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ADMINISTRAŢIE

Scandalul plăcuţelor 
multilingve continuă
“Furtună într-un pahar cu apă”, spune 
Boc, după ce Musai-Muszáj a atras aten-
ţia că au fost amplasate doar 4 dintre ce-
le 12 plăcuţe multilingve.  Pagina 7

SOCIAL

Piste de biciclete 
în loc de cale ferată
O pistă de biciclete pe traseul unei linii 
dezafectate de cale ferată va fi  construită 
în Sâncraiu, Călăţele şi Huedin.  Pagina 6

ACTUALITATE

Ungureanu aduce 
„un set nou de dovezi”
Deputatul Emanuel Ungureanu s-a pre-
zentat la sediul DIICOT pentru a preda 
mai multe dovezi împotriva medicului 
Mihai Lucan.  Pagina 3

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

ACTUALITATE

Accident mortal la o carieră 
de piatră din județul Cluj

ACTUALITATE

Urmărire ca în filme. Un şofer beat 
a încercat să scape de poliţiști

Un bărbat a murit, marţi, 
după ce s-a prăbuşit de la înăl-
ţime în timp ce lucra în carie-
ra de piatră Bologa. Bărbatul 
a căzut de la o înălţime de 
aproximativ 100 de metri. Po-
trivit ISU Cluj, echipajul me-
dical sosit la faţa locului nu a 
putut decât să constate dece-
sul bărbatului.

Potrivit purtătorului de cu-
vânt al Inspectoratului de Po-
liţie Judeţean (IPJ) Cluj, Car-
men Jucan, poliţiştii au dema-
rat o investigaţie în acest caz 
pentru stabilirea circumstan-

ţelor exacte în care s-a petre-
cut evenimentul.

De asemenea, Inspectoratul 
Teritorial de Muncă (ITM) a de-
clanşat o anchetă pentru acci-
dent de muncă.

„Conform primelor informa-
ţii, un bărbat în vârstă de 31 de 
ani din localitatea Morlaca a că-
zut în gol de la o înălţime de 
100 de metri şi a decedat. Poli-
ţiştii fac, în continuare, investi-
gaţii pentru stabilirea circum-
stanţelor exacte în care a sur-
venit decesul bărbatului”, a de-
clarat Carmen Jucan.

Poliţiştii rutieri au reţinut 
pentru 24 de ore un tânăr de-
pistat în trafic, care nu a oprit 
la semnalele acestora şi care 
a fost implicat într-un acci-
dent rutier. Tânărul nu avea 
permis de conducere şi era 
băut.

Poliţiştii din cadrul Biro-
ului Rutier Dej au dispus luni 
reţinerea unui tânăr, în vâr-
stă de 21 de ani.

„În timp ce conducea au-
toturismul în Dej, tânărul s-a 
intersectat cu un echipaj de 
poliţie pe strada 1 Mai, căru-

ia nu i-a acordat prioritate de 
trecere. Poliţiştii au pornit în 
urmărirea acestuia, însă tână-
rul şi-a continuat deplasarea 
până pe strada Horea, unde a 
intrat în coliziune cu un au-
tovehicul parcat. Anterior co-
liziunii, tânărul ar fi lăsat au-
tovehiculul fără control, să-
rind pe bancheta din spate. 
Fiind testat cu aparatul etilo-
test a rezultat că se afla sub 
influenţa alcoolului, având o 
concentraţie de peste 0,65 
mg/l alcool pur în aerul expi-
rat”, transmite IPJ Cluj.
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ANGAJEAZĂ

AA
Primarul Emil Boc anunță o nouă 

revoluție în trafi cul clujean: un centru de 
management integrat al trafi cului, unde 
calculatoarele vor lua decizii în locul oa-

menilor pentru fl uidizarea trafi cului. Pro-
iectul va avea nu doar senzori amplasați 
în asfalt ci și camere de luat vederi spe-
ciale pentru trafi cul auto.

Potrivit edilului, aceşti senzori vor per-
mite identifi carea maşinilor ilegal în sta-
ţiile de autobuz sau în alte locuri şi “ime-
diat vor fi  semnalizate...”  Pagina 7

Senzori în asfalt și semaforizare inteligentă. 
„Calculatoarele vor lua decizii în locul omului”

Conține săptămânalul Monitorul ediție de Arieș

Șoferii, educați cu betoane. Continuă montarea de parapete
Pe DN1 între Cluj şi Turda sensurile de circulaţie au fost separate de borduri, iar lucrările au iritat localnicii şi şoferii. Acum, 
parapetele de beton vor apărea şi pe alte drumuri din judeţ. Pagina 2

„Mergem sus, 
bem un whisky?”

După ce și-a ieșit din minți și a făcut o criză de nervi în plenul Consiliului Județean certându-se 
cu directorul de la Protecția Copilului, Daniel Tămaș, președintele Alin Tișe i-a invitat pe consilieri 
la un pahar de whisky, cel mai probabil pentru a se calma. Nu ne putem decât imagina că invitația, 
dacă a fost onorată, a avut loc în sediul instituției în biroul președintelui Tișe.  Pagina 3

Cum s-a calmat Tișe, luni,
după ce și-a ieșit din minți
la ședința CJ
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ADVERTORIAL

Cu ocazia evenimentului 
#SlanăFest, organizat zilele 
trecute la #Cluj, 15 produ-
cători locali şi-au prezentat 
preparatele tradiţionale. 
Categoriile de concurs de la 
ediţia din acest an au fost: 
1. Slănină afumată şi matu-
rată, 2. Produse pe bază de 
slănină, 3. Produse de car-
mangerie crud-uscate.

Suntem foarte mândri de 
faptul că produsele #Petry au 
fost premiate în fi ecare cate-
gorie de concurs:

Medalie de aur – Slană cu 
boia, Cârnaţi de la nea 
Sigmund

Medalie de argint – Slăni-
na ardelenească

Premiu special – Şunca 
crud-uscată Speck

Colegul nostru de la Cluj, 
Szilágyi-Palkó Gábor a primit 
premiul special pentru cel mai 
bun prezentator al produselor.

„Am servit juriului, lângă 
slănina ardelenească, un pa-
har de pălincă de pere, ceapă 
verde şi pâine de acasă. Sla-
na cu boia de la Petry concu-
ra în categoria specialităţi din 
slănină. Această delicatesă a 
fost acompaniată de ţuică de 
mere, ceapă roşie şi pâine de 
casă din făină integrală.

Cârnaţii de la nea Sigmund 
au fost serviţi cu pâine albă 
unsă cu pastă de jumări, ri-
dichi, ardei şi un pahar de 

vin, din soiul fetească regală. 
Mă bucur că am avut ocazia 
să particip pentru a doua oa-
ră la concursul organizat în 
cadrul #SlanăFest. Echipa Pe-

try a muncit din greu şi a pus 
sufl et în tot ceea ce am făcut, 
lucru care a contat enorm. Aş 
dori să profi t de această oca-
zie şi să le mulţumesc colegi-

lor pentru ajutor. Am dovedit 
din nou că produsele tradiţi-
onale Petry sunt de înaltă ca-
litate.” Szilagyi-Palkó Gábor 
– area manager-Cluj Napoca.

Slana cu boia şi Cârnaţii de la nea Sigmund au fost 
premiaţi cu medalie de aur la SlanăFest 2018!

Pe DN1 între Cluj şi Turda 
sensurile de circulaţie au 
început să fi e separate prin 
borduri şi insule mediane, 
iar benzile au fost îngusta-
te. Lucrările au iritat local-
nicii, autorităţile din zonă, 
precum şi şoferii.

Compania Naţională de 
Administrare a Infrastructu-
rii Rutiere continuă monta-
rea de parapete de beton. 
Potrivit unui comunicat de 
presă al Companiei, în ulti-
ma parte a acestui proiect 
va mai fi montat parapet de 
beton pe raza DRDP Cluj 
(DN 1F, DN 75 şi Centura 
Oradea).

“Acest tip de parapet ri-
gid prefabricat din beton a 
fost montat până în prezent 
pe aproximativ 80.000 ml, 
în baza unui Acord Cadru 
încheiat pe o durata de 2 
ani ce are ca obiect furniza-
rea, transportul si montarea 
în amplasament a acestor 
prefabricate. Parapetul de 
beton a fost montat pe sec-
toarele de drumuri naţiona-
le şi autostrăzi unde s-au 
înregistrat în ultimii ani mai 
multe accidente rutiere gra-
ve, precum DN 1, DN 2, DN 

3, DN 6, DN 7, DN 11, DN 
59, DN 65, DN 66, DN 69 şi 
Centura Bucureşti”, trans-
mite Compania de Drumuri.

Potrivit CNAIR, valoarea 
totală a produselor furniza-
te şi a lucrărilor executate 
până în prezent este de apro-
ximativ 24.000.000 lei.

“Până la încheierea acor-
dului cadru, respectiv 18 
mai 2018, CNAIR rmează să 
mai monteze pe drumurile 
din administrare aproxima-
tiv 17.500 ml parapet rigid 

prefabricat din beton, în va-
loare de 7.000.000 lei”, se 
arată într-un comunicat de 
presă al CNAIR.

Pe sectoarele de lângă 
Cluj-Napoca, în zonele Tu-
reni, Feleacu, ba chiar şi 
spre Huedin, benzile de pe 
DN1 au fost îngustate, iar 
sensurile de trafic au fost 
separate prin borduri, une-
le mai înalte, altele mai joa-
se, în funcţie de construc-
torii care lucrau pe lotul re-
spectiv. Mai mult, în unele 

zone banda a II-a de circu-
laţie se întrerupe într-o in-
sulă delimitată de borduri 
şi care obligă traficul să trea-
că pe prima bandă, totul 
pentru ca pe banda secun-
dă să fie amenajată o zonă 
de viraj stânga.

Localnicii şi administra-
ţia din zonă s-au arătat ne-
mulţumiţi. Lucrările au năs-
cut controverse şi în rândul 
şoferilor şi deja au apărut 
accidente rutiere din cauza 
bordurilor.

Parapete de beton pe rutele 
Cluj - Zalău şi Turda - Alba

În ultima parte a acestui proiect va mai fi montat parapet de beton pe raza DRDP Cluj
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Deputatul USR, Emanuel 
Ungureanu s-a prezentat 
marţi la sediul DIICOT 
din Bucureşti pentru a 
preda mai multe dovezi 
împotriva medicului 
Mihai Lucan.

La ieşire acesta a făcut mai 
multe declaraţii referitoare la 
modul în care Lucan ar fi  sifo-
nat bani printr-o fundaţie.

„Am venit astăzi (n.red 
ieri) să prezint mai multe do-
vezi prin care profesorul Lu-
can şi-a creat o fundaţie nu-
mită Societatea Română de 
Boli Genito-Urinare, cu ajuto-
rul căreia a sifonat sume im-
portante, pe care eu le numesc 
ca fi ind mită. Urmează ca a-

ceastă speţă să fi e probată şi 
pe baza dovezilor aduse de 
mine azi. Reamintesc că eu 
am vorbit despre acest aspect, 
în special despre cum Mihai 
Lucan primea sponsorizări de 
la diferite persoane, nu nea-
părat din lumea medicală. La 
uşa profesorului Lucan era 
coadă: o mulţime de fi rme de 
medicamente încercau să îi 
câştige bunăvoinţa. El era şef 
de secţie, preşedintele Consi-
liului de Administraţie a Spi-
talului, dicta ce reţete să se 
întocmească şi ce medicamen-
te să fi e scoase de pe piaţă. A 
reuşit să scoată o fi rmă de pe 
piaţa românească pentru a-i 
face loc alteia, în schimbul a 

250.000 de euro. Lucan infl u-
enta tratamentele pacienţilor 
fără să aibă studii clinice. 
A favorizat un alt competitor, 
în schimbul unei sume de 
bani” a explicat Ungureanu.

În continuare acesta le-a 
prezentat jurnaliştilor copii du-
pă dovezile predate procuro-
rilor de la DIICOT: contracte 
de sponsorizare fi ctive pentru 
simpozioane neorganizate şi 
indici fi nanciari ai mai multor 
producători de medicamente.

Potrivit lui Ungureanu, me-
dicul Lucan îşi ducea rudele la 
congrese achitate de producă-
tori de medicamente, făcând re-
ferire la modul în care cumna-
ta lui a ajuns în America.

„Sunt foarte multe fi rme ca-
re au intrat în această horă a 
şantajului, preşedinţi ai unor 
asociaţii de pacienţi ce erau 
sponsorizaţi de fi rme pentru a-i 
convinge pe pacienţi să tacă. 
Atât domnul Moraru de la Cluj, 
cât şi domnul Tache, au fost 
parteneri în această complici-
tate bolnavă. Ei şi-au rezolvat 
problemele personale de sănă-
tate şi în schimb nu existau pe 
piaţă proteste publice ale celor 
ce nu benefi ciau de acest no-
roc. Aceste complicităţi între 
medici, pacienţi şi fi rme farma-
ceutice au generat profi turi de 
sute de mii de euro şi implicit 
falimentul ICUTR Cluj, datori-
tă sistemului de delapidare pus 

la cale de Lucan şi familia sa”, 
a mai declarat acesta.

Ungureanu a avertizat că 
în perioada următoare vor 
ieşi la suprafaţă detalii des-
pre firme ce produceau me-

dicamente şi au refuzat să 
„cotizeze” prin condiţiile 
impuse de Lucan, drept ur-
mare, în prezent, se află în 
procedură de faliment sau 
sunt listate la bursă.

Deputatul Ungureanu a predat încă un set de dovezi procurorilor DIICOT
Noi detalii despre producători de medicamente scoşi de pe piaţă şi pacienţi reduşi la tăcere!

După ce şi-a ieşit din minţi 
şi a făcut o criză de nervi 
în plenul Consiliului 
Judeţean certându-se cu 
directorul de la Protecţia 
Copilului, Daniel Tămaş, 
preşedintele Alin Tişe i-a 
invitat pe consilieri la un 
pahar de whisky chiar în 
sediul instituţiei, cel mai 
probabil pentru a se calma.

Invitaţia a fost lansată chiar 
în sala mare a instituţiei, la fi -
nalul unei şedinţe maraton de 
mai bine de cinci ore unde s-a 
discutat cel mai important pro-
iect al Clujului pe următorul an: 
bugetul judeţului.

I-a scăpat porumbelul

Chiar şi după ce directorul 
Direcţiei Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului 
Cluj, Daniel Tămaş, a părăsit 
instituţia, Tişe, fl ancat de con-
silieri, încă dezbăteau ieşirea 
necontrolată a acestuia şi pu-
neau la cale modalităţi de a scă-
pa de el. La un moment dat, 
bucurându-se de susţinerea ne-
condiţionată a consilierilor de 
la PNL şi a directoraşilor de prin 
instituţie şi crezând că nu mai 
este nimeni în sala de şedinţe, 
lui Alin Tişe i-a scăpat porum-
belul şi i-a invitat pe aceştia să 
bea un pahar de whisky. Nu ne 
putem decât imagina că invita-
ţia, dacă a fost onorată, a avut 
loc în sediul instituţiei în biro-
ul preşedintelui Tişe.

La un moment dat, Laura 
Chiorean, consilier judeţean 
PSD, i-a reproşat lui Alin Tişe 
că în acest mod (n.red. anga-
jându-se într-un confl ict deschis 
şi public) „îşi pătează imaginea 
publică” şi că ar trebui să-şi re-
zolve probleme cu Tămaş „in-
stituţional, prin hârtii” şi nu 
într-o şedinţă publică lângă ca-
mere video.

Alături de Tişe au mai rămas 
Mariana Leş, Marius Bălaj, Vakar 
Istvan, Marius Mînzat, dar şi 
Radu Raţiu de la Cluj Arena.

Crize de nervi în plenul CJ

Confl ictul dintre preşedinte-
le Consiliului Judeţean Cluj, Alin 
Tişe, şi directorul Direcţiei Ge-
nerală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Cluj, Daniel 
Tămaş, a atins noi culmi. Cei 
doi au ţipat unul la altul, şi-au 
aruncat vorbe grele, iar la un 
moment dat, Tămaş părea că ar 
vrea să-l ia la bătaie pe Tişe, 
moment în care preşedintele 
Consiliului Judeţean a solicitat 
intervenţia jandarmilor.

Finalul şedinţei de Consi-
liu Judeţean de luni s-a trans-
format într-un circ ieftin cu 
urlete, înjurături, ameninţări 
şi jigniri. Totul a plecat de la 
o informare despre desfi inţa-
rea a trei posturi de director 
din cadrul DGASPC Cluj.

Tămaş a afi rmat că Dana 
Cătărig (soţia fostului consi-
lier judeţean Horaţiu Cătărig 
PNL), directorul economic, a 
fost angajată ilegal neavând 
studii economice. În acel mo-
ment, Alin Tişe, a întrebat ci-
ne va prelua direcţia econo-

mică. Iar Tămaş a replicat că 
el va prelua aceste atribuţii.

La un moment dat, Tămas a 
părăsit sediul Consiliului Jude-
ţean, iar Alin Tişe a declarat că 
la următoarea şedinţă va pro-
pune un proiect de hotărâre pri-
vind sancţionarea şi destituirea 
lui Daniel Tămaş din funcţie.

Anul trecut, Alin Tişe a 
mai vrut să îl elibereze pe Tă-
maş din funcţia de conduce-
re de director general al DGAS-
PC Cluj „pentru incompeten-
ţa profesională”, ca urmare 
a obţinerii califi cativului „ne-
satisfăcător” la evaluarea per-
formanţelor profesionale in-
dividuale pe anul 2016.

