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ACTUALITATE

Fumatul „electronic“ 
nu e tot fumat?
Ţigările clasice au fost interzise în restaurante 
sau cluburi, însă posesorii de dispozitive care 
încălzesc tutunul pot fuma oriunde.  Pagina 2

SOCIAL

Rezistă o clădire 
de 29 etaje la un 
cutremur puternic?
Politehniştii clujeni merg la cel mai impor-
tant concurs de clădiri rezistente la seisme 
din lume.  Pagina 4
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O cetate medievală din 
Cluj intră în reabilitare
O cetate medievală veche de mai bine de o mie 
de ani din judeţul Cluj intră în reabilitare. Lucră-
rile se ridică la două milioane de lei.  Pagina 4

EDUCAȚIE

Programul Centenar 
derulat de UBB, premiat
UBB a fost distinsă cu Premiul special Cen-
tenar ca o recunoaștere a valorii activităților 
desfășurate în ultimii ani.  Pagina 4

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

În urmă cu doar câteva zile, clujenii au aruncat în dulap hainele de iarnă, fiindcă primăvara şi-a făcut simţită 
prezenţa. Tenişii au luat locul bocancilor, iar fularele şi mănuşile au fost puse în sertare. Ieri dimineaţă, 
surpriză: oraşul a fost încă o dată acoperit de zăpadă, iar temperaturile au ajuns şi la -7 grade. Pagina 3

SĂNĂTATE

Încă un clujean a murit din cauza gripei
ECONOMIE

Apare o nouă companie de autostrăzi
Institutul Naţional de Sănă-

tate Publică (INSP) anunţă că 
alte trei persoane au murit din 
cauza gripei, numărul decese-
lor cauzate de virusul gripal 
ajungând la 107. Este vorba 
despre o femeie de 68 de ani 
din judeţul Bihor, o alta de 77 
din Arad şi un bărbat de 66 de 
ani din Cluj. Toate cele trei 
persoane aveau şi alte proble-
me medicale şi nu erau vacci-
nate. De la deputul sezonului 
2017-2018, au murit 107 de per-
soane din cauza virusului gri-
pal. Ministrul Sănătăţii, Sori-
na Pintea, a declarat, săptă-
mâna trecută, că specialiştii 
nu consideră, deocamdată, că 
ar fi  vorba despre o epidemie. 
„Din păcate, aşa cum am mai 
afi rmat, este trist când moare 

cineva şi am mai spus că nu 
Ministerul Sănătăţii declanşea-
ză epidemia, ci specialiştii. 
Specialiştii spun că nu este 
vorba despre o epidemie, ci o 
circulaţie mai intensă a viru-
sului gripal. Dar e trist când 
se moare”, a afi rmat ministrul 
Sănătăţii.

INSP precizează că activi-
tatea gripală a evoluat cu in-
tensitate medie în Bucureşti, 
judeţul Braşov şi judeţul Sibiu, 
cu menţinerea răspândirii în 
regiunea de centru şi cu foca-
re locale şi cazuri sporadice în 
unele judeţe.

Până la dată de 11 martie au 
fost vaccinate antigripal 
1.001.230 persoane din grupele 
la risc, cu vaccin distribuit de 
Ministerul Sănătăţii.

Avem puţin peste 700 de ki-
lometri de autostradă, nici cât 
Serbia, însă vom avea trei com-
panii care se vor ocupa de con-
struirea şi repararea drumurilor 
naţionale şi autostrăzilor.

Compania Naţională de Admi-
nistrare a Infrastructurii Rutiere 
din România (CNAIR) a decis 
luni, în Consiliul de Administra-
ţie, înfi inţarea unei Antreprize de 
construcţii însărcinate cu lucrări 
de drumuri şi autostrăzi, după 
modelul companiilor create de 
către Primăria Muncipiului Bu-
cureşti, scrie digi24.ro.

Motivul ofi cial pentru înfi in-
ţarea noii companii este neseri-
ozitatea actualilor constructori. 
„Este o măsura luată în urma 
experienţei noastre cu construc-

torii care îşi bat joc de proiec-
te. Atunci, ca să nu mai stăm 
la mâna lor, vom avea propriul 
nostru organism. Nu o să ne 
ocupăm noi să facem din pri-
ma autostrăzi şi poduri suspen-
date, dar, dacă va fi  nevoie la 
un moment dat, le vom face şi 
pe acestea”, explică Alin Şerbă-
nescu, purtătorul de cuvânt al 
CNAIR. Noua antrepriză înfi in-
ţată de CNAIR nu va avea cum 
să funcţioneze fără utilaje. Aces-
tea vor trebui cumpărate sau 
vor trebui închiriate de la fi r-
mele care le deţin. În plus înfi -
inţarea unor companii care să 
facă lucrări de drumuri nu va fi  
văzută cu ochi buni nici de fi r-
mele private şi nici de către Co-
misia Europeană.
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Mizeria de la Pata Rât va mai continua mult și bine. 
Deocamdată, ne costă bani și sănătate
Agenţia de Protecţie a Mediului Cluj nu a luat nicio decizie în privinţa acordului de mediu pentru pornirea staţiei 
de osmoză care va trata levigatul de la Pata Rât. Pagina 3

Cât mai durează iarna la Cluj?

Zăpadă și temperaturi sub zero grade la final de martie

Telefon Monitorul: 
0264/59.77.00
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Anunţ de interes public
Regia Autonomă de Termofi care Cluj - Napoca anunță 

întreruperea furnizării apei calde menajere în cursul zilei de 
21.03.2018 în intervalul orar 07:00 – 19:00 la blocurile 
arondate punctelor termice 16, 17, 18 Mărăști ca urmare a 
unor lucrări la rețeaua de apă fi erbinte.

Vor fi  afectate blocurile de locuințe de pe străzile Ghe. 
Lazăr, Scorțarilor, Cernavodă, București, Gorunului, Barbousse, 
Buftea, 21 Decembrie 1989 și străzile adiacente acestora.

Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate.

R.A. Termofi care Cluj-Napoca
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Monitorul de Weekend se pot contracta doar prin Poşta Română, 

Donath Media sau la sediul redacţiei (str. Republicii 109, et. 1).
Monitorul de Weekend (ediţie de vineri – sâmbătă – duminică a 
cotidianului Monitorul de Cluj – monitorulcj.ro) se distribuie prin 
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Monitorul de Cluj SRL nu vinde abonamente prin servicii de tip 

call-center (vânzare prin telefon), nici prin vânzare din ușă în ușă.

Informaţii despre abonamente puteţi obţine la numărul de telefon 
0264/59.77.03 sau prin email, la adresa office@monitorulcj.ro.
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Ţigările clasice au fost 

interzise în restaurante sau 

cluburi, însă posesorii de 

dispozitive care încălzesc 

tutunul pot fuma oriunde.

În timp ce acciza plătită 

de jucătorii din industria tu-

tunului pentru o ţigară clasi-

că, ce necesită ardere, este 

de 0,43 lei pe ţigaretă, în ca-

zul unei ţigări care se încăl-

zeşte prin dispozitive precum 

iQOS sau glo acciza este de 

patru ori mai mică, respectiv 

0,11 lei pe unitate.

Acestea reprezintă princi-

palele mize din spatele 

push-ului pe care producăto-

rii de ţigări îl fac pentru dis-

pozitive de tipul iQOS sau glo, 

potrivit zf.ro.

„Din păcate, nu putem să 

nu observăm în ultimele luni 

revenirea ofensivei mediatice 

a comercianţilor de tutun prin 

reclame agresive pentru «fu-

matul fără fum» folosind sis-

teme de încălzire a ţigărilor 

care conţin tutun. Acestea sunt 

noile aparate ale morţii “, a 

scris ieri Raed Arafat, şeful 

Departamentului pentru Situ-

aţii de Urgenţă şi fondatorul 

SMURD, pe profi lul personal 

de Facebook.

Mizele ţigărilor 
fără aprindere

Lansat în 2015 în Japonia, 

iQOS a fost adus pe plan local 

la fi nalul aceluiaşi an, iar po-

trivit celor mai recente date dis-

ponibile, în luna octombrie 2017 

iQOS ajunsese la o cotă de pia-

ţă de 1,4% din totalul consu-

mului de tutun din România.

Obiectivul este de a-i tre-

ce pe toţi cei 150 de milioane 

de consumatori de ţigări cla-

sice pe dispozitivul iQOS de 

încălzire a tutunului. Deja 5 

milioane de consumatori au 

ales această variantă.

