sanitas 

Cluj.

Acesta a subliniat faptul că 

la Cluj-Napoca, datorită pre-

zenţei unei vechi şcoli de me-

dicină, care îşi are bazele în 

crearea, în 1919, a unei uni-

versităţii cu predare în limba 

română cu patru domenii de 

studiu, în oraş s-au construit 

multe spitale şi clinici. De a-

semenea, la Cluj Napoca vin 

anual mii de pacienţi nu doar 

din Transilvania, ci şi din al-

te zone ale ţării.

În acest fel, pe lângă defi -

citul de personal comun tutu-

ror judeţelor, la Cluj se adau-

gă presiunea tratării şi îngri-

jirii unui număr suplimentar 

de pacienţi. “Noi mai avem şi 

alte revendicări legate de de-

fi citul de personal, legate de 

deblocarea şi fi nanţarea pos-

turilor, încât defi citul major 

de personal să fi e atenuat. Pot 

spune că la această oră exis-

tă un defi cit de 800-1.000 de 

persoane, asistenţi, medici, 

infi rmiere, personal de cură-

ţenie, tehnic, administrativ, 

practic toate categoriile de per-

sonal', a precizat Roman.

Greva de avertisment de 

două ore desfăşurată miercuri 

dimineaţă a avut loc în 20 de 

unităţi spitaliceşti cu perso-

nalitate juridică din Cluj. La 

grevă au participat aproxima-

tiv 3.000 de cadre sanitare. 

Potrivit liderului Sanitas, ca-

drele din sistemul sanitar au 

şi nemulţumiri legate de ni-

velul salarial, în ciuda creşte-

rilor determinate de ordonan-

ţa de urgenţă care completea-

ză OUG nr. 57/2015, privind 

salarizarea personalului plă-

tit din fonduri publice.

“Scopul ordonanţei a fost 

să înlăture inechităţile create 

de legislaţia din 2010 şi până 

în prezent. Vizavi de acele su-

prapuneri salariale se ajunse-

se ca o persoană califi cată să 

aibă acelaşi salariu cu munci-

torul necalifi cat. (...) S-au co-

rectat parţial aceste inechităţi 

şi s-au creat altele. De exem-

plu, personalul tehnic admi-

nistrativ nu a fost prins în gri-

lele publicate în cele două or-

donanţe, funcţionarii publici 

din Direcţia de Sănătate nu au 

fost prinşi, s-a accentuat mult 

prea mult diferenţa salarială 

între clinic şi neclinic. La fel, 

s-a accentuat diferenţa salari-

ală între cei care au absolvit 

studii superioare şi cei care au 

absolvit şcoli post-liceale, cu 

toate că atribuţiile sunt ace-

leaşi, deci aceeaşi treabă fac 

şi unii şi ceilalţi, dar au prins 

sisteme educative diferite”, a 

mai explicat Roman.

Acţiunile de protest ale Fe-

deraţiei au fost demarate în 

urmă cu o lună, prin organi-

zarea, în fi ecare zi de marţi, 

a unei acţiuni denumite ge-

neric “O marţi a Sanitas”, pe 

20 septembrie fi ind pichetat 

Ministerul Muncii, pe 27 sep-

tembrie Ministerul Finanţelor 

Publice, pe 4 octombrie Mi-

nisterul Sănătăţii şi pe 11 oc-

tombrie Palatul Parlamentu-

lui. Pe 12 octombrie a avut 

loc o grevă japoneză, cu pur-

tarea de banderole albe. Pe 31 

octombrie a fost programată 

o grevă generală, dacă nu se 

va ajunge la o soluţie cu au-

torităţile pe Legea salarizării 

unitare.

Deficit tot mai mare 
de medici la Cluj
Situație alarmantă: deficitul de medici este tot mai mare, în timp 
ce numărul pacienților e în creștere.

Medicii din Cluj se plâng că sunt foarte puțini și nu fac față numărului mre de pacienți
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Universitatea Cluj joacă 

sâmbătă în deplasare la 

CSU Danubius Galaţi, 

echipă afl ată pe penulti-

mul loc în clasament.