Directorul DGASPC Cluj, Da-
niel Tămaş a luat nota 1,5 du-
pă ce i-au fost evaluate perfor-
manţe profesionale pe anul 2016.

Încă de când s-a instalat în 
funcţie, preşedintele Consiliu-
lui Judeţean Cluj, Alin Tişe, 
i-a cerut în nenumărate rân-
duri demisia directorului 
DGASPC Cluj, Dan Claudiu Tă-
maş, pentru mai multe nere-

guli descoperite în instituţie.
„Eu lucrez de 18 ani în această 
instituţie, sunt funcţionar public, 
iar postul l-am luat prin concurs 
şi nu plec când vrea domnul Ti-
şe. Domnia sa crede că s-au în-
tors vremurile din perioada 
2008-2012, când oamenii erau 
daţi afară pe considerente poli-
tice”, spunea în urmă cu puţin 
timp directorul DGASPC, Dani-
el Claudiu Tămaş.

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

DGASPC este instituţie pu-
blică afl ată în subordinea Con-
siliului Judeţean Cluj.

Curtea de Conturi a des-
coperit mai multe nereguli 
la DGASPC Cluj în 2016. Ra-
portul a scos la iveală fap-
tul că banii pentru copiii in-
stituţionalizaţi au fost chel-
tuiţi cu hrana unor munci-
tori, iar Direcţia ar fi  făcut 
mai multe angajări ilegale.

„Urmare a analizei situaţiei 
concursurilor organizate în peri-

oada 2013-2016 s-a constatat fap-
tul că au fost scoase la concurs 
un număr de 18 posturi şi au 
fost ocupate 34, rezultă că 16 
persoane au fost angajate cu în-
călcarea prevederilor legale prin 
dispoziţia directorului DGASPC 

Cluj, în condiţiile în care persoa-
nelor în cauză au fost declarate 
respinse la concursurile la care 
au participat, iar în unele situa-
ţii posturile scoase la concurs nu 
erau vacante”, se arată în rapor-
tul Curţii de Conturi.

„Mergem sus, bem un whisky?”
Cum s-a calmat Tişe în urma circului de la ședința de luni a Consiliului Județean?

Ceartă ca la uşa cortului

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

Alin Tișe, în 2010, la inaugurarea unor obiective în Căpușu Mare
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Uşoară creştere a aversiunii 
faţă de risc, care se mani-
festa la nivel regional, evo-
luţie indusă de revenirea pe 
„roşu" a marilor burse, a 
produs aprecierea principa-
lelor valute.

Cursul euro se îndreaptă în-
cet, dar sigur, spre noi maxime 
istorice. Media a urcat de la 
4,6609 la 4,6623 lei, într-o şe-
dinţă în care tranzacţiile se re-
alizau între 4,657 şi 4,664 lei. 
Cotaţiile de la ora 14:00 erau de 
4,662 – 4,665 lei.

La rândul său, dolarul ame-
rican a urcat spectaculos, de la 
3,7530 la 3,7780 lei, cotaţiile lui 
fl uctuând în piaţă locală între 
3,756 şi 3,78 lei.

Reducerea plasamentelor în 
moneda elveţiană au făcut ca 
aceasta să se deprecieze la 1,152 
– 1,155 franci/euro, astfel că 
media ei a coborât de la 4,0471 
la 4,0408 lei.

Menţinerea pe o pantă cres-
cătoare a preţurilor, unele 
analize indicând atingerea 
unui nivel de aproape 5%, a-
re drept efect majorarea do-
bânzilor interbancare, impli-
cit a indicilor ROBOR.

Astfel, cel la trei luni, în 
funcţie de care se calculează 

costul creditelor în lei cu do-
bânda variabilă, a crescut la 
2,09% iar cel la 12 luni la 
2,50%. Indicii la şase şi nouă 
luni au stagnat la valorile de 
la începutul săptămânii, de 
2,40%, respectiv 2,45%.

Creşterea infl aţiei a obligat 
BNR să recurgă la ultimele 
două şedinţe de politică mo-
netară să majoreze dobân-
da-cheie, care de la 1,75%, în 
decembrie trecut, a urcat la 
2,25%, luna aceasta.

Analiştii de la Unicredit 
Bank anticipează că banca 
centrală va opera, până la sfâr-
şitul anului, alte trei creşteri 
ale dobânzii de referinţă, de 
câte 0,25 puncte procentuale 
fi ecare, care ar face ca aceas-
ta să urce la 3%.

Astfel de măsuri vor avea 
ca efect majorarea ratelor la 

creditele luate de români, la 
care se va adaugă deprecierea 
monedei naţionale, care ar ur-
ma să urce spre pragul de 4,8 
lei, ca o consecinţă a politici-
lor economice ale guvernului.

În regiune, moneda maghia-
ră se deprecia la 310,9 – 312,1 
forinţi, însă cea poloneză co-
bora la 4,134 – 4,149 zloţi.

Perechea euro/dolar se tran-
zacţiona în culoarul 1,2334 – 
1,2412 dolari, chiar dacă mora-
lul investitorilor germani indi-
că, conform sondajului realizat 
de Institutul ZEW, o îmbunătă-
ţire a mediului economic.

Indicele compozit al bitcoin 
a urcat la 11.358,30 dolari, mai 
sus cu peste 57% faţă de înce-
putul acestei luni.

Sunt folosite date şi infor-
maţii disponibile până la ora 
14:00  (R.G.)

Euro îşi continuă parcursul ascendent

Peste 70% dintre companii-
le din România oferă anga-
jaţilor tichete cadou pentru 
anumite ocazii,

Mai mult de şapte din zece 
companii (peste 70%) din Ro-
mânia oferă angajaţilor tichete 
cadou cu ocazia unor evenimen-
te importante din viaţa acesto-
ra, pentru a-i motiva şi a le con-
fi rma valoarea contribuţiei la 
succesul organizaţiei din care 
fac parte, reiese dintr-o cerceta-
re realizată de o companie spe-
cializată în comercializarea unor 
astfel de instrumente de plată.

În acest context, cu ocazia 
zilei de 8 martie, numărul de 
companii care au optat să acor-
de salariaţilor tichete cadou a 
crescut cu 45% în 2017, com-
parativ cu 2016, iar valorile co-
mandate au crescut cu 38%, în 
aceeaşi perioadă de referinţă.

Conform specialiştilor din 
Grupul Up (fost Grup Cheque 
Déjeuner), oferirea tichetelor ca-
dou reprezintă o serie de avan-
taje fi nanciare şi pentru compa-
nii, acestea fi ind supuse regle-

mentărilor din Codul Fiscal, în 
vigoare din 1 ianuarie 2016.

„Astfel, cu ocazia zilei de 8 
Martie, companiile pot acorda 
tichete cadou angajatelor, iar 
valorile aferente acestora sunt 
neimpozabile şi scutite de con-
tribuţii în cuantum de până la 
150 de lei de persoană. De a-
semenea, tichetele cadou be-
nefi ciază de deductibilitate la 
calculul impozitului pe profi t 
în limita a 5% din valoarea 
cheltuielilor cu salariile perso-
nalului. Noile reglementări ale 
Codului Fiscal, în vigoare de la 
1 ianuarie 2018, nu au impact 
asupra acestor avantaje ale ti-
chetelor cadou. În cazul în ca-
re se acordă tichete cu o valoa-
re mai mare de 150 de lei, la 
diferenţa dintre 150 de lei şi va-
loarea tichetelor cadou se apli-
că, potrivit Codului Fiscal, im-
pozitul pe venit de 10% şi con-
tribuţiile sociale obligatorii: CAS 
– 25%, CASS – 10% şi contri-
buţie asiguratorie pentru mun-
că – 2,25%”, explică reprezen-
tanţii companiei.

Angajatorii nu se zgârcesc 
cu tichetele cadou

Doar 1,6% dintre angajaţii 
români lucrau în sectorul 
culturii sau aveau o profe-
sie legată de acest dome-
niu în 2016, comparativ cu 
o medie de 3,7% la nivelul 
Uniunii Europene, arată 
datele publicate marţi 
de Eurostat.

În perioada 2011 – 2016, nu-
mărul persoanelor din UE ca-
re lucrau în domeniul culturii 
a crescut semnifi cativ, fi ind cu 
549.000 mai multe joburi (7%) 
în 2016 decât în 2011.

Cel mai scăzut procent, 
în România

Aproximativ 8,4 milioane 
de cetăţeni ai UE lucrau în 
sectorul culturii sau aveau o 
profesie legată de acest dome-
niu în 2016, reprezentând 
3,7% din numărul total al per-
soanelor angajate.

Cel mai scăzut procent de 
angajaţi în sectorul culturii 
se înregistra în 2016 în Ro-
mânia (1,6%), Slovacia 
(2,5%) şi Bulgaria (2,8%), 
iar cel mai ridicat în Estonia 
(5,3%), Luxemburg (5,1%) 
şi Suedia (5%).

Aproape două milioane 
din cetăţenii UE care lucrau 
în sectorul culturii erau ar-
tişti şi scriitori, din care cir-

ca jumătate (48%) erau li-
ber profesionişti.

Aproape 60% dintre cei 
care lucrează în sectorul cul-
turii au studii superioare, 
comparativ cu 34% din nu-
mărul total de angajaţi, ara-
tă datele Eurostat.

Nu suntem consumatori 
de cultură

De altfel, românii nu sunt 
prea mari consumatori de 
cultură, mai exact nu prea 
citesc, iar cei mai mulţi se 
uită la televizor atunci când 

sunt liberi, arătau ultimele 
studii despre consumul de 
cultură. 38% dintre români 
nu au citit deloc în ultimul 
an. Statisticile sunt îmbucu-
rătoare doar în ceea ce îi 
priveşte pe tineri. Mai bine 
de jumătate dintre ei obiş-

nuiesc să meargă la teatru, 
la film sau să citească.

Un sfert dintre români 
nu au cumpărat nici măcar 
o carte în ultimul an, iar 
40% nu au citit deloc, în 
acelaşi interval. O cincime 
dintre respondenţi au spus 
că citesc doar o dată sau de 
două ori pe an şi doar 14% 
au lectura printre obiceiu-
rile lunare.

Studiul mai arată că puţini 
români merg la fi lm. Explica-
bil: jumătate nu au un cine-
matograf în localitate.

Puţini români se angajează 
în domeniul culturii
România, Slovacia şi Bulgaria se clasează pe ultimele locuri în UE 
la numărul de angajaţi în domeniul culturii.

Aproape 60% dintre cei care lucrează în sectorul culturii au studii superioare

ANGAJAȚI

1,6%
din angajații din 
România lucrau în 2016 
în domeniul culturii
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Comisia juridică a 
Senatului a dat raport 
favorabil, marţi, iniţiati-
vei legislative prin care 
se propune ca radarele 
să se instaleze exlusiv pe 
autovehiculele care pre-
zintă înscrisuri şi însem-
nele distinctive ale poli-
ţiei rutiere.

Propunerea legislativă 
pentru modifi carea şi com-
pletarea art.109 din Ordo-
nanţa de urgenţă a Guver-
nului nr.195/2002 privind 
circulaţia pe drumurile pu-
blice este iniţiată de parla-
mentari PNL, printre care se-
natorul Alina Gorghiu şi de-
putaţii Raluca Turcan şi Flo-
rin Roman.

„Atât prin cadrul normativ 
(Ordonanţa de urgenţă a Gu-
vernului nr. 195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile publi-
ce), cât şi prin atitudinea şi 
comportamentul lucrătorilor 
poliţiei rutiere nu se acordă ni-
ciun fel de atenţie prevenţiei a-
pariţiei evenimentelor rutiere 
nedorite şi din dorinţa de a 
acorda lucrătorului de poliţie 
demnitatea şi respectului cuve-
nit ca reprezentant al legii, pro-
punem următoarele modifi cări 
ale Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 195/2002 pri-
vind circulaţia pe drumurile pu-
blice: constatarea contravenţi-
ilor şi aplicare sancţiunilor să 
se facă direct de către poliţis-
tul rutier, respectiv poliţistul de 
frontieră, care sunt obligaţi să 
poarte uniforme cu înscrisuri 
şi însemne distinctive”, se ara-
tă în expunerea de motive.

De asemenea, potrivit do-
cumentului citat, dispozitive-

le fi xe sau mobile destinate 
măsurii vitezei se vor insta-
la exclusiv pe autovehicule 
care prezintă înscrisuri şi în-
semnele distinctive ale poli-
ţiei rutiere. Mai mult, dispo-
zitivele mobile (tip pistol) 
destinate măsurării vitezei se 
vor utiliza la o distanţă ma-
ximă de 10 metri de autove-
hiculele care prezintă înscri-
surile şi însemnele distincti-
ve ale poliţiei rutiere.

„Aceste modifi cări au sco-
pul principal de a readuce Or-
donanţa de urgenţă a Guver-
nului nr. 195/2002 privind cir-
culaţia pe drumurile publice 
la scopul său iniţial – preven-
ţia accidentelor şi dobândirea 
unui comportament respon-
sabil al conducătorului auto. 
În forma sa acutală şi aşa cum 
este ea interpretată şi aplica-

tă, OUG nr. 195/2002 este o 
ordonanţă orientată doar că-
tre aplicarea de sancţiuni şi-
atât. Ori, aplicarea de sancţi-
uni trebuie să fi e ultima mo-
dalitate în modelarea compor-
tamentului conducătorului au-
to. O lege poate avea obiec-

tiv fundamental aplicarea de 
sancţiuni”, explică iniţiatorii.

Aceştia dau ca exemplu 
amplasarea unei machete ca-
re imită o autospecială cu ra-
dar, pe DN 17, în Comuna Po-
iana Stampei, datorită căreia, 
după amplasare, nu s-a mai 

înregistrat nici un accident ru-
tier cu victime, deşi porţiunea 
de drum este cunoscută la ni-
vel judeţean pentru multiple 
accidente soldate cu decese.

În cazul acestui proiect, 
Senatul este prima Cameră 
sesizată.

Poliţia rutieră va scăpa de stigmatul de „stat la pândă”
Undă verde pentru iniţiativa prin care radarele vor fi scoase „la vedere”.

În ultimii ani, primarul 
Emil Boc a promis fi nali-
zarea mai multor proiecte 
anunţate atît în primii ani 
de mandat, cât şi mai 
recent. Cea mai mare 
parte a promisiunilor au 
rămas însă nerealizate, 
spune Nasra.

„Clujul este un oraş pre-
tenţios, clujenii sunt o co-
munitate ambiţioasă. Sun-
tem pretenţioşi şi ambiţioşi 
pentru că suntem al doilea 
oraş al ţării, reşedinţa isto-
rică şi culturală a Transilva-
niei. Suntem ambiţioşi dato-
rită universităţilor noastre, 
suntem ambiţioşi datorită in-
dustriei medicale şi IT-ului, 
suntem pretenţioşi şi cosmo-
poliţi datorită multicultura-
lităţii noastre.

Executivul municipiului 
Cluj-Napoca trebuie să aibă 
o viziune managerială pre-
tenţioasă şi ambiţioasă. Emil 
Boc a obosit şi nu reuşeşte 
să-şi onoreze promisiunile 
electorale. Domnule primar, 
şpriţuiala administrativă nu 
mai poate ţine pasul cu dez-
voltarea comunităţii noastre!

Nu doar jocul de-a alba 
neagra este supărător pen-
tru o comunitate pretenţioa-
să, nu doar bulibăşeala răz-
gândelilor într-un interval de 
câteva luni enervează, ci lip-
sa ambiţiei manageriale: Pri-
marul Clujului trebuie să ai-
bă determinarea, puterea de 
muncă şi dorinţa de a crea 
premizele de dezvoltare şi 
extindere pentru următorii 
30-40 de ani, Clujul milio-
nului de locuitori” a decla-
rat deputatul Horia Nasra, 
preşedintele PSD Cluj.

Potrivit lui Nasra, Emil Boc 
a promis proiecte pe fonduri 
europene: A rămas însă co-
rigent la absorbţia de fonduri 
europene. Sunt oraşe în Bul-
garia care au reuşit să atragă 
mai multe fonduri europene 
decât cei din primăria Cluj-Na-
poca, astfel, la capitolul fon-
duri europene Clujul ocupă 
un loc mediocru în clasamen-
tul naţional.

De asemenea, adminis-
traţia Clujului nu a reuşit să 
ţină pasul cu dezvoltarea 
municipiului, cu extinderea 
imobiliară care a determi-
nat apariţia a numeroase 
străzi private dar care sunt 
abandonate de primar, doar 
în campania electorală Emil 
Boc promiţând asfaltarea lor, 
mai arată deputatul clujean. 
Acestea sunt doar primele 

promisiuni nerespectate din-
tr-o listă de 44.

Metroul este o altă promi-
siune reşapată a primarului 
Emil Boc, pentru a ascunde 
problemele generate de bloca-
jul din trafi c. “În septembrie, 
când copii au revenit la şcoa-
lă iar studenţii în universităţi, 
trafi cul a blocat oraşul la ore-
le de vârf, un oraş care încă a-
re nevoie de o soluţie curajoa-
să. Emil Boc anunţa atunci, 
într-o perspectivă de 15 ani, 
„facerea metroului”, o idee bu-
nă chiar dacă preluată fără ghi-
limele”,  mai spune Nasra.

