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Ce rost mai are 
referendumul?
Organizarea referendumului; exerciţiu 
democratic sau  cheltuieli care nu sunt 
necesare? Pagina 4

SOCIAL

Cum se va transforma 
Parcul „Romulus Vuia”
S-a lansat concursul de soluţii pentru „Revi-
talizarea zonei Parcului Etnografi c Romulus 
Vuia – Pădurea Hoia.”  Pagina 7

ACTUALITATE

Sute de rable circulă 
pe străzile din Cluj
Registrul Auto Român a verifi cat anul tre-
cut în trafi c nu mai puţin de 76.678 de ve-
hicule în toată ţara.  Pagina 2

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

În era internetului şi când există zeci de alte metode mult mai eficiente 
de promovare, Consiliul Judeţean Cluj apelează încă la metode învechite 
pentru a-şi promova zonele. Pagina 6
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Temperaturi oscilante şi precipitaţii, 
în următoarele două săptămâni

SĂNĂTATE

Mersul îmbunătăţeşte calitatea vieţii 
pentru pacienţii bolnavi de cancer

Vremea va continua să fi e os-
cilantă, în următoarele două săp-
tămâni, dar în general va predo-
mina un regim termic în creştere 
în majoritatea regiunilor, iar sin-
gura perioadă în care se vor con-
semna scăderi ale temperaturilor 
va fi  25-28 februarie, în timp ce 
precipitaţii sunt anunţate în zile-
le de 21 şi 25 februarie, reiese din 
prognoza Administraţiei Naţiona-
le de Meteorologie (ANM), vala-
bilă pentru perioada 20 februarie 
– 5 martie 2017, publicată luni. 
În Transilvania, până spre sfârşi-
tul primei săptămâni, vremea va 
fi  în încălzire de la o zi la alta, 
astfel încât valorile nocturne vor 
deveni în general pozitive, iar ma-
ximele diurne vor ajunge, în me-

die, la 6 – 11 grade, cu mult pes-
te ce ar fi  normal în această pe-
rioadă din an. 

În schimb, în intervalul 25 – 
28 februarie, temperaturile vor 
scădea accentuat şi vor fi  maxi-
me de 2 – 5 grade şi minime de 
la -8 la -4 grade, mediat pe regi-
une, caracterizând un regim ter-
mic apropiat de cel normal pen-
tru sfârşitul lunii februarie. Pen-
tru primele zile de martie este es-
timată o creştere uşoară şi trepta-
tă a temperaturilor. Pe parcursul 
primei săptămâni de prognoză 
precipitaţiile (ploaie, lapoviţă şi 
ninsoare) se vor semnala în fi e-
care zi, dar vor fi  mai frecvente 
şi moderate cantitativ în zilele de 
21 şi 25 februarie.

Cercetătorii de la Universi-
tatea Surrey din Marea Brita-
nie au concluzionat că mer-
sul este benefic pentru redu-
cerea severităţii simptomelor 
şi îmbunătăţirea calităţii vie-
ţii pacienţilor care suferă de 
cancer în stadiu avansat, con-
form unui material publicat 
de UPI.com.

Oamenii de ştiinţă de la 
Surrey University împreună 
cu o echipă de la Florence Ni-
ghtingale Faculty of Nursing 
& Midwifery din cadrul King's 
College din Londra au studi-
at impactul pe care îl are mer-
sul asupra gradului de seve-
ritate şi al calităţii generale a 
vieţii în rândul pacienţilor ca-

re au cancer în stadiu avan-
sat.

În timpul studiului cei 42 
de pacienţi cu cancer au fost 
împărţiţi în două grupuri: un 
grup a primit consiliere de la 
Macmillan Cancer fiind încu-
rajaţi să meargă câte 30 de 
minute într-o zi timp de trei 
ori pe săptămână, iar celor 
din cel de-al doilea grup li s-a 
cerut să îşi urmeze programul 
obişnuit.

Rezultatele au arătat că 
acei participanţi la studiu ca-
re au fost încurajaţi să facă 
mişcare au arătat o îmbună-
tăţire a stării fizice, emoţio-
nale şi psihologice compara-
tiv cu cei din al doilea grup.
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Soluţia în anvelope
B-dul Muncii Nr. 8, Cluj-Napoca 

Tel/Fax: 0264.415.167

email:  cristina.pencof@romsystems.ro 

pencofcristina@gmail.com

Milionarii Clujului şi conturile pe rețeaua de socializare Facebook
Oamenii de afaceri au mii de prieteni cărora le împărtăşesc şi ipostaze mai relaxate decât cele care i-au consacrat în  presă. Pagina 5

Promovare de Ev Mediu 
în Era Internetului

Clujul s-a promovat la Târgul de Turism cu flyere şi broşuri
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Doi tineri, prinşi în 
flagrant în timp ce 
dădeau o spargere în Cluj 

Polițiștii clujeni au prins în flagrant și au 
reținut pentru 24 de ore doi tineri care 
încercau să sustragă bunuri dintr-o 
locuință din Cluj-Napoca. “Poliția a fost 
sesizată cu privire la faptul că, într-un 
imobil nelocuit de pe strada Petre 
Ispirescu, din Cluj-Napoca, au fost obser-
vate lumini neobișnuite, cel mai probabil 
făcute de lanterne. Polițiștii au identifi-
cat proprietarul locuinței și s-au deplasat 
de îndată la fața locului, înconjurând 
imobilul. În momentul pătrunderii 
polițiștilor în locuință, două persoane 
care se aflau în interior au încercat să ia-
să afară prin podul casei. Polițiștii i-au 

imobilizat pe cei în cauză pe acoperișul 
locuinței și au stabilit identitatea acesto-
ra, fiind vorba despre doi tineri, de 25 și 
26 de ani, din Cluj-Napoca și Florești”, 
au declarat reprezentanţii IPJ Cluj. În 
locuință au fost găsite bunuri care ar fi 
fost pregătite pentru a fi sustrase, pre-
cum: un televizor, sticle de băutură, pa-
chete de cafea etc. Au fost găsite două 
inele din metal de culoare galbenă, 850 
de lei, 330 de euro și 75.000 de forinți, 
bunuri a căror proveniență nu a putut fi 
justificată de cei doi. Tinerii au fost ares-
taţi preventiv pentru 15 zile.

Clujenii fac, din nou, 
munca poliţiştilor
Polițiștii au reținut, pentru 24 de ore,  un 
tânăr care ar fi  sustras bunuri dintr-un au-
toturism parcat pe raza municipiului Cluj-
Napoca. Acesta a fost identifi cat cu spriji-
nul unui bărbat care însoțea persoana vă-
tămată. Conform primelor cercetări, la da-
ta de 19 februarie, în intervalul orar 
17:30-18:10, o persoană necunoscută a 
spart geamul portierei unui autoturism 
parcat pe strada Tipografi ei, din Cluj-
Napoca, și a sustras de pe scaunul din față 
o geantă în care se afl au un laptop și alte 
bunuri. Ulterior, cel în cauză s-a deplasat 
într-un complex comercial din zonă și a în-
străinat laptop-ul pentru suma de 300 lei. 
La reîntoarcerea persoanei vătămate la 

autoturism, bărbatul care o însoțea a 
inițiat verifi cări în zonă și l-a identifi cat pe 
cel în cauză în complexul comercial, fi ind 
anunțată Poliția. În urma cercetărilor efec-
tuate de către polițiști, a fost identifi cat 
bărbatul care a cumpărat laptop-ul de la 
cel bănuit de furt. Astfel, bunul, în valoare 
de circa 4.500 de lei, a fost recuperat. În 
urma probatoriului administrat, polițiștii l-
au reținut pe tânăr pentru 24 de ore.

Accident mortal la Răscruci! 
A sfârșit la trei metri de casă 
Un grav accident de circulație, soldat cu 
un mort, a avut loc duminică seară, în 
jurul orei 19:00, pe DN1C, pe raza 
localității clujene Răscruci. Potrivit pri-
melor informații, o femeie din Gherla, în 
timp ce se deplasa cu un autoturism pe 
DN1C, dinspre Cluj-Napoca înspre Dej, 
ajunsă pe raza localității Răscruci, a sur-
prins și accidentat grav o femeie în vâr-
stă de 59 de ani din localitate, angajată 
în traversarea regulamentară a drumu-
lui, prin loc marcat și semnalizat cores-
punzător cu trecere pentru pietoni, scrie 
dej24.ro. Se pare că victima tocmai 
ieșise de la o casă de rugaciune din 
apropiere și se îndrepta, alături de câte-
va localnice, spre casă. Mai avea de par-
curs o distanță de aproximativ trei metri 
până la intrarea în curte. 

Pe scurt

Dintre acestea, la aproxi-

mativ 50% s-a depistat cel 

puţin o neconformitate 

tehnică. Potrivit unui 

comunicat de presă al 

instituţiei, din punct de 

vedere al siguranţei rutie-

re însă, procentajul de res-

pingere al vehiculelor 

neconforme a fost 37,42%.

De asemenea, aproape 5 

procente (3.781) dintre ve-

hiculele verificate tehnic în 

trafic anul trecut de inspec-

torii Registrului Auto Român 

prezentau pericol iminent 

de accidente. Maşinile aveau 

defecţiuni grave la sisteme-

le de frânare şi direcţie, la 

punţi şi fuzete.

Directorul general al Re-

gistrului Auto Român Geor-

ge-Adrian Dincă menţionea-

ză că rezultatele controale-

lor desfăşurate în trafic nu 

reflectă starea generală a 

parcului auto din România, 

deoarece echipajele mixte 

R.A.R. – Poliţie opresc pen-

tru verificare doar acele ve-

hicule care sunt susceptibi-

le de a prezenta defecţiuni.

Registrul Auto Român a 

verifi cat tehnic în trafi c, pe 

parcursul anului trecut, 2.778 

de vehicule în judeţul Cluj. 

În urma controalelor, inspec-

torii RAR au descoperit că 

4,61% (128) dintre vehicule-

le controlate prezentau peri-

col iminent de accident, în 

special din cauza defecţiuni-

lor majore la sistemul de frâ-

nare şi la direcţie. În aceste 

situaţii una dintre măsurile 

luate a fost reţinerea certifi -

catului de înmatriculare, ca-

re poate fi  redobândit numai 

după efectuarea unei inspec-

ţii tehnice la reprezentanţele 

Registrului Auto Român.

Din totalul autoturisme-

lor, autoutilitarelor, motoci-

cletelor şi remorcilor oprite, 

40,71% au prezentat diferi-

te probleme tehnice sau le-

gate de acte iar 28,01% au 

fost respinse pentru că au 

fost considerate neconforme 

din punct de vedere al secu-

rităţii rutiere (inspectorii RAR 

au constatat proasta funcţi-

onare a instalaţiei electrice 

de iluminare şi semnalizare, 

defecţiuni ale sistemului de 

frânare, starea necorespun-

zătoare a şasiului, caroseri-

ei sau pneurilor, jocuri anor-

male în mecanismul de di-

recţie sau în articulaţiile pun-

ţilor faţă şi spate).

Din totalul vehiculelor 

verificate, 2,3% au fost ne-

conforme din punct de ve-

dere al dovezii de efectua-

re a inspecţiei tehnice peri-

odice (dovada de efectuare 

a ITP expirată, dovezi de 

efectuare a ITP false).

În urma analizei emisii-

lor poluante, la 9,67% din-

tre autovehiculele verifica-

te inspectorii RAR au con-

statat depăşirea nivelului 

maxim admis.

În urma controalelor mix-

te desfăşurate în judeţul 

Cluj de către Registrul Au-

to Român şi Poliţia Rutie-

ră, pe parcursul anului 2016 

au fost aplicate 685 sancţi-

uni, au fost reţinute 8 per-

mise de conducere şi 646 

de certificate de înmatricu-

lare. 

Sute de rable periculoase 
circulă pe străzile din Cluj
Registrul Auto Român a verificat anul trecut în trafic nu mai puţin 
de 76.678 de vehicule în toată ţara.

Anul trecut R.A.R. a verifi cat tehnic în județul Cluj 2778 de vehicule 

GEORGE-ADRIAN DINCĂ | director RAR

 „Rezultatele controalelor desfășurate în 
trafic nu reflectă starea generală a parcului 
auto din România, deoarece echipajele 
mixte R.A.R. – Poliție opresc pentru 
verificare doar acele vehicule care sunt 
susceptibile de a prezenta defecțiuni“

DEFECŢIUNI

128
de maşini controlate în 
Cluj prezentau pericol 
iminent de accident
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Fostul vicepremier 

Vasile Dâncu analizea-

ză, din punct de vedere 

sociologic, cum s-a 

ajuns în România „la 

proteste sociale care 

devin ştire mondială” şi 

transmite câteva avertis-

mente actualei condu-

ceri a PSD,

Vasile Dâncu arată că ma-

jorităţile care sunt conduse 

de „elite slabe” şi se dove-

desc „obtuze” se pot „deşi-

ra încet”, „îşi creează duş-

mani” şi „se detonează fă-

ră să vrea”. În finalul anali-

zei publicate pe blogul său 

şi în revista „Sinteze”, fos-

tul vicepremier în Guvernul 

Cioloş concluzionează: „De-

ocamdată, viitorul nu sună 

bine!”.

Sociologul atrage atenţia 

că ar fi o greşeală ignorarea 

vocii străzii şi că logica ma-

joritară trebuie să fie doar 

principiu fondator, nu şi u-

nic, potrivit digi24.ro.

Majorităţile obtuze 
dispreţuiesc dialogul

„Majorităţile obtuze pot 

dispreţui dialogul, comunica-

rea şi continuă lupta surdă 

din timpul care era destinat 

luptei pentru putere. Când eli-

ta majorităţii caută să dom-

nească şi să sugrume, să pre-

seze şi să nu se uite la feed-

backul social, atunci se for-

mează minorităţi disperate, 

care pot erupe în societate, cu 

sau chiar fără ajutorul unor 

organizaţii de interese legiti-

me sau ilegitime. În aceste ca-

zuri, majorităţile obtuze se 

pot deşira încet, deoarece se 

pierde pe drum puterea nu-

mărului.