Producătorii de ţigarete 

sunt printre cei mai mari con-

tribuabili la bugetul de stat. 

În 2016, valoarea accizelor co-

lectate a depăşit pragul de 2 

miliarde de euro, dublu faţă 

de nivelul din 2008, după cum 

arată datele Comisiei Europe-

ne, această sumă fi ind strân-

să aproape în exclusivitate 

prin vânzarea de ţigarete tra-

diţionale. Producătorii de tu-

tun au reuşit însă în România 

să obţină un alt nivel de ac-

cizare, mult mai avantajos 

pentru dispozitivele de tipul 

iQOS sau glo.

Accize de 4 ori mai mici

Într-un răspuns primit de 

la Ministerul Finanţelor, insti-

tuţia precizează că în cazul 

ţigărilor clasice acciza este de 

439.94 lei/1.000 de ţigarete.

„În ceea ce priveşte produ-

sele din tutun încălzit, nou 

introduse pe piaţă, acestea nu 

intră sub incidenţa Directivei 

2011/64/UE şi prin urmare nu 

sunt supuse accizelor armo-

nizate. Cu toate acestea, în-

cepând cu data de 1 ianuarie 

2016, pentru aceste produse 

România a introdus la nivel 

naţional accize nearmoniza-

te“, mai spun reprezentanţii 

Ministerului Finanţelor.

Astfel, pentru aceste pro-

duse care încălzesc tutunul, 

producătorii de ţigări plătesc 

384 lei/kilogram.

Potrivit însă informaţiilor 

de pe un pachet de Heets, ţi-

gările care sunt folosite în dis-

pozitivul iQOS, în aceste pa-

chete, care au tot 20 de ţigări, 

sunt 6,1 grame de tutun. Ast-

fel, în timp ce acciza pentru 

o ţigară clasică este de circa 

0,44 lei, acciza pentru un He-

ets este de numai 0,11 lei, de 

patru ori mai mică, potrivit 

calculelor ZF.

Cum au fost introduse 
noile ţigări în România?

La începutul acestui an, 

FDA (Food & Drug Adminis-

tration – autoritatea din SUA 

responsabilă de sănătatea pu-

blică prin controlul şi supervi-

zarea produselor de tutun, su-

plimentelor alimentare sau me-

dicamentelor OTC, care se eli-

berează fără reţetă) a interzis 

unui producător să precizeze 

pe pachete că încălzirea tutu-

nului este mai puţin dăună-

toare sănătăţii decât arderea 

acestuia.

În România, în schimb, 

astfel de produse s-au intro-

dus pe piaţă doar printr-o 

simplă notifi care.

„Aceste produse (cum sunt 

cele care încălzesc tutunul – 

n. red.) trebuie notifi cate pe 

site-ul pus la dispoziţie de Co-

misia Europeană cu cel puţin 

6 luni înainte de introducerea 

pe piaţa din România. În acest 

mod, autorităţile române sunt 

informate cu privire la conţi-

nutul produselor respective“, 

spune Magdalena Ciobanu, 

medic primar pneumologie, 

expert al Ministerului Sănătă-

ţii pentru controlul tutunului.

„Producătorii certifi că şi ga-

rantează pentru declaraţiile re-

feritoare la compoziţia produ-

sului, iar autorităţile au dreptul 

de a verifi ca veridicitatea decla-

raţiilor, iar în cazul în care con-

stată că acestea sunt false, se 

aplică sancţiuni drastice, inclu-

siv retragerea de pe piaţă“, mai 

spune Magdalena Ciobanu.

Ministerul Sănătăţii 
urmăreşte studiile altora

Experta Ministerului Să-

nătăţii mai precizează că ve-

rifi carea compoziţiei declara-

te de producători în cazul no-

ilor produse de tutun este di-

fi cilă la momentul actual. „Mi-

nisterul Sănătăţii urmăreşte stu-

diile publicate de specialiştii din 

alte ţări precum şi recomandă-

rile Organizaţiei Mondiale a Să-

nătăţii referitoare la aceste pro-

duse pentru ca să poată adop-

ta măsuri suplimentare de re-

glementare atunci când datele 

ştiinţifi ce vor fi  sufi ciente pen-

tru aceasta“, mai spune Mag-

dalena Ciobanu.

Cei mai mari cinci jucă-

tori din industria tutunului 

au avut în 2016 o cifră de 

afaceri cumulată de 15,3 mld. 

lei, în creştere cu 10% faţă 

de 2015, în pofi da faptului 

că s-a interzis fumatul în spa-

ţiile publice din România.

Fumatul „electronic“ 
nu e tot fumat?
Accizele sunt de patru ori mai mici faţă de ţigările clasice şi produsele 
pot fi consumate oriunde, inclusiv în spaţii publice închise.

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
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Cu toate că ne apropiem 

cu paşi repezi spre sfâr-

şitul lunii martie, iarna 

s-a decis să ne mai ia o 

dată prin surprindere 

cu zăpadă şi temperaturi 

sub zero grade.

În urmă cu doar câteva zi-

le, clujenii au aruncat în dulap 

hainele de iarnă, fi indcă primă-

vara părea să înceapă în forţă, 

cu temperaturi chiar şi de 20 

de grade. Tenişii au luat locul 

bocancilor, fularele şi mănuşi-

le au fost uitate prin ceva ser-

tare şi părea că în sfârşit a tre-

cut iarna. Însă, ieri dimineaţă, 

clujenii care s-au trezit pentru 

a merge la muncă sau la şcoa-

lă au fost surprinşi să vadă că 

oraşul a fost încă o dată aco-

perit de zăpadă, iar temperatu-

rile sunt iar negative, ajungând 

chiar şi la -7 grade.

Temperaturi neobişnuite 
şi nu prea pentru martie

Cu toate că poate să pară 

că aceste temperaturi sunt ne-

obişnuite pentru sfârşitul lu-

nii martie, meteorologii spun 

că au fost cazuri în Cluj în ca-

re a nins abundent chiar şi la 

sfârşitul lunii aprilie.

„Nu este normală, dar 

nici anormală. Au mai fost 

perioade cu astfel de răciri. 

Şi dacă ţinem minte, şi anul 

trecut în aprilie, la sfârşitul 

lunii, am avut 10 centime-

tri strat de zăpadă. Era 22 

aprilie parcă. Astfel de epi-

soade cu răciri în anotim-

pul primăverii sunt destul 

de frecvente”, a explicat Nar-

cis Maier, şeful serviciului 

prognoză din cadrul Centru-

lui Meteorologic Regional 

Transilvania Nord.

De asemenea, meteorolo-

gii  spun că iarna va mai po-

posi pentru câteva zile la noi, 

după care treptat, vremea se 

va încălzi iar primăvara îşi va 

intra pe deplin în drepturi.

„În această seară (n.red. 

marți seară) la Cluj ar tre-

bui să se oprească ninsoa-

rea şi să reînceapă mâine 

după-masă (n. red. mier-

curi). Va fi o nouă etapă ca-

re va dura până seara. Du-

pă aceea, din nou, în noap-

tea de joi spre vineri va mai 

ninge. Apoi se va încălzi 

treptat începând de dumini-

că”, a spus meteorologul.

Cum să evităm 
să ne îmbolnăvim?

Fiindcă mulţi clujeni s-au 

pregătit deja de primăvara, 

răceala poate să apară în o-

rice moment. Din acest mo-

tiv, specialiştii au câteva sfa-

turi pentru cazul în care re-

gimul termic este unul scă-

zut, ca să evităm probleme-

le majore de sănătate care 

pot apărea, în special la co-

pii sau vârstnici.

Astfel, specialiştii ne re-

comandă să evităm să ne de-

plasăm pe afară la primele 

ore ale dimineţii sau seara 

târziu, când temperaturile 

sunt extrem de scăzute. Îm-

brăcămintea trebuie să fi e 

groasă şi să ne asigurăm că 

atât faţa cât şi mâinile ne 

sunt protejate pentru a evi-

ta pierderile de căldură. În-

călţămintea trebuie să fi e le-

jeră ca să nu împiedice cir-

culaţia la nivelul membrelor.

De asemenea, trebuie să 

consumăm multe lichide cal-

de şi să evităm să ne expunem 

pentru prea mult timp la frig.

În cazul în care ne afl ăm 

într-un spaţiu închis, trebuie 

să avem grijă ca temperatu-

ra să fi e minim de 21 de gra-

de, fi indcă expunerea înde-

lungată la temperature scă-

zute, în condiţii de repaus şi 

îmnbrăcăminte inadecvată 

poate provoca hipotermie.