Fetele pregătite de Car-

men Amariei au parte de o 

misiune aparent uşoară în 

etapa a 7-a din Liga Naţio-

nală. Handbalistele Univer-

sităţii Cluj vor juca în depla-

sare cu CSU Danubius Ga-

laţi, într-un meci care va avea 

loc sâmbătă, 22 octombrie, 

cu începere de la ora 16, con-

semnează site-ul ofi cial al 

formaţiei clujene. Echipa gă-

lăţeană ocupă penultimul loc 

al clasamentului, pierzând 

toate cele 6 partide de până 

acum şi având -1 în dreptul 

punctelor. În etapa trecută, 

Danubius a pierdut la Craio-

va, scor 25-20, în timp ce 

echipa noastră vine după o 

înfrângere înregistrată acasă 

în faţa celor de la CSM Bu-

cureşti, 19-28. Clujencele 

sunt pe locul 5 în clasament, 

cu 10 puncte.

„Urmează pentru noi o 

deplasare lungă cu o echi-

pă care se luptă pentru ori-

ce minge, o echipă care vrea 

să demonstreze că are va-

loare şi că poate încurca pe 

oricine. Cât despre noi, pot 

spune că o să tratăm meciul 

cu cea mai mare seriozita-

te, trebuie să ne continuăm 

parcursul pe care l-am înce-

put şi să creştem de la meci 

la meci”, a declarat Laura 

Popa, de la Unoiversitatea 

Cluj. În primele două parti-

de din etapa a 7-a CSm Bu-

cureşti a învins cu 38-21 Ce-

tate Deva, iar HC Unirea Bră-

ila a câştigat jocul din de-

plasare cu HC Roman. Du-

pă deplasarea de la Galaţi, 

pentru clujence urmează un 

derby al orgoliilor, sâmbătă 

29 octombrie, pe teren pro-

priu, cu HC Zalău, la Sala 

Polivalentă din Cluj.

Deplasare la Galaţi 
pentru handbaliste

Clujul european: încă o 

întrecere europeană va 

avea loc în inima 

Ardealului

În 2017 Clujul găzduieş-

te o grupă din Campionatul 

European de Baschet Mas-

culin şi Campionatul Euro-

pean de Gimnastică

România va organiza 

Campionatele Europene de 

tenis de masă pentru de ca-

deţi şi juniori din 2018, la 

Cluj-Napoca, a anunţat Fe-

deraţia Române de speciali-

tate. Este cea de-a treia com-

petiţie continentală organi-

zată de Cluj, după Euro-

basket 2017 şi Campionatul 

European de Gimnastică, ca-

re va avea loc tot aici, în 

2017.

Decizia a fost luată marţi 

de Comitetul Executiv al Fe-

deraţiei Europene de resort, 

România câştigând compe-

tiţia cu Cehia, transmite 

Agerpres. ''Bucuria este cu 

atât mai mare cu cât ulti-

mul Campionat European 

de Juniori şi Cadeţi a avut 

loc în România în anul 1959, 

la Constanţa. Mai mult de-

cât atât, în 2018 sărbătorim 

centenarul Marii Uniri, Tran-

silvania fiind un loc plin de 

încărcătură istorică şi emo-

ţională pentru toţi românii. 

Nu în ultimul rând, 2018 es-

te ultimul an de juniorat 

pentru multiplii noştri cam-

pioni Andreea Dragoman, 

Rareş Şipoş şi Cristi Pletea, 

oferindu-le în acest fel opor-

tunitatea de a face pasul că-

tre seniori acasă, în faţa pro-

priilor suporteri'', se arată 

în comunicatul forului na-

ţional.

Susţinere locală

Pregătirea candidaturii 

pentru organizarea acestei 

competiţii în România a im-

plicat o muncă intensă în 

ultimele luni, un rol impor-

tant avându-l „susţinerea 

necondiţionată din partea 

Primăriei Municipiului 

Cluj-Napoca”, aminteşte co-

municatul Federaţiei de Te-

nis de Masă. Primarul Emil 

Boc a fost prezent şi el la 

Budapesta, unde are loc com-

petiţia europeană de seni-

ori, pentru a susţine candi-

datura României. „Întotdeau-

na gândul la o victorie de 

asemenea anvergură este 

mai intens decât expresia 

bucuriei în sine după obţi-

nerea acesteia. Deja conşti-

entizăm responsabilitatea ce 

ne revine şi suntem pregă-

tiţi, mai mult ca oricând, să 

facem faţă acestei provo-

cări!", a declarat Cristi Ro-

manescu, preşedintele Fe-

deraţiei Române de Tenis de 

Masă.