Elita majorităţilor, când 

există, deoarece putem avea 

şi majorităţi fără cap, trebuie 

să treacă mai multe probe 

complicate. Prima este să 

oprească gloata câştigătoare 

să ia întreaga societate ca pra-

dă de război şi să devasteze 

arealul social. A doua este 

clarviziunea de a înţelege că 

o victorie în alegeri nu creşte 

nivelul de inteligenţă şi înţe-

lepciunea celor care o com-

pun, iar ceilalţi, învinşii – să 

spunem, nu devin dintr-o da-

tă mai prosti şi mai inerţi. 

Când reprezentanţii majorită-

ţii uită de responsabilitatea 

lor socială şi vor să-şi serveas-

că doar propria armată, peri-

colul de a pierde repede ma-

joritatea este foarte mare”, ar-

gumentează Vasile Dâncu.

Când sunt aduşi 
la guvernare

Totodată, sociologul clu-

jean mai arată că „numai în 

barbaria trecutului îndepăr-

tat, învingătorul lua totul” 

şi că elita actualei majori-

tăţi nu ar trebui să uite că 

„acolo sus, la guvernare” 

s-a stat în ultimii 10 ani, în 

medie, doar o jumătate de 

mandat.

„Nu toţi se leagă cu lan-

ţuri de porţile instituţiilor, 

nu toţi sunt dispuşi să stea 

în frigul de februarie prin 

pieţe, dar dacă sunt aduşi 

la disperare, o vor face mai 

devreme sau mai târziu”, 

mai avertizează Vasile Dân-

cu.

„Majorităţile inteligente, 

care practică toleranţa şi res-

pectul minorităţii, cele care 

ştiu să împartă puterea nu 

pierd niciodată războiul. Ma-

jorităţile obtuze nu au cum 

să câştige”, arată fostul vi-

cepremier în finalul anali-

zei sale.

Vasile Dâncu dă cu PSD de pământ
Avertismentul lui Vasile Dâncu pentru Liviu Dragnea: „Viitorul nu sună bine!”.

Sociologul clujean atrage atenţia că ar fi  o greşeală ignorarea vocii străzii

VASILE DÂNCU | 
sociolog

 „Majoritățile obtuze pot 
disprețui dialogul, 
comunicarea și continuă 
lupta surdă din timpul 
care era destinat luptei 
pentru putere. Când 
elita majorității caută să 
domnească și să 
sugrume, să preseze și 
să nu se uite la 
feedbackul social, atunci 
se formează minorități 
disperate, care pot 
erupe în societate, cu 
sau chiar fără ajutorul 
unor organizații de 
interese legitime sau 
ilegitime. În aceste 
cazuri, majoritățile 
obtuze se pot deșira 
încet, deoarece se 
pierde pe drum puterea 
numărului.“

Una dintre cele mai intere-

sante fi guri ale protestelor 

antiguvernamentale de la 

Cluj este cea a lui Gabriel 

Vasile Galoş. Bărbatul de 44 

de ani vine în fi ecare seară 

la proteste într-un scaun cu 

rotile, pentru că a devenit 

invalid în urmă cu câţiva 

ani, când şi-a pierdut picio-

rul stâng din cauza unei 

maladii.

Gabriel Galoş deschide de 

obicei coloana de protestatari 

din scaunul său cu rotile dotat 

cu motor electric şi cu un cla-

xon, pe care clujeanul îl folo-

seşte pentru a ritma scandările 

clujenilor care cer demisia Gu-

vernului, scrie romanialibera.

ro. Bărbatul din scaunul cu ro-

tile a lipsit o singură seară de la 

proteste. Pe când se afl a cu co-

loana de manifestanţi în cartie-

rul Mărăşti, i s-a făcut rău. Cei-

lalţi participanţi la miting au 

chemat Salvarea, care l-a trans-

portat pe protestatarul din sca-

unul cu rotile la Unitatea de Pri-

mire a Urgenţelor din cadrul Spi-

talului Clinic Judeţean de Ur-

genţă din Cluj. Acolo, medicii 

i-au făcut analize şi au consta-

tat că starea de rău este conse-

cinţa stresului, a oboselii, a fri-

gului şi a enervării.

După o seară în care s-a odih-

nit, Gabriel Galoş a revenit la 

proteste. El spune că are o mo-

tivaţie puternică pentru a veni 

la mitinguri. „Mă enervează 

minciuna şi furtul pe care le fac 

ăştia în Parlament şi în Guvern”, 

spune bărbatul. El crede că şi 

tinerii care sunt în putere şi să-

nătoşi ar trebui să continue să 

vină la proteste. „Au avut scu-

ze să lipsească doar de Ziua În-

drăgostiţilor”, râde protestata-

rul din scaunul cu rotile. Gabri-

el Galoş afi rmă că medicii i-au 

recomandat să o lase mai moa-

le cu activismul antiguverna-

mental, însă adaugă că nu va 

renunţa.

„Le-aş confi sca 
toţi banii“

„Dacă eu nu vin la proteste, 

celălalt nu vine nici el din cine 

ştie ce motiv, cine să mai vi-

nă?”, întreabă clujeanul. Gabri-

el Galoş mai spune că i-ar pe-

depsi pe politicienii care fură 

într-un mod original. „Acum ei 

îşi fac vile, piscine şi ce mai vor 

cu banii furaţi. Eu le-aş dărâma 

vilele până la pământ, le-aş um-

ple piscinele cu pământ, iar apoi 

le-aş da o lopată, un târnăcop, 

o cazma şi le-aş spune că pot 

să şi le reconstruiască dacă vor, 

dar prin braţele lor, ei să mun-

cească, nu alţii. Aş fi  curios, în 

acest caz, dacă Dragnea, de 

exemplu, şi-ar face o vilă tot la 

fel de mare ca şi cea pe care o 

are acum”, spune protestatarul 

din scaunul cu rotile. „Le-aş mai 

confi sca şi toţi banii pe care îi 

au în conturi, indiferent dacă îi 

ţin în ţară sau în străinătate”, 

mai spune Gabriel Galoş.

O tragedie personală

Bărbatul în vârstă de 44 de 

ani a trecut printr-o adevărată 

tragedie personală, care l-a adus 

în stare de invaliditate. Gabriel 

Galoş a studiat la o şcoală pro-

fesională, apoi a făcut liceul la 

seral în Cluj. A început să mun-

cească de tânăr. Printre slujbe-

le pe care le-a avut a fost cea 

de tinichigiu auto, apoi a lucrat 

în Armată şi ca şofer profesio-

nist la Regia Autonomă de Trans-

port Urban Călători, transfor-

mată între timp în Compania de 

Transport Public. „Din om poţi 

să faci şofer, dar din şofer nu 

mai poţi face om”, glumeşte cu 

amar Gabriel Galoş. Acum şap-

te ani însă, el a suferit un mic 

accident, în urma căruia s-a ales 

cu o rană la gleznă. Rana nu i 

s-a mai vindecat niciodată.

Disperat din cauza durerilor 

pe care le-a suportat vreme în-

delungată, Gabriel Galoş a ce-

rut să îi fi e amputat piciorul, ce-

ea ce au făcut în cele din urmă 

medicii. Clujeanul a fost nevo-

it să iasă la pensie.

Povestea clujeanului care protestează 
seară de seară din scaunul cu rotile
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PUBLICITATE

BULETIN INFORMATIV
În vederea efectuării unor lucrări de reparaţii la reţeaua de alimentare cu apă, lucrări 

pentru care nu se pot asigura modalităţi alternative de alimentare, Compania de Apă So-
meș S.A. va întrerupe furnizarea apei potabile după cum urmează:

MIERCURI, 22 FEBRUARIE 2017
Între orele 09:00-18:00
1.  Localitatea Cluj-Napoca: str. Eugen Ionesco între str. Lunii și Aleea Muzicii; str. Lunii 

între numerele 1 și 12; str. Sergiu Celibidache; str. Pablo Picasso; str. Teo Peter; str. 
George Călinescu; str. Victor Papilian; str. Panait Istrati; str. Nichita Stănescu; str. G.V. 
Bibescu; str. Vasile Stoica; str. Aurel Gurghianu; str. Iuliu Merca; str. Aleea Muzicii; 
Calea Turzii între str. W.Amadeus Mozart și str. Bună Ziua; str. Constantin Noica; str. 
Nicolae Cajal; str. Miko Imre; str. St. Augustin Doinaș; str. Grigore Moisil; str. Bună 
Ziua între Calea Turzii și Aleea Zaharia Stancu; str. Keleman Lajos; Aleea Marin Pre-
da; Aleea Zaharia Stancu; Aleea L.Neamţu – parţial; str. Erkel Ferenc – parţial;

Rugăm Clienţii Companiei să ia măsuri de stocare a acelor cantităţi de apă care să le 
acopere necesităţile pe perioada anunţată.

În vederea remedierii evenimentelor accidentale (avarii) la reţeaua de alimentare cu apă, 
care nu pot fi  prevăzute, Compania de Apă SOMEŞ anunţă de regulă întreruperea furnizării 
serviciului în fi ecare dimineaţă la posturile locale radio-Tv. În cazul avariilor de o urgentă şi/
sau amploare deosebite, pentru care este necesară o intervenţie neîntârziată pentru a evita 
efecte colaterale nedorite asupra sistemului sau bunurilor, este posibil ca anunţul să nu mai 
fi e posibil. Lucrările programate se anunţă cu cel puţin 24 de ore înainte şi prin presă.

Mulţumim pentru înţelegere.

8.268 "

400604 Cluj-Napoca, ROMÂNIA, Bd. 21 Decembrie 1989, Nr. 79
Tel: +40-264-591.444; +40-264-430.925, Fax: +40-264-430.886

E-mail: cassa@casomes.ro, Web: www.casomes.ro

Preşedintele Camerei 

Deputaţilor, Liviu 

Dragnea, a declarat luni, 

că distincţia dintre legali-

tate şi oportunitate va fi  

defi nită, „indiferent de 

presiuni”, în Parlament, 

în condiţiile în care 

administraţia publică tre-

buie să iasă „din această 

stare de paralizie, cu 

funcţionari cărora le este 

frică să semneze”.

„Vom defi ni în Parlament, 

indiferent de presiuni, în mod 

clar distincţia dintre legalitate 

şi oportunitate. Oportunitatea 

e a celui ales în mod legitim 

într-un proces democratic, o da 

legimitatea unui vot, obligaţii-

le asumate în campanie, liber-

tatea de a lua decizii cu Con-

siliul local pentru a dezvolta 

comunitatea, aşa cum crede 

acel Consiliu local”, a afi rmat 

Liviu Dragnea, la reuniunea 

Adunării Generale a Asociaţiei 

Comunelor din România.

Liderul PSD a susţinut că 

„prea multe instituţii îşi dau cu 

părerea despre oportunitate”.

„Administraţia publică tre-

buie să iasă din această stare de 

paralizie, cu funcţionari cărora 

le este frică să semneze, cu pri-

mari care nu ştiu dacă ce fac 

azi e interpretat peste un an sau 

zece”, a completat preşedinte-

le Camerei Deputaţilor.

Dragnea are grijă de incompatibili

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Săptămâna trecută, pre-

şedintele Klaus Iohannis 

a anunţat, în plenul 

Parlamentului, că va 

convoca referendumul 

pentru ca romanii să 

aleagă ce fel de ţară vor 

să aibă: una puternică şi 

prosperă sau una slabă 

şi dispreţuită. Anunţul 

preşedintelui a venit 

după ce social democra-

ţii au precizat că vor 

abroga controversata 

ordonanţă privind modi-

fi carea codurilor penale.

Ce rost mai are referen-

dumul în aceste condiţii? So-

ciologii consideră că o „răz-

gândeală” nu ar da bine pen-

tru preşedinte cu atât mai 

mult cu cât un referendum 

este şi un exerciţiu democra-

tic. Nu acelaşi lucru susţin 

şi cei de la putere.

„Răzgândelile” 
nu dau bine

În opinia sociologului clu-

jean Ioan Hosu, Klaus Ioha-

nnis vrea să reafi rme anga-

jamentul societăţii româneşti 

privind lupta anticorupţie.

„Cred că Iohannis încear-

că să menţină atenţia asu-

pra temei luptei anticorup-

ţie, fiind o temă strategică 

pentru Cotroceni, pentru că 

prin semnalul dat de Guver-

nul Grindeanu, cineva tre-

buie să continue acest de-

mers. Logica Cotroceniului 

este – noi coordonăm aceas-

tă problemă. Cred că preşe-

dintele vrea să reafirme prin 

acest referedum angajamen-

tul societăţii româneşti, în 

zona aceasta, a luptei anti-

corupţie. Rămâne de văzut 

dacă societatea românească 

va considera că acest anga-

jament justifică costurile. E-

este un exerciţiu asumat pe 

care acum preşedintele tre-

buie să îl ducă mai depar-

te. Un pas înapoi ar semă-

na cu o răzgândeală în sti-

lul lui Tăriceanu”, spune 

Ioan Hosu.

„Lupta anticorupţie 
nu este doar o poveste”

Liberalul Adrian Oros 

atrage atenţia asupra nece-

sităţii referendumului pen-

tru ca lumea să înţeleagă 

faptul că lupta împotriva 

corupţiei nu este doar un 

concept abstract. „În ulti-

mele zile se discută mult 

de banii care se vor chel-

tui. Datorită evenimentelor 

din ultimele săptămâni şi a 

stării de conflict este bine 

ca în urma acestui referen-

dum să se ajungă la o anu-

mită concluzie cu care ma-

joritatea populaţiei să cadă 

de acord. Rămâne de văzut 

cum va suna întrebarea re-

ferendumului. Când va fi 

formulată,.trebuie să aibă 

loc dezbateri publice, ast-

fel încât lumea să ştie des-

pre ce e vorba la vot. Cred 

că e bine să fie o clarifica-

re în ce priveşte lupta îm-

potriva corupţiei, românii 

trebuie să înţeleagă faptul 

că lupta anticorupţie nu e 

doar un termen abstract, o 

poveste, ci că ea chiar are 

un impact asupra vieţii 

noastre. Acest referendum 

ar da mai multă greutate 

discuţiei privind lupta îm-

potriva corupţiei”, spune 

deputatul clujean.