Trebuie să evităm de ase-

menea consumul de alcool şi 

excesul de sedative.

Cât mai durează iarna la Cluj? 
Ce spun meteorologii?
Ninsoarea se va mai așterne peste oraș până în noaptea de joi spre vineri.

Clujul, din nou acoperit de zăpadă

Activistul clujean Szakats 

Istvan face un rezumat al 

tuturor neputinţelor şi min-

ciunilor spuse şi, mai ales, 

nespuse cu privire la rezol-

varea dezastrului ecologic 

de la Pata Rât.

Agenţia de Protecţie a Me-

diului Cluj nu a luat nicio 

decizie în privinţa acordului 

de mediu pentru pornirea 

staţiei de osmoză.

„La începutul lunii martie 

CJ Cluj a scos la consultare 

publică documentaţia pentru 

staţia de levigat de la Pata Rât, 

înaintată Gărzii de Mediu, 

pentru a obţine acordul de 

mediu necesar ca să se poa-

tă porni odată staţia celor de 

la Klarwin/Process Enginee-

ring. Pe lângă faptul că aşa 

cum bine ştiţi, nici vorbă ca 

obţinerea avizului să marche-

ze pornirea staţiei (că doar 

abia după aia s-ar începe să-

patul, montatul, testatul, ve-

rifi catul, aprobatul etc. cu ca-

re ne apucă vara lejer) cred 

că deja şi cu eliberarea avizu-

lui e bai. Că e bai cu docu-

mentaţia”, spune activistul 

clujean Szakats Istvan.

Szakats Istvan arată că sta-

ţia ar pompa zilnic 35mc le-

vigat concetrat pe coama dea-

lului de gunoi, iar în cele 10 

luni de funcţionare ar însem-

na 10.500mc.

„În condiţiile în care tot re-

stul lucrărilor care ar trebui să 

oprească scurgerile de levigat 

concentrat nu au început nici 

măcar la nivel de pre-studiu de 

pre-fezabilitate, este realist să 

credem că levigatul se va tot 

produce, va curge şi va conti-

nua să otrăvească solul şi pân-

za freatică în următorii cel pu-

ţin 3 ani. Deducem că staţia de 

osmoză inversă – dacă se va 

porni vreodată – va trebui să 

lucreze dincolo de cele 10 luni 

contractate – că doar nu l-am 

pornit să avem ce opri peste 10 

luni, lăsând levigatul pentru ca-

re staţia a fost instalată să cur-

gă mai departe în vale. Nu? Să 

presupunem doar 3 ani de func-

ţionare a staţiei – asta, desigur, 

dacă CJ Cluj se va ridica la ni-

velul de a-şi respecta propriile 

promisiuni. Doar toamna tre-

cută Tişe vorbea de prezenţa 

lacului de Levigat în vieţile 

noastre încă 2-3 ani. Doar tot 

toamna trecută Tişe mai vor-

bea şi de realizarea zidului de 

sprijul de la baza dealului în 

iarna 2017-2018. Să trecem de 

faptul că zidul nu există nici 

măcar desenat pe şerveţele, şi 

să revenim. În doar 3 ani sta-

ţia ar produce peste 37.000mc 

de mâl toxic. Acesta ar fi  pom-

pat înapoi în dealul de gunoi”, 

mai spune activistul.

În iulie 2017, dealul de gu-

noi a alunecat, iar cConform 

studiului SC Expert SRL una 

din motivele alunecării a fost 

82.000 tone de mâl depus în 

perioada 2006-2010 în deal. 

82.000 tone înseamnă aproxi-

mativ 50.000 mc.

„CJ Cluj nu a întreprins ni-

mic pentru a înlătura celelalte 

cauze ale alunecării (deviere 

de cursuri de ape, etc. – toate, 

desigur, promise); CJ Cluj nu 

a făcut nimic pentru proteja-

rea Centurii de Diamant de 

Dealul de Gunoi (vezi zidul, 

desigur, promis); CJ cere ca să 

mai poată depune anual este 

12.775mc de mâl peste cele 

50.000mc de mâl. 38.325mc în 

3 ani. CJ nu a înlăturat nicio 

cauză (a alunecării depozitu-

lui de deşeuri – n. red.). Dar 

mai vrea să pună peste. Bine 

peste. Şi scrie despre acest lu-

cru în Memoriu, cu o simpli-

tate nobilă, astfel: «Justifi carea 

Încadrării Proiectului – Nu e 

cazul». Nu tu un studiu des-

pre structura sau permeabili-

tatea solului. Nu tu o dată da-

că unde s-ar pune mâlul mai 

este sau nu alt mâl. Nu tu ni-

mic, doar un simplu «nu este 

cazul». Prin prezenta rog orga-

nele competente să ia act de 

aceste aspecte în evaluarea do-

cumentaţiei”, susţine Szakats.

Deocamdată, APM Cluj nu 

a putut preciza în cât timp ar 

putea fi  dat un acord de mediu 

pentru staţia de osmoză.

De cealaltă parte, Consiliul 

Judeţean Cluj susţine că nu sunt 

probleme legat de procedura de 

obţinere a acordului de mediu 

în cazul staţiei de osmoză.

În cursul zilei de sâmbătă 

22 iulie 2017, pe amplasamen-

tul depozitului Pata Rât s-au 

produs ample fenomene de alu-

necare a deşeurilor în partea 

sud-estică a acestuia pe o lun-

gime de aproximativ 300 metri 

de-a lungul corpului depozitu-

lui spre varianta ocolitoare est 

a municipiului Cluj-Napoca (Vâl-

cele-Apahida), acoperind pe o 

lungime de circa 120 metri sec-

ţiunea pârâului Zăpodie, pârâu 

adiacent depozitului.

Consiliul Judeţean a în-

cheiat în 2015 un contract 

pentru închiderea şi ecologi-

zarea depozitului de gunoi 

de la Pata Rât, Huedin, Gher-

la şi Turda cu asocierea SC 

Nord Conforest SA, SC Fina-

ra Consult SRL şi SC Interde-

velopment SRL, dar ordinul 

de începere a lucrărilor a fost 

dat abia în martie 2017. Va-

loarea contractului se ridică 

la suma de 29,8 milioane lei 

fără TVA.

Mizeria de la Pata Rât va mai continua mult și bine. 
Deocamdată, ne costă bani și sănătate

Meteorologii au emis o in-
formare meteo de vreme 
deosebit de rece, precipi-
taţii moderate și polei va-
labilă de marţi de la ora 
15 până joi la ora 10, pen-
tru întreaga ţară. În jude-
ţul Cluj s-a anunţat cod 
galben de vreme rea.

În intervalul menţionat, vre-
mea se va menţine deose-
bit de rece, cu valori termice 
mai scăzute, în general, cu 
10 grade faţă de mediile cli-
matologice specifi c perioa-
de. Temperaturile vor fi  ne-
gative noaptea și dimineaţa 
în toată ţara.

Pe parcursul zilei de mier-
curi (21 martie) aria preci-
pitaţiilor se va extinde 
treptat dinspre sud-vest și 
va cuprinde cea mai mare 
parte ţării, iar în jumăta-
tea de sud a teritoriul și la 
munte, izolat, cantităţile 
de apă vor depăși 10, 15 
litri pe metru pătrat.

În zona montană vor fi  nin-
sori, iar în unele locuri se va 
depunde strad nou de zăpa-
dă, local mai consistent.

Vremea deosebit de rece se 
va menţine până spre sfâr-
șitul săptămânii și vor mai fi  
precipitaţii predominant 
sub formă de ninsoare în 
majoritatea regiunilor, cu o 
probabilitate mai mare de 
apariţie pe parcursul zilelor 
de joi și vineri, în special în 
sud, în sud-est și la munte.

Cod galben de 
vreme rea în Cluj
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Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor 
posturi in conformitate cu prevederile HGR nr. 497/2010

Denumirea postului – 6 posturi de ingrijitor de curatenie post contractual vacant pe 
perioada nedeterminata

– 2 posturi de ingrijitor de curatenie post contractual vacant pe perioada determinata
– 2 posturi de infi rmiera post contractual vacant pe perioada nedeterminata
– 1 post muncitor necalifi cat bloc alimentar post contractual vacant pe perioada 

nedeterminata

Condiţii specifi ce de participare la concurs:
-nivelul studiilor: – Studii generale
Data, ora și locul de desfășurare a concursului:
17.04.2018, ora 10,00, proba scrisă
18.04.2018 ora 10,00 proba practică
Concursul se va desfasura la sediul unităţii Str. Iuliu Moldovan nr. 23;

Pentru a fi  declarati admişi candidaţii trebuie să obţină la fi ecare probă cel puţin nota 7
Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 

13.04.2018 la sediul instituţiei, str. Iuliu Moldovan nr.23
Date contact: Serviciul RUNOS, tel.: 0364130175 intre orele 9.00 – 10.00 și 13.00-15.00.