Anunţul privind organi-

zarea Europeanului de tenis 

de masă la cadeţi şi juniori 

a fost postat şi pe site-ul Pri-

măriei Cluj-Napoca, unde re-

prezentanţii municipalităţii 

le mulţumesc organizatori-

lor pentru alegerea făcută.

Peste 1.200 
de participanţi

La Sala Polivalentă vor fi 

prezenţi aproximativ 1.200 

de participanti din 40 de ţă-

ri. Campionatul European 

de tenis de masă la cadeţi 

şi juniori a fost organizat 

anul acesta în Croaţia, la 

Zagreb, iar în trecut a fost 

găzduit de oraşe ca Mosco-

va, Bratislava, Istanbul, Bu-

dapesta, Paris, Atena, Lju-

bljana, Kazan şi Ostrava.

Foto: Peste 1.200 de tineri 
jucători de tenis de masă sunt 

aşteptaţi în 2018 la  Cluj

Încă o întrecere 
europeană în 
inima Ardealului
În 2017, Clujul găzduieşte o grupă din campionatele 
europene de Baschet Masculin, respectiv Gimnastică.

CRISTI ROMANESCU | președintele 
Federaţiei Române de Tenis de Masă

 „Întotdeauna gândul la o victorie de asemenea 
anvergură este mai intens decât expresia 
bucuriei în sine după obţinerea acesteia. Deja 
conştientizăm responsabilitatea ce ne revine şi 
suntem pregătiţi, mai mult ca oricând, să facem 
faţă acestei provocări!“

Marea campioană Nadia 

Comăneci a declarat, 

miercuri, că o susţine pe 

Gabriela Szabo la preşe-

dinţia Comitetului 

Olimpic şi Sportiv Român.

„O cunosc pe Gabi de ani 

de zile, o respect pentru per-

formanţa ei, pentru ce a fă-

cut şi face pentru sport în con-

tinuare, pentru tenacitatea ei, 

a fost şi la minister, a arătat 

că ştie ce are de făcut”, a spus 

fosta mare gimnastă.

Nadia Comăneci a vorbit 

şi despre celălalt candidat la 

şefi a COSR, Mihai Covaliu: 

„Pe Covaliu îl cunosc mai pu-

ţin, m-am întâlnit cu el la 

nunta Andreei Răducan, şi el 

este un mare sportiv, îl res-

pect şi pe el şi-i doresc şi lui 

mult succes. Dacă o cunosc 

pe Gabi mai bine, nu înseam-

nă că meritele lui sunt mai 

puţine”. „Eu nu mă implic în 

aceste alegeri, eu sunt amba-

sadoare a sportului. Sunt în 

momentul acesta în maşină 

cu Ilie Năstase, mergem la 

un eveniment. Noi nu ne im-

plicăm, noi nu votăm. Vom 

vedea cine va fi  ales, iar cel 

care va ieşi la vot va avea din 

partea noastră acelaşi respect, 

dar noi femeile trebuie să ne 

susţinem între noi”, a comen-

tat Nadia. Nadia Comăneci 

transmisese un mesaj de sus-

ţinere Gabrielei Szabo, pe Fa-

cebook, imediat după ce cam-

pioana olimpică la atletism 

de la Sydney îşi anunţase can-

didatura.

„Succes, dragă Gabi Szabo 

la candidatura pentru COSR! 

I congratulate your hard work 

and dedication” (Felicit mun-

ca depusă şi dedicaţia), a scris 

atunci fosta mare campioană 

de gimnastică în reţeaua de 

socializare.

Gabriela Szabo, susţinută 
de Nadia Comăneci 
la preşedinţia COSR
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Neagu, în echipa 
elitelor
Interul stânga român Cristina 
Neagu, cea mai bună handba-
listă a anului 2015, fi gurează în 
echipa ideală a Ligii 
Campionilor europeni, sezonul 
2016-2017, potrivit unui sondaj 
efectuat de site-ul ofi cial al 
competiţiei în rândul antrenori-
lor echipelor aliniate la startul 
acestui sezon, scrie Agerpres. În 
afară de Neagu, în „șaptele” i-
deal al EHF Champions League 
se afl ă și două componente ale 
echipei CSM București, deţină-
toarea trofeului, extrema 
dreaptă Carmen Martin și cen-
trul Isabelle Gullden, precum și 
antrenorul echipei Gyor, 
Ambros Martin, noul selecţio-
ner al naţionalei feminine a 
României. Echipa ideală este 
formată din câte două jucătoa-
re de la Rostov, Gyor și CSM 
București și una de la 
Buducnost (Neagu). Între no-
minalizate s-au regăsit alte do-
uă jucătoare de la CSM, pivotul 
Oana Manea și extrema stângă 
Majda Mehmedovic.