Şi-a pierdut sensul

Reprezentanţii USR din 

Parlament atrag atenţia asu-

pra toleranţei societăţii ro-

mâneşti faţă de corupţie. 

„Referendumul si-a pierdurt 

sensul în clipa în care se 

resping ordonanţele. Proble-

ma este următoarea: Dacă 

există un singur «nu suntem 

de acord cu lupta anticorup-

ţie», ce facem de acum? Exis-

tă încă toleranţă la corupţie 

în societatea românească, 

din păcate, dar dacă se gă-

seşte o întrebare potrivită 

ca referendumul să meargă 

mai departe, să spunem că 

în felul acesta întărim ide-

ea de luptă anticorupţie. Da-

că nu, preşedintele să facă 

un pas în lateral şi să gă-

sească alte instrumente cu 

care să controleze această 

majoritate toxică”, spune 

deputatul Emanuel Ungu-

reanu.

Cei de la putere conside-

ră, în schimb că referendu-

mul nu este necesar pentru 

că legile şi Constituţia sunt 

suficiente pentru a guverna 

corect.

„Cred că referendumul 

nu este cea mai fericită va-

riantă, pentru că fiecare ro-

mân îşi doreşte ca actul jus-

tiţiei să fie profesionist, nu 

cred că îşi are rostul. Gu-

vernăm ţara în baza unei 

Constituţii şi a unor legi, iar 

acestea spun că justiţia es-

te independentă, lucru cu 

care orice român cred că es-

te de acord”, spune şi de-

putatul PSD Horia Nasra. 

Ce rost mai are referendumul lui Iohannis?
Organizarea referendumului pe tema luptei anticorupţie ar însemna cheltuieli mari care nu sunt necesare, 
dar ar fi în acelaşi timp un exerciţiu democratic, afirmă sociologii.

Parlamentarii de la putere și din opoziție au păreri împărțite în privința organizării referendumului

Directorul general al 

Aeroportului 

Internaţional „Avram 

Iancu” Cluj-Napoca, 

David Ciceo, şi omul de 

afaceri Ioan Bene, au 

fost trimişi în judecată, 

în stare de libertate, de 

procurorii anticorupţie 

pentru luare şi dare de 

mită.

Procurorii DNA susţin că 

David Ciceo ar primit un 

imobil de 690.000 de lei pen-

tru ca firma condusă de Ioan 

Bene să realizeze lucrări ne-

legale la aeroport, finanţa-

te din bani publici, în con-

diţiile în care un contract 

încheiat în acest sens se fi-

nalizase.

După finalizarea lucrări-

lor, „pe fondul cointeresării 

materiale a lui David Ciceo 

şi a altei persoane din con-

ducerea CJ Cluj, omul de 

afaceri Ioan Bene a conve-

nit cu aceştia să realizeze 

în continuare lucrări din Eta-

pa II a proiectului, în sen-

sul de a construi platforma 

de parcare aeronave Apron 

4, lucrare ce a fost finaliza-

tă în luna martie 2014”, mai 

spun procurorii.

„În cursul lunii octom-

brie 2012, inculpatul Ciceo 

David a primit de la incul-

patul Bene Ioan, pentru si-

ne, un imobil situat în 

Cluj-Napoca, presupus achi-

ziţionat de părinţii săi cu 

suma de 690.000 lei şi care 

ulterior a fost finisat cu lu-

crări evaluate la suma de 

563.226 lei (manoperă şi 

materiale). Lucrările respec-

tive au fost executate de fir-

me colaboratoare sau apar-

ţinând inculpatului Bene 

Ioan, costurile fiind supor-

tate de acesta din urmă”, 

susţine DNA într-un comu-

nicat.

Nici David Ciceo, nici 

Ioan Bene nu au putut fi 

contactaţi pentru un punct 

de vedere.

În urmă cu trei ani, David 

Ciceo declara că dacă nu 

s-ar fi dat în folosinţă plat-

forma de parcare pentru ae-

ronave Apron 4 s-ar fi în-

greunat negocierile cu mai 

multe companii aeriene, ca-

re ar fi dus la stagnarea dez-

voltării aeroportului şi ast-

fel s-ar fi blocat dezvoltarea 

traficului.

David Ciceo este director 

general al Aeroportului In-

ternaţional Cluj din 1995, 

iar sub conducerea sa Aero-

portul Internaţional Avram 

Avram Iancu Cluj-Napoca a 

cunoscut o dezvoltare fără 

precedent. Dacă în 1996 avea 

doar 30.000 de pasageri, în 

2016 s-a înregistrat un re-

cord absolut de trafic aeri-

an, aproape 1,9 milioane de 

pasageri. Pentru 2017, se 

preconizează un trafic de 3 

milioane de pasageri pe Ae-

roportul Internaţional Avram 

Avram Iancu Cluj-Napoca.

Omul de afaceri Ioan Be-

ne a fost condamnat, în mai 

2016, la 3 ani şi 10 luni de 

închisoare cu executare, în 

dosarul în care fostul preşe-

dinte al Consiliului Judeţean 

(CJ) Cluj Horea Uioreanu 

este acuzat de fapte de co-

rupţie. Uioreanu a fost con-

damnat în acest caz la 6 ani 

şi 6 luni de închisoare cu 

executare. Decizia nu este 

încă definitivă.

Dosarul a fost trimis spre 

judecare Tribunalul Cluj.

„Această etapă a proce-

sului penal reprezintă, con-

form Codului de procedură 

penală, finalizarea anchetei 

penale şi trimiterea rechizi-

toriului la instanţă spre ju-

decare, situaţie care nu poa-

te să înfrângă principiul pre-

zumţiei de nevinovăţie”, mai 

arată DNA.

Directorul Aeroportului 
Cluj-Napoca şi omul de afaceri 
Ioan Bene, trimişi în judecată
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Lupta continuă

Viorel NISTOR
nistor.jurnalism@gmail.com

Am indicat de la bun început (și 
am stăruit apoi – fără a face un 
titlu de laudă din asta) cele două 
cauze principale ale crizei politice 
din România: personalizarea fă-
ră măsură şi peste limite a poli-
ticii româneşti şi strategia fără 
plan B a partidului şi coaliţiei 
câștigătoare, după alegerile din 
decembrie 2016. Voi spune, mai 
mult de atât, că ne găsim în aceeași paradigmă închisă și că, în 
ciuda evoluţiilor spectaculoase, pericolele nu au fost înlăturate și 
nu s-a găsit o (altă) soluţie de ieșire din blocaj: România ar pu-
tea-o lua îndărăt în lupta anticorupţie (cu consecinţe dezastruoa-
se în evoluţia internă a ţării) și România ar putea-o lua îndărăt 
din UE şi NATO (cu consecinţe complet imprevizibile în evoluţia 
externă).
Și să-ncercăm să le numărăm, coane Fănică!
Prin forţa împrejurărilor, politica românească la vârful ei cel mai î-
nalt a ajuns să fi e atributul unui singur om (Liviu Dragnea, liderul 
PSD), ba mai mult, problemele personale ale acestuia au devenit 
imperative de stat, de guvernare, strategice. Nu faptul în sine e 
uluitor (ar putea fi  un lider carismatic, vizionar și făcător de istorie 
căruia i se mai „iartă” din excese și greșeli), ci aceea că „imprici-
natul”, condamnat penal pentru infracţiuni la adresa democraţiei, 
vrea să scape de pușcărie într-un dosar de abuz în serviciu. Drept 
pentru care a dispus schimbarea legii (hoţește, abuziv, în contra 
interesului public), în sens favorabil lui. Dar faptele sunt cunoscu-
te, nu insist asupra lor, ci asupra interesului personal, evident, şi 
căruia liderul coaliţiei guvernamentale i-a subordonat şi sacrifi -
cat totul. Iată ce:
1. o campanie electorală, prea demagogică și populistă, plină de 
angajamente împovărătoare, nerealiste, imposibil de realizat, cu 
scopul de a obţine, cu orice preţ, o majoritate sufi cientă și guver-
narea. A pus partidul într-o situaţie de risc maxim: dacă iese, bi-
ne, dacă, nu, scindarea sau dezmembrarea
2. coabitarea cu un preşedinte din tabăra rivală, printr-o atitudine 
provocatoare (Sevil Shhaideh), ameninţări cu suspendarea, dis-
curs antieuropean. A creat un confl ict artifi cial cu președinţia și cu 
alte instituţii de forţă asociate acesteia. Mai mult, și-a pus împotri-
vă puterea judecătorească, un adversar redutabil
3. o bună guvernare de stânga, într-un moment economic favo-
rabil, într-o ţară stabilă politic, afl ată pe un trend crescător. 
Uriașele proteste, încercarea ratată cu Ordonanţa 13, interferenţa 
cu „mutinaţionalele” au creat un uriaș defi cit de încredere internă 
și externă pentru România.
4. împăcarea cu ţara și, mai mult, și antagonizarea părţii celei 
mai active și dinamice a societăţii. Nimeni nu se aştepta ca atât 
de mulţi români să priceapă atât de bine tentativa lui Dragnea şi 
a PSD, nimeni nu se aştepta ca lumea întreagă să înţeleagă atât 
de bine ce se întâmplă în ţara noastră. România a devenit un fel 
de exemplu internaţional de bună practică democratică, de luptă 
anticorupţie și de democraţie participativă. Pentru prima dată în 
istorie.
Sigur că intereselor personale ale lui Liviu Dragnea s-au raliat inte-
rese personale (identice) ale altor lideri politici, precum ale „ad-
junctului” său CP Tăriceanu, ale zecilor de deputaţi și senatori, mi-
niștrilor, primarilor, consilierilor, foști sau viitori clienţi penali ai 
justiţiei. Așa a fost mai ușor de înţeles pericolul „dezincriminării 
abuzului în serviciu” și al „deplasării spre roșu”, care au provocat 
proteste fără precedent în România.
Din pericolul personalizării politicii s-a născut cel de-al doilea mare 
pericol, cel al soluţiei unice, fără alternativă, din partea PSD. 
Situaţia juridică fără ieşire a lui Dragnea a pus partidul său în po-
ziţie identică: nu avem altceva mai bun de făcut decât să ne sal-
văm şeful, pe noi şi „viitorul luminos“ de hoţie şi lipsă de con-
trol. Iar asta se vede tot mai bine după depășirea primei faze a 
confl ictului (proteste, muștruluială externă, anularea OUG 13). 
Partidul, prin Liviu Dragnea, prin Sorin Grindeanu și prin alţi vec-
tori, nu-și asumă greșeala OUG 13, nu a renunţat la planul iniţial 
şi justifi că pasul înapoi prin lipsă de comunicare şi prin cedare la 
presiunea mulţimii protestatarilor. Noua repliere a lui Grindeanu, 
după întoarcearea de la Bruxelles, „înţelepciunea” post-factum 
(jucată destul de prost) indică, din punctul meu de vedere, noua 
direcţie de evoluţie a lucrurilor, de ne-cedare efectivă și de reveni-
re a PSD la socoteală dintâi, fără plan B și cu orice risc. Aşadar, pe 
măsura diminuării (şi stingerii) protestelor anti-guvernamentale 
(invocate ca motiv de cedare), se va încerca o resuscitare, înteţi-
re, încurajare a manifestaţiilor pro-guvernamentale, care apoi să 
fi e invocate ca motiv (în oglindă) pentru revenirea (sub presiu-
nea mulţimii) la situaţia iniţială. În felul acesta, democraţia parti-
cipativă ar fi  respectată și în acest caz, nu-i așa? Sunt câteva indicii 
clare în acest sens: neasumarea greșelii, portiţa lăsată în 
Parlament, agăţarea de „precedentul juridic” de la Tg. Mureș, 
„mitingul de strânsură” de la Pitești, solidarizarea cu Dragnea, 
ameninţări voalate (cu „tăieri”), inducerea fricii, pedepsirea dizi-
denţilor din partid, gen Mihai Chirica etc.
Nu, nu s-a terminat!
Apoi n-am găsit răspuns întrebării dacă de dragul interesului per-
sonal sunt în stare să sacrifi ce destinul și direcţia (occidentale al) 
României sau dacă nu aveau în plan de la început asta.
În concluzie, o singură soluţie, cu şanse de reuşită: #rezist.

Viorel Nistor este lect. univ. dr. la Facultatea de Ştiinţe 
Politice, Administrative şi ale Comunicării din UBB, 
Departamentul Jurnalism. Viorel Nistor are peste 20 de 
ani de experienţă în presă şi predă jurnalismul de 10 ani. 
A scris la revista NU, Ziua, Ziarul de Cluj şi Clujeanul.

Angelica TEOCAN
economic@monitorulcj.ro

Mirajul reţelelor de soci-

alizare, locuri unde îţi 

poţi crea prieteni virtu-

ali sau poţi fi la curent 

cu ce fac cunoştinţele 

sau amicii tăi, dar care 

îţi oferă şi posibilitatea 

de a împărtăşi eveni-

mente din viaţa persona-

lă sau idei, i-a cuprins, 

deja de ceva ani, nu 

doar pe „oamenii de 

rând”, ci şi pe cei mai 

bogaţi clujeni.

„Pereţii” conturilor nu di-

feră cu nimic de cei ai per-

soanelor „normale”, doar la 

capitolul popularitate putem 

vorbi despre deosebiri.

Ştefan Vuza are aproape 
5.000 de prieteni

Cel mai bogat om de afa-

ceri din Cluj, potrivit ulti-

melor clasamente, împărtă-

ţeşte cu aceştia atât reuşi-

tele de pe plan profesional, 

cât şi cele de pe plan per-

sonal.

Spre exemplu, la începu-

tul anului trecut, după ce a 

stabilit alături de ceilalţi ac-

ţionari ai combinatului chi-

mic Chimcomplex Borzeşti 

participarea combinatului la 

procesul de achiziţionare a 

activelor Oltchim SA şi achi-

ziţia acestora în măsura în 

care Chimcomplex Borzeşti 

câştigă licitaţia în acest sens, 

afaceristul clujean îşi schim-

ba poza de copertă adăugând 

o poză a combinatului.