1. DOSARELE DE ÎNSCRIERE VOR CUPRINDE:
1. Cerere de participare la concurs;
2. Copie după actul de identitate;
3. Copie după diplomele de studii și alte acte care atestă efectuarea unor specializări și 

competenţe;
4. Curriculum Vitae;
5.  Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului scos la concurs 

( adeverinta de la medicul de familie + viza medicului psihiatru) ;
6. Cazier Judiciar ( original);
7.  Copie după Carnetul de muncă , adeverinta care atesta vechimea in munca de la data 

de 01.01.2011-prezent si raport Revisal
8.Card de salarii Banca Transilvania
9.Dosar plic

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA SE POT RIDICA DE LA SERVICIUL R.U.N.O.S..
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„Seismic Design 

Competition” este un con-

curs de inginerie seismi-

că, organizat anual în 

Statele Unite ale Americii, 

în cadrul conferinţei anu-

ale EERI (Earthquake 

Engineering Research 

Institute). Concursul se 

adresează studenţilor din 

ciclul de licenţă de pe 

întreg mapamondul, adu-

nând peste 40 de echipe 

de la cele mai prestigioa-

se universităţi tehnice.

Concursul presupune reali-

zarea unei machete din lemn 

de balsa care simulează com-

portarea structurală a unei clă-

diri multi-etajate. În cadrul aces-

tuia, modelul este supus la tes-

te seismice şi este evaluat din 

punct de vedere arhitectural, 

structural şi economic.

Prezentarea proiectului şi 

testarea machetei realizate de 

echipa de anul acesta va avea 

loc astăzi în cadrul salonului 

internaţional al cercetării şti-

inţifi ce, inovării şi inventicii 

Pro Invent care se desfăşoară 

la Sala Polivalentă.

Echipa de anul acesta es-

te formată din 10 studenţi de 

la Facultatea de Construcţii 

şi 5 de la Facultatea de Arhi-

tectură şi Urbanism din 

Cluj-Napoca. Aceştia sunt în-

drumaţi de 3 profesori coor-

donatori şi un student doc-

torand. Procesul de selecţie 

al echipei a fost unul riguros, 

ce s-a desfăşurat în decursul 

lunii iunie 2017. Lucrul pen-

tru acest proiect durează şap-

te luni şi presupune peste 500 

de ore de dedicare din par-

tea fi ecărui student.

Recent, studenţi au avut 

de pregătit o lucrare ştiinţifi -

că (Design Proposal), etapă 

eliminatorie a concursului, 

prin care sa îi convingă pe ju-

raţi că proiectul lor merită să 

se afl e printre cele fi naliste. 

Echipa a reuşit anul acesta să 

se claseze în primele 10 pozi-

ţii din cele 43 admise, alături 

de Universităţi de prestigiu 

precum University of Califor-

nia Los Angeles, University of 

California Berkeley, Stanford 

University, Cornell University.

Anul trecut, o echipă de 

studenţi ai Universităţii Tehni-

ce Cluj-Napoca au testat, cu 

succes, modul în care se poa-

te comporta macheta unei 

structuri cu 29 de etaje la un 

cutremur de aproximativ 9 gra-

de pe scara Richter. Macheta 

din lemn de balsa a avut 29 

de etaje, respectiv maxim un 

metru şi jumătate, ceea ce re-

prezintă înălţimea maximă ad-

misă în concurs. Echipa a ales 

să meargă pe soluţia aceasta 

pentru că ea reprezintă şi ma-

ximum de potenţial economic 

pe care îl poate oferi o aseme-

nea clădire, ceea ce reprezin-

tă un punct important de ve-

dere la evaluarea machetei.

În cadrul competiţiei, echi-

pa clujeană a reuşit, în anul 

2016, să obţină locul I pen-

tru al treilea an la rând, de-

ţinând recordul pentru cele 

mai bune rezultate şi cele 

mai multe premii consecuti-

ve obţinute în istoria desfă-

şurării acesteia.

Politehniștii merg la cel mai 
important concurs de clădiri 
rezistente la seisme din lume
Studenţii Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca participă, din nou, 
la Concursului de Design Seismic, care va avea loc în Los Angeles.

Echipa de anul acesta este formată din 10 studenţi de la Facultatea de Construcţii şi 5 stundenti 
de la Facultatea de Arhitectură şi Urbanism din Cluj-Napoca

Reprezentanţii Consiliului 

Judeţean Cluj au semnat 

autorizaţia de construire 

în vederea reabilitării şi 

punerii în valoare a cetă-

ţii medievale Bologa. 

Confruntată în ultima 

perioadă de timp cu un 

accentuat proces de 

degradare, fortifi caţia edi-

fi cată la sfârşitul secolu-

lui al XIII-lea continuă să 

trezească interesul turişti-

lor, reprezentând unul 

dintre cele mai atractive 

obiective din regiune.

„Reabilitarea şi intrarea cât 

mai rapidă în circuitul turistic 

organizat a acestei cetăţi medi-

evale afl ate la o distanţă relativ 

mică de municipiul Cluj-Napo-

ca vor reprezenta un câştig ma-

jor atât pentru Cluj, ca şi judeţ 

deschis turismului istoric şi re-

creaţional cât, mai ales, pentru 

turiştii pasionaţi de vestigiile is-

torice reprezentative ale epocii 

medievale şi nu numai”, spun 

reprezentanţii instituţiei.

Astfel, principalele categorii 

de lucrări de reabilitare, con-

servare şi punere în valoare a 

Cetăţii Bologa vizează îndepăr-

tarea integrală a vegetaţiei de 

pe ruinele zidurilor, din interi-

orul incintei şi din vecinătatea 

acesteia, consolidarea ruinelor 

şi completări ale zidăriei astfel 

încât să se asigure siguranţa şi 

blocarea accesului în cetate pes-

te ruinele zidurilor, amenaja-

rea unui acces controlat în şi 

înspre cetate prin construirea 

unei scări cu parapet metalic, 

a unei platforme metalice şi a 

unei porţi, refacerea planşeelor 

din interiorul donjonului, ame-

najarea unei căi de circulaţie în 

incintă, realizarea unei coper-

tine din sticlă pe structură me-

talică, montarea de bănci, co-

şuri de gunoi şi a unui panou 

informativ, protejarea corona-

mentului zidurilor, etc.

Lucrările efective de rea-

bilitare şi consolidare vor de-

buta în această primăvară şi 

vor fi  realizate de operatorul 

privat care a realizat lucrări 

similare şi la Cetatea Deva, 

durata maximă de execuţie 

fi ind de 36 de luni.

Construită în apropierea unui 

vechi castru roman, Cetatea Bo-

loga aminteşte şi acum de im-

portanţa ei strategică de odini-

oară şi de rolul pe care l-a avut 

în supravegherea drumului ce 

străbate Valea Crişului Repede. 

În acelaşi timp însă, întrucât 

cele peste şapte secole de exis-

tenţă şi vicisitudinile istoriei 

şi-au lăsat amprenta şi pe zi-

durile acestei fortifi caţii medi-

evale din Ţara Călatei, autori-

tăţile locale au accesat o fi nan-

ţare europeană nerambursabi-

lă pentru reabilitarea şi conser-

varea acesteia, valoarea totală 

a lucrărilor fi ind de peste 

2.000.000 de lei.

Cetatea Bologa 
va intra într-un amplu 
proces de reabilitare

Universitatea 

Babeş-Bolyai a fost distin-

să luni, 19 martie, în 

cadrul celei de-a XVIII-a 

ediţii a Galei Premiilor 

Radio România Cultural, 

desfăşurate la Teatrul 

Odeon din Bucureşti, cu 

Premiul special Centenar 

ca o recunoaştere a con-

sistenţei şi valorii activi-

tăţilor desfăşurate în ulti-

mii ani (zeci de conferin-

ţe naţionale şi internaţio-

nale, expoziţii, volume 

publicate, spectacole etc.).