În replică, primarul muni-
cipiului Cluj-Napoca Emil Boc 
spune că nu a primit „nimic 
de la domnul Nasra, niciun 
document în scris”. „Eu sunt 
într-o şedinţă, dacă va trimi-
te, voi răspunde. Nu ştiu la ce 
se referă”, a spus Emil Boc.

„Promisiunile nerealizate ale primarului Boc”. 
Lista liderului PSD Cluj, Horia Nasra.
Liderul PSD Cluj Horia Nasra a făcut o listă de 44 de promisiuni nerespectate ale primarului Emil Boc.

Horia Nasra, președintele PSD Cluj Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca

Emil Boc a promis proiecte pe fonduri europene: A rămas însă 
corigent la absorbţia de fonduri europene. Sunt orașe în 
Bulgaria care au reușit să atragă mai multe fonduri europene 
decât cei din primăria Cluj-Napoca, astfel, la capitolul fonduri eu-
ropene Clujul ocupă un loc mediocru în clasamentul naţional.
1. Administraţia Clujului nu a reușit să ţină pasul cu dezvoltarea mu-
nicipiului, cu extinderea imobiliară care a determinat apariţia a nu-
meroase străzi private dar care sunt abandonate de primar, doar în 
campania electorală Emil Boc promiţând asfaltarea lor. În campania 
electorală din 2016, Emil Boc promitea asfaltarea străzilor private: 
„400 de străzi private ar dori să ia în proprietate municipalitatea 
pentru a le moderniza cu bani publici. Acestea vor fi  preluate în ba-
za unor acte de donaţie” – Emil Boc, 11 mai 2016.
2. Metroul, o promisiune reşapată a primarului Emil Boc, pen-
tru a ascunde problemele generate de blocajul din trafi c. În 
septembrie, când copii au revenit la școală iar studenţii în univer-
sităţi, trafi cul a blocat orașul la orele de vârf, un oraș care încă a-
re nevoie de o soluţie curajoasă. Emil Boc anunţa atunci, într-o 
perspectivă de 15 ani, „facerea metroului“, o idee bună chiar 
dacă preluată fără ghilimele. Emil Boc ne asigura că idea metro-
ului „nu este o gogoașă”. În ianuarie, după ce a trecut greul în-
ceputului de an școlar, universitar și sărbătorile de iarnă, Emil 
Boc schimba termenii: 30 de ani și “metrou de suprafaţă sau o 
alternanţă metrou subteran-suprafaţă”. Nu jocul de-a alba nea-
gra este supărător pentru o comunitate pretenţioasă, nu bulibă-
șeala răzgândelilor într-un interval de patru luni enervează, nu 
faptul că populist a bugetat un studiu de fezabilitate care exclude 
comunele din zona metropolitană, prin care totuși metroul va 
trece, ci lipsa ambiţiei manageriale: Cluj-Napoca trebuie să aibă 
metrou, trebuie să creeze premizele de dezvoltare și extindere 
pentru următorii 30-40 de ani, Clujul milionului de locuitori.
3. Încă de acum zece ani a promis rezolvarea problemei parcărilor 
în Cluj-Napoca. Dacă în 2008 Emil Boc anunţat construirea câtorva 
parkinguri, în 2012 a revenit cu promisiunea sa, și chiar a crescut 
numărul parkingurilor promise: „Vom fi naliza parkingurile începu-
te și vom identifi ca, cu sprijinul cetăţenilor, noi amplasamente 
pentru a construi parkinguri supraterane în toate cartierele orașu-
lui și parkinguri subterane în zona centrală . Vom realiza cel puţin 
7.000 de noi locuri de parcare”. În concluzie, în acest moment, 
promisiunea privind construirea de parkinguri este departe de a 
fi  onorată, ritmul construcţiei acestora fi ind unul foarte lent.
4. Lucrări de proastă calitate la zeci de străzi recent moderni-
zate. Calitatea infrastructurii rezistă maxim doi-trei ani, apoi 
strada devine şvaiţer. În toamna anului trecut, lucrările făcu-
te de mântuială pe o stradă din Cluj-Napoca au dus la o situa-
ţie ridicolă: o mașină care ridica gunoiul a rămas blocată în 
asfalt după ce sub roţi s-a format o 
groapă adâncă de un metru.
5. Construirea unui nou cartier de 
locuinţe în Borhanci se încadrează 
în promisiunile primarului Emil 
Boc privind construirea de cartiere 
noi în Cluj-Napoca. Acestea au ră-
mas la stadiul de 'cartiere din hâr-
tie', Emil Boc promite de doispre-
zece ani locuinţe noi pentru clujeni 
dar în realitate avem doar cartiere 
megalomanice din hârtie!

Promisiunile nerealizate ale primarului 
Emil Boc, în opinia lui Horia Nasra

LISTA COMPLETĂ POATE FI CITITĂ AICI

HORIA NASRA | președintele PSD Cluj
 „Clujul este un oraş pretenţios, clujenii sunt o 
comunitate ambiţioasă. Suntem pretenţioşi şi 
ambiţioşi pentru că suntem al doilea oraş al 
ţării, reşedinţa istorică şi culturală a 
Transilvaniei. (...) Executivul municipiului Cluj-
Napoca trebuie să aibă o viziune managerială 
pretenţioasă şi ambiţioasă. Emil Boc a obosit 
şi nu reuşeşte să-şi onoreze promisiunile 
electorale. Domnule primar, şpriţuiala 
administrativă nu mai poate ţine pasul 
cu dezvoltarea comunităţii noastre!“
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PUBLICITATE

PROMOVARE

Abonează-te la
monitorul

¤  plăteşti doar 20 lei pe 
lună

¤  citeşti cele mai fierbinţi 
ştiri din Cluj

¤  participi la concursuri 
cu premii în fiecare lună

0264.59.77.00

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

Clujenii spun că apa de la 
robinet în unele locuri 
este foarte bună şi preferă 
să o consume în loc să 
dea bani pe apă îmbuteli-
ată, în schimb ce alţii 
sunt nevoiţi să îşi care 
canistre întregi de apă 
acasă de la magazin.

Mănăşturenii sau clujenii 
care locuiesc în Grigorescu se 
declară mulţumiţi de calitatea 
apei de la robinet, în timp ce 
locuitorii cartierelor Mărăşti 
sau Bună Ziua spun că sunt 
nevoiţi să cumpere apă îmbu-
teliată chiar şi ca să gătească.

„Noi stăm în Bună Ziua şi 
aici apa de la robinet e amară. 
În Mănăştur şi în Grigorescu 
mi se pare că are un gust foar-
te bun”, a spus Denisa Sîrb.

Gustul apei diferă 
de la cartier la cartier, 
de la stradă la stradă

Cu toate că majoritatea mă-
năşturenilor se declară mul-
ţumiţi de apa curentă, sunt şi 
excepţii care întăresc regula. 

În anumite locuri din Mănăş-
tur, apa are un gust rău.

„În Mănăştur şi Mărăşti e 
groaznic. Acum stau în Gri-
gorescu şi apa are gust doar 
a apă, e foarte ok. Probabil fi -
ecare cartier îşi primeşte apa 
de la staţii diferite de tratare/
epurare/distribuţie”, a spus 
un clujean, Sorin Lucan.

Mihaela G., care stă de ani 
de zile în Gheorgheni, spune 
că, deşi apa de la robinet nu 

are un gust ciudat, nu astâm-
pără setea şi, pe deasupra, a 
avut şi probleme de sănătate 
din cauză că a băut-o.

„La început am băut apă de 
la robinet. Nu avea gust puter-
nic de clor sau aşa ceva. Însă 
oricât de multă consumam, nu 
îmi trecerea setea. Şi apoi am 
avut şi probleme la stomac. Nu 
m-am gândit că ar fi  apa de vi-
nă. Dar apoi am avut prieteni 
în vizită, au consumat apă şi 

au avut aceleaşi probleme. De 
atunci cumpăr doar apă îmbu-
teliată sau o fi erb înainte să o 
consum”, a declarat Mihaela.

Şi cei care frecventează car-
tierul Zorilor sunt dezamăgiţi 
de calitatea apei.

„La mine la birou e atât 
de bună încât pe fundul va-
sului de apă de la aparatul 
de cafea se face frecvent o 
pojghiţă verde”, a spus Co-
drin Ţurcanu.

Nici locuitorii comunei Flo-
reşti nu sunt mulţumiţi de a-
pa pe care o consumă de la 
robinet, spunând că gustul di-
feră de la o stradă la alta. Pe 
anumite străzi apa este la fel 
de bună ca cea îmbuteliată, 
în timp ce pe altele nu poate 
fi  consumată.

De ce diferă gustul apei?

Specialiştii în domeniu 
spun că diferenţa apare da-

torită faptului că sursa de la 
care clujenii primesc apa nu 
este aceeaşi în tot oraşul. 
Aşa că, cei care locuiesc în 
cartierele vechi ale oraşului 
sunt mai norocoşi, iar apa 
este mai bună.

„Diferenţa în calitatea apei 
e dată de sursa la care sunt 
conectate cartierele. Cartiere-
le vechi sunt racordate la iz-
voarele subterane, unde e şi 
Muzeul Apei, aproape de in-
trarea în Floreşti. Desigur, es-
te vorba despre zona centra-
lă, Grigorescu şi câteva zone 
din Gheorgheni şi Zorilor. Re-
stul cartierelor sunt racorda-
te la Tarniţa, a cărei apă e tra-
tată în staţia de tratare de la 
Gilău", a spus Andrada Pas-
cu, doctorand specializat pe 
calitatea apei în cadrul facul-
tăţii de Ingineria Mediului.

În momentul de faţă, în 
Cluj-Napoca, lungimea reţe-
lei de apă este de 586 de ki-
lometri, iar reţelele de cana-
lizare de 463 de kilometri.

Reprezentanții Companiei 
de Apă Someș nu au putut fi  
contactați pentru a oferi un 
punct de vedere.

Să bem apă de la robinet? 
Depinde în ce zonă a Clujului ne aflăm!
Clujenii susţin că apa curentă nu are acelaşi gust peste tot în oraş, variind de la foarte bună la dezgustătoare.

Mănăşturenii sau clujenii care locuiesc în Grigorescu se declară mulţumiţi de calitatea apei de la robinet

Un proiect de construire a 
unei piste de biciclete pe 
traseul unei linii dezafecta-
te de cale ferată va fi  depus 
de trei localităţi din judeţul 
Cluj – Sâncraiu, Călăţele şi 
Huedin, primarii acestora 
anunţând marţi că vor să 
atragă pentru acest obiec-
tiv o fi nanţare europeană 
de 200.000 de euro.

Primarul comunei Sâncra-
iu, Andrei Poka, a explicat pre-
sei că, în data de 31 ianuarie 
2018, Adunarea Generală a Ac-
ţionarilor (AGA) din SNCFR a 
emis o hotărâre prin care s-a 
aprobat trecerea terenului căii 
ferate dezafectate, care are o 
lungime de 15 kilometri, în pa-
trimoniul celor trei localităţi.

„Împreună cu primarii din 
comuna Călăţele şi oraşul Hu-
edin am iniţiat demersuri în 
vederea depunerii unui proiect 
cu fonduri europene pentru 
construirea unei piste de bici-
clete pe amplasamentul fostei 
căi ferate Huedin – Călăţele în 
lungime de 15 km, care este 
dezafectată. Avem deja hotă-
rârea AGA a SNCFR prin care 
ei sunt de acord cu trecerea 
terenului în patrimoniul celor 
trei localităţi. Proiectul cu fi -
nanţare europeană este în va-
loare de 200.000 de euro şi a-
re scopul de a creşte potenţi-
alul turistic al zonei. Astfel că 
am putea atrage turişti care să 

meargă cu bicicleta de la Hu-
edin la Călăţele, trecând prin 
Sâncraiu", a spus Poka.

El a amintit că în comuna 
pe care o conduce, Sâncraiu, 
există 46 de pensiuni agro-tu-
ristice, localitatea fi ind "ex-
trem de populară" mai ales în 
rândurile turiştilor maghiari 
care vizitează Transilvania.

Andrei Poka a menţionat că 
ideea construirii unei piste de 
biciclete a apărut şi ca urma-
re a faptului că şinele de cale 
ferată au fost distruse sau vân-
dute de-a lungul timpului, ast-
fel că proiectul refacerii unui 
tren de tipul Mocăniţei a de-
venit foarte difi cil.

La rândul său, primarul co-
munei Călăţele, Vasile Tripon, 
care are experienţa mai multor 
proiecte realizate cu fonduri 
europene pentru localitatea sa, 
a afi rmat că dincolo de scopul 
turistic pista de biciclete ar fi  
şi o soluţie pentru navetişti.

„Pista ar fi  oportună şi pen-
tru navetiştii din cele două co-

mune care lucrează în oraşul 
Huedin şi care ar putea-o fo-
losi ca o cale de deplasare ra-
pidă şi sigură", a spus Tripon.

Cele trei localităţi fac par-
te din Asociaţia Grupul de 
Acţiune Locală (GAL) Napo-
ca – Porolissum, care a alo-
cat o sumă de bani pentru 
acest tip de proiecte.

Primarii celor trei locali-
tăţi – comunele Sâncraiu şi 
Călăţele şi oraşul Huedin au 
anunţat că au cerut săptămâ-
na aceasta Prefecturii Cluj 
elaborarea documentaţiei ne-
cesare emiterii unei Hotărâri 
de Guvern, privind trecerea 
terenului din proprietatea pu-
blică a statului şi administra-
rea Ministerului Transportu-
rilor, în proprietatea publică 
şi administrarea consiliilor 
locale ale celor trei localităţi. 
Hotărârea de Guvern le este 
necesară autorităţilor din ce-
le trei localităţi deoarece în 
luna martie se va deschide 
cererea de fi nanţare.

Piste de biciclete în loc de cale ferată
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Săptămâna 
trecută, un 
schimb de 
replici acide 
s-a desfăşurat 
între şeful 
filialei clujene a 
Partidului Social 
Democrat, Horia 
Nasra, şi primarul 
municipiului 
Câmpia Turzii, 
Dorin Lojigan, 
pe tema alocării 
unor fonduri 
publice pentru un 
proiectat Festival 
al Peştelui 
Durabil.

Deputatul PSD Horia Nas-
ra l-a acuză pe primarul lo-
calităţii Câmpia Turzii că la 
votarea bugetului pentru 
anul 2018, acesta nu a reuşit 
să explice de ce costă 26.000 
euro Festivalul Peştelui Du-
rabil, nici de ce numele fes-
tivalului este plagiat.

Cât de plagiat este 
proiectatul festival

„Festivalul Peştelui care 
va avea loc la Complexul 
«Trei Lacuri» în luna mai a a-
cestui an, reprezintă întâlni-
rea ideilor administraţiei lo-
cale din Câmpia Turzii şi a 
Euro-Toques România, con-
dusă de către Maestrul Radu 
Zărnescu în calitate de pre-
şedinte, asociaţie membră a 
organizaţiei profesionale in-
ternaţionale Euro-Toques, eli-
tă a Maeştrilor Bucătari din 
Europa. Acest eveniment se 
va realiza cu suportul Asoci-

atiei Culturale Euro Est Al-
ternativ – ACEEA”, a anun-
ţat primarul municipiului 
Câmpia Turzii, Dorin Lojigan.

„Festivalul Peştelui la 
Câmpia Turzii vine în com-
pletarea proiectelor de gen 
ale Euro – Toques România 
şi A.C.C.E.A., reprezentată 
prin preşedinte, Dr. Iulia 
Drăguţ, care se desfăşoară 
deja de ani în ţară, inclusiv 
cel de la Constanţa, care a-
re ca obiectiv promovarea 
peştelui din Marea Neagră”, 

a mai explicat edilul filiaţia 
acestui proiect.

În opinia lui Nasra, Câm-
pia Turzii, localitate recunos-
cută în trecut pentru tradi-
ţia fabricii Industria Sârmei 
S.A, este astăzi o comunita-
te în care administraţia lo-
cală nu are răspunsuri pen-
tru mai multe realităţi eco-
nomice şi sociale care vul-
nerabilizează urbea: migra-
ţia tinerilor spre Cluj-Napo-
ca sau occident, lipsa unor 
locuri de muncă bine plăti-

te care să îmbunătăţească 
calitatea vieţii, migraţia „in-
telighenţiei locale” în Turda 
sau Cluj-Napoca.

Nasra afirmase că proiec-
tul este „o idee din Constan-
ţa, copiată fără ruşine de 
Executivul Câmpiei Turzii”.

Scopul festivalului: 
promovarea speciilor de 
peşte din lacuri şi bălţi

„Evenimentul de la Câm-
pia Turzii are în vedere pro-
movarea speciilor de peşte din 

lacuri şi bălţi, dar şi a pescu-
itului, ca activitate sportivă şi 
de agrement. Prin urmare, ce-
ea ce nişte necunoscători con-
sideră a fi  un proiect plagiat, 
este o frumoasă colaborare în-
tre municipiul nostru si orga-
nizaţii de mare renume atât pe 
plan naţional, cât şi internaţi-
onal, într-un concept care con-
duce atât la dezvoltarea mu-
nicipiului Câmpia Turzii pe un 
segment important, cât şi ali-
nierea noastră la o serie de ten-
dinţe europene după care se 

ghidează mari organizaţii pro-
fesionale, şi anume: consumul 
responsabil de peşte, elimina-
rea risipei alimentare şi prote-
jarea mediului.

Nu am pretenţia ca pre-
şedintele PSD Horea Nasra 
să înţeleagă precizările de 
mai sus dar îmi exprim spe-
ranţa că dacă face un mic 
efort (doar de atât ar fi ne-
voie), poate, poate va pri-
cepe”, a mai precizat prima-
rul municipiului Câmpia 
Turzii.