În februarie 2014 anunţa 

că este într-o relaţie, ca pes-

te câteva luni să posteze şi o 

poză cu iubita lui (foto arti-

col). După zeci de mesaje de 

felicitare, Vuza le răspundea 

prietenilor printr-o glumă „...

de fapt este..... o reclamă la 

ochelari.....sau nu!?”.

În 2013 milionarul o su-

ţinea pe Lucia Morariu ca-

re lua poziţie, în calitate de 

preşedintă a Asociaţiei Na-

ţionale a Agenţiilor de Tu-

rism (ANAT), într-un arti-

col publicat de monitorulcj.

ro faţă de afirmaţiile având 

ca sursă Patriarhia Ortodo-

xă, conform cărora agenţii-

le turistice din ţară organi-

zează, fraudulos, excursii în 

numele BOR.

Teofi l Mureşan, susţine 
pe Facebook studiile 
de business

Teofil Mureşan, locul doi 

în judeţ ca avere, alături de 

fratele său Simion, are afa-

ceri în creştere, reuşind să 

pluseze averea într-un sin-

gur an cu aproximativ 5 mi-

lioane de euro şi e unul din-

te cei mai activi afacerişti 

de pe Facebook.

Clujeanul se arată, prin 

distribuirea mai multor ar-

ticole, împotriva „pendulă-

rii haotice între «românii 

sunt cei mai buni» şi «româ-

nii sunt cei mai răi şi ireme-

diabil pierduţi»”. Concluzia 

susţinută de afacerist „şi ro-

mânii sunt oameni. Trebuie 

să renunţăm la închipuirile 

înfricoşătoare sau oglinzile 

narcisice, altfel nu vom pu-

tea să construim”.

Şi românii sunt oameni, ca-

re însă, în majoritate, trebuie 

să muncească pentru a excela 

într-un domeniu. Cu acest scop, 

o mare parte dintre postări se 

referă la oportunităţi de studiu.

El nu pierde nicio ocazie 

să facă reclamă EMBA – Exe-

cutive Master of Business 

Administration, un program 

de studii internaţionale de 

business lansat la Cluj prin 

colaborarea dintre Universi-

tatea Babes-Bolyai, Univer-

sity of Hull (Marea Brita-

nie), BT şi Electrogrup.

Doamnele din afaceri, 
fane Facebook

La fel de active sunt şi 

două dintre reprezentante-

le de marcă ale Asociaţiei 

Femeilor de Afaceri Cluj, Mi-

haela Rus, director Vitrina 

Advertising şi Lucia Mora-

riu, deţinătoarea Eximtur.

Ele folosesc Facebook-ul 

pentru a promova activita-

tea companiilor pe care le 

conduc sau activitatea aso-

ciaţiei. Postările din catego-

ria evenimentelor persona-

le care se doresc a fi împăr-

ţăşite sunt destul de puţine 

şi includ eventual, poze sau 

filmuleţe din vacanţe.

Milionarii Clujului 
şi conturile de Facebook
Oamenii de afaceri au mii de prieteni pe reţeaua de socializare 
cărora le împărtăşesc şi ipostaze mai relaxate decât cele care 
i-au consacrat în mass-media.

Ştefan Vuza și iubita lui

Teofi l Mureşan

Mihaela Rus Lucia Morariu
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PUBLICITATE

CONCURS

Răspuns:..........................................................

Nume/Prenume: ..........................................................

Adresă/Tel.: ...................................................................

vârstă: .......... profesie: ...................................................

Taloanele se depun până în data de 6 aprilie la sediul Monitorul de Cluj sau la centrele de mica publicitate. 
Câștigătorii vor fi extrași folosind site-ul random.org dintre participanții care au răspuns corect la întrebare 
și vor fi anunțați în data de 7 aprilie.

Răspuns:..........................................................

Nume/Prenume: ..........................................................

Adresă/Tel.: ...................................................................

vârstă: .......... profesie: ...................................................

CONCURS
Câștigă unul dintre cele 10 seturi 

de produse pentru îngrijirea tenului

Răspunde corect la întrebarea: 
Care este secretul frumuseții româncelor?

7 iulie

8 iulie.

Taloanele se depun până în data de 7 martie la sediul Monitorul de Cluj sau la centrul de mică publicitate. 
Câștigătorii vor fi  extrași folosind site-ul random.org dintre participanții care au răspuns corect la întrebarea concursului.

În perioada 16-19 

februarie, Centrul 

Naţional de Informare şi 

Promovare Turistică 

(CNIPT) din cadrul 

Consiliului Judeţean 

Cluj a participat la edi-

ţia de primăvară a 

Târgului de Turism al 

României, eveniment de 

mare anvergură găzduit 

de Centrul Expoziţional 

Romexpo din Bucureşti.

Potrivit unui comunicat 

de presă al instituţiei, pe 

parcursul celor patru zile 

ale evenimentului, reprezen-

tanţii CNIPT au prezentat şi 

promovat cele mai reprezen-

tative obiective şi atracţii 

turistice din judeţ, distribu-

ind în acest sens pliante te-

matice, broşuri şi ghiduri 

turistice, flyere, hărţi turis-

tice, albume, cărţi poştale 

sau semne de carte.

În acelaşi timp, informa-

ţii privind activităţi şi eve-

nimente cultural-artistice, 

opţiuni de cazare, facilităţi 

de petrecere a timpului li-

ber şi activităţi de agrement 

în municipiul Cluj-Napoca 

şi în judeţul Cluj au fost so-

licitate cu precădere de vi-

zitatorii care intenţionează 

să aleagă Clujul ca destina-

ţie turistică în perioada ur-

mătoare.

„Scopul participării noas-

tre la aceste târguri turisti-

ce, din ţară sau străinătate, 

îl reprezintă dorinţa de a 

obţine un plus de vizibili-

tate pentru judeţul Cluj, vi-

zibilitate care să se tradu-

că, desigur, într-un număr 

cât mai mare de turişti ca-

re să ne aleagă ca şi opţiu-

ne de petrecere a unui in-

terval de timp pe care ni-l 

dorim a fi cât mai lung” a 

menţionat Alin Tişe, preşe-

dintele Consiliului Judeţean 

Cluj.

În ceea ce priveşte stan-

dul judeţului Cluj, acesta a 

fostdecorat cu poze repre-

zentative din municipiu şi 

judeţ, precum şi cu diverse 

obiecte şi materiale decora-

tive, precum cristale de sa-

re de la Salina Turda, tăbli-

ţe colorate sau casete de 

lemn personalizate.

„Un element de maximă 

atractivitate l-a constituit şi 

rularea materialelor multi-

media pe suportul electro-

nic puse la dispoziţie de 

Centrul de informare, înde-

osebi redarea videoclipului 

de promovare al judeţului 

Cluj – «Cluj, la un farmec 

distanţă», realizat în scopul 

punerii în valoare a patri-

moniului istoric, arhitectu-

ral, cultural, natural şi et-

nografic al judeţului Cluj. 

Un alt material video care 

s-a bucurat de interesul vi-

zitatorilor a fost cel realizat 

de Consiliul Judeţean Cluj 

pentru promovarea mai mul-

tor atracţii turistice din ju-

deţ, obiective incluse în ca-

drul proiectului «Cluj – pe-

isaj cultural»”.

CJ Cluj mai arată că, prin 

promovarea acestui concurs 

urbanistic internaţional, Clu-

jul devine un promotor, la 

nivel naţional, al investiţii-

lor publice majore realizate 

prin intermediul concursu-

rilor de soluţii şi că marele 

avantaj al acetui tip de abor-

dare este că „soluţia adop-

tată nu mai este rezultatul 

unui criteriu, precum «pre-

ţul cel mai scăzut», ci al se-

lecţiei făcute de o echipă de 

profesionişti, în mod trans-

parent”.

Judeţul Cluj s-a promovat la Târgul de Turism 
al României cu flyere şi broşuri
În era internetului şi când există zeci de alte metode mult mai eficiente de promovare, Consiliul Judeţean 
Cluj apelează încă la pliante sau broşuri pentru a-şi promova zonele.

Potrivit unui studiu de la 
fi nalul anului 2016, cele 
mai folosite modalităţi 
de promovare sunt pro-
priile site-uri ale institu-
ţiilor, reclamele pe 
Facebook (54%), pagini-
le din social media 
(46%), email market-
ing-ul (37%), site-urile 
de anunţuri (30%) și re-
clamele pe Google 
(24%). În același timp, 
cele mai efi ciente sunt 
considerate paginile de 
social media (53%), re-
clamele pe Google 
(49%) și optimizarea 
pentru motoarele de că-
utare (47%).

Care e cea mai 
optimă promovare

Mii de români au trecut 

pragul Târgului de Turism 

al României care s-a desfă-

şurat în weekend în 

Capitală în cursa pentru 

vacanţe cu reduceri de 

până la 50%.

Peste 250 de agenţii de tu-

rism şi tour-operatori din 14 ţă-

ri (Austria, Bulgaria, Egipt, Cro-

aţia, Federaţia Rusă, Grecia, Is-

rael, Moldova, Palestina, Polo-

nia, Republica Dominicană, Ro-

mânia, Turcia şi Ungaria) au în-

cercat să atragă cât mai mulţi 

cumpărători în standurile lor, 

oferind preţuri cu reduceri spe-

ciale pentru vacanţe exotice, 

croaziere de lux, sejururi pe li-

toralul românesc şi în Delta Du-

nării, mini-vacanţe de Paşte, 1 

Mai, pachete city break şi char-

tere pentru destinaţii din Spa-

nia, Turcia şi Grecia. Majorita-

tea agenţiilor de turism au ofe-

rit, pe durata târgului, reduceri 

suplimentare faţă de cele de 

early booking, de 5-10%.

Mai mult de jumătate dintre 

cei care au ajuns la târgul de tu-

rism al României au vrut chili-

piruri, vacanţe de vară cu avi-

onul în străinătate pentru şap-

te nopţi, care să se încadreze în 

tarife sub 300 de euro de per-

soană, adică mai mici cu până 

la 50% decât în mod curent. 

Ceilalţi au fost seniori, care au 

căutat circuite cu autocarul în 

Europa sau pelerinaje, fi e turişti 

care au venit, efectiv, doar pen-

tru a compara preţurile.

Cu toate acestea, cea mai 

cumpărată destinaţie a fost, şi 

în acest an, România. Turismul 

românesc poate depăşi anul 

acesta destinaţiile „la modă” 

precum Bulgaria şi Grecia, fi ind 

cu siguranţă anul în care Româ-

nia este gata să demonstreze că 

oferă servicii turistice la acelaşi 

nivel, chiar şi superior, faţă de 

ţările vecine rivale în ale turis-

mului.

Pentru cei care îşi duc copi-

ii mici pentru prima dată într-o 

vacanţă, Lucia Morariu, CEO 

Eximtur, recomandă staţiunile 

româneşti, cu atât mai mult cu 

cât serviciile all inclusive de pe 

litoralul nostru s-au îmbunătă-

ţit mult, la fel ca şi programele 

de animaţie. De altfel, compa-

nia oferă la standul său un ca-

talog special cu „Oraşe în Ro-

mânia”, în care recomandă ho-

teluri pentru evenimente perso-

nale sau ale companiilor. Tot de 

aici se mai pot cumpăra bilete 

de avion pentru zborurile inter-

ne spre Constanţa din Bucureşti, 

Cluj-Napoca, Iaşi, Oradea, Ti-

mişoara. Cei interesaţi, pot con-

sulta un catalog dedicat litora-

lului românesc în care sunt tre-

cute separat hotelurile cu all in-

clusive.

Ca la fi ecare ediţie a târgu-

lui de turism, standul Bucovi-

nei a fost un punct de atracţie 

pentru iubitorii de vacanţe au-

tohtone, tradiţii, ospitalitate şi 

bucate alese. Vizitatorii au fost 

atraşi de „Tabere în familie”, 

un produs turistic care apro-

pie familiile cu copii de auten-

ticitatea vieţii în satele Buco-

vinei. Astfel, pentru 3.000 de 

lei, o familie cu doi copii poa-

te petrece o săptămână învă-

ţând de la localnici tainele olă-

ritului, ale vieţii la stână, îm-

pletiturilor tradiţionale sau gas-

tronomiei. Tabăra se adresea-

ză familiilor care îşi doresc să 

intre în atmosfera tradiţiilor 

româneşti, să descopere dan-

sul, spectacolele, muzica şi 

teatrul, poveştile şi dragostea 

cititului, gătitul sănătos în aer 

liber, sportul, prietenia şi prin-

cipiile unei vieţi sănătoase şi 

armonioase.

În ceea ce priveşte destina-

ţiile externe, Grecia, Spania şi 

Bulgaria au înregistrat cele mai 

mari vânzări pe early booking. 

Egiptul a revenit în oferta turo-

peratorilor importanţi, iar româ-

nii au umplut deja multe char-

tere pentru vacanţa de Paşte.

Românii au cumpărat mii de vacanţe; 
România, Grecia, Bulgaria şi Spania, 
cele mai vândute destinaţii
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S-a lansat concursul 

internaţional de soluţii 

pentru „Revitalizarea 

zonei Parcului 

Etnografic Romulus Vuia 

– Pădurea Hoia”.

Potrivit Consiliului Jude-

ţean Cluj, scopul acestui de-

mers îl reprezintă „dorinţa 

unei cât mai bune valorifi-

cări a patrimoniului cultu-

ral al acestui obiectiv”.

Realizat în parteneriat cu 

Muzeul Etnografic al Tran-

silvaniei, cu Asociaţia Nor-

dică de Design Urban (NU-

DA) din Norvegia, organi-

zaţie care a şi elaborat Mas-

terplanul de conţinut al pro-

iectului şi cu sprijinul Ordi-

nului Arhitecţilor din Româ-

nia, concursul de arhitectu-

ră ale cărui premii totale 

sunt în cuantum de 72.000 

de lei, urmăreşte identifica-

rea celor mai bune idei pen-

tru amenajarea şi extinde-

rea Parcului Etnografic „Ro-

mulus Vuia”.