Premiul „Centenar” a fost ofe-

rit Universităţii Babeş-Bolyai 

„pentru modalitatea exemplară 

în care îşi îndeplineşte misiunea 

didactică şi de cercetare într-un 

orizont multicultural şi multiling-

vistic”, continuând tradiţiile u-

nei şcoli ardelene de elită, se ara-

tă în motivaţia juriului.

Prezent la decernarea pre-

miilor, prof. univ. dr. Ioan Bo-

lovan, prorector UBB, a sub-

liniat că acest premiu încunu-

nează munca unui număr foar-

te mare de colegi din cadrul 

Universităţii care, începând 

din anul 2014, au dezvoltat, 

în cadrul Direcţiei Patrimoniu 

Cultural Universitar şi cu spri-

jinul Direcţiei Generale Admi-

nistrative şi al Direcţiei Co-

municare şi Relaţii Publice, 

un program amplu, unic în 

mediul universitar din Româ-

nia şi nu numai.

„Realizările obţinute în ca-

drul Programului Centenar (ca-

re la UBB se va încheia în anul 

2020) au fost posibile datorită 

unei fericite continuităţi asigu-

rate, începând din anul 2012, 

la nivelul conducerii UBB, prin 

persoana rectorului acad. prof. 

Ioan-Aurel Pop, un istoric pro-

fund şi o personalitate valida-

tă naţional şi internaţional, ca-

re a lansat o strategie viabilă şi 

sustenabilă managerial de săr-

bătorire a Centenarului şi a co-

ordonat multiplele echipe im-

plicate în derularea activităţi-

lor variate ce au compus acest 

program”, a precizat prorecto-

rul Ioan Bolovan.

Recunoaştere naţională pentru 
programul Centenar derulat de UBB
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Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor 
posturi in conformitate cu prevederile HGR nr. 497/2010

Denumirea postului – 4 posturi de – asistent medical generalist post contractual vacant 
pe perioadă determinată

Condiţii specifi ce de participare la concurs:
 – nivelul studiilor: – Studii postliceale
 – 6 luni vechime minim in specialitate
 – Cunostinte de operare pe calculator

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
29.03.2018 , ora 10,00, proba scrisă
30.03.2018, ora 10,00 proba practică
Concursul v avea loc la sediul unităţii Str. Iuliu Moldovan nr. 23;

Pentru a fi  declarati admişi candidaţii trebuie să obţină la fi ecare probă cel puţin nota 7
Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 

27.03.2018 la sediul instituţiei, str. Iuliu Moldovan nr.23
Date contact: Serviciul RUNOS, tel.: 0364130175 intre orele 9.00 – 10.00 și 13.00-15.00.

1. DOSARELE DE ÎNSCRIERE VOR CUPRINDE:
1. Cerere de participare la concurs;
2. Copie după actul de identitate;
3.  Copie după diplomele de studii și alte acte care atestă efectuarea unor specializări și 

competenţe;
4. Curriculum Vitae;
5.  Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului scos la concurs 

( adeverinta de la medicul de familie + viza medicului psihiatru) ;
6.Certifi cat de membru vizat pentru anul in curs si asigurare Malpraxis
7. Cazier Judiciar ( original);
8.  Copie după Carnetul de muncă , adeverinta care atesta vechimea in munca de la da-

ta de 01.01.2011-prezent si raport Revisal
 9.Card de salarii Banca Transilvania
 10.Dosar plic

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA SE POT RIDICA DE LA SERVICIUL R.U.N.O.S..
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Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor 
posturi in conformitate cu prevederile HGR nr. 497/2010

Denumirea postului – 2 posturi de – asistent medical generalist post contractual vacant 
pe perioadă nedeterminată

Condiţii specifi ce de participare la concurs:
– nivelul studiilor: – Studii postliceale
– 6 luni vechime minim in specialitate
– Cunostinte de operare pe calculator

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
11.04.2018 , ora 10,00, proba scrisă
11.04.2018 ora 13,00 proba practică
Concursul va avea loc la sediul unităţii ( Ambulatoriu Integrat) Str. Motilor nr. 19;

Pentru a fi  declarati admişi candidaţii trebuie să obţină la fi ecare probă cel puţin nota 7
Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 

05.04.2018 la sediul instituţiei, str. Iuliu Moldovan nr.23
Date contact: Serviciul RUNOS, tel.: 0364130175 intre orele 9.00 – 10.00 și 13.00-15.00.

1. DOSARELE DE ÎNSCRIERE VOR CUPRINDE:
1. Cerere de participare la concurs;
2. Copie după actul de identitate;
3.  Copie după diplomele de studii și alte acte care atestă efectuarea unor specializări și 

competenţe;
4. Curriculum Vitae;
5.  Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului scos la concurs 

( adeverinta de la medicul de familie + viza medicului psihiatru) ;
6.Certifi cat de membru vizat pentru anul in curs si asigurare Malpraxis
7. Cazier Judiciar ( original);
8.  Copie după Carnetul de muncă , adeverinta care atesta vechimea in munca de la data 

de 01.01.2011-prezent si raport Revisal
9.Card de salarii Banca Transilvania
10.Dosar plic

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA SE POT RIDICA DE LA SERVICIUL R.U.N.O.S..
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 Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor 
posturi in conformitate cu prevederile HGR nr. 497/2010

Denumirea postului – 1 post de – asistent medical balneofi zioterapie post contractual 
vacant pe perioadă nedeterminată

Condiţii specifi ce de participare la concurs:
– nivelul studiilor: – Studii postliceale
– 6 luni vechime minim in specialitate
– Cunostinte de operare pe calculator
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
11.04.2018 , ora 11,00, proba scrisă
11.04.2018 ora 14,00 proba practică
Concursul va avea loc la sediul unităţii ( Ambulatoriu Integrat) Str. Motilor nr. 19;

Pentru a fi  declarati admişi candidaţii trebuie să obţină la fi ecare probă cel puţin nota 7
Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 

05.04.2018 la sediul instituţiei, str. Iuliu Moldovan nr.23
Date contact: Serviciul RUNOS, tel.: 0364130175 intre orele 9.00 – 10.00 și 13.00-15.00.

1. DOSARELE DE ÎNSCRIERE VOR CUPRINDE:
1. Cerere de participare la concurs;
2. Copie după actul de identitate;
3.  Copie după diplomele de studii și alte acte care atestă efectuarea unor specializări și 

competenţe;
4. Curriculum Vitae;
5.  Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului scos la concurs 

( adeverinta de la medicul de familie + viza medicului psihiatru) ;
6.Certifi cat de membru vizat pentru anul in curs si asigurare Malpraxis
7. Cazier Judiciar ( original);
8.  Copie după Carnetul de muncă , adeverinta care atesta vechimea in munca de la data 

de 01.01.2011-prezent si raport Revisal
9.Card de salarii Banca Transilvania
10.Dosar plic

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA SE POT RIDICA DE LA SERVICIUL R.U.N.O.S.. 
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 Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor 
posturi in conformitate cu prevederile HGR nr. 497/2010

Denumirea postului – 2 posturi de – asistent medical generalist post contractual vacant 
pe perioadă nedeterminată

Condiţii specifi ce de participare la concurs:
 – nivelul studiilor: – Studii postliceale
 – 6 luni vechime minim in specialitate
 – Cunostinte de operare pe calculator

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
29.03.2018 , ora 10,00, proba scrisă
30.03.2018 ora 10,00 proba practică
Concursul va avea loc la sediul unităţii Str. Iuliu Moldovan nr. 23;

Pentru a fi  declarati admişi candidaţii trebuie să obţină la fi ecare probă cel puţin nota 7
Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 

27.03.2018 la sediul instituţiei, str. Iuliu Moldovan nr.23
Date contact: Serviciul RUNOS, tel.: 0364130175 intre orele 9.00 – 10.00 și 13.00-15.00.
1. DOSARELE DE ÎNSCRIERE VOR CUPRINDE:
1. Cerere de participare la concurs;
2. Copie după actul de identitate;
3.  Copie după diplomele de studii și alte acte care atestă efectuarea unor specializări și 

competenţe;
4. Curriculum Vitae;
5.  Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului scos la concurs 

( adeverinta de la medicul de familie + viza medicului psihiatru) ;
6.Certifi cat de membru vizat pentru anul in curs si asigurare Malpraxis
7. Cazier Judiciar ( original);
8.  Copie după Carnetul de muncă , adeverinta care atesta vechimea in munca de la data 

de 01.01.2011-prezent si raport Revisal
 9.Card de salarii Banca Transilvania
 10.Dosar plic

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA SE POT RIDICA DE LA SERVICIUL R.U.N.O.S..