Câmpia Turzii: Proiectatul Festival 
al Peștelui încinge pasiunile politice

Poliţia Locală Turda salu-
tă actul de civism dovedit 
de o femeie din munici-
piul Turda, născută în 
anul 1946, care, în data 
de 14 februarie, a predat 
dispeceratului Poliţiei 
Locale Turda un portofel, 
găsit în zona Materna a 
municipiului Turda.

La verifi carea acestuia, 
dispecerul de serviciu a con-
statat că acesta conţinea su-
ma de 1.058 de lei, 50 de eu-
ro, două carduri bancare, un 
permis de conducere şi alte 
documente personale.

„În urma demersurilor in-
vestigative”, păgubitul a fost 
invitat la sediul Poliţiei Lo-

cale pentru a intra în pose-
sia portofelului, spun repre-
zentanţii poliţiei locale. La 
momentul restituirii acestu-
ia, domnul a declarat ca l-a 
pierdut în timp ce a ridicat 
un colet din zona Materna 
şi a constatat absenţa aces-
tuia doar când a ajuns aca-
să, mai precizează reprezen-
tanţii Poliţiei Locale a muni-
cipiului Turda.

„Felicităm pe această cale 
pe doamna B.M.R. şi totoda-
tă transmitem mulţumirile 
păgubitului I.C. (din Turda)”, 
se arată în comunicatul de 
presă al Poliţiei Locale.

„În decursul anului 2017 
au fost predate Poliţiei Lo-

cale Turda peste 200 de do-
cumente personale şi im-
portante sume de bani gă-
site pe raza municipiului 
Turda (cărţi de identitate, 
carduri bancare, premise de 
conducere, certificate de 
naştere) prin urmare facem 
un apel pe aceasta cale că-
tre toate persoanele să ma-
nifeste o vigilenţă sporită 
la bunurile de valoare şi do-
cumentele persoanele pe 
care le deţin, întrucât, prin 
pierderea acestora, proba-
bilitatea de recuperare ul-
terioara a prejudiciului es-
te una redusă”, se mai pre-
cizează în documentul 
amintit.

Poliţia locală Turda prezintă opiniei publice „un act de civism”
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În data de 9 
februarie, la sediul 
Ministerului 
Dezvoltării 
Regionale, 
Administraţiei 
Publice şi 
Fondurilor 
Europene, primarul 
municipiului 
Câmpia Turzii, 
Dorin Nicolae 
Lojigan, a semnat 
unul dintre cele 
mai importante 
contracte de 
fi nanţare pentru 
dezvoltarea urbană 
armonioasă a 
municipiului.

Este vorba despre un con-
tract de fi nanţare, în valoare to-
tală de 1.814.837,00 lei destinat 
realizării obiectivului de inves-
tiţii – Etajare imobil „Grădiniţa 
Pinocchio”, str. Retezatului nr. 
8, Municipiul Câmpia Turzii, 
jud. Cluj, în vederea înfi inţării 
unei creşe pentru copii.

Sursa de fi nanţare a proiec-
tului este Programul Naţional 
de Dezvoltare Locală, care a 
mai adus la Câmpia Turzii apro-
ximativ 3,3 milioane de lei în 
exerciţiul fi nanciar 2017.

De altfel, încă de la prelua-
rea mandatului administraţia 

locală a Municipiului Câmpia 
Turzii şi-a pus amprenta, în 
mod profesionist şi responsa-
bil, asupra creşterii exponenţi-
ale a actului de educaţie pre-
dat în municipiu, creând con-
diţii tot mai bune în şcoli şi gră-
diniţe. Astfel, prin acest gen de 
investiţie se soluţionează criza 
acută a locurilor din creşe.

Necesitatea înfi inţării unei 
creşe în municipiul Câmpia Tur-
zii a fost evidenţiată încă din 
anul 2015, când la nivelul mu-
nicipiului existau 571 de copii 
care ar fi  putut benefi cia de ser-
viciile unei astfel de instituţii 
de învăţământ. Vorbim, de mul-
te ori, despre liste de aşteptare 
pentru copii. Părinţii acestora 

se adresează autorităţilor loca-
le chiar şi cu un an înainte ca 
cel mic să împlinească doi ani, 
sperând la şansa eliberării unui 
loc în creşă.

Astfel, datorită eforturilor 
susţinute depuse de adminis-
traţia locală a municipiului, pă-
rinţii nu vor mai fi  nevoiţi să 
apeleze la soluţii de compro-
mis, destul de scumpe (gen bo-
ne), fără personal pregătit şi cu 
tarife, de cele mai multe ori ri-
dicate pentru posibilităţile fi -
nanciare ale acestora, întrucât 
înfi inţarea creşei va asigura con-
fortul şi siguranţa celor mici.

„Am afi rmat, încă din anul 
2017, că intenţia administraţi-
ei locale pe care o reprezint es-

te de a pune accent pe educa-
ţie şi sănătate, iar contractul de 
fi nanţare semnat astăzi, repre-
zintă încă o garanţie pentru 
dezvoltarea preşcolarilor noş-
tri. Vrem să avem copii edu-
caţi, părinţi care să poată mun-
ci, ştiind că micuţii lor sunt în 
siguranţă, într-un mediu edu-
cativ. Doresc să le mulţumesc 
partenerilor noştri de la Bucu-
reşti pentru că au înţeles nece-
sitatea acestui proiect pentru 
comunitatea din Câmpia Tur-
zii. Totodată, doresc să-i asigur 
pe cetăţeni că toate proiectele 
edilitare promise vor fi  duse la 
îndeplinire, declară primarul 
Municipiului Câmpia Turzii, 
Dorin Nicolae Lojigan.

Au fost alocaţi 1,8 mil. de lei pentru 
extinderea unei creşe din Câmpia Turzii

Centrul Raţiu pentru 
Democraţie, împreună cu 
Raţiu Family Charitable 
Foundation, deschide nomi-
nalizările pentru Premiul 
Elisabeth Pilkington Raţiu 
pentru Sănătate Mintală, 
care onorează activitatea 
lui Elisabeth Pilkington 
Raţiu în domeniul sănătăţii 
mintale.

Nominalizările sunt deschi-
se tuturor celor interesaţi, iniţi-
ativa de face nominalizări fi ind 
permisă oricui.

Centrul Raţiu pentru Demo-
craţie îşi propune, prin acest 
premiu, creşterea vizibilităţii şi 
cunoaşterii problematicii sănă-
tăţii mintale în România, pre-
cum şi contribuirea la diminu-
area stigmatului, ruşinii şi dis-
criminării în ceea ce priveşte să-
nătatea mintală.

Laureatul va fi  selectat din-
tre practicieni şi organizaţii din 
sfera sănătăţii mintale din Ro-
mânia, pentru rezultatele extra-
ordinare în cercetare, servicii te-
rapeutice, educaţie şi/ sau po-
litici de sănătate. Activitatea din 
acest domeniu, în special dedi-

cată copiilor şi adolescenţilor va 
fi  privilegiată, dar se vor lua în 
considerare nominalizări care 
vizează activitatea cu adulţii şi 
persoanele vârstnice. Auto-no-
minalizările nu sunt acceptate.

Premiul este conferit anual, 
în valoare de 2500 euro, pentru 
participarea la congrese inter-
naţionale relevante. Ulterior par-
ticipării, pornind de la experi-
enţa acumulată la acest tip de 
evenimente, laureatul va susţi-
ne o prelegere în cadrul uneia 
dintre întâlnirile profesionale 
din România.

Premiul a fost încredinţat 
unui consiliu de specialişti: prof. 
Eliot Sorel, Universitatea Geor-

ge Washington, prof. Doina Co-
zman, Universitatea de Medici-
nă şi Farmacie „Iuliu Haţiega-
nu” şi lect. Florina Rad, Univer-
sitatea de Medicină şi Farmacie 
„Carol Davila”.

Nominalizările sunt deschi-
se în perioada 19 februarie – 5 
aprilie 2017, criteriile de eligibi-
litate şi formularul de nomina-
lizare sunt publicate pe site-ul 
CRD,www.ratiudemocracycen-
ter.org. Laureatul va fi  anunţat 
la începutul lunii mai, premiul 
fi ind oferit în cadrul evenimen-
tului anual Raţiu Friends & Fa-
mily Weekend, organizat la Tur-
da şi Cluj Napoca în perioada 
8-10 iunie.

Se deschid nominalizările pentru 
Premiul Elisabeth Pilkington 
Raţiu pentru Sănătate Mintală

Consilierii locali din 
Câmpia Turzii au votat 
înfi inţarea societăţii 
Transport Local Câmpia 
Turzii SRL, stabilind prin 
vot secret şi numele per-
soanei care va ocupa 
funcţia de director al 
acestei noi societăţi.

Înfiinţarea societăţii era 
necesară pentru depunerea 
unui proiect cu finanţare eu-
ropeană, privind mobilita-
tea urbană în localitate, in-
clusiv prin înfiinţarea unei 
societăţi locale de transport 
public persoane.

Noul director al societăţii 
este Dan Mihai Repciug, pro-

pus de viceprimarul PNL Sa-
bin Ghemeş, votat de 11 con-
silieri locali, în timp ce con-
silierul local Vasile Simion Tot 
a întrunit doar 6 voturi favo-
rabile, 2 voturi fi ind anulate.

La fi nalul şedinţei de Con-
siliu, primarul Dorin Lojigan 
a mulţumit aleşilor locali pen-
tru „discernământul de care 
au dat dovadă”, aprobând mai 
multe proiecte de hotărâre ca-
re vizau depunerea unui do-
sar pentru fi nanţare europea-
nă, pe mobilitate urbană du-
rabilă.

Consilierul PMP Adrian 
Mischian a atras atenţia că 
la nivelul regiunii de dezvol-

tare Nord-Vest, unde se va 
depune cererea de fi nanţare, 
deja există mai multe proiec-
te depuse, declarate ca fi ind 
eligibile, valoarea acestora 
depăşind deja suma existen-
tă pentru fi nanţare, însă pri-
marul Dorin Lojigan a expli-
cat că nu este nicio proble-
mă, pentru că administraţia 
locală din Câmpia Turzii es-
te în termen cu depunerea 
dosarului pentru fi nanţare, 
acesta având o particularita-
te faţă de celelalte proiecte 
depuse, în sensul că este un 
singur dosar de fi nanţare, in-
tegrat, în timp ce celelalte ar 
fi  pe „bucăţi”.

Se înfiinţează societatea 
Transport Local Câmpia Turzii SRL
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Bugetul local al 
comunei Mihai 
Viteazu a fost 
votat la valoarea 
de 30.194.700 
lei, pe partea de 
cheltuieli. Bugetul 
pare unul generos, 
însă circa 50% 
din sumă provine 
din excedentul 
anilor precedenți 
(14.989.700 lei), 
primarul Ioan 
Zeng precizând 
că noua legislație 
fi nanciară a creat 
un gol de circa 5 
milioane de lei în 
bugetul comunei, 
care nu a primit 
niciun leu din 
impozitul pe profi t.

Partea de venituri se ridi-
că la 15.205.000 lei, iar pri-
marul localității a atras 
atenția că în cazul în care co-
muna va suferi același trata-
ment și în 2019, atunci exis-
tă riscul de a se intra într-un 

mare impas fi nanciar. Edilul 
din Mihai Viteazu consideră 
că nu este normal ca 
administrațiile harnice, care 
își gestionează bine banii, să 
fi e tratate în acest mod, 
anunțând că va ridica aceas-
tă problemă și în cadrul unor 
discuții care vor avea loc la 
o întâlnire a Asociației Co-
munelor, care va avea loc 
săptămâna viitoare.

În ceea ce privește chel-
tuielile, acestea au fost de-
falcate astfel:

- Autorități publice: 
7.418.400 lei (din care chel-
tuieli de personal - 2.300.000 
lei), aici fiind incluse și su-
mele necesare pentru con-
struirea noului corp al Pri-
măriei (circa 3,8 milioane 
lei, bani în care este inclu-
să finalizarea construcției, 

amenajarea zonei, demola-
rea vechiului sediu al Pri-
măriei și dotarea noului se-
diu cu mobilier)

- Ordine Publică și 
Siguranță Națională: 595.000 
lei (din care 425.000 lei pen-
tru Poliția Locală și 170.000 
lei pentru Protecția Civilă)

- Învățământ: 628.000 lei, 
din care 492.000 lei repre-
zintă cheltuieli materiale

- Sănătate: 21.200 lei
- Cultură, Religie, Sport, 

Grădini publice: 4.617.600 lei, 
din care: Bibliotecă - 88.000 
lei, Casa de Cultură - 2.283.100 
lei, Sala de Sport - 221.000 
lei, Tineret - 873.900 lei (din 
care: 83.900 lei cheltuieli ma-
teriale și servicii la stadion, 
340.000 lei pentru activități 
sportive - 240.000 lei pentru 
fotbal și 100.000 lei pentru 

rugby, iar 450.000 cheltuieli 
de capital - amenajare tere-
nuri de fotbal în Cheia și 
Cornești plus acoperiș și rea-
bilitare tribună/vestiare la sta-
dionul din Mihai Viteazu), 
Întreținere Grădini publice, 
zone verzi - 411.000 lei, Alte 
cheltuieli în domeniul cultu-
rii/religiei - 584.600 lei, ser-
vicii religioase - 156.000 lei.

- Asistență Socială: 
1.004.600 lei

- Servicii de Dezvoltare 
Publică: 1.780.000 lei

- Protecția Mediului: 
7.234.000 lei (din care: ca-
nalizare - 6.125.000 lei)

- Acțiuni generale econo-
mice: 112.000 lei

- Agricultură: 325.000 lei
- Transporturi: 6.209.000 

lei (din care cheltuieli pentru 
asfaltări/reabilitare drumuri 
- 4.718.000 lei, iar pentru re-
abilitare 2 poduri Cheile 
Turzii+Ciucaș - 1.291.000 lei)

- Alte acțiuni economice: 
230.000 lei

Bugetul local al comunei 
a fost votat în unamitate de 
către consilierii locali.

Mihai Viteazu: Consilierii au votat 
un buget care depăşeşte 30 de mil. de lei

Consilierii din comuna 
Luna au votat bugetul 
local de venituri şi chel-
tuieli, pentru anul 2018. 
Bugetul de venituri se 
ridică la 5.093.200 lei, în 
timp ce la cheltuieli este 
prevăzută suma de 
9.937.050 lei. 
Administraţia locală a 
menţionat că defi citul va 
fi  suportat din exceden-
tul bugetar, rezultat la 
fi nalul anului (se mizea-
ză pe atragerea unor fon-
duri europene şi guver-
namentale).

Pentru secţiunea de func-
ţionare este prevăzută suma 
de 5.088.200 lei, în timp ce 
pentru secţiunea de dezvol-
tare au fost prevăzuţi 
4.848.850 lei.

În ceea ce priveşte partea 
de cheltuieli, s-au alocat bani 
pentru: reabilitare parţială a 

grădiniţei din Luna (350.000 
lei, urmând ca o sumă simi-
lară să fi e acoperită printr-un 
proiect european câştigat), 
baza sportivă Luncani 
(1.000.000 lei), achiziţiona-

rea unui microbuz (150.000 
lei), lucrări de alimentare cu 
apă (550.000 lei), la reţeaua 
de iluminat public (150.000 
lei) şi reabilitarea reţelei stra-
dale (1.500.450 lei).

Comuna Luna şi-a bugetat cheltuieli 
de 9,9 milioane lei în 2018

Conform raportului de 
activitate privind acţiunea 
de capturare a câinilor 
fără stăpân în luna ianua-
rie 2018, la Câmpia Turzii 
s-au desfăşurat un număr 
de şapte acţiuni de ecari-
sare a zonei teritori-
al-administrative din care 
două la solicitarea prima-
rului municipiului Câmpia 
Turzii, Dorin Lojigan. 

Acţiunile întreprinse au 
vizat întreaga zonă a muni-
cipiului şi au constat în iden-
tifi carea şi strângerea câini-
lor fără stăpân, care circulă 
liber, fără însoţitor pe dome-
niul public al municipiului, 
capturându-se 33 de câini, 
niciunul cu microcip. Dintre 
aceştia, 22 au fost masculi, 
iar 11 – femele. Câinii cap-
turaţi au fost transportaţi în 
adăpostul propriu al Asoci-
aţiei de Ecarisaj Turda.

De menţionat este faptul 
că în această perioadă au 
existat solicitări pentru ad-
opţia unui număr de 13 câi-
ni, aceştia au fost vaccinaţi 

antirabic, identificaţi prin 
microcipare şi înregistraţi în 
Registrul Electronic al Câi-
nilor cu Stăpân, conform 
prevederilor legale.

În luna ianuarie, serviciul de ecarisaj 
din Câmpia Turzii a capturat 33 de câini
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La competiţia de dezba-
teri academice Pache 
Open 2018 din Bucureşti, 
George Mesaroş, un 
tânăr student determi-
nat, manager Relaţii 
Externe şi coordonatorul 
clubului de dezbateri în 
The Da Vinci System, a 
fost invitat pentru a fi 
membru al echipei de 
adjudecare.

A fi  invitat pentru a face 
parte în echipa de adjudeca-
re presupune că ai depus o 
muncă desăvârşită în dezvol-
tarea lumii dezbaterilor prin 
obiectivitate în arbitrare şi că 
ai oferit sfaturi după fi ecare 
dezbatere cât mai concise şi 
pragmatice.