În mod concret, arhitec-

ţii români şi străini intere-

saţi de acest proiect vor tre-

bui să propună mai multe 

funcţiuni integrate într-un 

întreg unitar şi coerent, fa-

cilităţi care sunt structura-

re pe două direcţii principa-

le, respectiv cea de edifica-

re a unui centru administra-

tiv, a unui centru pentru 

promovarea moştenirii sa-

tului românesc şi a unei sce-

ne în aer liber, dar şi o ex-

tindere a actualului Parc Et-

nografic înspre pădurea Ho-

ia şi amenajarea zonei, în 

vederea creşterii potenţialu-

lui său turistic şi, în acelaşi 

timp, a gradului de atracti-

vitate a acestei zone.

„Ceea ce va rezulta la fi-

nalul acestui concurs va fi, 

în principal, transformarea 

zonei Parcului Etnografic 

din Hoia într-un nou pol de 

interes, precum şi o conec-

tare a acesteia la celelalte 

obiective de interes turistic 

ale municipiului, respectiv 

un circuit turistic ce va le-

ga centrul istoric al oraşu-

lui, Parcul Central, Cluj Are-

na şi Cetăţuia”, a declarat 

preşedintele Consiliului Ju-

deţean Cluj, Alin Tişe.

După aprobarea documen-

taţiei tehnice în SEAP, con-

cursul de soluţii va intra în 

linie dreaptă, astfel încât toţi 

cei interesaţi vor putea con-

sulta regulamentul şi etape-

le corespunzătoare acestuia. 

Astfel, marea provocare a 

concursului este aceea ca 

parcul în aer liber, care la 

acest moment este o zonă 

închisă, cu reguli stricte spe-

cifi ce unui muzeu, să se co-

necteze în mod armonios cu 

viitoarea zonă deschisă pe 

care o va reprezenta actua-

la păşune şi pădurea Hoia. 

Pentru implementarea aces-

tui proiect care va realiza o 

mai bună conectare la viaţa 

oraşului, o parte însemnată 

a Pădurii Hoia, afl ată în pro-

prietatea Consiliului Jude-

tean Cluj, va trece în admi-

nistrarea Muzeului Etnogra-

fi c al Transilvaniei, astfel în-

cât perimetrul actual al par-

cului, de 15 hectare, aproa-

pe se va tripla, ajungând la 

o suprafaţă totală de 42 de 

hectare.

„Ceea ce este cu adevă-

rat important e că la finalul 

proiectului vom readuce la 

viaţă şi vom reda clujenilor 

Pădurea Hoia, pe care mi-o 

doresc a fi cât mai deschi-

să şi mai primitoare. În acest 

fel, răspundem inclusiv u-

nei nevoi majore a comuni-

tăţii, aceea de a compensa 

deficitul actual de spaţii pu-

blice prin oferirea pentru ac-

cesul liber a unei mari zo-

ne verzi”, a declarat vice-

preşedintele Consiliului Ju-

deţean Cluj, Vákár István.

Cum se va transforma Parcul Etnografic „Romulus Vuia”

Ovidiu CORNEA
redactia@monitorulcj.ro

Autor al unor lucrări de 

tip „ghid” dedicate istoriei 

locale precum „Clujul 

văzut şi nevăzut” şi 

„Re-descoperim Clujul”, 

specialistul a oferit câteva 

exemple ilustrative de 

monumente care descum-

pănesc privitorii prin 

aspectul actual, precum 

imobilul stâng din ansam-

blul „clădirilor în oglin-

dă” de pe strada Iuliu 

Maniu, sau Palatul Banffy 

– Muzeul de Artă Cluj, 

afl at de mulţi ani într-un 

litigiu privind retroceda-

rea sa.

„Sunt dezolat de faptul că 

foarte multe monumente şi 

clădiri nu sunt restaurate. Pro-

prietarii aşteaptă Primăria, 

Primăria aşteaptă proprieta-

rii, încât aceste clădiri se de-

gradează şi ajung să nu mai 

fi e reprezentative”, a explicat 

pentru Monitorul de Cluj pro-

fesorul Vladimir Bogosavlie-

vici.

Obeliscul, lăsat 
de izbelişte

Obeliscul Carolina din Pia-

ţa Muzeului este unul din mo-

numentele cu potenţial edu-

cativ pentru clujeni şi turişti, 

însă aspectul lui actual, cu u-

nele elemente lipsă, lasă mult 

de dorit, atrage atenţia istori-

cul „Importanţa acestui mo-

nument este dată de faptul că 

ne oferă o imagine despre cum 

erau îmbrăcaţi oamenii în acea 

epocă în zonă (prima jumă-

tate a secolului XIX). În con-

diţiile în care nu avem foto-

grafi i de atunci este foarte in-

teresant de văzut ce purtau 

atunci, ce haine, ce pălării”, 

explică specialistul.

Obeliscul Carolina a fost 

ridicat în 1831, de către co-

munitatea clujeană, în amin-

tirea vizitei împăratului Fran-

cisc I şi a soţiei sale Carolina 

Augusta în Cluj şi Transilva-

nia, fi ind primul monument 

laic al oraşului.

Pericolul kitsch-ului

Pe lângă întârzierea resta-

urărilor, un alt pericol care 

paşte monumentele Clujului 

este reprezentat de interven-

ţiile cu iz kitsch, cum s-a în-

tâmplat şi în cazul palatului 

Széki, susţine Vladimir Bogo-

savlievici, care este adeseori 

ghid pentru grupuri de elevi, 

clujeni şi alţi turişti interesaţi 

de oraş: „Impactul este nefa-

vorabil şi pentru cel care pre-

zintă (un obiectiv, n.red.) şi 

pentru cei care se uită, tenta 

kitsch afectează valoarea in-

trinsecă a monumentului, nu 

doar exteriorul. Faptul că ai o 

clădire cu un istoric frumos 

şi vezi un asemenea kitsch 

denotă o totală lipsă de edu-

caţie, ceea ce tinde să devină 

o carenţă tot mai prezentă în 

societatea noastră”, a sublini-

at Vladimir Bogosavlievici.

Turnul Pompierilor, 
pus din nou în valoare

Turnul Pompierilor din Cluj, 

al cărui istoric coboară până 

în secolul XV, va fi  redat cir-

cuitului turistic în urma unui 

concurs organizat de Primă-

rie. Conform proiectului de-

semnat câştigător, obiectivul 

urmează să găzduiască expo-

ziţii şi concerte, pe o esplana-

dă de unde va putea fi  admi-

rat centrul oraşului. Terasa re-

spectivă, situată în vârful Tur-

nului, va fi  acoperită parţial 

de o oglindă uriaşă, amplasa-

tă la peste 30 de metri înălţi-

me, în care se vor refl ecta a-

tât evenimentele în desfăşu-

rare cât şi împrejurimile.

Evoluţia turnului de-a lun-

gul secolelor va putea fi  ur-

mărită într-o expoziţie perma-

nentă, respectiv în timpul pe-

riplului cu liftul spre partea 

superioară a Turnului. Obiec-

tivul ar urma să funcţioneze 

şi ca un „hotspot”, iar asta le 

va permite vizitatorilor conec-

tarea virtuală la evenimente-

le din oraş. În urmă cu câţi-

va ani municipalitatea a redat 

circuitului cultural şi Bastio-

nul Croitorilor, iar ansamblul 

zidurilor medievale de pe stra-

da Potaissa a fost reabilitat.

Specialist în istoria Clujului: „E dezolant 
că atâtea monumente nu sunt restaurate”
Unul din cei mai buni cunoscători ai istoriei Clujului, profesorul de istorie Vladimir Bogosavlievici, atrage 
atenţia asupra aspectului dezolant pe care îl au numeroase obiective cu potenţial turistic din oraş.

Obeliscul Carolina Turnul Pompierilor

Palatul Banff y – Muzeul de Artă Cluj

Palatul Széki
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Poliţia italiană a anunţat 

luni arestarea unei reţele 

infracţionale care a vân-

dut documente de muncă 

false unui număr de mii 

de imigranţi, cu ajutorul 

cărora aceştia au obţinut 

permise de rezidenţă în 

Italia şi acces în restul 

Uniunii Europene, tansmi-

te DPA.

Poliţiştii i-au arestat pe şe-

ful reţelei, un contabil în vâr-

stă de 55 de ani din regiunea 

Milano, şi zece intermediari şi 

recrutori din Egipt, Italia, Ma-

roc, Pakistan şi Tunisia. În pe-

rioada 2007-2016, aceştia au 

înfi inţat 828 de fi rme fantomă 

care, potrivit anchetatorilor, au 

angajat în mod fi ctiv un "nu-

măr enorm" de cetăţeni din a-

fara Uniunii Europene.

Imigranţii plăteau pentru 

documente sume între 300 şi 

3.000 de euro.

Anchetatorii au verifi cat 

până în prezent 35 de fi rme 

fantomă cu 1.536 de angajaţi 

fi ctivi, de la care reţeaua in-

fracţională a obţinut până la 

3 milioane de euro între 

2012-2016.

Alţi 160 de suspecţi, prin-

tre care 116 "clienţi" ai reţe-

lei se afl ă în continuare sub 

anchetă, a indicat poliţia ita-

liană.

Reţea infracţională 
arestată după ce 
a vândut documente 
false imigranţilor

Donald Trump vine cu 

lămuriri vizavi de decla-

raţia care l-a transfor-

mat în ţinta ironiilor pe 

internet în ultimele zile: 

nu s-a referit la un atac 

terorist care ar fi avut 

loc în Suedia, ci la o 

emisiune pe care o văzu-

se la televizor.

Preşedintele american a 

scris pe Twitter că, înainte 

să se adreseze susţinătorilor 

săi în Florida, a urmărit la 

Fox News un material des-

pre imigranţii din ţara scan-

dinavă.

Acea emisiune l-a deter-

minat pe liderul de la Casa 

Albă să le spună sustinato-

rilor că în Suedia tocmai 

avusese loc un atentat tero-

rist provocat de refugiaţi.

Această declaraţie a uimit 

guvernul de la Stockholm, care 

a cerut explicaţii la Washington.

În plus, remarca despre 

atentatul imaginar l-a făcut 

pe Donald Trump ţinta a nu-

meroase glume.

Chiar fostul premier su-

edez Carl Bildt s-a întrebat 

„Oare ce a fumat?” preşe-

dintele Statelor Unite.

Trump lămureşte 
afirmaţiile făcute 
despre Suedia

Recunoaşterea de către 

Rusia a paşapoartelor 

eliberate de separatiştii 

proruşi din estul 

Ucrainei este „inaccepta-

bilă” şi constituie o 

încălcare a acordurilor 

de pace de la Minsk, a 

denunţat luni guvernul 

german, informează 

Agerpres.

Decizia de sâmbătă a pre-

şedintelui rus Vladimir Pu-

tin de a recunoaşte aceste 

documente „subminează in-

tegritatea Ucrainei şi este în 

contradicţie fl agrantă cu ce-

ea ce s-a decis la Minsk şi 

este prin urmare inaccepta-

bilă”, a estimat Steffen Sei-

bert, purtătorul de cuvânt al 

cancelarului federal german 

Angela Merkel, în condiţiile 

în care Germania este unul 

dintre garanţii procesului de 

pace din Ucraina.

Decretul lui Putin
Vladimir Putin a semnat 

sâmbătă un decret prin ca-

re sunt recunoscute „acte-

le de identitate, diplomele 

de studii sau profesionale, 

certificatele de naştere şi 

de deces” emise de auto-

proclamatele republici se-

paratiste Lugansk (LNR) şi 

Doneţk (DNR), chiar dacă 

în mod oficial Federaţia Ru-

să nu a recunoscut aceste 

teritorii.

Textul asigură că măsura 

este „temporară”, până când 

va fi  găsită o soluţie politică 

la confl ictul ucrainean care să 

aibă drept bază acordurile de 

la Minsk, din februarie 2015.

Paşapoartele, 
distribuite în martie 
anul trecut

În martie 2016, autorită-

ţile rebele au început să le 

distribuie locuitorilor din 

estul Ucrainei paşapoarte, 

foarte asemănătoare celor 

ruseşti, cu un vultur bice-

fal pe coperta de culoare 

roşie.

Punerea în aplicare a 

acordurilor de la Minsk, ai 

căror „arhitecţi” sunt Fran-

ţa şi Germania, este aproa-

pe paralizată de mai multe 

luni.

La rândul său, Ministe-

rul Afacerilor Externe al Ger-

maniei i-a cerut luni Fede-

raţiei Ruse să respecte aces-

te acorduri. „Considerăm că 

este în interesul ambelor 

părţi, Moscova şi Kiev, să 

pună în aplicare acordul şi 

prin urmare să revină la re-

stabilirea totală şi deplină a 

suveranităţii ucrainene”, a 

estimat purtătorul de cuvânt 

al ministerului, Martin Scho-

efer. „Acest apel este adre-

sat în primul rând Rusiei”, 

a adăugat el.

Între timp, situaţia pe te-

ren rămânea incertă luni în 

estul Ucrainei, unde un nou 

armistiţiu urma să intre în 

vigoare, armata ucraineană 

denunţând noi confruntări 

în care a fost ucis un om, 

în timp ce rebelii evocă un 

relativ calm.

Conflictul dintre separa-

tiştii proruşi şi soldaţii ucrai-

neni a făcut aproape 10.000 

de morţi din aprilie 2014 pâ-

nă în prezent.

Rusia este în mod regu-

lat acuzată de Kiev şi Occi-

dent că îi susţine militar şi 

financiar pe rebelii separa-

tişti în estul Ucrainei. Mos-

cova, vizată de o serie de 

sancţiuni din partea UE pen-

tru rolul său în conflict, dez-

minte insistent aceste acu-

zaţii.

Germania critică Rusia 
pentru paşapoartele 
separatiştilor din Ucraina
Decizia de sâmbătă a preşedintelui rus Vladimir Putin de a recunoaşte 
aceste documente „subminează integritatea Ucrainei”.
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Cancerul poate fi „ata-

cat” mai eficient prin 

introducerea pacienţilor 

într-o stare de torpoare 

similară cu hibernarea, 

în care dezvoltarea 

tumorilor este încetinită 

sau stopată, iar corpul 

este supus tratamentelor 

care devin ineficiente în 

cazul tumorilor în sta-

diu foarte avansat, a 

anunţat o echipă de 

oameni de ştiinţă din 

Italia la întâlnirea anua-

lă a American 

Association for the 

Advancement of Science 

(AAAS), eveniment des-

făşurat duminică la 

Boston, informează luni 

New Scientist.