 

                                   
Tel.: 0264-594.655, Fax: 0264-593.105 
E-mail: infectioasecj@yahoo.com                                 C                                                                                            
400348 Cluj-Napoca, str. Iuliu Moldovan 23 
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60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

PROMOVARE

One Way Cleaning

Servicii ecologice de curăţenie  
civilă şi industrială !
0264.483783
0756122565

www.one-way.ro
Str.Fabricii, Nr.118
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Monitorul de Cluj nu este responsabil în nicio circumstanţă pentru acurateţea sau conţinutul anunţurilor publicate, nu răspunde moral sau material 
pentru eventualele prejudicii pe care cineva le-ar suferi în urma publicării acestora. Răspunderea pentru autenticitate aparţine exclusiv autorilor anunţurilor.
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

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

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

GRA-

TUIT

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament de 50 mp, 2 
camere, decomandat, fi nisat cla-
sic, et intermediar/9, str. Al. Vla-
huţă cart. Grigorescu,preţ 67000 
euro. Pentru relaţii și inf. sunași 
la tel. 0744-653097. (3.7)

GARSONIERE

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

CASE/CABANE

¤ Vând două case + anexe în 
Tureni, în aceeași curte (se 
vinde și separat), supr. totală 
6500 mp, curte, livadă, teren 
arabil, utilităţi, apă, gaz, cu-
rent, întăbulat, preţ negocia-
bil. Inf. suplimentare la tel. 
0745-182440.

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

TERENURI

¤ Vând teren intravilan în supr. 
de 12200 mp în Mărișel, zona 
centrală, utilităţi în faţa terenu-
lui, front la drum principal 100 
m, carte funciară, cadastru, cu-
rent electric, apă potabilă preţ 8 
euro/mp. Inf. la tel. 
0744-653097. (3.7)

Vânzare TEREN 
INTRAVILAN în Șelimbăr, 

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

deschidere 27 m 
la str. M. Viteazul.

Utilităţile sunt 
la marginea terenului.

Urbanism pentru 
construcţii de locuinţe.

Preţ 50 euro/mp, 
negociabil.

Tel. 0756-313.015.

¤ Vând teren în intravilanul 
Clujului, supr. 500 mp, la dis-
tanţa de 1,5 km de Iulius Mall, 
cu utilităţi, apă, curent, cu C.F. 
în regulă. Inf. suplimentare la 
tel. 0752-397165 sau 
0745-501314.

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

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

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

situat într-o poiană.

Informaţii la tel. 
0753-222 759.

¤ Vând teren în supr. de 800 
mp, front 17,78 ml la sosea 
asfaltată, în centrul satului Mă-
cicașu, com. Chinteni, cu toate 
utilitatile. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0734-777772.

¤ Vând teren extravilan, cu uti-
lităţi, în apropiere (paralel) de 
Wonderland, suprafaţa 2900 
mp, preţ 20 euro/mp, negocia-
bil. Informaţii suplimentare la 
tel. 0745-182440.

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

ÎNCHRIERI

SPAŢII

¤ Persoană fizică închiriez ga-
raj, numai pentru autoturism, 
pe str. Dorobanţilor. Informaţii 
suplimentare la tel. 
0753-902739. (3.7)

¤ Închiriez curte/grădină cu ca-
să la ţară, lângă Cluj, cu posibi-
litatea de a ţine mai mulţi câni 
în curte. Ofer 1200 RON/lună. 
Aștept oferte la tel. 
0741-455348. (5.15)

APARTAMENTE

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

LOCURI DE MUNCĂ

¤ CAUT cioban serios la oi, cu 
experienţă. Cerem și oferim se-
riozitate. Pentru informaţiile su-
plimentare apelaţi la tel. 
0742431611 sau 0758-356073.

¤ Caut de lucru în domeniul 
gastronomiei, part-time (în zile-
le libere), experienţă în dome-
niu. Cer și ofer seriozitate. Rog 
sunaţi la tel. 0745-802150.

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, expe-
rienţă 18 ani (și pe comunitate), 
cat. B și C, cunoscător al lb. ger-
mane și engleze. Rog și ofer seri-
ozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314.

SOCIETATE COMERCIALĂ
angajează în condiţii 

avantajoase:

Inginer instalaţii apă canal
Electrician auto
Electromecanic

Maistru instalator
Sudor

Lăcătuş mecanic
Instalator apa canal

Fierar-Betonist
Muncitor necalifi cat

Oferim salariu atractiv, 
tichete de masă și 

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

sau se depun la sediul 
societăţii din Sibiu, str. 

Frezorilor, nr. 2
Relaţii la telefon: 

0269-238.201.(4.13)

SERVICII

¤ Depanare și reparaţii TV la do-
miciliul clientului, cu garanţie. Pen-
tru informaţii suplimentare sunaţi 
la 0264-547523, 0744-877328.

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

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

AUTO-MOTO

¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 die-
sel, an 2008, 7 locuri, culoare 
gri, 210.000 km, în stare bună 
de funcţionare. Preţ negociabil. 
Informaţii și relaţii suplimenta-
re la telefon 0740-694047.

¤ VÂND Dacia 1410, an 1997, 
pentru programul RABLA, acte 
în regulă, preţ negociabil. In-
formaţii și relaţii suplimentare 
la telefon 0740-694047.

¤ Vând DACIA 1307L, an 1995, 
pentru programul RABLA, acte 

în regulă. Informații și relații la 
telefon 0754-312994.

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

CÂRŢI/REVISTE

¤ Vând urgent suplimentele apă-
rute în colecţii complete de la 
”Jurrnalul Naţional”, după cum ur-
mează: 250 buc Ediţie de colecţie, 
240 buc Jurnalul Casei Tale, 302 
buc Bucătăria Mea, 258 buc Sănă-
tatea, 60 buc ZOOM și 50 buc di-
verse, credinţă, călătorii. Preţ ne-
gociabil. Informaţii suplimentare 
la tel. 0264-321720. (16.20)

TELEFOANE

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

UZ CASNIC

¤ Vând două sobe de teracotă, 
culoare maro, una cu plită și 
ler, complete, din cărămidă, 
demontate de un sobar. Infor-
maţii și relaţii suplimentare la 
tel. 0752-093646.

¤ Vând vană fi bră de sticlă, al-
bă, 150x70cm, model cu bate-
ria pe perete, stare perfectă de 
funcţionare, preţ: 450 RON. In-
formaţii la tel. 0751-014413.

COLECȚIONARI

¤ Cumpărăm sau achiziţionăm în 
regim de consignare (sorin.vasiles-
cu@ artmark.ro, 0752534013): 
pictură, sculptură, artă tradiţională 
românească, mic mobilier, obiecte 
de colecţie. (10.34*)

DIVERSE

¤ Vând borcane de tot felul, dife-
rite dimensiuni. Aștept telefoane 
la 0735-176040. (7.7)

¤ Vând costum de vânătoare, 
nou, cizme, cort de două persoa-
ne, cu sac de dormit și raniţă din 
piele. Tel. 0264-591965. (7.7)

¤ Vând blană de damă și palton 
bărbătesc de piele, nou. Sunaţi la 
telefon 0264-541633. (7.7)

¤ 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. (7.7)

¤ 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 ali-
ce. Inf. la tel. 0759-020427. (7.7)

AUTORIZAȚIE DE MEDIU
În conformitate cu OUG 195/2005, privind protecţia 

mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările și 
completările ulterioare, și Ord.1798/2007, S.C.BAROC 
INTERNȚIONAL IMPORT-EXPORT, anunţă începerea 
demersurilor în vederea obţinerii autorizaţiei de mediu pentru 
obiectivul „ATELIER DE TÂMPLĂRIE“, din localitatea Cluj-
Napoca, str. Lombului, ferma 21, hala 6, jud. Cluj.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
Agenției Regionale penru Proytecția Mediului Cluj-Napoca, 
Calea Dorobanţilor, nr. 99, biroul „Relații cu publicul”, după 
următorul program luni între orele 12.30-17.00, marți și joi 
între orele 12.30-16.30, miercuri și vineri între orele 8.30-13.00. 
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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

• operator date 

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!

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

0264.59.77.00

Abonează-te la
monitorul

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 ASTĂZI LA TV

TVR 1

12:00 Tribuna partidelor 
parlamentare
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbește corect!
15:00 Convieţuiri
16:00 Telejurnal
16:05 Convieţuiri
17:00 Telejurnal
17:25 Live sală
17:30 Handbal feminin: Rusia 
- România
19:00 Pulsul zilei
19:55 Starea zilei
20:00 Telejurnal
21:00 România 9
22:30 Starea naţiei
22:55 Starea zilei
22:59 Starea naţiei
23:30 Breaking News - Dark 
News

ANTENA 1

13:00 Observator
14:00 Totul pentru dragoste
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 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
23:00 Pe bune?!