Din această poziţie la „Pa-
che Open”, George va con-
tribui la alegerea temelor pe 
care echipele vor dezbate 
pe 18-20 mai, lucru cu atât 
mai greu cu cât echipele nu 
trebuie să fie avantajate din 
cauza moţiunii. De aseme-
nea, el se va asigura că ni-
velul arbitrajului din aceas-
tă competiţie este cât mai î-
nalt posibil.

„Una dintre cele mai ma-
ri şi interesante provocări 
este să găseşti mereu teme 

noi de dezbateri care să fa-
că participanţii să îşi teste-
ze limitele şi să îi ajute să 
înveţe lucruri noi. Totoda-
tă, este o adevărată onoare 
şi un beneficiu foarte fru-
mos să poţi să ajuţi la dez-
voltarea comunităţii de dez-
bateri prin a stabili aceste 
teme. Ele sunt cruciale în 
dezvoltarea fiecărui partici-
pant, dar şi în dezvoltarea 
mişcării de dezbateri şi es-
te un prilej nemaipomenit 
să poţi să ai un cuvânt de 
spus în ceea ce le priveşte”, 
spune George Mesaroş, co-
ordonatorul clubului de dez-

bateri. Clubul de Debate „Pa-
che” îşi propune îmbună-
tăţirea spiritului critic, a abi-
lităţilor oratorice şi de reto-
rică ale membrilor săi. Dez-
baterile îi ajută pe practi-
canţi să îşi organizeze dis-
cursurile cât mai eficient, 
să poată vorbi fără frică în 
faţa unui public astfel încat 
să fie convingători, şi poa-
te cel mai important, for-
mează un mod de gândire 
ce nu se limitează la aspec-
tele de suprafaţă, ci caută 
şi exploatează micile 
detalii pe care mulţi le trec 
cu vederea.

În 24 februarie, Teatrului 
„Aureliu Manea” din Turda 
aduce pe scena sa o nouă 
premieră, „Visul unei nopţi 
de vară” de William 
Shakespeare, în regia lui 
Muriel Manea-Jakab, sce-
nografi a Eliza Labancz şi 
light design-ul realizat de 
Lucian Moga. Aşadar, de 
Dragobete turdenii sunt 
invitaţi la teatru, o atmosfe-
ră fermecătoare, un vis al 
tuturor îndrăgostiţilor.

Din distribuţia spectacolului 
fac parte actorii Cornel Miron, 
Maria Salcă, George Sfetcu, Va-
lentin Oncu, Călin Mihail Roaj-
dă, Miky Paicu, Ioan Alexan-
dru Savu, Raluca Eremei-Bîrza, 
Bianca Holobuţ, Ioana Repciuc, 
Diana Tuşa, Alexandra Duşa, 
Vali V. Popescu şi Raluca Radu 
„Visul unei nopţi de vară” es-
te o comedie romantică a dra-
maturgului englez William Sha-
kespeare. Acţiunea prezintă 
aventurile a 4 iubiţi din Atena 
şi a unui grup de meşteri, afl aţi 
într-o pădure luminată feeric de 
lună şi relaţiile care se creează 
între personajele umane şi spi-
riduşii care locuiesc în pădure. 
În spectacolul nostru, duhul 
Puck, ia forma unui claun, pen-
tru a accentua programul ex-

centric şi amuzant. Visul şi Mis-
ticul se îmbină într-o formă ca-
re devine un sistem ireal de re-
al. În procesul de lucru cu ac-
torii, am pus foarte mare ac-
cent pe energii, ritmuri, trans-
formăm spectacolul într-un sis-
tem organic. Sunetele s-au năs-
cut din exerciţii şi sunt emise 
de actorii care, în acest caz de-
vin actori-orchestră. Această îm-
binare neobişnuită şi pe alocuri 
amuzantă a unor fi inţe din lu-
mi diferite, dar cu trăiri inten-
se, a fost construită cu frămân-
tare şi ciocniri pasionale. Un 
astfel de proiect, se construieş-
te pe sistemul teatrului de la-

borator – în care echipa devi-
ne un întreg, acelaşi crez. Dar 
totul e bine când se termină, 
sau continuă cu bine, aşa cum 
ne arată şi povestea acestui spec-
tacol–vis”, a declarat regizorul 
piesei Muriel Manea-Jakab.

Un vis populat de zei şi 
muritori, de duhuri, spiriduşi 
şi zâne, în interpretarea acto-
rilor turdeni, plini de entuzi-
asm care vă aşteaptă sâmbă-
tă 24 februarie, ora 19.00 în 
premieră pe scena turdeană. 
Spectacolul se va rejuca pe da-
ta de 3 martie, ora 19.00.

Biletele se găsesc la agenţia 
teatrului şi  pe www.tomtix.ro.

George Mesaroş, invitat să facă parte din 
echipa de adjudecare a „Pache Open 2018” 

Premieră de Dragobete: „Visul unei nopţi 
de vară”, de William Shakespeare

Salina Turda este 
prima destinaţie 
excentrică într-un 
Top 10 realizat 
de cunoscuta 
publicaţie 
britanică The 
Guardian. Apariţia 
într-un astfel 
de top este în 
măsură să ducă 
la atragerea unui 
număr important 
de turişti din toată 
Europa.

„Pentru o experienţă su-
prarealistă, nu e nevoie să 
cauţi mai departe de Salina 
Turda. Mina adâncă de 120 
de metri a fost săpată în se-
colul al XVII-lea şi a fost fo-
losită, pentru o scurtă peri-
oadă în timpul celui de-al 
doilea război mondial, pe 
post de adăpost împotriva 
bombelor. Mai târziu, a fost 
depozit de brânză, iar, re-
cent, a fost transformată 
într-un parc tematic magic, 
cu roată, mini teren de golf, 
sală de bowling şi masă de 
tenis. Are şi un lac subteran 
cu bărci ce pot fi  închiriate 
pentru explorarea minei”, 
scrie reporterul publicaţiei 
„The Guardian”.

Pe de altă parte, mulţi pot 
vedea în cadrul acestui top şi 
preţurile de vizitare ale acelor 
obiective prezentate de jurna-
liştii britanici. Salina Turda, 
deşi se afl ă pe primul loc, are 
preţul de vizitare cel mai mic.

O societate profi tabilă

„Am înregistrat anul tre-
cut un record de vizitatori 

ai Salinei Turda, de 618.200 
de persoane, dintre care 
35% au fost din străinăta-
te, cei mai mulţi din ţări 
precum Ungaria, Polonia, 
Israel sau Spania. Numărul 
turiştilor străini a crescut 
de la 30% în 2016, la 35% 
anul trecut. În prezent sun-
tem în lucru cu un studiu 
de fezabilitate pentru inclu-

derea ultimei mine, mina 
Iosif, situată la peste 110 
metri adâncime, în circui-
tul turistic, document care 
să fie finalizat în acest an, 
şi identificarea soluţiilor de 
finanţare a proiectului. Spe-
răm să ne apucăm în acest 
an chiar de proiectare, du-
pă care va urma execuţia 
lucrărilor. Estimăm o inves-

tiţie de 10 milioane de eu-
ro, care va duce la dubla-
rea capacităţii de vizitare a 
Salinei Turda”, spunea Si-
mona Baciu, director al SC 
Salina Turda SA, la începu-
tul acestui an.

Societatea Salina Turda 
S.A. s-a clasat pe locul 2, în 
cadrul Topului Naţional al 
Firmelor din România întoc-

mit de Camera de Comerţ şi 
Industrie a României la ca-
tegoria Servicii/Întreprin-
deri mijlocii, grupa „Gesti-
onarea monumentelor, clă-
dirilor istorice şi a altor 
obiective de interes turis-
tic”, raportat la rezultatele 
e conomice  ob ţ i nu t e 
în anul 2016.

În anul 2016, societatea 
a înregistrat o cifră de afa-
ceri de 14.574.427 lei (cu 
circa 40% mai mare decât 
în anul 2015) şi un profit de 
5.294.829 lei (cu peste 70% 
mai mare decât în anul pre-
cedent), cu o medie de 120 
de angajaţi.

Adăpost antiaerian şi 
depozit de brânză

După închiderea salinei 
în 1932, aceasta intră într-o 
perioadă de uitare până în 
timpul celui de-al doilea 
război mondial, când ea 
este redeschisă şi utilizată 
de populaţia oraşului ca 
adăpost antiaerian. După 
anul 1950 până în anul 
1992, când salina a fost 
deschisă pentru public că-
pătând statutul de obiectiv 
turistic, primii 526 m ai ga-
leriei de transport Franz 
Iosif au fost utilizaţi ca de-
pozit de brânzeturi.

Turism: Salina Turda, pe locul întâi 
în Top 10 al destinaţiilor excentrice

Salina Turda S.A. s-a clasat pe locul 2, în cadrul Topului Naţional al Firmelor din România întocmit de Camera de Comerţ şi Industrie a României
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Primarul Emil Boc anunţă 
o nouă revoluţie în trafi -
cul clujean: un centru de 
management integrat al 
trafi cului, unde calcula-
toarele vor lua decizii în 
locul oamenilor pentru 
fl uidizarea trafi cului.

„Aici va fi  un proiect mult 
mai amplu care care va viza 
instituirea unui centru de ma-
nagement integrat al trafi cu-
lui. Este un proiect derulat pe 
fonduri europene şi există mai 
multe milioane de euro aloca-
te pentru un asemenea proiect 
complet care va avea avea nu 
doar senzori amplasaţi în as-
falt sau camere de luat vederi 
speciale pentru trafi cul auto 
în vederea fl uidizării circula-
ţiei , dar va avea şi foarte mul-
te alte elemente care vor per-
mite aşa numita decizie pe ca-
re trebuie să o ia computerele 
cu privire la fl uidizarea trafi -
cului pe baza informaţiilor pe 
care le culege din trafi c. Atunci 
când ştie, de exemplu, că es-
te aglomerat în Piaţa Cipariu 
sau în Piaţa Avram Iancu, în 
altă zonă a oraşului se fl uidi-
zează, se dă drumul mai ra-
pid, se sincronizează semafoa-
re, tocmai pentru a atrage aglo-

meraţia de acolo, pentru a per-
mite o mai bună deschidere şi 
o mai bună fl uidizare a trafi -
cului. Acest centru integrat de 
management al trafi cului cu-
lege toate datele din toate zo-
nele. Dacă vede că e o aglo-
meraţie în Piaţa Avram Iancu 
operează în altă zonă unde 
sunt amplasaţi senzori la se-
mafoarele respective pentru a 
fl uidiza trafi cul auto. Are ca-

pacitatea de a lua decizii în lo-
cul omului. Timpii de sema-
forizare se vor sincroniza au-
tomat pentru a descongestio-
na trafi cul prin măsuri şi îna-
inte şi după punctul unde es-
te o congestionare a trafi cu-
lui”, a spus primarul Emil Boc 
la o emisiune la radio.

Potrivit edilului, aceşti 
senzori vor permite identifi -
carea maşinilor ilegal în sta-

ţiile de autobuz sau în alte 
locuri şi “imediat vor fi  sem-
nalizate în centrul de mana-
gement integrat al trafi cului 
de unde poliţia va lua infor-
maţia şi va putea dispune 
imediat ridicarea maşinilor 
care ocupă o staţie”.

„Identifi carea locurilor de 
parcare la sol, prin acest sen-
zor, vom ştii dacă sunt locuri 
libere de parcare în zone im-

portante din oraş. Pregătim 
caietul de sarcini pentru a 
scoate la licitaţie un aseme-
nea centru integrat de mana-
gement al trafi cului. Între 
timp se lucrează la menţine-
rea actualei structuri care în-
seamnă semafoare, undă ver-
de şi funcţionarea acestora. 
Proiectul are mai multe com-
ponente. Senzorii de parcare 
sunt o componentă, adiacen-

tă centrului integrat de ma-
nagement al trafi cului. În 
esenţă se ocupă de culegere 
de date şi informaţii din tra-
fi c, dar avem în vedere utili-
zarea de senzori nu numai 
pentru a culege date cu pri-
vire la fl uidizarea trafi cului, 
dar şi utilizarea de senzori şi 
pentru a identifi ca locurile de 
parcare în carosabil”, mai 
spune primarul.

SENZORI ÎN ASFALT ȘI SEMAFORIZARE INTELIGENTĂ, NOILE GĂSELNIȚE PENTRU FLUIDIZAREA TRAFICULUI.

Primarul Emil Boc: „Calculatoarele 
vor lua decizii în locul omului”
Proiectul, de milioane de euro al Primăriei Cluj-Napoca va avea nu doar senzori amplasați în asfalt 
ci și camere de luat vederi speciale pentru traficul auto.

Primarul Emil Boc propune un centru de management integrat al traficului, unde calculatoarele vor lua 
decizii în locul oamenilor pentru fluidizarea traficului

Deja, viceprimarul Dan Tarcea a anunţat că municipalitatea 
a trecut la modernizarea trecerilor de pietoni.
„Următoarele treceri de pietoni vor fi  modernizate cu se-
mafoare dotate cu butoane și sonorizare pentru nevăzători, 
instalate prin cabluri subterane”, spune Tarcea.
● str. Louis Pasteur- Gh. Marinescu
● str. G. Coșbuc- aleea Stadion
● str. L. Rebreanu- Tache Ionescu
● str. Al. Vlahuţă- școala Onisifor Ghibu
● B-dul Muncii: zona Ekerle, Banca Transilvania și liceu
● str. Plopilor- Șesului
● str. C. Coposu: la intersecţiile cu str. Strungarilor, 
Soarelui, Trandafi rilor și nr. 20
● Calea Dorobanţilor- parkimg Mărăști
● Calea Dorobanţilor- Pitești
● str. Clinicilor- zona UPU, 2 buc.
● str. Fabricii- Bobâlnei
● Calea Dorobaţilor- Progresului
● pod Locomotivei- Fericirii
● str. Traian Vuia- Cpt. Grigore Ignat

Primăria modernizează trecerile de pietoni

Scandalul plăcuţelor 
multilingve nu s-a 
încheiat la Cluj. 
Reprezentanţii 
Asociaţiei Musai-Muszáj 
atrag atenţia că în ulti-
mul an au fost amplasa-
te doar 4 dintre cele 12 
plăcuţe multilingve şi 
lanţul promisiunilor şi 
al amânărilor nu pare să 
aibă sfârşit. În replică, 
primarul Emil Boc spune 
că aici este vorba de „o 
mică furtună într-un 
pahar cu apă”.

„După un an de întârzi-
eri, nu există niciun semn 
că plăcuţele lipsă ar urma 
să fie amplasate în viitorul 
apropiat. În semn de pro-
test, cu ocazia primei ani-
versări a câştigării procesu-
lui plăcuţelor, Musai-Muszáj 
va împinge o bicicletă dota-
tă cu o pancartă multilingvă 
din Piaţa Unirii până în cur-
tea Primăriei Cluj-Napoca şi 
o vom lăsa în parcarea de 
biciclete din curte. Bicicle-
ta va rămâne parcată, în vă-
zul cetăţenilor Clujului dar 

şi al angajaţilor Primăriei, 
români şi maghiari deopo-
trivă până toate plăcuţele 
vor fi montate la locul lor”.

Protestul va avea loc 
miercuri de la ora 17:00 în 
Piaţa Unirii.

„Este inacceptabil ca du-
pă respingerea ilegală timp 
de 16 ani a solicitării legiti-
me a cetăţenilor ca numele 
oraşului să fi e inscripţionat 
şi în limba concetăţenilor ma-
ghiari, după un proces pier-
dut şi după mai bine de un 
an de la decizia Tribunalului 
Cluj-Napoca, Primăria conti-
nuă să tergiverseze amplasa-
rea plăcuţelor multilingve”, 
spun membrii Asociaţiei.

În replică, primarul Emil Boc 
spune că plăcuţele multilingve 
au fost amplasate la cele mai 
importante intrări în oraş.

„Aici e o mică furtună 
într-un pahar cu apă pentru 
că, dacă puteţi observa, ce-
le mai importante intrări în 
municipiu cu vizibilitate ma-
ximă şi cu impact concret au 
aceste plăcuţe multilingve 
amplasate. Dacă vă uitaţi la 

intrarea dinspre Floreşti, ca-
re este cea mai aglomerată 
rută din România, are am-
plasată, dacă vă uitaţi la in-
trarea în Cluj dinspre aero-
port veţi vedea că există am-
plasate aceste plăcuţe mul-
tilingve, dacă vă uitaţi la in-
trarea dinspre Baciu este am-
plasată această placă multi-
lingvă, dacă vă uitaţi la in-
trarea dinspre Calea Turzii 
veţi vedea că este amplasa-
tă. Mai sunt de reglementat 
mici probleme şi mă refer la 
intrarea dinspre Chinteni şi 
la intrarea dinspre Gheorghi-
eni, Borhanci, care se vor re-
glementa în perioada urmă-
toare. Au fost câteva proble-
me tehnice care sunt în curs 
de soluţionare şi evident că 
vor fi  amplasate şi acestea 
Am luat atunci acea decizie 
pe baza colaborării excepţi-
onale cu experţii de la Uni-
versitatea Babeş-Bolyai, am 
găsit o soluţie în care toată 
lumea să se simtă ca acasă, 
să subliniem şi originea şi 
dimensiunea istorică, prin 
dimensiunea latină pe care 

oraşul o are, dimensiunea 
multiculturală şi evoluţia is-
torică a oraşului nostru şi a-
ceste lucruri se regăsesc aici. 
Consider că e o mică furtu-
nă într-un pahar cu apă şi 
practic noi am dat această 

dimensiune de oraş european 
şi orice intră în municipiu 
poate observa acest lucru. 
Şi vor fi  completate şi cele-
lalte două intrări”, a decla-
rat Boc, ieri, la o emisiune 
la radio.