În timpul hibernării in-

duse, procesul de creştere a 

tumorilor este încetinit şi 

chiar stopat, iar celulele să-

nătoase din organism devin 

mai rezistente la dozele de 

radiaţii utilizate în cadrul 

tratamentului, conform fi-

zicianului Marco Durante 

din cadrul Institutului Tren-

to din Italia.

Ideea radicală vine după 

ani de cercetare asupra fe-

nomenului de hibernare pre-

zent la unele specii de ani-

male care îşi conservă ast-

fel resursele când sursele de 

hrană sunt limitate. În tim-

pul acestui proces, corpul 

intră într-o stare de somn 

profund în care procesele 

metabolice şi funcţiile sale 

normale, precum bătăile ini-

mii şi respiraţia, sunt înce-

tinite. De asemenea, la ni-

vel molecular, activitatea ge-

nelor şi sinteza proteinelor 

sunt reduse considerabil, iar 

nevoia de oxigen scade. Toa-

te aceste efecte pot avea im-

plicaţii semnificative în tra-

tarea cancerelor, potrivit lui 

Durante.

„Circa 50% dintre paci-

enţii cu cancer au tumori 

în stadiu avansat. Cu toţii 

am cunoscut pe cineva afec-

tat astfel. Şi nu avem ce le 

face. Au metastaze multi-

ple în corp. Nu poţi trata 

toate metastazele – nu poţi 

folosi chirurgia peste tot ca 

să îndepărtezi cancerul sau 

să foloseşti radiaţiile în toa-

te locurile afectate ale or-

ganismului pentru că rişti 

să omori pacienţii încer-

când să distrugi tumorile”, 

a explicat specialistul. „Dar 

dacă introduci pacientul 

într-o stare de torpoare sin-

tetică poţi opri răspândirea 

cancerului. Îţi oferă mai 

mult timp”, a completat el 

adăugând că hibernarea îi 

conferă corpului capacita-

tea de a rezista la tratamen-

tele cu radiaţii. „Trezeşti 

(apoi – n.r.) pacienţii şi 

sunt vindecaţi – asta e am-

biţia noastră”, a mai spus 

Durante.

În prezent nu este posi-

bil din punct de vedere teh-

nic ca o persoană să fie in-

trodusă în starea de hiber-

nare într-un mediu contro-

lat, însă cercetătorii speră 

că acest lucru va putea fi 

făcut în următorii zece ani, 

mai arată sursa citată.

Starea de torpoare sinte-

tică a fost indusă la şobo-

lani de laborator care, spre 

deosebire de şoareci, nu hi-

bernează în mod natural, 

în acest sens oamenii de 

ştiinţă modificând o anu-

mită zonă a creierului. 

„Acum ştim cum funcţio-

nează. Sunt încrezător că 

vom putea dezvolta medi-

camente care pot induce a-

ceastă torpoare. Atunci vom 

coborî temperatura corpu-

lui la 13-15 grade Celsius 

(...) cel puţin o săptămână. 

Ne oferă destul timp să apli-

căm tratamentele necesare 

pentru a vindeca o persoa-

nă de cancer”, a mai spus 

Marco Durante.

Hibernarea, o speranță pentru 
pacienții cu tumori în faze 
avansate și metastaze

Circa 35-40% din indice-

le de masă corporală 

(IMC) – care arată cât de 

grasă sau de slabă este o 

persoană – sunt moşteni-

te de la părinţi, iar, în 

cazul majorităţii copiilor 

obezi, valoarea creşte la 

55-60%, după cum infor-

mează MedicalXpress.

Un studiu realizat de o 

echipă de oameni de ştiinţă 

britanici de la Universitatea 

din Sussex, publicat în jur-

nalul „Economics & Human 

Biology”, arată că circa 

35-40% din IMC sunt moş-

tenite de la părinţi, valoare 

ce poate creşte la 55-60%. 

Pentru această cercetare au 

fost folosite informaţii lega-

te de înălţime şi greutate de 

la 100.000 de copii şi de la 

părinţii acestora, din şase ţă-

ri: Marea Britanie, Statele U-

nite ale Americii, China, In-

donezia, Spania şi Mexic.

Cercetătorii au descope-

rit că transmiterea interge-

neraţională a IMC are o va-

loare aproximativ constan-

tă, de circa 0,2 per părinte 

– IMC al fi ecărui copil fi ind, 

în medie, 20% moştenit de 

la mamă şi 20% de la tată.

Tiparul observat este con-

siderat remarcabil de con-

sistent în toate ţările studi-

ate, indiferent de stadiul de 

dezvoltare economică al 

acestora, de gradul de in-

dustrializare sau tipul de 

economie, după cum subli-

niază autorul principal al 

lucrării, profesor Peter Dol-

ton de la Universitatea din 

Sussex. „Dovada noastră vi-

ne după cernerea informa-

ţiilor prelevate din mai mul-

te zone ale lumii, cu tipare 

diferite de nutriţie şi obezi-

tate – de la una dintre cele 

mai obeze populaţii, SUA – 

până la două dintre ţările 

cu cea mai mică rată de obe-

zitate din lume, China şi In-

donezia”, a spus cercetăto-

rul. „Acest lucru ne oferă o 

perspectivă importantă şi 

rară asupra modului în ca-

re obezitatea este transmi-

să peste generaţii, atât în 

ţările dezvoltate cât şi în 

cele aflate în curs de dez-

voltare. Am descoperit că 

procesul de transmitere in-

tergeneraţională este ace-

laşi în toate ţările”, a com-

pletat Dolton.

Obezitatea în rândul copiilor 
este moştenită în mare parte 
de la părinţi

Există sute de branduri de 

țigări electronice, iar acestea 

sunt utilizate ca o modalita-

te de a obţine nivelul nece-

sar de nicotină, fără a expe-

rimenta pericolele ţigărilor.

Toate funcţionează în acelaşi 

mod: dispun de containere um-

plute cu un lichid care este de 

obicei realizat din nicotină, aro-

me şi alte substanţe chimice. 

Un dispozitiv de încălzire trans-

formă apoi lichidul în vapori pe 

care le inhalezi atunci când tragi 

din ea, scrie cmid.ro.

Sunt ţigările 
electronice sigure?

Astfel, cele mai multe con-

ţin nicotină chimică, însă şi ea 

la rândul ei creează dependen-

ţă. Atunci când încetezi să uti-

lizezi ţigara electronică apare 

riscul de a dezvolta stări de a-

patie şi nervozitate acută. Ni-

cotina nu este bună pentru per-

soanele cu probleme cardiace, 

iar unele cercetări recente de-

monstrează faptul că poate afec-

ta arterele destul de serios.

Sunt mai sigure decât 
ţigările normale?

„Ţigările electronice nu 

sunt considerate sigure 100%, 

dar cei mai mulţi experţi cred 

că sunt mai puţin periculoa-

se decât ţigările obişnuite”, 

spune Neal Benowitz, cadru 

medical şi cercetător la Uni-

versitatea din California.

Fumatul ucide aproape o 

jumătate de milion de oa-

meni pe an în Statele Unite 

ale Americii. Cea mai mare 

parte a prejudiciului provi-

ne din miile de substanţe 

chimice care sunt arse şi in-

halate, explică el.

Ţigările electronice nu ard, 

astfel încât oamenii nu sunt 

la fel de expuşi la aceste to-

xine. O revizuire a unui stu-

diu realizat în 2015 estimea-

ză faptul că ţigările electroni-

ce sunt cu aproximativ 95% 

mai puţin dăunătoare decât 

cele reale. „Această cifră este 

controversată şi ar putea fi  un 

pic mai mare”, spune Kenneth 

Warner, un cercetător de la U-

niversitatea din Michigan.

Unele state şi comunităţi 

care interzic fumatul în locu-

rile publice interzic de aseme-

nea şi ţigările electronice. War-

ner afi rmă faptul că pericolul 

la vaporii pasivi nu este chiar 

zero. El spune că acesta exis-

tă, dar este probabil foarte 

scăzut.

Ce pericole ascund ţigările electronice
Ţigările electronice sunt dispozitive care funcţionează cu baterii, care pot arăta fie ca o ţigară reală, fie ca un stilou. 

Un studiu estimează că ţigările electronice sunt cu aproximativ 95% mai puţin dăunătoare decât cele reale

• Dăunează creierului în curs de dezvoltare al adolescenţi-
lor și le-ar putea afecta memoria și atenţia.

• Afectează dezvoltarea fătului în cazul femeilor însărcinate. 
Femeile gravide nu ar trebui să utilizeze nimic cu nicotină.

• Anumite mărci conţin substanţe chimice, inclusiv formal-
dehidă - utilizată adesea în materiale de construcţii - și un 
alt ingredient utilizat în antigel, care poate cauza cancer.

• Aromele ridică multe probleme. Unii producători folosesc 
un produs chimic cu gust de unt numit diacetil care este 
adesea adăugat la alimente cum ar fi  popcorn. Atunci când 
este inhalat, poate fi  periculos.

 Ţigările electronice pot provoca 
următoarele probleme:

Utilizarea ţigărilor electronice nu este asociată cu scăderea nu-
mărului de fumători de ţigări tradiţionale în rândul adolescen-
ţilor, iar aceste dispozitive ar putea chiar să îi ademenească să 
se apuce de fumat chiar și pe cei care iniţial nu erau atrași de 
acest obicei, potrivit unui studiu realizat recent în Statele Unite. 

Fumatul în rândul adolescenţilor a înregistrat un declin în ul-
timul deceniu, însă nu s-a observat o scădere a numărului de 
utilizatori ai ţigărilor tradiţionale după lansarea dispozitivelor 
electronice pe piaţa din Statele Unite, în 2007, notează oa-
menii de știinţă.”Există dovezi semnifi cative (…) potrivit căro-
ra ţigările electronice sunt asociate cu mai puţini fumători, 
dar nu și cu renunţarea la ţigări (tradiţionale – n.r.)”, susţine 
dr. Stanton Glantz, coautorul studiului și director al Centrului 
de cercetare pentru controlul și educaţia în domeniul tutunu-
lui din cadrul Universităţii San Francisco din California. Acesta 
a explicat că majoritatea tinerilor și adulţilor care folosesc ţi-
gări electronice ”sunt utilizatori ”duali”, adică fumează ţigări 
(obișnuite – n.r.) în paralel cu cele electronice”.

Marile companii americane de pe piaţa tutunului oferă ţi-
gări electronice. 

Adolescenţii care utilizează ţigări 
electronice, predispuşi la a se apuca 
de fumat ţigări tradiţionale
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

¤ CUMPĂR garsonieră. 
Exclus cart. Plopilor. 
Aștept telefoane la tel. 
0760-185659. (6.15)

APARTAMENTE

P.F. cumpăr apartament cu 

2-3 camere, în cart. Mărăşti, 

Gheorgheni sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0740-607307.

CASE/CABANE

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

Vând vilă în Gura Râului 

jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 

direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

¤ Vând două case + anexe în 
Tureni, în aceeași curte (se vinde 
și separat), supr. totală 6500 
mp, curte, livadă, teren arabil, 
utilităţi, apă, gaz, curent, întă-
bulat, preţ negociabil. Inf. supli-
mentare la tel. 0745-182440.

TERENURI

¤ Vând teren în Beliș, zona Că-
tun-Pleș, intravilan, front 94 m 
spre Lacul Fântânele-Beliș (15-25 
m până la apă), în supr. de 7800 
mp, C.F., drum de acces pe la 
Giurcuţa, preţ 8 euro/mp. Inf. și 
relaţii suplimentare la tel. 
0744-653097. (5.7)

¤ Vând teren extravilan, cu utili-
tăţi, în apropiere (paralel) de 
Wonderland, suprafaţa 2900 
mp, reţ 20 euro/mp, negociabil. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0745-182440.

¤ Vând teren în zona Tetarom 2 
(fosta livadă de pomi – IAS), 
centura spre Apahida. Inf. și rela-

ţii suplimentare la tel. 
0264-416242, după ora 20, 
Fam. Molnar.

¤ Vând teren agricol, suprafaţa 
20.000 mp (2 hectare) în Jucu 
de Sus – Molitură. Terenul este 
compact, situat la 100 metri de 
utilităţi, lânga drumul comunal 
asfaltat. Preţ: 3 Euro/mp. Tel. 
0740-615547.

¤ Vând teren extravilan în supra-
faţă de 2900 mp, lângă pârtia 
de schi, în comuna Feleacu. Preţ 
8 euro/mp, negociabil. Informa-
ţii și relaţii supimentare la tel. 
0749-052056.

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 2 parcele de teren lângă 
lacul din Chinteni, supr. 613 mp, 
front 18 ml la drum judeţean, 
preţ 15 euro mp. Inf. și relaţii su-
plimentare la tel. 0745-251703.

¤ Vând teren în intravilanul Clu-
jului, supr. 500 mp, la distanţa 
de 1,5 km de Iulius Mall, cu utili-
tăţi, apă, curent, cu C.F. în regu-
lă. Inf. suplimentare la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314.

¤ Vând teren 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. supli-
mentare 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.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut de lucru în domeniul labo-
rator-cofetarie sau la bucătărie, de-
ţin diplomă de califi care în aceste 
domenii. Ofer și rog seriozitate. Aș-
tept oferte la tel. 0757-746700.

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

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, expe-
rienţă 18 ani (și pe comunitate), 

cat. B și C, cunoscător al lb. ger-
mane și engleze. Rog și ofer seri-
ozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314.

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

Auxila Akademie oferă 
locuri de muncă 

în Germania pentru 
asistenţi medicali 

generalişti. Nu suntem 
intermediari, nu 

percepem comision. 
Informaţii la telefon 

0369-455.200 (14.20)

Familie 
cu domiciliul în ţară 

membră UE
angajează

BONĂ
Cerem: – cunoaşterea 

lb. germane sau 
engleze

Oferim: – salariu 
atractiv, cazare, masă.

Rugăm seriozitate.
0722-239875.

Societate comercială angajăm 

muncitor necalifi cat. Oferim celor 

care se alătură echipei:

- locuri de muncă legale în Germania

- se încheie contract cu fi rma fără 

taxe și comisioane de intermediere

- pachet salarial motivant

- transport asigurat de la cazare la 

locul de muncă.