Niculescu, 
în sferturi 
la Luxemburg

Jucătoarea română de tenis 
Monica Niculescu s-a califi cat, 
miercuri, în sferturile de fi nală 
ale turneului WTA de la 
Luxemburg, dotat cu premii 
totale de 226.750 dolari, după 
ce a învins-o pe italianca 
Francesca Schiavone, cu 3-6, 
7-5, 6-4. Niculescu (29 ani, 50 
WTA) s-a impus la capătul unui 
meci care a durat două ore și 
35 de minute, după ce la un 
moment dat părea că va pier-
de. După ce „veterana” 
Schiavone (36 ani, 99 WTA) a 
luat primul set cu 6-3, Monica 
a fost condusă și în setul al 
doilea cu 5-2, ar a reușit o re-
venire spectaculoasă, câști-
gând în cele din urmă manșa 
cu 7-5. În ultimul set românca 
a câștigat cu 6-4. Niculescu o 
va întâlni în sferturi pe câștigă-
toarea meciului Caroline 
Wozniacki, a doua favorită și 
germanca Sabine Lisicki.

Ligile europene 
vor garanţii pentru 
cluburile mici
Ligile europene de fotbal do-
resc garanţii în privinţa refor-
mei Ligii Campionilor care, în 
opinia lor, ar favoriza cluburile 
mari, scrie AFP, conform agen-
ţiei Agerpres. În urma acestei 
reforme a Ligii Campionilor, 
noul președinte al UEFA, 
Aleksander Ceferin, a promis 
un ajutor fi nanciar pentru clu-
burile mici și medii. Asociaţia 
europeană a ligilor de fotbal 
profesionist (EPFL), a cărei adu-
nare generală este programată 
vineri la Zurich, dorește acum 
garanţii. Un fotbal european cu 
două viteze: iată ceea ce EPFL, 
asociaţia ligilor din 25 de ţări 
europene, denunţă în urma re-
formei Ligii Campionilor.

Pe scurt

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Universitatea Cluj a învins 

greu, cu 2-0, Ardealul, în 

cea de-a noua etapă din 

Liga a 4-a de fotbal.

Victoriile la scoruri de ne-

prezentare sunt la îndemâ-

na stuenţilor în majoritatea 

partidelor, dar nu în toate, 

chiar dacă echipa care are în 

componenţă nume grele ca 

Goga şi Giurgiu evoluează în 

Liga a 4-a. Aşa s-au desfă-

şurat lucrurile miercuri la 

prânz pe Cluj Arena, când 

studenţii au învins Ardealul 

greu, cu 2-0 la capătul unui 

meci de uzură, dar în care a 

fost nevoie de experienţa ju-

cătorilor menţionaţi mai sus 

ca U să triumfe. Goga a fost 

în centrul atenţiei la ambe-

le goluri, mai întâi pasându-i 

cu călcâiul lui Giurgiu, care 

a marcat, înainte de pauză, 

iar la reluare trimiţând min-

gea în poartă el însuşi. Me-

ciul s-a terminat cu 2-0 pen-

tru elevii lui Marius Popes-

cu, care îşi consolidează lo-

cul 1 în clasamement.

Cele două echipe: Uni-

versitatea Cluj: R Pop, Fi-

zeşan, Abrudan, Irimie, Ma-

nu – Giurgiu, Cândea, Ar-

man, Moşuţi – Goga, Pin-

tea. Au mai intrat: Hâmpea, 

Lemac şi Pop S. Ardealul 

Cluj: Chindriş – Juncu, Ol-

tean, Palaghie, Creţ – Ilie 

Horea, Prejmerean, Şoima-

ru, Bococi – Cozma, Gavri-

lă. Au mai jucat: Hociung, 

Selegean, Corduneanu, Gri-

gore. Celelalte meciuri ale 

etapei: Armenopolis Gherla 

– Viile Dejului 3-1, Arieşul 

Mihai Viteazu – Induistria 

Sârmei Câmpia-Turzii 4-2, 

Someşul Gilău – Sticla Tur-

da 0-3, CFR Dej – Atletic 

Olimpia Gherla 0-2, Unirea 

Tritenii de Jos – Viitorul Mi-

hai Georgescu 9-3. Meciul 

Vulturul Mintiu-Gherlii – CS 

Floreşti a fost amânat. CS 

Unirea 1946 Floreşti a stat. 