Anul trecut, în 21 februa-
rie, Tribunalul Cluj a admis o 
cerere prin care îl obliga pe 
primarul Emil Boc să ampla-
seze plăcuţe indicatoare cu de-
numirea în limba maghiară a 
municipiului Cluj-Napoca.

Scandalul plăcuţelor multilingve continuă la Cluj. 
Între proteste şi o „furtună într-un pahar cu apă”

EMIL BOC | primar 
municipiul Cluj-Napoca

 „Tot din respect 
pentru tradiția 
orașului, în 23 
februarie, când e 
ziua de naștere a lui 
Matei Corvin, 
statuia va fi  
iluminată oarecum 
în mod special, 
pusă în valoare, 
tocmai ca un gest 
de respect față de 
oraș și față de 
valorile pe care 
le are“
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

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

APARTAMENTE

¤ P.F. vând în zona str. Moţilor a-
partament cu 3 camere, situat în 
corp compact S+P+E, are beci, ga-
raj, terasă închisă, 93 mp utili, se 
poate folosi pentru locuit sau biro-
uri. Pentru informaţii sunaţi la tel. 
0745-569336. (5.7)

CASE/CABANE

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

TERENURI

¤ Cumpăr TEREN agricol sau pășu-
ne, extravilan, în judeţul Cluj sau 
judeţele limitrofe. Inf. la tel. 
0743-799819. (2.7)
¤ Vând teren pentru construcţii în 
com. Baciu, supr. 5400 mp, front 
24 ml, așezare nordică, în apropie-
re sunt construcţii noi, panoramic. 
Preţ negociabil. Informaţii la tel. 
0745-502319. (5.7)
¤ Vând teren în supr. de 800 mp, 
front 17,78 ml la sosea asfaltată, în 
centrul satului Măcicașu, com. 
Chinteni, cu toate utilitatile. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0734-777772.
¤ Vând teren extravilan, cu utilităţi, 
în apropiere (paralel) de Wonder-
land, suprafaţa 2900 mp, preţ 20 
euro/mp, negociabil. Informaţii su-
plimentare la tel. 0745-182440.
¤ Vând 2 parcele de teren lângă la-
cul din Chinteni, supr. 613 mp, 
front 18 ml la drum judeţean, preţ 

15 euro mp. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0745-251703.

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

Vânzare TEREN 
INTRAVILAN în Șelimbăr, 

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

deschidere 27 m 
la str. M. Viteazul.

Utilităţile sunt 
la marginea terenului.

Urbanism pentru 
construcţii de locuinţe.

Preţ 50 euro/mp, 
negociabil.

Tel. 0756-313.015.

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

ÎNCHRIERI

SPAŢII

¤ Persoană fi zică închiriez garaj, 
numai pentru autoturism, pe str. 
Dorobanţilor. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0753-390739. (3.7)

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie 4 camere pe str. 
Scorţarilor, parter, disponibil înce-
pând cu data de 01.02.2018. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0745-127787. (5.7)

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

LOCURI DE MUNCĂ

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.

¤ Bărbat cujean, foarte serios, îmi 
ofer serviciiile de a îngriji oameni 
imobilizate pentru rămânerea în 
spaţiu, fac de mâncare sau mă 
ocup de animale de companie 
(plimbat câine). Ofer seriozitate 
maximă, punctualitate, veţi fi  foar-
te mulţumit. Sunaţi la tel. 
0759-101504. (4.7)
¤ Zugrăvesc, repar spaleţ, trag 
glet, vopsesc în ulei, zugrăvesc în 
lavabil, fac curat în pod, beci, curte, 
ofer multă serioziate și calitate. Aș-
tept oferte serioase la tel. 
0759-101504. (4.7)
¤ Tânără, caut loc de muncă 
part-time, în domeniul contabilita-
te primară, cunoștinţe WINMEN-
TOR. Sunaţi la tel. 0745-430079.
¤ Caut de lucru în domeniul labo-
rator-cofetarie sau la bucătărie, de-
ţin diplomă de califi care în aceste 
domenii. Ofer și rog seriozitate. Aș-
tept oferte la tel. 0757-746700.

¤ Licenţiată în drept 2016, cu ex-
perienţă de lucru în cabinet nota-
rial, caut loc de muncă în dome-
niul juridic ca și consilier juridic, 
jurist. Ofer și cer seriozitate. Tel. 
0758-324971.
¤ SALON TROPICAL își mărește 
echipa! Angajăm hairstylist cu ex-
perienţă. Pentru detalii vă rugăm 
să ne contactaţi la nr. de tel. 
0747-486860.
¤ CAUT cioban serios la oi, cu ex-
perienţă. Cerem și oferim seriozi-
tate. Pentru informaţiile supli-
mentare apelaţi la tel. 
0742431611 sau 0758-356073.
¤ Caut de lucru în domeniul gas-
tronomiei, part-time (în zilele libe-
re), experienţă în domeniu. Cer și 
ofer seriozitate. Rog sunaţi la tel. 
0745-802150.
¤ Caut loc de muncă în domeniul 
gestiune, depozit. Ofer și cer serio-
zitate. Aștept telefoane la 
0755-210287.
¤ Caut de lucru ca ȘOFER, experi-
enţă 18 ani (și pe comunitate), cat. 
B și C, cunoscător al lb. germane și 
engleze. Rog și ofer seriozitate. Su-
naţi la tel. 0752-397165 sau 
0745-501314.

SERVICII

¤ Îngrijesc o persoană, contra locu-
inţă în Cluj-Napoca. Seriozitate! Tel. 
0744-919927. (2.7)
¤ Efectuez transport cu autoutilitar 
FORD TRANZIT descoperit, de 3,5 
to, descoperit, mobilă, orice tip de 
marfă și materiale. Oferte pentru 
contracte sau închiriere aștept la 
tel. 0741-100529. (4.7)
¤ Expert contabil autorizat, ţin evi-
denţă contabilă la fi rme mici, mari 
și persoane fi zice. Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la tel. 
0744-501252. (4.7)
¤ Ofer servicii profesionale de Web 
Design, redesign pagini de internet 
si gazduire web hosting, la pretul 
de 399 lei. Contact: 0754 611 868.
¤ Montăm uși și geamuri, autori-
zat Porta Doors. Informaţii la tel. 
0745-993104.

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO-MOTO

¤ CUMPĂR ATV LINHAI 4x4, în sta-
re de funcţionare. Tel. 
0744-919927. (2.7)
¤ Vând bobină de inducţie, mo-
toraș ștergător parbriz, plăcuţă de 
frână, cheder ţeavă parbriz de la 
autoturism” Dacia”. Aștept tele-
foane la 0264-542151. (4.7)
¤ Vând autorizaţie taxi cu mașină 
Toyota Yaris Hibrid. Informaţii și 
relaţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (5.7)
¤ Vând convenabil autoturism 
DACIA 1300 din anul 1981, în 
stare de funcţionare, unei persoa-
ne care dorește mașină nouă prin 
programul Rabla. Rog seriozitate. 
Sunaţi la tel. 0743-330440. (5.7)
¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 diesel, 
an 2008, 7 locuri, culoare gri, 
210.000 km, în stare bună de 
funcţionare. Preţ negociabil. In-
formaţii și relaţii suplimentare la 
telefon 0740-694047.
¤ VÂND Dacia 1410, an 1997, 
pentru programul RABLA, acte în 
regulă, preţ negociabil. Informaţii 
și relaţii suplimentare la telefon 
0740-694047.

UZ CASNIC

¤ Vând set de oale inox cu fund 
gros și cu termostat, ”Silver 
Royal”, noi, compus de 16 piese, 
ambalaj original și set de cuţite 
ceramice. Informaţii suplimentare 
la tel. 0744-479172. (5.7)
¤ La jumătate de preţ faţă de ma-
gazin! Vând vană din fi bră de sticlă, 
albă, 1,50 x 0,70 m, model cu ba-
teria pe perete, foarte puţin folosi-
tă, stare perfectă, ideală pentru băi 
de dimensiuni mai mici, preţ 400 
RON, puţin negociabil. Informaţii 
suplimentare la tel. 0741-278287.
¤ Vând două sobe de teracotă, cu-
loare maro, una cu plită și ler, com-
plete, din cărămidă, demontate de 
un sobar. Informaţii și relaţii supli-
mentare la tel. 0752-093646.
¤ Vând vană fi bră de sticlă, albă, 
150x70cm, model cu bateria pe 
perete, stare perfectă de funcţiona-
re, preţ: 450 RON. Informaţii la tel. 
0751-014413.
¤ Vând mașină de cusut marcă 
germană, în stare perfectă de 
funcţionare, preţ 1600 RON, ne-
gociabil. Relaţii la tel. 
0364-882575.

MOBILIER
¤ Vând pătuţ și cărucior pentru copil. 
Pentru informaţii sunaţi la tel. 
0264-589948. (5.7)
¤ Vând scaun rotile de birou, puţin 
folosit. Informaţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (5.7)

COLECŢIONARI

¤ Vând 2 buc scaune foarte vechi, 
sculptate și tapiţate cu piele. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0741-266069. (4.7)
¤ Cumpărăm  sau achiziționăm în 
regim de consignare (sorin.vasiles-
cu@ artmark.ro, 0752534013): 
pictură, sculptură, artă tradițională 

Monitorul publică GRATUIT* anunţuri de MICĂ PUBLICITATE primite prin e-mail 
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românească, mic mobilier, obiecte 
de colecție. (1.34*)
¤ Clujean colecţionar caut pe ci-
neva care ar avea timbre, picturi, 
poze vechi, scaune foarte vechi. 
Aștept telefoane la 
0752-362823. (4.7)

DIVERSE

¤ Vând foarte avantajos piani-
na, produsă în Germania, clape 
de fi ldeș. Foarte bună mai ales 
pentru începători. Tel. 
0740-213460. (3.7)
¤ Vând ieftin un frumos colţar de 
bucătărie în stare perfectă. Tel. 
0740-213460. (3.7)
¤ Vând 20 l de ţuică curată de 
prune, 52°, distilată în octombrie 
2017, preţ 35 RON/l. Sunaţi la 
tel. 0744-653097. (3.7)
¤ Vând 12 bucăți de piese de ar-
tizanat din aramă, statuete, tave 
cu pahare, candele, serviciu de 
țuică, carafă, scrumieră, cafea, 
etc, preț negociabil. Inf. la tel. 
0264-591965.  (4.7)
¤ Vând coleţie de timbre vechi 
cu clasor mare și mic, brichete, 
stilouri noi, pixuri. Tel. 
0759-020427. (4.7)
¤ Vând haină de blană nr. 46-48 
pentru femei, stare foarte bună, 
culoare alb cu bej, foarte puţin 
purtată, preţ 120 RON: Informaţii 
la telefon 0744-653097. (4.7)
¤ Vând urgent armă de tir cu aer 
comprimat ”Slavia CZ 630” de 
4,5 mm, , pistol ”Rohm” de 9 
mm, cu gaze, pentru autoapărare 
și pistol “Walter CP 88” de 4,5 
mm, cu alice. Inf. la tel. 
0759-020427. (5.7)
¤ Vând materiale pentru croșe-
tat, reviste de modă și pentru cro-

șetat , peţuri negociabile. Pentru 
informaţii sunaţi la tel. 
0735-176040. (4.7)
¤ Vând aparat de făcut kürtös 
kalács, pe curent 220 V, cu 6 role, 
aparatul este nou, marcă străină, 
preţ negociabil. Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la tel. 
0741-100529. (5.7)
¤ Vând cizme de piele bărbătești, 
cu tureac înalt, mărimea 45 și 
ghete de piele, noi, mărimea 42, 
puţin folosite, preţ negociabil. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (5.7)
¤ Vând broaște uși, yală ELZET, 
500 buc șuruburi de lemn, haine, 
încălţămite, și multe alte lucruri. 
Sunaţi la tel. 0773-756130. (5.7)
¤ Vând coniac de 47° și ţuică de 
prune, din stoc, preţ 30 RON, re-
spectiv 25 RON. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (5.7)
¤ Vând. feţe de masă, lucrate 
manual, poentlas, mileuri de toa-
te mărimile, articole decorative, 
preţ negociabil. Inf. suplimentare 
la tel. 0264-591965. (4.7)
¤ Vând borcane de tot felul, dife-
rite dimensiuni. Aștept telefoane 
la 0735-176040. (5.7)
¤ Vând costum de vânătoare, 
nou, cizme, cort de două persoa-
ne, cu sac de dormit și raniţă din 
piele. Tel. 0264-591965. (5.7)
¤ Vând trei covoare de 3 x 2,25, 
culori foarte frumoase, din care 
unul de lână, lucrat manual, și 
carpete cu diferite modele, preţ 
negociabil. Rog telefoane la 
0264-591965. (5.7)
¤ Vând blană de damă și palton 
bărbătesc de piele, nou. Sunaţi la 
telefon 0264-541633. (5.7)



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

0264.59.77.00

Abonează-te la
monitorul
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ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Tribuna partidelor 
parlamentare
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbește corect!
15:00 Convieţuiri
16:00 Telejurnal
16:05 Convieţuiri
17:00 Telejurnal
17:30 Interes general
18:30 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
19:55 Starea zilei
20:00 Telejurnal
21:00 România 9
21:55 România 9
22:30 Starea naţiei
22:55 Starea zilei
22:59 Starea naţiei
23:30 Telejurnal

ANTENA 1

13:00 Observator
14:00 Muza dragostei
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Guess My Age – 
Ghiceste varsta
21:00 Fructul oprit
21:15 Fructul oprit
23:00 Xtra Night Show

PRO TV

13:00 Știrile Pro Tv
14:00 Lecţii de viaţă
15:00 La Maruţă
17:00 Știrile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 Știrile Pro Tv
20:30 Ferma vedetelor
22:30 Pe bune?!
23:30 Știrile Pro Tv

PRIMA TV

12:00 Teleshopping
13:00 Cu lumea-n cap
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Teleshopping
14:45 Benny Hill Show
15:00 Trăsniţi din NATO
16:00 Pasiune Toscană
17:00 Elisa
18:00 Focus 18
19:30 Mama mea gătește 
mai bine
20:30 Asasin în slujba legii
22:30 Trăsniţi din NATO
23:15 Focus din inima 
României
23:45 Focus Magazin

KANAL D

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

LOOK TV

12:00 Teleshopping
13:00 Tonik Show
14:00 Fotbal Liga 1 Betano: 
FC Dinamo București – FCSB
16:00 Teleshopping
16:30 Liga Magazin
17:30 Știri
18:00 Casa Poporului
19:30 Știri
20:00 Poveștile României
21:00 Top goluri. Top ratări
21:30 Big Boletus
22:30 Știri
23:00 Look de campion

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

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

0720 543 737; 0726 777 319

0729–15.86.00

www.batrom.ro

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

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

ANGAJEAZĂ

Firma de curatenie One Way
isi mareste echipa!!

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

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

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

ceea ce trebuie sa faci.

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

realizarile dumneavoastra.

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

Keep your image clean!

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

SecondTex angajează
vânzătoare

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

INFORMARE
Aceasta informare este efectuata de: PRIMARIA COMUNEI 

MARGAU, SAT MARGAU, JUDETUL CLUJ ce intentioneaza sa 
solicite de ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE – 
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA CRISURI aviz de 
gospodarire a apelor/aviz de amplasament pentru 
desfasurarea activitatii de ...... localizat in.....(municipiul, 
localitatea, judetul)......, sau pentru realizarea lucrarilor DE 
CONSTRUIRE POD, amplasate

-  PESTE VALEA RACHITELE, IN LOC. RACHITELE, COM. 
MARGAU, JUD. CLUJ

- PE VALEA MARGAUTA, COMUNA MARGAU, JUDETUL CLUJ.
Aceasta investitie este NOUA.
Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile 

Legii apelor nr. 107/1996, cu modifi carile si completarile 
ulterioare.

Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare 
cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata.

Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii 
si recomandari se pot adresa solicitantului sau la adresa 
PRIMARIEI COMUNEI MARGAU, loc. Margau nr.204, tel: 
0371 138 035 dupa data de 19.02.2018.

RADP Cluj-Napoca
Angajează 

pe perioadă determinată 
15 muncitori 

pentru sectorul de marcaje rutiere

Oferim: • pachet salarial motivant, 
• tichete de masă, 
• decontarea transportului la locul de muncă

Informaţii suplimentare la tel: 0264 552 666, int. 28

CV-urile se depun la secretariatul RADP, situat în 
Cluj-Napoca, str. Calea Someșeni nr. 2, sau pe email, 

la adresa offi ce@radpcj.ro
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O fi lială a Băncii Naţionale 
Punjab este anchetată pen-
tru o fraudă de 1,8 miliar-
de de dolari, în acest caz 
fi ind implicat miliardarul 
Nirav Modi, care are afa-
ceri cu bijuterii, informea-
ză site-ul agenţiei Reuters.

Frauda a avut loc la fi liala 
din sudul oraşului Mumbai a 
Băncii Naţionale Punjab, reu-
şind să afecteze încrederea în 
sectorul bancar din India.

Conform anchetatorilor, 
un manager al acestei fi liale, 
ajutat de un subordonat au 
reuşit să sustragă prin frau-
de 1,8 miliarde de dolari, în 
intervalul 2011-2017.