PRIMA TV 

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

KANAL D

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

LOOK TV 

13:00 Știri
13:30 Baschet Euroliga: 
Panathinaikos – Steaua Roșie 
Belgrad
15:30 Știri
16:00 Teleshopping
16:30 Magazin UEFA 
Champions League
17:00 Volei masculin: Ploiești 
– Arcada Galați
18:30 Liga Magazin
19:30 Știri
19:45 Baschet Euroliga: 
Anadolu Efes - Kimki
21:45 Baschet Euroliga: 
Unicaja - Barcelona
23:45 Știri

ANUNŢ DE MEDIU

Agenţia pentru Protecţia Mediului anunţa publicul 
interesat că ÎNTOCMIRE PUD PENTRU 5 IMOBILE DE 
LOCUINŢE COLECTIVE D+P+2E+M, ÎMPREJMUIRE, 
RACORDURI ŞI BRANŞAMENTE LA UTILITĂŢI, în comuna 
Florești, strada Teilor, F.N., identifi cat prin C.F. 73871, 
jud. Cluj, titulari COTA VASILE, HANDRU AUREL, COTA 
GABRIELA-MARIANA, HANDRU ADRIANA-CRINA, nu 
necesită evaluare de mediu.

Planul urmează a fi  supus procedurii de adoptare fără 
aviz de mediu.

Observaţiile și comentariile publicului interesat privind 
decizia etapei de încadrare se transmit în scris la Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, 
bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax 0264-410716, 
e-mail offi ce@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-joi, între 
orele 9-14 și vineri între orele 9-12, în termen de 10 zile 
calendaristice de la data apariţiei anunţului.

LICITAȚIE PUBLICĂ

Asset Recovery IPURL în calitate de lichidator judiciar 
al Sălişte Con SRL (în faliment, en faillite, in bankruptcy), 
cu sediul in Municipiul Sibiu, Strada PROF. AUREL DECEI, 
Nr. 8, Scara A, Etaj 2, Ap. 13, Judet Sibiu, CUI 16733229, 
J32/1332/2004, prin Hotărârea nr 71/2018 pronunţată 
la data de 15.02.2018 în dosarul nr. 232/85/2018, afl at 
pe rolul Tribunalului Sibiu:

NOTIFICĂ
Deschiderea procedurii insolvenţei în formă simplifi cata 

împotriva debitorului Sălişte Con SRL cu datele de 
identifi care de mai sus.

1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de 
admitere a creanţelor: 30.03.2018

2. Temenul depunere a opoziţiilor la hotărârea de 
deschidere a procedurii este de 10 zile de la data primirii 
notifi cării de deschidere a procedurii.

3. Termenul pentru verifi carea creanţelor, întocmirea, 
publicare în BPI a tabelului preliminar 09.04.2018 .

4. Termenul limită depunere contestaţii la tabelul 
preliminar: 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor 
de Insolvenţă a tabelului preliminar

5. Termenul de defi nitivare a tabelului de creanţe 
04.05.2018. Eventualele contestaţii la tabelul preliminar 
vor fi  soluţionate la termenul din data de 09.05.2018

6. Prima Adunare a creditorilor Sălişte Con SRL va avea 
loc în Cluj-Napoca, str. Avram Iancu, nr 8, etaj I, ap 2B, 
jud Cluj, la data de 13.04.2018, ora 15.30.

LICITAȚIE PUBLICĂ

Comuna Poieni cu sediul în localitatea Poieni, nr. 
268, comuna Poieni, județul Cluj, tel. 0264-255010, fax. 
0264-255099, email: ppoieni@yahoo.com, cod poștal 
407470, CUI 5979229, organizează licitație publică cu 
strigare, în vederea atriburii contractelor de închiriere 
pentru spațiul de la fostul complex comercial Poieni, 
localizate în sat Poieni, nr.  , în suprafață de 80 mp, cu 
destinația fl orărie

Prețul de pornire la licitație este de 5 lei/mp/lună.
Licitația publică va avea loc la sediul Primăriei Poieni, 

localitatea Poieni, nr. 268, comuna Poieni, județul Cluj, 
vineri – 13 aprilie 2018, ora 11.00.

Data limită de depunere a documentelor este marți – 
10 aprilie 2018, ora 12.00.

Informații cu privire la programul de desfășurare al 
licitației pentru acest spațiu, la conținutul și disponibilitatea 
caietului de sarcini se pot obține la sediul Primăriei Poieni.

Persoană de contact: Țirle Natalia: 0744633888.

ANUNŢ DE MEDIU

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă 
publicul interesat că: PUZ construire imobile locuinţe 
cuplate P+E, împrejmuire, amenajãri exterioare, racorduri 
și branșamente la utilitãţi, Florești, str. Magnoliei, fn, jud. 
Cluj, titular: Handru Elisabeta Viorica  nu necesită evaluare 
de mediu, planul urmând a fi  supus procedurii de adoptare 
fără aviz de mediu. 

Observaţiile și comentariile publicului interesat privind 
decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, 
bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-410716, 
e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro în zilele de luni-vineri între 
orele 900-1400,  în termen de 10 zile calendaristice de la 
data apariţiei anunţului.

CONVOCATOR

Administratorul unic al
PROFI CONSTRUCT S.A.

cu sediul în Cluj-Napoca, str. Sobarilor, nr. 33, jud. Cluj, 
înregistrată la O.R.C. sub J12/3052/2003, C.U.I. RO 
15855570, în conformitate cu legea și cu Actul constitutiv 
al societăţii, convoacă Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor pentru 26.04.2018, la ora 10, la sediul societăţii, 
pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor la 
data de referinţă 16.04.2018, cu ordinea de zi:

1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a situaţiilor 
fi nanciare ale exerciţiului fi nanciar 2017, pe baza rapoartelor 
prezentate de Administratorul unic și de către comisia de 
cenzori.

2. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului 
unic pentru exerciţiul fi nanciar 2017.

3. Aprobarea propunerii de repartizare a profi tului 
rezultat din exerciţiul fi nanciar 2017.

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a 
planului de investiţii pentru anul 2018.

5. Aprobarea mandatării unei persoane să semneze în 
numele și pentru toţi acţionarii societăţii Hotărârea AGOA 
care urmează a fi  adoptată.

6. Aprobarea mandatării unei persoane să îndeplinească 
toate formalităţile privind înregistrarea la Ofi ciul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj a Hotărârii AGOA 
care urmează a fi  adoptată, privind publicarea Hotărârii 
AGOA în Monitorul Ofi cial al României, Partea a IV-a, precum 
și să obţină documentele aferente eliberate de ORC.

Începând cu data convocării, documentele referitoare 
la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta și 
procura de la sediul societăţii. Reprezentarea acţionarilor 
se poate face și prin alte persoane decât acţionarii, cu 
excepţia administratorului, pe bază de procuri speciale, 
care se vor depune la sediul societăţii până la data de 
23.04.2018.

În cazul în care la prima convocare nu vor fi  întrunite 
condiţiile de prezenţă, a doua convocare se face pentru 
data de 27.04.2018, în același loc, la aceeași oră și cu 
aceeași ordine de zi. 

Administrator unic,
dl. Chereji Adorian Nicolae

0729–15.86.00

www.batrom.ro
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Volei: ”U” va juca 
împotriva lui Dinamo
Echipa de volei masculin va evolua 
în următorul meci împotriva for-
maţiei CS Dinamo București. 
Meciul din etapa a IV-a intermedi-
ară a Fazei II din Divizia A1 este 
programat astăzi de la ora 16:00. 
Partida va fi  arbitrată de Alin 
Mateizer din Ploiești și Violeta 
Jianu din București, iar observator 
este Angeluș Cotoanţă. Echipa 
Universitatea Cluj, antrenată de 
Răzvan Parpală și Romeo Lotei, se 
afl ă pe locul 10 cu 23 de puncte. 
CS Dinamo București ocupă a opta 
poziţie în clasament cu 34 de 
puncte, la egalitate cu CS Știinţa 
Explorări Baia Mare. ”U” Cluj a le-
gat trei victorii consecutive.