Cerinţă obligatorie:

- cunoașterea limbii germane la 

nivel conversaţional.

Detalii la numerele de telefon: 

0786.536.498 sau 0786.536.497, 

de luni până vineri în intervalul 

orar 9.00 – 17.00.

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

SERVICII

¤ Tânăr serios, tai lemne cu druj-
ba, crăp și stivuiesc. Aștept tele-
foane la 0746-074364. (3.7)

¤ Expert contabil ofer servicii de 
evidenţă contabilă, salarizare, bi-
lanţuri de lichidare. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tel. 
0752-120355. (6.8)

¤ Tineri căsătoriţi, serioși, îngri-
jim o persoană contra locuinţei, 
în Cluj-Napoca. Sunaţi la tel. 
0740-876853. (6.8)

Electrotac
VÂNZĂRI-CONSUMABILE-SERVICE

Case de marcat, 
Cântare electronice, 

cititoare coduri de bare, 
conectare case de marcat-PC

POS-URI

Tel: 0264-421506; 0729-072651; 

0722-357640; 0722-437444

Str Frunzișului, nr. 29, Cluj-Napoca,

Varianta Zorilor-Mănăștur

www.electrotac.ro

¤ Expert contabil autorizat, ţin 
evidenţă contabilă la fi rme mici, 
mari și persoane fi zice. Informa-
ţii suplimentare la tel. 
0744-501252. (6.8)

¤ Ofer servicii profesionale de 
Web Design, redesign pagini de 
internet si gazduire web 
hosting,la pretul de 399 lei. Con-

tact: 0754 611 868 sau email: 
horea@orange-webagency.com.

¤ Montăm uși și geamuri, auto-
rizat Porta Doors. Informaţii la 
tel. 0745-993104.

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

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO / MOTO

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

ELECTRO

¤ Vând casetofon, casete video, 
audio, discuri, CD-uri cu fi lm și 
muzică. Informaţii la 
0773-756130. (5.7)

¤ Vând cuptor cu microunde PRI-
VILEG, pick-up TESLA defect, di-
verse casete, plăci pentru 
pick-up, radiouri, mașini de scris, 
ustensile sanitare. Informaţii la 
tel. 0742-080925. (5.7)

¤ Vând aparat foto “Zorky 5”, 
“Praktica LTL-3”, ”Smena“, ”Ko-
dak C503”, stare foarte bună. 
Inf. la tel. 0759-020427. (6.7)

¤ Vând ceasuri de mână bărbă-
tești ”Doxa”, ”Poljot”, ”Pobeda”, 
”Raketa”, original, toate în stare 
foarte bună și 6 buc colecţie de 
ceasuri de buzunar de epocă cu 
lanţuri și cutie. Sunaţi la tel. 
0759-020427. (6.7)

UZ CASNIC

¤ Vând combină frigorifi că ”Elec-
trolux”, în stare foarte bună de 
funcţionare și estetică excelentă, 
în Cluj-Napoca, cart. Mărăști. 
Preţ 500 RON, negociabil. Inf. la 
tel. 0741-100529. (4.7)

¤ Vând mașină de tricotat ma-
nuală SIMAC DX 2000, cu front 
de lucru 100 ace, preţ 300 RON. 
Sunaţi la la tel. 0743-515888 
sau 0264-440108. (6.7)

¤ Vând mașină de tors lână, 
foarte veche, din lemn, cu roată 
și pedală, preţ 200 RON. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0743-515888 sau 0264-440108. 
(6.7)

¤ Vând strung SN 400 x 1500, 
în stare de funcţionare, cu toate 
dispozitivele și sculele aferente, 
preţ 15000 RON, negociabil. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0748-194463. (6.7)

¤ Vând două sobe de teracotă, 
culoare maro, una cu plită și ler, 
complete, din cărămidă, demon-
tate de un sobar. Informaţii și re-
laţii suplimentare la tel. 
0752-093646.

¤ Vând mașină de cusut marcă 
germană, în stare perfectă de 
funcţionare, preţ 1600 RON, ne-
gociabil. Relaţii la tel. 
0364-882575.

DIVERSE

¤ Vând 1500 kg de grâu din re-
colta 2016, în sat Boju. Informa-
ţii și relaţii suplimentare la tel. 
0753-771323.

¤ Vând 40 de baloţom de luce-
ră mari. Preţ negociabil. Aștept 
telefoane la nr. 0746-074364. 
(4.7)

¤ Vând 3 to de boabe de po-
rumb, preţ negociabil. Informaţii 
suplimentare la tel. 
0746-074364. (4.7)

¤ P.F. vând aparat de făcut 
kürtös kalács, pe curent 220 V, 
cu 6 role, aparatul este nou, 
marcă străină. Preţ negociabil. 
Inf. la tel. 0741-100529. (4.7)

¤ Vând coniac de 47° din stoc și 
ţuică de prune de 53°, preţ 30 
RON, respectiv 25 RON. Sunaţi 
la tel. 0264-591965. (4.7)

¤ Vând baloţi de lucernă în Co-
muna Feleacu. Preţ 10 lei/buca-
tă. Aștept telefoane la 
0745-182440.

¤ Vând chilimuri, feţe de masă, 
draperii, cuverturi, cusute manu-
al cu lână și ștergare din bum-
bac, cusute manual cu dantelă. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0743-515888 sau 0749-005350. 
(6.7)

CUMPĂR puncte 
A.N.R.P.

Tel. 0740-876436. 
(26.75)

¤ 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.

¤ ARDELEAN, intelectual, cu simţul 
umorului, 60 de ani, singur, handi-
cap ușor, doresc corespondenţă cu 
doamne/domni. Vă rog să scrieţi 
la BAT GABRIEL, str. Morii nr. 7-9, 
Aiud 515200, jud. Alba

ANIMALE

¤ Cumpăr căţel rasa BEAGLE. Aștept 
telefoane la 0752-498986. (4.7)

¤ Vând porc pentru tăiat, între 
120-134kg, ţinuţi și crescuţi cu ce-
reale și lucernă în gospodărie, în 
Cluj-Napoca, cart. Gheorgheni, 
preţ 7 RON/kg. Asigur loc de sa-
crifi care. Inf. la tel. 0751-095924 
sau 0741-100529. (4.7)

¤ Vând porci pentru tăiat, între 
80-110 kg, pe ales, din 6 bucăţi, 
în cart. Sopor, ţinuţi cu cereale și 
lucernă, preţ 8 RON/kg. Tel. 
0741-100529 sau 0751-095924. 
(4.7)

¤ Cine a pierdut o căţelușă de 
companie de talie mică, să sune 
la nr. de telefon 0364-143.848.

PIERDERI

¤ S.C. NEREIDA S.R.L., cu sediul în 
ClujâNapoca, str. Bizușa nr. 6, ap. 
21, C.U.I. RO 201088014, pierdut 
certifi cat de înregistrare, certifi cat 
constatator în original, act constitu-
tiv în original. Se declară nule. (1.1)

¤ Pierdut carnet de student pe 
numele CABA COSMIN ȘTEFAN, 
student în cadrul Universităţii Ba-
beș-Bolyai, Facultatea de Studii 
Europene. Îl declar nul. (1.1)

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.

ANUNŢURI DE URBANISM

POP IOAN, domiciliat în jud. Cluj, com. Florești, str. 
Avram Iancu nr. 202, în calitate de titular anunţă publicul 
interesat asupra declanșării etapei de încadrare cu privire 
la „Întocmire PUD şi construire imobil de locuinţe colective 
cu spaţii comerciale D+P+2E+Eretras, branşamente utilităţi 
şi împrejmuire“, amplasat în comuna Florești, str. Teilor 
nr. 11, jud. Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
Primărie Comunei Florești de luni până vineri între orele 
8:00–16:00.

EMERICH ROBERT-CIPRIAN, domiciliat în jud. Cluj, 
Cluj-Napoca, str. Calea Florești nr. 1, ap. 84 în calitate de 
titular anunţa publicul interesat asupra declanșării etapei 
de încadrare cu privire la „Elaborare PUD şi construire 
două imobil de locuinţe colective Spartial+P+2E cu câte 
6 apartamente fi ecare, împrejmuire şi branşamente“, 
amplasat în comuna Florești, str. Sub Cetate f.n., jud. Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
Primărie Comunei Florești de luni până vineri între orele 
8:00–16:00.

PINTICAN VASILE-ALIN, domiciliat în jud. Cluj, com. 
Florești, str. Abatorului nr. 102B în calitate de titular anunţă 
publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare 
cu privire „Întocmire PUD şi construire imobil de locuinţe 
colective cu regim de înălţime D+P+2E cu 6 apartamente“, 
amplasat în comuna Florești, str. Teilor f.n., jud. Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
Primărie Comunei Florești de luni până vineri între orele 
8:00–16:00.

S.C. MARADIN IMOB S.R.L., domiciliat în jud. 
Cluj, com. Florești, str. Florilor nr. 33A-33B în calitate de 
titular anunţă publicul interesat asupra declanșării etapei 
de încadrare cu privire la „Elaborare PUD şi construire 
imobil de locuinţe colective D+P+2E împrejmuire şi 
branşamente la utilităţi“, amplasat în comuna Florești, 
str. Fagului f.n., jud. Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
Primărie Comunei Florești de luni până vineri între orele 
8:00–16:00.
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ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Teleshopping

12:30 Tribuna partidelor 

parlamentare

13:00 Dincolo de viitor

13:30 Amintiri din infern

14:00 Telejurnal

15:10 Maghiara de pe unu

17:00 Telejurnal

17:30 Europa mea

18:25 Eurovision. Semifi nalistii!

18:35 Perfect imperfect

19:20 Perfect imperfect

20:00 Telejurnal

20:50 Sport

21:00 Romania 9

21:45 Romania 9

22:20 Eurovision. Semifi nalistii!

22:30 A doua emigrare

23:00 Ora de stiri

23:55 La bani marunti

PRO TV

13:00 Stirile Pro TV

14:00 Lectii de viata

15:00 La Maruta

17:00 Stirile Pro TV

18:00 Ce spun romanii

19:00 Stirile Pro TV

20:30 MasterChef

22:30 Stirile Pro TV

23:00 Lista neagra

ANTENA TV

13:00 Observator

14:00 Mireasa pentru fi ul meu

16:00 Observator

17:00 Acces Direct

19:00 Observator

20:30 Chefi  la cutite

23:30 Xtra Night Show

PRIMA TV

12:00 Teleshopping

13:00 Pitici si tatici

13:30 Teleshopping

14:00 Focus

14:30 Teleshopping

14:45 Mondenii

15:30 Mama mea gateste mai 

bine

16:30 Focus

17:00 Trasniti din NATO

18:00 Focus

19:30 Mama mea gateste mai 

bine

20:30 Dilema

22:30 Trasniti din NATO

23:15 Focus din inima Romaniei

23:45 Focus Magazin

KANAL D

12:00 Stirile Kanal D

13:00 Te vreau langa mine

15:00 Teo Show

16:30 Bravo, ai stil!

18:45 Stirea zilei

19:00 Stirile Kanal D

20:00 Kosem

23:00 WOWbiz

LOOK TV

12:00 Big Boletus

13:00 Tonik Show

14:00 Casa Poporului

15:30 FOTBAL LOOK

16:00 Fotbal Liga 1 Orange

18:00 FOTBAL LOOK

18:30 Casa Poporului

20:00 Saptamana agricola

21:30 LIGA MAGAZIN

22:30 Viata secreta a sportului

23:00

Firma de curatenie One Way
isi mareste echipa!!

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

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

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

ceea ce trebuie sa faci.

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

realizarile dumneavoastra.

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

Keep your image clean!

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

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

Grupul TROTA angajează pe România

soferi profesionisti cu C+E, cu/fără 
experientá pentru TIR-uri frigorifi ce.

Lucru pe Comunitate în conditii excelente

CV la soferitir@trota.ro si informatii la 0740295418

ANUNŢ DE ANGAJARE

Primăria comunei Aghireșu, județul Cluj, organizează 
concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a patru 
(4 ) funcții contractuale de execuție vacante

Denumirea posturilor
- 1 post inspector de specialitate gradul I A - studii 

superioare tehnice absolvite cu diplomă de licență, vechime 
în specialitate 9 ani - compartiment agricol, fond funciar, 
cadastru;

- 1 administrator I -compartiment administrativ 
gospodăresc, studii liceale, vechime în specialitate 9 ani;

- 2 posturi agent de pază Compartiment Poliția Locală, 
studii liceale, absolvite cu diplomă, atestat profesional, certifi cat 
de competențe profesionale, vechime în muncă 9 ani;

Data. ora și locul de desfășurare a concursului:
15.03.2017 - proba scrisă - ora-10.00
17.03.2017 - proba interviu – ora-12.00
Data limită până la care se pot depune dosarele este 

07.03.2017 la sediul insituției
Date de contact - Pop Laurentiu - tel .0720 499 647, 

0754 268 652.

CONVOCATOR

Consiliul de administraţie al Societăţii
Sares S.A.

cu sediul în Cluj-Napoca, str. Fabricii nr. 145/A

Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor
pentru data de 27 martie 2017, ora 16,00

Adunarea Generală Ordinară se va desfășura la sediul 
societăţii SARES S.A. din Cluj-Napoca, str. Fabricii nr. 
145/A, la care sunt îndreptăţiţi să participe acţionarii 
înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârșitul zilei de 24 
martie 2017 care este și dată de referinţă.

1. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Raportului de 
gestiune al Consiliului de Administraţie și descărcarea de 
gestiune a administratorilor pentru exerciţiul fi nanciar 2016.

2. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Raportului 
Comisiei de cenzori pentru exerciţiul fi nanciar 2016.

3. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Bilanţului 
contabil și a Contului de profi t și pierderi aferent exerciţiului 
fi nanciar 2016 și repartizarea profi tului.

4. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea bugetului de 
venituri și cheltuieli pentru exerciţiul fi nanciar 2017.

5. Aprobarea unor hotărâri ale consiliului de administraţie.
6. Diverse.
7. Împuternicirea Președintelui Consiliului de administraţie 

pentru efectuarea formalităţilor necesare ducerii la 
îndeplinire a celor adoptate.