Deocamdată, nu este clar 
cum a avut loc frauda, dar ac-
tivităţile au implicat folosirea 
ilegală a sistemului interban-
car de mesagerie SWIFT şi în-

călcarea procedurilor bancare.
Primele indicii privind am-

ploarea fraudei, cea mai mare 
din istoria Indiei, au fost depis-
tate în ianuarie, situaţie ce re-
levă probleme structurale, afi r-
mă Santosh Trivedi, manager 
responsabil de inspecţii al Băn-
cii Naţionale Punjab până la 
pensionarea în anul 2016.

„Dacă nu reuşim să restabi-
lim controlul, spre satisfacţia 
comunităţii internaţionale, a-
ceste probleme sunt periculoa-
se pentru sistemul bancar in-
dian”, atrage atenţia Trivedi.

Banca Naţională Punjab 
(PNB) a depus o plângere la Bi-
roul Central pentru Investigaţii, 
acuzându-l pe omul de afaceri 
Nirav Modi şi alte persoane de 
o fraudă în valoare de 2,8 mili-
arde de rupii (peste 43 de mili-
oane de dolari). 

Cea mai mare fraudă 
din istoria Indiei: 
1,8 miliarde de dolari

Preşedintele Recep Tayyip 
Erdogan a declarat marţi 
că forţele turce vor asedia 
în curând oraşul sirian 
Afrin, capitala enclavei cu 
acelaşi nume unde o ofen-
sivă turcă a fost lansată în 
urmă cu o lună împotriva 
miliţiei kurde Unităţile de 
Protecţie a Poporului 
(YPG), considerată de 
Ankara drept „teroristă”, 
relatează AFP.

„În zilele următoare şi într-
un mod mult mai rapid, va 
începe asediul asupra centru-
lui oraşului Afrin”, a spus Er-
dogan într-un discurs adre-
sat membrilor partidului său 
în Parlament.

Lansată pe 20 ianuarie de 
armata turcă, operaţiunea „Ra-
mura de Măslin” vizează YPG, 
o miliţie kurdă considerată drept 
„teroristă” de către Ankara, dar 

aliată a SUA în lupta împotri-
va Statului Islamic. Până în pre-
zent forţele turce au preluat 
controlul asupra a mai mult de 
30 de sate, însă majoritatea sunt 
situate în zone situate la nord 
de regiunea Afrin.

„Pentru că acţionăm pen-
tru a evita punerea în pericol 
a forţelor noastre de securita-
te şi a civililor, poate părea că 
avansăm într-un ritm lent”, a 
spus Erdogan. „Însă nimeni 
nu trebuie să uite acest lucru: 
nu am mers acolo să distru-
gem ceea ce întâlnim în cale. 
Ne afl ăm aici pentru a crea un 
mediu sigur şi viabil pentru 
sutele de mii de (sirieni) care 
locuiesc în ţara noastră”, a 
adăugat el, referindu-se la cei 
peste trei milioane de refugi-
aţi sirieni care au fugit în Tur-
cia pentru a scăpa de războ-
iul civil din ţara lor.

Oraşul Tel Aviv va fi 
„distrus” în cazul în 
care Israelul va face 
vreun gest „nebunesc”, 
a ameninţat luni 
Mohsen Rezayee, un ofi-
cial de rang înalt din 
cadrul Administraţiei 
islamiste de la Teheran, 
informează site-ul israe-
lian Ynetnews.com.

În discursul rostit la Con-
ferinţa pentru Securitate de la 
Munchen, premierul Israelu-
lui, Benjamin Netanyahu a 
avertizat că ţara sa va acţio-
na direct împotriva Iranului, 
dacă va fi  necesar.

Mohammad Javad Zarif, 
ministrul iranian de Exter-
ne, a catalogat discursul li-

derului israelian drept „un 
circ caricatural”.

La rândul său, Mohsen Re-
zayee, secretarul Consiliului 
iranian pentru Situaţii de Ur-
genţă, a caracterizat atitudi-
nea lui Benjamin Netanyahu 
drept „o manevră teatrală şi 
o joacă de copii”.

„Referitor la cuvintele lip-
site de inteligenţă ale lui Ne-
tanyahu, trebuie să spun că, 
în cazul în care efectuează 
vreun gest nebunesc contra 
Iranului, vom distruge ora-
şul Tel Aviv şi nu îi vom ofe-
ri lui Netanyahu şansa de a 
fugi”, a spus Rezayee, citat 
de postul tv Al Manar, apar-
ţinând organizaţiei şiite liba-
neze Hezbollah.

Armata turcă va asedia 
oraşul sirian Afrin 

Oraşul Tel Aviv va fi 
„distrus” dacă Israelul 
face un gest „nebunesc”

Parlamentul ungar a înce-
put marţi să dezbată un 
pachet de legi care vizează 
organizaţiile neguverna-
mentale care apără dreptu-
rile refugiaţilor şi ale solici-
tanţilor de azil, măsură cri-
ticată la nivel internaţional, 
relatează dpa.

Conform proiectelor de le-
ge, depuse de cabinetul pre-
mierului Viktor Orban, re-
spectivele ONG-uri vor plăti 
o taxă de 25% pentru toate 
fi nanţările externe, iar anga-
jaţii lor ar putea primi inter-
dicţia de a mai intra în cen-
trele de refugiaţi din apropi-
erea graniţelor ţării.

Organizaţiile vizate vor 
trebui de asemenea să se în-
registreze la Ministerul de In-
terne, care ar putea acorda 
amenzi sau le-ar putea refu-
za ONG-urilor posibilitatea 
de a activa legal în Ungaria.

Votul în parlament este 
aşteptat după alegerile par-
lamentare din 8 aprilie iar 
dezbaterea are drept scop 
să crească popularitatea Par-
tidului Fidesz a lui Viktor 
Orban, considerat câştigă-
tor în alegeri, urmând să-şi 
continue mandatul început 
în 2010.

Proiectele de lege au atras 
un val de critici la nivel in-

ternaţional care sunt respin-
se cu regularitate de Orban.

Biroul ONU pentru Dreptu-
rile Omului le-a califi cat drept 
o „restricţie nejustifi cată a drep-
tului la libertatea de asociere”, 
afi rmând că priveşte cu îngrijo-
rătoare „asaltul asupra dreptu-
rilor omului şi a spaţiului civic”.

Mai mult de 200 de orga-
nizaţii europene pentru drep-
turile omului au protestat de 
asemenea sub umbrela Am-
nesty International împotri-
va acestei legi.

Setul de prevederi denumit 
ofi cial„Stop Soros” îl are în ve-
dere pe investitorul şi fi lantro-
pul de origine ungară devenit 

în ultimii doi ani „oaia neagră” 
a lui Orban, care îl acuză că a 
pus la cale un val de imigraţie 
în direcţia Uniunii Europene, 
acuzaţii respinse de cel vizat.

În iunie 2017, Ungaria a adop-
tat o altă lege care îl vizează tot 
pe Soros şi care obligă ONG-uri-
le ce primesc fi nanţări de pes-
te 24.000 de euro pe an din stră-
inătate să se înregistreze ca „or-
ganizaţii benefi ciind de sprijin 
din străinătate” şi să se prezin-
te ca atare pe website-urile lor, 
în caz contrar riscând să supor-
te sancţiuni. Comisia Europea-
nă a lansat o procedură de in-
fringement împotriva Ungariei 
în legătură cu această lege.

„Stop Soros”, lege nouă contra ONG-urilor din Ungaria

Ministrul britanic pentru 
Brexit, David Davis, şi-a 
exprimat marţi convinge-
rea că Londra şi Uniunea 
Europeană vor putea 
ajunge la un acord asupra 
ieşirii Marii Britanii din 
UE, dar i-a solicitat blocu-
lui comunitar să se impli-
ce mai mult în eforturile 
pentru încheierea înţele-
gerii, potrivit Reuters.

„Transformarea acestuia (a 
acordului, n.r.) într-un parte-
neriat economic funcţional va 
fi  un efort comun, la fel cum 
va fi  şi elaborarea mecanis-
melor de garantare că ambe-
le părţi respectă un comerţ 
deschis şi concurenţa loială”, 
a spus Davis într-o conferin-
ţă organizată la Viena.

Potrivit Business Insider, 
Parlamentul European pre-
găteşte în prezent o solicita-
re privind adoptarea unei po-
ziţii mai fl exibile în cadrul 
viitoarei relaţii post-Brexit 
cu Londra, o poziţie diferită 
de cea prezentată până acum 
de negociatorul-şef al UE 
pentru Brexit, francezul Mi-
chel Barnier.

La fi nalul lunii ianuarie, mi-
nistrul britanic David Davis es-
tima că un acord cu UE privind 
o perioadă de tranziţie după 
Brexit ar putea fi  convenit 'pâ-
nă la sfârşitul lunii martie'. A-
ceastă perioadă de tranziţie va 
începe la data ofi cială a Brexi-
tului, 29 martie 2019, şi ar ur-
ma să dureze – din punctul de 
vedere al Londrei – doi ani, pen-
tru ca în acest timp britanicii să 

se adapteze noilor reglementări 
şi împreună cu UE să fi xeze ca-
drul relaţiei lor viitoare.

Uniunea Europeană doreş-
te însă ca în perioada de tran-
ziţie, pe care ea o consideră 
ca fi ind cuprinsă între data 
Brexit-ului şi sfârşitul anului 
2020, legislaţia europeană să 
continue să se aplice pentru 
Marea Britanie, deşi Londra 
nu ar vrea să accepte obliga-

ţia de a aplica deciziile luate 
de cele 27 de state membre în 
respectiva perioadă.

Anterior în cursul acestei 
luni, Michel Barnier a subliniat 
că un acord privind perioada de 
tranziţie „nu este un dat”, el su-
gerând că diferenţele dintre po-
ziţia UE şi cea a Londrei sunt 
difi cil de depăşit.

Liderii statelor UE au apro-
bat la summitul lor din decem-
brie 2017 angajarea a ceea ce în 
poziţia de negociere a europe-
nilor este considerată a doua fa-
ză a negocierilor, respectiv re-
laţia post-Brexit între Marea Bri-
tanie şi UE, după ce s-au înre-
gistrat anumite progrese în ce-
le trei dosare esenţiale pentru 
europeni – „factura” Brexit-ului, 
drepturile cetăţenilor comuni-
tari în Marea Britanie şi situaţia 
frontierei dintre Republica Irlan-
da şi provincia britanică Irlan-
da de Nord.

În referendumul din iunie 
2016 privind oportunitatea ieşi-
rii din UE, 51,9% dintre brita-
nici s-au pronunţat pentru Brexit, 
în timp ce 48,1% au votat pen-
tru rămânerea în interiorul blo-
cului comunitar.

Brexit: Londra cere mai multă 
implicare de la UE
Ministrul britanic David Davis estima că un acord cu UE privind o perioadă 
de tranziţie după Brexit ar putea fi convenit „până la sfârşitul lunii martie”.

David Davis, ministrul britanic pentru Brexit
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Sâmbătă, 24 februarie, 
Dragobetele sărută fetele 
şi invită clujenii, 
începând cu ora 21:00, 
la Emin, un performance 
muzical emoţionant 
dedicat iubirii!

Cele mai frumoase şi ro-
mantice dintre scrisorile în-
condeiate vreodată de un în-
drăgostit, vor prinde glas 
printre rândurile lui Mihai 
Eminescu către preaiubita sa 
Veronica Micle, acompania-
te de lied-uri pe versurile po-
etului, dar şi fragmente din 

romanul „Vieţile paralele” 
de Florina Ilis, dedicat Lu-
ceafărului poeziei româneşti.

Evenimentul găzduit de 
Foyerul rangului III al Ope-
rei Naţionale Române din 
Cluj-Napoca îi are ca prota-
gonişti pe soliştii Transylva-
nian Opera Academy: Dia-
na Gheorghe, Viktória Cor-
moş, Andrei Manea, Andrei 
Nicoară, acompaniaţi la pi-
an de Bianca Murariu, care 
ne vor bucura cu un colaj 
de emoţii şi cugetări de dra-
goste şi filosofice.

„Conceptul original le apar-
ţine regizoarei Andreea Iacob 
şi mezzosopranei Iulia Merca, 
care îşi doresc să insufl e un 
farmec autentic Dragobetelui 
şi iubirii, pe care suntem în-
demnaţi să o sărbătorim veş-
nic şi viu, îndrăgostiţi, jucă-
uşi, fi losofi ci şi curajoşi, ase-
meni lui EMIN-escu. Vă invi-
tăm, aşadar, alături de persoa-
na dragă, la o serată de sufl et, 
cu refl exii vechi şi noi despre 
iubire. Accesul la eveniment 
este liber”, transmit reprezen-
tanţii Operei Române din Cluj.

Emin, un performance 
muzical cu şi despre iubire

Lungmetrajul „Lemonade”, 
produs de Cristian Mungiu, 
a fost prezentat luni noap-
tea în cadrul secţiunii 
Panorama a Festivalului 
Internaţional de Film de la 
Berlin, informează un 
comunicat al distribuitori-
lor fi lmului.

Filmul, „care are la bază 
întâmplări reale, prezintă 
contrastul dintre două feluri 
diferite de a vedea lumea şi 
imposibilitatea de a le recon-
cilia”, arată sursa citată.

„Lemonade” spune poves-
tea Marei, în vârstă de 30 de 
ani, care se stabileşte în State-
le Unite împreună cu Dragoş, 
fi ul ei de 9 ani, după ce s-a că-
sătorit cu americanul Daniel. 
Filmul narează mai multe în-
tâlniri pe care eroina le are pe 
parcursul a câteva zile şi în ur-
ma cărora descoperă că „visul 
american” rămâne un ideal greu 
de atins pentru cei care nu-şi 
permit să plătească preţul.

“Lemonade” este un fi lm ca-
re aparţine atât cinematografi ei 
româneşti, cât şi celei america-
ne, aşa cum mă văd şi pe mine 
ca aparţinând celor două cul-
turi. Văd ‚Lemonade’ ca pe un 
fi lm poziţionat între cinemato-
grafi a europeană de autor şi u-
nele fi lme independente ameri-
cane mai curajoase. Reuşeşte 
asta prin natura temei propuse, 
a producţiei (care s-a desfăşu-

rat pe două continente) şi a es-
teticii”, spune Ioana Uricaru, ci-
tată în comunicat.

Rolul Marei este jucat de 
Mălina Manovici („Bacalau-
reat”, regizor Cristian Mun-
giu). Distribuţia este comple-
tată de actorii canadieni şi 
români Steve Bacic („The 6th 
Day”, „X-Men 2”, „Andro-
meda”), Dylan Scott Smith 
(„The Mummy”, „Star Wars: 
Battlefront II”, „300”), Milan 
Hurduc şi Ruxandra Maniu 
– câştigătoarea Marelui Pre-
miu al Galei Tânărului Actor 
HOP „Ştefan Iordache”.

Ioana Uricaru a coregizat 
lungmetrajul colectiv „Amin-
tiri din Epoca de Aur” (pro-

dus de Mobra Films, 2009) şi 
scurtmetrajul „Stopover” (pro-
dus de Mobra Films în 2010). 
A mai regizat „National Tre-
asure” (documentar, 2007, 
coregizor Wang Ying), „The 
Sun and The Moon” (scurt-
metraj, 2007) şi „The Wit-
ness” (scurtmetraj, 2012).

La actuala ediţie a Festiva-
lului Internaţional de Film de 
la Berlin, Voodoo Films este 
prezentă cu două fi lme: „Le-
monade”, de Ioana Uricaru, ca-
re va avea premiera în cadrul 
secţiunii Panorama, şi „Fotbal 
Infi nit”, de Corneliu Porumbo-
iu, care a avut premiera mon-
dială vineri, 16 februarie, în ca-
drul secţiunii Forum.

„Lemonade”, în premieră 
la Berlinale 2018

Tablouri, manuscrise, cărţi 
rare din biblioteca actoru-
lui Radu Beligan, trofee 
şi medalii primite de acesta 
de-a lungul vieţii se numă-
ră printre obiectele care 
vor fi  scoase la licitaţie, 
pe 6 martie ora 19.30.

„Viață de Artist” propune 
o incursiune în viaţa de zi cu zi 
a unor artişti români de seamă, 
prin intermediul unei selecţii de 
fotografi i, obiecte personale şi 
manuscrise care le-au aparţinut.

De asemenea, pasionaţii pot 
păşi pe urmele unui monstru 
sacru al teatrului românesc, ma-
rele actor R. Beligan.

Astfel, în licitaţie au fost in-
cluse fotografi i reprezentându-l 
pe Radu Beligan jucând în pie-
sele care l-au consacrat, afi şe 
ale spectacolelor jucate cu casa 
închisă, precum şi alte obiecte 
din recuzita personală.

Printre obiectele care i-au a-
parţinut lui Radu Beligan scoa-
se la licitaţie se numără o co-
modă tip Boulle, în stil Napole-
on III, sec. XIX, cu preţ de por-
nire între 1.500 şi 2.000 €, şi o 
măsuţă pentru cafea, de inspi-
raţie Neo-Renaştere germană, 
sfârşitul sec. XIX, evaluată la 
300 – 400 €, dar şi fotografi i cu 
acesta în diverse ipostaze care 

pot fi  licitate de la 10 €. Printre 
obiectele cu cele mai mari pre-
ţuri de pornire din această lici-
taţie se numără o scrisoare de 
dragoste („gura ta arzătoare aş 
voi să o sărut, să beau totă iu-
birea ce porţi în sufl etul tău can-
did”) trimisă de Ştefan Luchian 
iubitei sale Cecilia Vasilescu, fa-
ta primarului din Alexandria, pe 
timpul când artistul picta bise-
rica Sf. Alexandru, Alexandria, 
2 septembrie 1898 – 500 de eu-
ro şi o altă scrisoare melancoli-
că trimisă de Ştefan Luchian că-
tre aceeaşi Cecilia Vasilescu, ce 
conţine şi o poezie de scrisă de 
Luchian, 27 august 1898, Ale-
xandria – 500 de euro.