Marius Copil 
va juca în primul 
tur la Miami
Tenismanul român Marius Copil 
îl va întâlni pe kazahul Mihail 
Kukușkin în prima rundă a turne-
ului ATP World Tour Masters 
1.000 de la Miami (Florida), do-
tat cu premii totale de 7.972.535 
dolari, care va debuta miercuri. 
Cei doi jucători sunt vecini în cla-
samentul ATP, Copil (27 ani) ocu-
pând poziţia a 84-a, iar Kukușkin 
(30 ani) fi ind pe 83. Kukușkin 
conduce cu 2-1 în meciurile direc-
te, singura victorie a românului 
consemnându-se în 2017, în se-
mifi nalele turneului challenger 
de la Bratislava, când kazahul a 
abandonat la scorul de 6-3, 3-0 
pentru Copil. 

Pe scurt

PUBLICITATE

Clubul Sportiv Compass 

Cluj organizează în pădu-

rea Galcer, în data de 24 

martie, concursul de ori-

entare în alergare Cupa 

Compass, ediţia a 16-a.

Centrul de concurs va fi 

instalat în curtea fostei 

şcoli generale nr. 6 (în pre-

zent proprietate TVR Cluj), 

cu intrare de pe aleea Clă-

bucet, unde, între orele 

10:00-11:30 se face valida-

rea concurenţilor înscrişi. 

Startul se va da la orele 

12:00, iar festivitatea de pre-

miere va începe la orele 

14:00. Harta de concurs „Bră-

det-Galcer” a fost cartogra-

fiată şi reambulată recent 

de Fey Sándor şi Fey Klára 

de la C. S. TranSilva Cluj.

Lungimea traseelor vari-

ază între 1,6 km (măsurată 

pe viză), cu 35 m diferenţă 

de nivel şi 6 puncte de con-

trol (pentru copii cu vârsta 

până la 10 ani) şi 6,6 km, 

cu 270 m diferenţă de nivel 

şi 18 puncte de control (pen-

tru bărbaţii de 21-35 ani).

Traseul copiilor cu vârsta 

până la 10 ani va fi marca-

tă şi copiii îl pot parcurge 

fie singuri, fie însoţiţi. 

Adulţii începători se pot 

înscrie la categoria Open, 

uşoară atât din punct de 

vedere fizic (2,6 km cu 60 

m diferenţă de nivel), cât 

şi tehnic.

Participarea la concurs se 

face pe propria răspundere! 

Responsabilitatea participă rii 

concurenţ ilor minori cade 

î n sarcina tutorelui legal, re-

spectiv a î nsoţ itorului. Asi-

gurarea ş i viza medicală  cad 

î n sarcina participanţ ilor.

Concurs de orientare în pădurea Galcer
Raluca SAS
sport@monitorulcj.ro

FCSB şi-a acuzat rivala, CFR 

Cluj, că refuză ideea de a 

aduce arbitri străini. 

Preşedintele clubului clujean 

Iuliu Mureşan a precizat că 

este de acord cu propunerea, 

dar cu o condiţie: ca arbitrii 

să provină din primele cinci 

campionate ale Europei. 

„Cei de la CFR mint de în-

gheaţă Someşul referitor la ar-

bitrii străini. Eu am redat în-

tocmai ce mi-a spus Valeriu Ar-

găseală, care e om serios", a 

scris Mihai Stoica, pe Facebook. 

„Eu nu ştiu cu ce se ocupă 

Mara la CFR. Băi, Mara, noi am 

făcut adresă, dar CFR a refuzat. 

Au zis că vor arbitri din prime-

le cinci campionate, dar nu vor”, 

a tunat Meme.

Răspunsul lui Mara a ve-

nit  în direct la Fotbal Club, 

pe Digi Sport 1. „Băi, Meme, 

eu sunt director sportiv la CFR 

şi iau decizii cu cei din con-

ducerea clubului. El e respon-

sabil în ultima vreme, doar 

responsabil cu scandalul. Nu 

face decât să pună presiune 

pe arbitri. El asta face, se ia 

de arbitri, jigneşte oameni ca-

re au reprezentat ceva în fot-

balul românesc şi face doar 

scandaluri. Dacă a ajuns să 

vorbească aşa de Dan Petres-

cu, cel care a fost jucător în 

Generaţia de Aur...” a spus 

Mara, în direct la Digi Sport.

Războiul dintre CFR Cluj şi FCSB continuă! 

Raluca SAS
sport@monitorulcj.ro

Din lot nu lipseşte clujean-

ca Cristina Laslo, care devi-

ne treptat o piesă importan-

tă. La doar 21 de ani, hand-

balista evoluează la 

Buducnost Podgorica, cam-

pioana Muntenegrului şi 

are ca obiectiv participarea 

la Campionatul European 

din luna decembrie.

În ciuda performanţelor, în 

inima ei a rămas Universitatea 

Cluj, echipa care a format-o.

Reporter: Ai primit o nouă 
convocare la naţională. Ce 
înseamnă pentru tine să 
porţi tricoul României?

Cristina Laslo: De la prima 

convocare înaintea Campiona-

tului European din Suedia şi 

până acum nu am lipsit de la 

nicio acţiune. Este o bucurie 

să joc în tricoul României.

Urmează meciul cu Rusia, 
cum vezi această partidă?

Este o partidă interesantă în-

tre primele două echipe din gru-

pă, Rusia cu o echipă puternică 

şi motivată să câştige mereu. Me-

ciul se anunţă unul disputat. Noi 

trebuie să luptăm să ne califi -

căm, pentru că o califi care este 

mereu un moment de bucurie.

Pe 25 martie aveţi meci la 
Cluj-Napoca, revii cumva la 
”începuturi”, aştepţi acest 
meci?

Sincer da. Este o reală plă-

cere să joc în oraşul meu na-

tal şi într-o sală cu o energie 

incredibilă. Este aproape im-

posibil să nu îţi fi e dor de un 

asemenea oraş. De asemenea, 

mi-e dor de spiritul ”U” si tot 

ce înseamnă pentru mine acest 

club. Îmi e dor. Urmăresc fi -

ecare meci al Universităţii.

”U” Cluj riscă să retrogra-
deze, totul depinde de ur-
mătoarele partide. Cum 
vezi situaţia?

Universitatea s-a confrun-

tat cu această situaţie cam de 

3 ani încoace, iar de fi ecare 

dată a ieşit cu brio din “în-

curcătură” .. de ce nu şi acum? 

Eu le urez să aibă multă în-

credere şi să lupte până la ca-

păt exact ca şi până acum.

Mai păstrezi legătura cu ci-
neva din echipă?

Da, mai păstrez legătură, 

însă nu cu toată echipa.

Ai crescut foarte mult în ul-
timii ani, care este secretul?

Cred că în viaţă trebuie să 

ştii ceea ce îţi doreşti cu ade-

vărat. Să ai un vis măreţ. Eu 

mă bucur de handbal în fi e-

care moment.

Cum este viaţa la Buducnost?
Este total diferită, nu doar 

că schimb echipa, dar îţi schimbi 

şi stilul de viaţă. În mare par-

te m-am acomodat, este o pro-

vocare extraordinară din toate 

punctele de vedere. Îmi este 

dor de casă dar ţin o legătură 

foarte strânsă cu părinţii mei.

Naţionala de handbal fe-

minin a României va evolua 

împotriva Rusiei, pe data de 

25 martie, la Cluj-Napoca.

Lotul convocat de 

selecționerul Ambros Martin 

este format din următoarele 

jucătoare: portari – Iulia Du-

manska (SCM Craiova), De-

nisa Dedu (Siofok), jucătoa-

re de câmp – Valentina Ar-

dean-Elisei (SCM Craiova), 

Ana Maria Popa (CSM Ro-

man), Cristina Neagu (CSM 

București), Bianca Bazaliu 

(CSM București), Eliza Bu-

ceschi (Corona Brașov), Lau-

ra Oltean (CSM Bistrița), Ma-

dalina Zamfi rescu (Debrecen), 

Cristina Laslo (Buducnost), 

Ana Maria Drăguț (HC Zalău), 

Laura Popa (Corona Brașov), 

Laura Chiper (Corona Brașov), 

Aneta Udristoiu (CSM 

București), Crina Pintea (Issy 

Paris), Raluca Băcăoanu (HCM 

Râmnicu Vâlcea).

Cristina Laslo nu uită de unde a plecat: 
„Este imposibil să nu îţi fie dor de Cluj”
Naţionala României de handbal s-a reunit duminică şi a început pregătirile 
pentru dubla cu Rusia din preliminariile CE din 2018. 
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