Acţionarii pot participa la adunarea generală direct sau 
prin reprezentanţi desemnaţi în baza unei procuri speciale. 
Formularele de procuri speciale pentru adunarea generală 
se pot obţine de la sediul societăţii din Cluj-Napoca, str. 
Fabricii nr. 145/A.

În cazul în care pe data de 27 martie 2017, ora 16,00 
nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, adunarea 
generală se va desfășura pe data de 28 martie 2017, în 
același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Preşedinte C.A.
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Victorie pentru 
voleibaliste
Voleibalistele Universităţii Cluj, 
afl ate sub comanda lui Daniel 
Banu, au câștigat meciul de pe 
teren propriu cu CSM Satu 
Mare, scor 3-0 la seturi, infor-
mează site-ul ofi cial al clubului 
sportiv clujean. Gazdele au do-
minat primul act, pentru ca în 
setul secund să își piardă puţin 
din intensitatea cu care l-au 
abordat pe primul. În cele din 
urmă, ”U” Cluj și-a adjudecat 
fără probleme partida din ulti-
ma etapă a returului Diviziei 
A2 Vest. Pentru gruparea femi-
nină de volei urmează 
play-off-ul, programul urmând 
a fi  stabilit în perioada urmă-
toare. În schimb, echipa de vo-
lei masculin a cedat în acest 
sfârșit de săptămână pe terenul 
celor de la Știinţa Explorări 
Baia Mare, într-un meci din 
runda a 18-a din Divizia A1. 
Băieţii antrenaţi de Romeo 
Lotei au pierdut cu 3-0 la seturi, 
scor 25-19, 25-17 și 25-22. În 
următoarea etapă, voleibaliștii 
primesc vizita grupării ACS 
Volei Municipal Zalău.

Medalii pentru 
luptătorii U-23
Secţia de lupte a Clubului 
Sportiv Universitatea Cluj a par-
ticipat în perioada 17-19 fe-
bruarie la Timișoara la Finala 
Campionatului Naţional 
Individual U23 de Lupte 
Greco-Romane, Lupte 
Feminine, Lupte Libere. La fi na-
lul celor trei zile concurs, luptă-
torii universitari au cucerit trei 
medalii dintre care două de ar-
gint și una de bronz, menţio-
nează site-ul Universităţii Cluj. 
Norbert Molnoș a cucerit titlul 
de vicecampion naţional al ca-
tegoriei 61 de kg, iar Boros 
Gabor la categoria 97 kg. Boros 
a pierdut titlul de campion în 
faţa unui fost luptător al 
Universităţii Cluj, acum legiti-
mat la CSM Cluj, Andrei Teglaș. 
Roman Duskov a terminat pe 
treapta a treia a podiumului la 
categoria 65 kg.

Dublu de vis, 
Federer-Nadal
Două staruri ale tenisului, Roger 
Federer și Rafael Nadal, ar pu-
tea juca împreună la dublu în 
Laver Cup, în septembrie, la 
Praga, această nouă probă opu-
nând o echipă a Europei și una 
a Restului lumii, transmite 
agenţia Agerpres. „Întotdeana 
mi-am dorit să joc cu Rafa... mai 
ales pentru că rivalitatea noas-
tră a fost atât de specială”, a 
mărturisit Federer într-o confe-
rinţă de presă susţinută în capi-
tala Cehiei. Formula noii compe-
tiţii „demonstrative”, a cărei pri-
mă ediţie este prevăzută între 
22 și 24 septembrie la Praga, va 
funcţiona pe principiul Ryder 
Cup din golf, cu o echipă repre-
zentând Europa și o alta, Restul 
lumii și se va disputa timp de 
trei zile, cu trei meciuri de sim-
plu și unul de dublu în progra-
mul fi ecărei zile. Federer a ac-
ceptat să fi e prezent la Praga, la 
fel ca și Nadal, marele său rival, 
pentru a reprezenta Europa, și 
nimic nu-i poate opri pe cei doi 
jucători de legendă să se asocie-
ze la dublu. Cei doi au jucat în 
2017 fi nala Australian Open, 
într-un meci de vis câștigat în 
cinci seturi de Federer.

Pe scurt

Alegeri cu fi nal surprin-

zător luni la şefi a 

Federaţiei Române de 

Judo, for cu rezultate 

notabile la numeroase 

ediţii ale jocurilor 

Olimpice de după anii 

2000. Cozmin Guşă, fost 

parlamentar şi cunoscut 

în ultimii ani din postura 

de comentator politic şi 

acționar al unui canal tv, 

a fost ales preşedintele. 

Amintim lotul olimpic de 

judo fete al României se 

pregăteşte la Cluj, antre-

nor fi ind clujeanul Florin 

Bercean.

Cozmin Guşă, fost parla-

mentar, a obţinut 121 de vo-

turi, faţă de 21 ale contracan-

didatului său Nicolae Traşcă, 

antrenor de judo. Pentru ce-

le 5 funcţii de vicepreşedinte 

au fost aleşi Hamza Karimov 

(130), Florin Bercean (110), 

Alina Dumitru (109), Ioan Cos-

mescu (94) şi Daniel Căprar 

(93). Printre cei 4 membri ai 

Comitetului Director a fost 

aleasă şi vicecampioana olim-

pică de la Londra, Corina Că-

prioriu (83). La Adunarea Ge-

nerală de alegeri a FR de Ju-

do au participat 143 de mem-

bri cu drept de vot dintr-un 

total de 159 de structuri afi li-

ate la federaţie.

Promite fonduri private
Fostul preşedinte Florin Las-

cău nu a mai dorit să conti-

nue în fruntea federaţiei. Prin 

vot deschis, adunarea genera-

lă a validat propunerile lui Co-

zmin Guşă pentru preşedinte-

le Colegiului antrenorilor (Emi-

lian Rabolu), preşedintele Co-

legiului arbitrilor (Marius Je-

berean), în timp ce Gheorghe 

Savu a fost menţinut în func-

ţia de secretar general. „Este 

o victorie personală pentru mi-

ne. Votul ăsta înseamnă spe-

ranţă pentru oamenii din ju-

do, care în ultima perioadă au 

fost dezamăgiţi, au fost şi pro-

bleme nedorite. Le mulţumesc 

pentru încredere. Sper ca FRJ 

să fi e de acum înainte un exem-

plu pentru restul federaţiilor, 

sigur va fi  cea mai bine fi nan-

ţată şi un exemplu de discipli-

nă, care va fi  preluat şi de re-

stul federaţiilor care vor dori 

să facă performanţă”, a decla-

rat Cozmin Guşă. FRJ va afi -

şa începând din martie chel-

tuielile şi în 2018 va ajunge să 

îşi dubleze cuantumul fondu-

rilor private atrase, încât îşi 

va asigura două treimi din fi -

nanţare din fonduri private şi 

doar o treime de la Ministerul 

Sportului şi de la Comitetul 

Olimpic, a declarat noul pre-

şedinte.

Clujeanul Florin Bercean, 
mulţumit

Clujeanul Florin Bercean, an-

trenorul lotului olimpic feminin 

de judo, a salutat alegerea lui 

Cozmin Guşă în funcţia de pre-

şedinte al FR de Judo şi a opi-

nat că în contextul unei fi nan-

ţări mai bune rezultatele nu vor 

întârzia să apară. „Eu sper să fi e 

de bun augur aducerea în sânul 

judo-ului a unor oameni foarte 

importanţi care ne pot ajuta. În 

momentul în care avem toate 

condiţiile asigurate, avem resur-

se, avem putere, copii foarte buni, 

avem antrenori, cluburi, avem 

tot ce ne trebuie să mergem la 

Tokyo şi să recâştigăm ce la Rio 

nu am reuşit”, a declarat Florin 

Beercean. Antrenorul a fost un 

contestatar vehement al fostei 

conduceri a Federaţiei, conform 

gsp.ro, el fi ind acuzat anul tre-

cut de un fost secretar general al 

forului, Alexandru Bălgrădean, 

pentru că ar fi  luat din bani ai 

sportivelor şi pentru metode de 

pregătire excesiv de autoritare 

faţă de componentele din lotul 

olimpic. Antrenorul spunea 

atunci că acuzele vin tocami pen-

tru că federalii se temau că va 

candida la şefi a forului.

„A făcut şi el sport”

Fosta campioană olimpică 

Alina Dumitru, aleasă de ase-

menea vicepreşedinte, a decla-

rat că judo-ul poate readuce me-

dalii la JO: ''Vreau să ajut spor-

tivii să ajungă acolo unde îşi do-

resc, acolo unde eu am ajuns, 

pe cea mai înaltă treaptă la JO, 

şi să să le dau încredere că se 

poate. Oricine poate ajunge aco-

lo dacă vrea cu adevărat şi mun-

ceşte”. Unul din argumentele a-

duse de ea pentru alegerea lui 

Cozmin Guşă poate stârni însă 

zâmbete, amare, ea afi rmând 

că „dl Guşă e omul potrivit”, 

întrucât „a făcut şi sport, băia-

tul dânsului face judo”. „Eu zic 

că o să facă ceea ce ne dorim 

cu toţii şi să aducem cât mai 

multe medalii. Pentru asta ne 

luptăm, să ajungem să câştigăm 

cât mai multe medalii la CE, CM 

şi să venim de la Tokyo cu cel 

puţin o medalie”, a declarat fos-

ta campioană.

Politică sau sport? Cozmin Guşă, 
preşedinte la Federaţia de Judo
Federaţia Română de Judo are începând de ieri un preşedinte cunoscut mai degrabă 
din calitatea sa de comentator politic.

Cozmin Guşă (dreapta), alături de fi ul său, practicant de judo

Cristina Neagu, cea mai 

bună jucătoare de hand-

bal a lumii, va juca la 

CSM Bucureşti, va reveni 

în România, la echipa 

CSM Bucureşti, câştigă-

toarea Ligii Campionilor 

cu care a semnat un con-

tract pe doi ani.

Cristina Neagu, de două ori 

desemnată cea mai bună hand-

balistă a lumii, a semnat recent 

un contract valabil pe 2 ani cu 

CSM Bucureşti, clubul susţinut 

de municipalitatea din Bucureşti. 

Anunţul a fost făcut de prima-

rul capitaliei, Gabriela Firea, spor-

tiva urmând să fi e prezentată 

ofi cial într-o conferinţă de presă 

la începutul lunii martie.

„Sunt bucuroasă că mă în-

torc acasă, este prima oară când 

am şansa să joc la cel mai înalt 

nivel în oraşul meu natal. Unul 

dintre visele mele este să câş-

tig Liga Campionilor cu o echi-

pă românească şi cred cu tărie 

că am această şansă cu CSM 

Bucureşti”, a spus Cristina Ne-

agu, conform unui comunicat 

transmis de Primăria Bucureşti 

agenţiei Agerpres. „Sunt ferici-

tă că putem să readucem în ţa-

ră una din cele mai talentate 

sportive românce”, a declarat 

primarul capitalei.

La rândul său, Alin Petra-

che, director general al CSM 

Bucureşti, a declarat: „Sunt 

extrem de încântat să văd că 

o sportivă de talia Cristinei 

Neagu a ales CSMB. Era frus-

trant să vezi o astfel de jucă-

toare evoluând pentru o echi-

pă din afara României. Tre-

buie să ne apreciem mai mult 

valorile şi să le propunem ti-

nerilor sportivi modele. Una 

dintre misiunile viitoare ale 

CSM Bucureşti va fi  readuce-

rea în ţară a cât mai multor 

valori autohtone”.

Născută la 26 august 1988, 

interul stânga al României a ju-

cat până acum la la Rulmentul 

Braşov, Oltchim Râmnicu Vâl-

cea şi din 2014 la Buducnost 

Podgorica (Muntenegru), cu ca-

re a câştigat Liga Campionilor 

EHF şi a fost cea mai bună mar-

catoare a aceleiaşi competiţii.

Cristina Neagu a fost desem-

nată cea mai bună jucătoare a 

lumii în 2014 şi 2015 şi cea mai 

bună handbalistă româncă în 

2009, 2010, 2015 şi 2016 şi ob-

ţinut medalii de bronz cu naţi-

onala României la Campionatul 

European 2010 şi Campionatul 

Mondial 2015.

Cristina Neagu revine în România

Handbalistele de la 

Universitatea Cluj nu au 

reuşit miracolul luni 

seară şi au fost învinse 

categoric cu 34-22 (18-8) 

de campioana României 

şi a Europei, CSM 

Bucureşti, pe terenul 

acesteia.

Meciul a făcut parte din 

etapa a 19-a din Liga Naţio-

nală de Handbal Feminin, 

meci în devans. Jucătoarele 

antrenate de Florentin Pera 

au cumulat patru înfrângeri 

în ultimele cinci meciuri. Va-

loarea superioară a bucureş-

tencelor s-a văzut din star-

tul meciului, Universitatea 

reuşind să marcheze abia în 

minutul 11, prin Diana Pu-

iu, la scorul de 9-0 pentru 

CSM, informează Cjsport.ro.

CSM Bucureşti, câştigă-

toarea Ligii Campionilor 

2015–2016 şi echiă cu şan-

se la calificare în semifibna-

lele actualei ediţii a com-

petiţiei a făcut un antrena-

ment cu public în sala „Ra-

pid” din capitală, reuşind 

să se impună cu 34-22. Mar-

catoarele Universităţii Cluj 

au fost: Puiu 5 goluri, Te-

tean 4, Seraficeanu 3, Chin-

toan, Florean, Dindiligan 

şi Biriş câte 2, Laslo şi Va-

siliu câte 1. Clujencele joa-

că următorul meci sâmbă-

tă, 4 martie, cu Danubius 

Galaţi, acasă. În urma re-

zultatului de la Bucureşti 

handbalistele ardelence ră-

mân pe locul 8 cu 15 punc-

te, însă pot fi depăşite în 

etapa actuală de Măgura 

Cisnădie, 15 puncte şi CSM 

Bistriţa, 14 puncte, ambe-

le cu câte un meci mai pu-

ţin jucat.

Înfrângere pentru 
handbaliste la CSM 
Bucureşti
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