Pentru Universitatea va ve-

ni meciul cu CS Floreşti, 

sâmbătă, 22 octombrie, de 

la ora 17. Jocul a fost pro-

gramat în comuna învecina-

tă Clujului, dar se va dispu-

ta pe Cluj Arena, la cererea 

echipei adverse.

Victorie muncită pentru „studenţi”

Echipa de baschet femi-

nin a Universităţii Cluj a 

reuşit o victorie impresi-

onantă în faţa Olimpiei 

Braşov, miercuri seară 

în Sala Sporturilor Horia 

Demian. Clujencele nu 

au pierdut niciun meci 

în actualul sezon al Ligii 

Naţionale, în primele 

patru etape.

Formaţia al cărei antre-

nor este Dragan Petricevic 

a reuşit să învingă una in 

pretenentele la tilul în Liga 

Naţională de Baschet Femi-

nin, Olimpia Braşov, forma-

ţie care în sezonul prece-

dent învingea Universitatea 

chiar în Horia Demian. Cu 

un lot schimbat în cvasi-to-

talitate faţă de sezonul ca-

re a trecut, clujencele au 

avut parte de un prim sfert 

echilibrat, adjudecat la doar 

un punct, 24-23, însă au fost 

mult mai inspirate în sfer-

tul al doilea, în care au aduă-

gat alte 8 puncte diferenţei, 

astfel că la pauză au intrat 

cu 46-37.

La reluare oaspetele au 

intrat mai motivate şi s-au 

impus în sfertul trei, cu cu 

15-13, însă pe final clujen-

cele nu şi-au pierdut cum-

pătul şi au câştigat cu 24-16, 

astfel că scorul final a ajuns 

la 83-68. Peste 500 de su-

porteri au fost prezenţi în 

Sala Sporturilor „Horia De-

mian”, unde Universitatea 

Cluj a reuşit cea de-a treia 

victorie a sezonului.

Cu picioarele pe pământ

În acest moment Univer-

sitatea Cluj 4 vitorii din 4 

posibile, 79-45 acasă cu BC 

Mureş şi 75-71 în deplasare 

cu Universitatea Goldiş Arad, 

74-70 cu Phoenix Galaţi. 

Echipa clujeană şi CSM Târ-

govişte se află pe prima po-

ziţie a clasamentului, târgo-

viştencele beneficiind de un 

coşaveraj superior. În ciuda 

acestui lucru, tehnicianul 

Dragan Petricevic rămâne 

cu picioarele pe pământ: 

„Trebuie să progresăm de la 

meci la meci. Azi a fost ce-

va mai bine, situaţia de la 

meciul trecut nu s-a mai re-

petat, se pare că avem o 

echipă matură şi reuşim să 

învăţăm din greşeli”, a de-

clarat după meci el.

Marcatoarele

Marcatoarele clujencelor 

au fost Z. Medley 16 puncte, 

C. Davis cu 15 puncte şi 9 re-

cuperări, S McKiney 15 p 10 

r (double-double), A. Ross 

13, A. Mandache 7, 9 pase 

decisive, 7 r, G. Irimia 5 p.

De la oaspete au marcat 

A. Webb 15 p, Houser 14 

p, Pesovic 14 p, Crăciun 10 

p, 8 recuperări, Higgins 9p, 

12 r, Ferariu şi Ardelean câ-

te 3 p.

Următorul meci de acasă 

al clujencelor este cu cam-

pioana en-titre, Sepsi Sfân-

tu-Gheorghe.

Baschetbalistele lui „U” au răpus 
„o nucă tare” a campionatului
Universitatea Cluj este neînvinsă în Liga Naţională de Baschet Feminin.

Universitatea Cluj a câştigat toate meciurile din primele patru etape
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