O fotografi e ilustrând-o pe 
Raluca Eminovici, mama poe-
tului Mihail Eminescu (după 
portretul realizat de pictorul ger-
man Anton Zigri) are un preţ 
de pornire de 150 de euro, o 
medalie Honoris Causa, din ar-
gint, acordată lui Nicolae Ver-
mont de Şcoala de Arte Frumoa-
se, 1884-1885, în cutie origina-
lă, poate fi  licitată de la 350 de 
euro, iar un paşaport regalist ro-
mânesc din perioada Regelui 
Carol al II-lea, aparţinând lui 
Theodor Pallady, utilizat pentru 
deplasările în Europa, 1937 – 
300 de euro.

Obiectele lui Radu 
Beligan, la licitaţie

Teatrul Naţional îi aşteaptă 
pe clujeni la premiera 
„Poveşti de dragoste la 
prima vedere” după volu-
mul de proză de Gabriel 
Liiceanu, Adriana Bittel, 
Ioana Pârvulescu, Radu 
Paraschivescu şi Ana 
Blandiana.

Dragostea, sentimentul cel 
mai frumos de pe pământ este 
acum dezbătut în cadrul restrâns 
al „Euphorion“-ului.

„Veţi avea ocazia să vă re-
găsiţi, poate, în aceste istorii, 
să vă re-memoraţi propriile în-
drăgosteli la prima vedere. Un 
prilej de readucere în actuali-
tate a unor vremuri peste care, 
poate, s-a aşternut colbul uită-
rii. Suntem aici ca să explorăm 
împreună paradoxurile inimii 
inundate de acel val de căldu-
ră, acea emoţie cu gust de zme-
ură coaptă şi roiuri de fl uturi 
zburând haotic prin stomac. 
Poveşti de dragoste la prima 
vedere are la bază, aşa cum 
spune titlul, cinci poveşti de 
dragoste emoţionante, delica-
te, trăite ori imaginate de Ga-

briel Liiceanu, Adriana Bittel, 
Ioana Pârvulescu, Radu Paras-
chivescu şi Ana Blandiana. În-
tâmplările sunt, fi ecare în felul 
ei, istoriile unor vârste, de la 
paisprezece la şaptezeci de ani, 
cu un popas în povestea fan-
tastică a unui înger al morţii 
de care se îndrăgosteşte o tâ-
nără infi rmieră de la Oncolo-
gie”, spun reprezentanţii 

Teatrului Naţional, într-un 
comunicat de presă.

Regizorul Tudor Lucanu, din 
dorinţa de a aduce destăinuirea 
mai aproape de sufl etul specta-
torilor, a creat un spaţiu de o 
anume intimitate, fără nici un 
fel de adaosuri scenografi ce, 
doar cu câteva proiecţii care po-
tenţează ceea ce povestaşii măr-
turisesc într-un elan confesiv.

„Aceste exerciţii de sinceri-
tate ţin, de fapt, de menirea ac-
torului: să capteze, să farmece, 
dar, totodată, să te aducă într-o 
stare de re-memorare a unor tră-
iri uitate, poate refulate, dar, ia-
tă, acum readuse în faţa noas-
tră cu scopul (ne)mărturisit de 
a însenina, descreţi şi lumina 
chipuri şi sufl ete. Atmosfera 
spectacolului este impregnată 
de gustul plăcintei cu brânză al 
Tinei Szepi, de dezamăgirea ce-
lui care după o vară întreagă de 
toceală la economie politică, a-
re surpriza reîntâlnirii cu Siro-
nica, de hurducăturile unui au-
tobuz în care călătoreşte un în-
ger coborât din cer de care se 
îndrăgosteşte mortal o fată, de 
dragostea târzie de la şaptezeci 
de ani în „aerul de cenuşă al 
Parisului“, peste toate plutind 
mirosul pregnant al fl orilor de 
crin”, mai spun aceştia.

Regia şi scenografi a: Tu-
dor Lucanu. Proiecţii video: 
Cristian Pascariu. Distribu-
ţia: Mihai-Florian Niţu, 
Diana Buluga, Petre Băcioiu, 
Radu Lărgeanu, Ioan Isaiu.

Teatrul Naţional din Cluj:
O nouă premieră
Spectacol susținut în Studioul „Euphorion“, vineri, 23 februarie, ora 19:00.

Euphorion vă invită la„Poveşti de dragoste la prima vedere”
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Ultimul meci 
pe teren propriu 
pentru voleibaliste
Ultima etapă din Faza I a Divizia 
A1 va avea loc în perioada 
24-26 februarie, iar ”U” NTT 
Data Cluj o va întâlni pe CSM 
Târgoviște în Sala Sporturilor 
„Horia Demian”, deși iniţial me-
ciul trebuia să se dispute 
la Târgoviște. Partida care con-
tează pentru etapa a XVIII-a, ul-
tima a Fazei I, va avea loc sâm-
bătă, 24 februarie, începând cu 
ora 18:00. Echipa din Târgoviște 
se afl ă pe poziţia a cincea a cla-
samentului cu 33 de puncte, iar 
clujencele ocupă locul nouă cu 
11 puncte. Jocul va fi  arbitrat 
de cuplul Mirela-Beatrice și Alin 
Mateizer din Ploiești, iar obser-
vatorul delegat de către 
Federaţia Română de Volei 
este Vasile Dușa.

U-Cluj joacă joi 
în sferturile Cupei 
României de baschet
Final 8 Cupa României la bas-
chet feminin va avea loc în a-
ceastă săptămână, 22-25 fe-
bruarie, la Arena Sepsi din 
Sfântu Gheorghe. Echipele cali-
fi cate sunt SCM Timișoara, 
CSTB Olimpia Brașov, 
Universitatea Cluj-Napoca, ACS 
Sepsi SIC Sf. Gheorghe, FCC 
ICIM CSB Arad, ACSB 
Teleorman Alexandria, CSM 
Satu Mare și CS Universitatea 
Alba Iulia. „Studentele” o vor 
întâlni pe Sepsi în sferturile 
de fi nală ale Cupei României 
joi, 22 februarie, începând 
cu ora 20:00, meciul fi ind 
transmis de Digi Sport. 
Programul complet al Final 8 
Cupa României este următorul:
22.02.2018 (sferturi de fi nală) 
SCM Timișoara – CSTB Olimpia 
Brașov (joc 4, ora 17:15), 
Universitatea Cluj-Napoca – 
ACS Sepsi Sic Sf. Gheorghe (joc 
1, ora 20:00)
23.02.2018 (sferturi de fi nală) 
FCC ICIM CSB Arad – ACSB 
Teleorman Alexandria (joc 2, 
ora 17:15), CSM Satu Mare – 
CS Universitatea Alba Iulia (joc 
3, ora 20:00)
24.02.2018 (semifi nale) 
Învingător joc 1 – Învingător joc 
4 (ora 17:15), Învingător joc 2 
– Învingător joc 3 (ora 20:00)
25.02.2018 (fi nala) Învingător 
semifi nala 1 – Învingător semi-
fi nala 2 (ora 17:30).

HC Zalău, calificată 
în sferturile Cupei 
României
HC Zalău s-a califi cat în sferturi-
le de fi nală ale Cupei României 
la handbal feminin, luni, după 
ce a învins-o pe CSM Slatina cu 
scorul de 23-19 (13-12), pe te-
ren propriu, într-un meci din 
optimi. Pentru echipa antrena-
tă de Gheorghe Tadici au înscris 
Nichitean 6 goluri, Nica 4, 
Ciolan 4, Stângă 3, D. 
Abed-Kader 2, Rob 1, Lazea 1, 
Panici 1, C. Constantinescu 1. 
Golurile formaţiei oaspete au 
fost înscrise de Cîrligeanu 6, 
Serafi ceanu 3, Fulgoi 3, M. 
Popescu 2, Drăghici 2, D. 
Constantinescu 2, Vesca 1. În 
sferturi s-au mai califi cat CSM 
București, HC Dunărea Brăila, 
CSM Roman, CSM Bistriţa, 
Corona Brașov și CSU Danubius 
Galaţi. Ultima echipă califi cată 
în sferturi va fi  decisă miercuri.

Pe scurt

Abonaţii clubului vor 
avea acces gratuit la 
meciul de baschet mas-
culin România – Italia 
(luni, 26 februarie, ora 
19.00, Sala Polivalentă) 
pe baza abonamentelor 
şi îşi vor putea ocupa 
locurile imprimate 
pe cardurile de acces.

Cei care doresc să îşi achi-
ziţioneze bilete, o pot face on-
line sau de la casa de bilete a 
Sălii Polivalente, preţurile bi-
letelor fi ind 15 şi 20 de lei.

Meciul România – Italia, 
din 26 februarie, de la ora 
19.00 face parte din campa-
nia de calificare la FIBA 
World Cup 2019, grupa D.

Kuti Nandor, Giordan Wat-
son şi Rolland Torok se vor pre-

zenta în 18 februarie la reuni-
rea lotului, ce va avea loc la 
Cluj-Napoca. Echipa naţională 
de baschet masculin a ţării noas-
tre sa va baza şi pe serviciile 
antrenorului Mihai Silvăşan, din 
postura de secund a principa-
lului Zare Markovski, dar şi ale 
kinetoterapeutului U-Banca Tran-
silvania, Adrian Resteman şi ale 
maseurului nostru, Csaba Mott 
(în premieră la lotul naţional).

România se va pregăti pe 
plan local până în 22 februa-
rie, atunci când este programa-
tă plecarea în Croaţia, unde se 
va disputa cel de-al treilea meci 
din cadrul Grupei D de califi -
care la World Cup 2019. Me-
ciul va avea loc la Zadar, pe 23 
februarie, cu începere de la ora 
19, ora României. Printre ad-

versarii tricolorilor se numără 
şi jucătorul U-Banca Transilva-
nia, Zeljko Sakic, convocat la 
naţionala Croaţiei. Se va reve-
ni la Cluj-Napoca în 24 februa-
rie, Sala Polivalentă urmând să 
găzduiască pe 26 meciul retur-
cu Italia, la ora 19.

România ocupă în prezent 
poziţia secundă în grupă, în 
urma liderului Italia (2 vic-
torii), dar în faţa Olandei (1-1) 
şi Croaţiei (0-2), tricolorii re-
uşind să învingă Olanda şi 
pierzând cu Italia. Primele 
trei clasate se vor califi ca în 
a doua fază a califi cărilor.

De asemenea, slovenul 
Miha Lapornik a fost convo-
cat pentru a juca la naţiona-
la ţării sale în această fereas-
tră de califi care la World Cup.

Abonaţii U-BT vor avea acces gratuit la România – Italia!

Vineri, 23 februarie:
19.00: Croația - România 
21.15: Italia - Olanda
Luni, 26 februarie:
19.00: Italia - România
21.00: Croația - Olanda

Programul meciurilor grupei D

Urko Vera n-a jucat fi ind-
că, în ziua meciului, Edi 
Iordănescu a afl at chiar 
de la atacant că are acti-
vă în continuare clauza 
prin care va încasa 
100.000 de euro primă de 
titlu, dar şi că CFR îi plă-
teşte şi azi casa din Cluj! 
CFR – Astra 2-0 a fost un 
meci dubios, scrie gsp.ro. 

În primul rând din cauza 
deciziei oaspeţilor de a nu-l 
include pe Urko Vera în lotul 
de 18. Chiar dacă el a făcut 
deplasarea la Cluj, iar pe ae-
roport, după ce Astra a ateri-
zat, a făcut o declaraţie publi-
că: „Abia aştept să joc şi să-mi 
fac datoria pentru echipa mea”, 
spaniolul a fost scos din lot.

În contractul lui Vera cu CFR 
încă este activă o clauză care 
prevede că fotbalistul va înca-
sa în jur de 100.000 de euro da-
că trupa lui Dan Petrescu va 
câştiga titlul. Practic, Vera ar fi  
fost pus sâmbătă seara să joa-
ce împotriva unui obiectiv ca-
re i-ar aduce o sumă imensă!

În dimineaţa meciului, Vera 
i-a solicitat lui Edward Iordă-
nescu o întrevedere între 4 ochi. 
Antrenorul pregătise toată săp-
tămâna primul "11" cu Vera ti-
tular, inclusiv toate fazele fi xe, 
unde Urko are un rol foarte im-
portant atât la cele ofensive, cât 
şi când Astra se apără.

„Sunt bolnavi unii, sunt a-
tât de bucureşteni încât nu mai 
văd altceva. Ziariştii care au se-
diul în Bucureşti, văd doar echi-
pele din Bucureşti, ceilalţi sun-
tem proşti, blatişti, câştigăm cu 

arbitrii şi aşa mai departe. Sunt 
mulţi aşa. Să suspectezi un 
meci cu Astra de blat este re-
voltător, incalifi cabil, total ne-
profesionist. Înseamnă că nu 
ştiu fotbal deloc, habar nu au. 
Se descalifi că prin aceste lu-
curi”, spune Mureşan. Acesta 
consideră că un astfel de sce-
nariu sfi dează logica. “Ei să ne 
dea victoria şi să îşi pericliteze 
play-off-ul nu are nicio logică”, 
a spus preşedintele CFR-ului 
la Look TV.

Iuliu Mureşan confi rmă că 
Urko va încasa un bonus ma-
re dacă CFR ia titlul, dar res-
pinge ferm varianta că oameni 
din anturajul CFR-ului l-ar fi  
sunat pe jucător să-i reamin-
tească de această clauză şi 
să-i ceară să nu joace.

„Am văzut toate aberaţiile 
din lume după meciul ăsta. 
M-am săturat de speculaţii jig-
nitoare, de tot felul de aberaţii. 

Că de ce n-a jucat Balaure, că 
de ce le-a zis Iordănescu în ves-
tiar să nu joace agresiv. Vă rog 
mult să scrieţi: suntem sătui de 
astfel de aberaţii. Deja ne-am 
săturat. Credeţi că la Astra sau 
la CFR echipa e făcută de alt-
cineva în afară de antrenor? Eu 
nu cred! Îl cunosc bine pe Edi 
Iordănescu şi sunt sigur că nu 
ar accepta imixtiunea celor din 
jurul echipei. Nu e ca la alte 
echipe. E problema lui Edi Ior-
dănescu cu cine joacă şi nu e 
treaba mea sau a clubului să 
comentăm de ce Urko Vera n-a 
jucat. În fotbal există tot felul 
de chestiuni pe care de multe 
ori nici noi nu le înţelegem. 
Ştim foarte bine că provincia 
deranjează şi suntem mereu 
criticaţi, dar ne place să ne gos-
podărim ardeleneşte, să cântă-
rim lucrurile cum trebuie şi să 
luăm cele mai bune decizii”, a 
spus Mureşan la gsp.ro.

CFR Cluj-Astra, blat? Iuliu Mureşan: 
„Unii sunt bolnavi. Este revoltător”
Oficialul din Gruia este revolat după acuzele de blat apărute în presă, în urma victoriei 
CFR-ului cu Astra, 2-0, şi a trecut la contraatac.

Iului Mureșan, președintele CFR Cluj, respinge acuzațiile de blat după meciul cu Astra

Horaţiu Moldovan, portarul titular împrumutat al celor 
de la Hermannstadt, care era împrumutat de la CFR Cluj pâ-
nă în vara acestui an, a fost rechemat înapoi în Gruia.
Sibienii s-au mișcat repede și au reușit să obţină împrumu-
tul până în vară al lui Toma Niga (20 de ani) de la FCSB, 
exact adversara din Cupa României.
Într-un comunicat trimis Gazetei Sporturilor, oficialii clu-
bului Hermannstadt consideră gestul celor de la CFR 
Cluj, de a-l rechema pe Horaţiu Moldovan sub comanda 
lui Dan Petrescu în ultima zi a perioadei de transferări, 
drept unul lipsit de fair-play.
"Am avut neplăcuta surpriză ca CFR-ul să solicite ca Horaţiu 
Moldovan să revină în Gruia, acum, chiar dacă portarul 
ne-a fost împrumutat până în vară. Considerăm că gestul 
clujenilor este unul lipsit de fair-play. Dacă ar fi  considerat 
că au nevoie de el, ar fi  putut să ni-l ceară înainte de peri-
oada de pregătiri, nu după ce l-am folosit în amicalele din 
această iarnă. Solicitarea celor de la CFR Cluj a venit chiar 
în ultima zi în care se mai puteau face transferuri, ceea ce 
ne-a pus în difi cultate, în încercarea de a acoperi locul lăsat 
liber de plecarea lui Horaţiu. Ne bazam pe serviciile acestu-
ia, un portar tânăr, de perspectivă, care a crescut mult de 
când a venit la FC Hermannstadt. Ne-am mișcat însă repe-
de, pentru că astăzi e ultima zi de transferuri, și l-am obţi-
nut, tot sub formă de împrumut, pe Toma Niga, de la 
FCSB", a declarat președintele clubului sibian, Teodor Birţ.

CFR Cluj în mijlocul unui nou scandal
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