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POLITICĂ

La mulţi ani, 
Adrian Gurzău, cel mai 
leneş deputat clujean !
Fostul democrat-liberal, acum înscris în 
PMP, vocal susţinător al Elenei Udrea și 
unul dintre cei mai longevivi deputaţi, a 
împlinit ieri 38 de ani, motiv pentru care 
Monitorul de Cluj a trecut în revistă acti-
vităţile prin care (nu) s-a remarcat de-a 
lungul vremii. Paginile 2-3

SOCIAL

Cercetătorii clujeni 
se revoltă
Mai mulţi oameni de ştiinţă au semnat o 
petiţie prin care îi cer ministrului Educaţi-
ei să dea explicaţii despre motivele pentru 
care s-a întârziat organizarea competiţiilor 
pentru granturile de cercetare. Pagina 7

ADMINISTRAŢIE

Aparate noi de fitness
Clujenii au la dispoziţie noi aparate de fi t-
ness în Parcul Central, după o investiţie a 
Primăriei Cluj-Napoca de aproape jumăta-
te de milion de euro. Pagina 4

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

Cu un sistem educațional subfinanțat și cu profesori mai mult sau mai puțin motivați, mai există elevi care 
demonstrează o voință de fier și care fac cinste instituțiilor de învățământ de unde provin. Mai mulți elevi de 
la un prestigios liceu din Cluj-Napoca au reușit să obțină numeroase medalii la competițiile naționale și 
internaționale de informatică. Monitorul de Cluj a stat de vorbă cu trei olimpici despre provocările și lipsurile  
școlii românești și de ce au ales să rămână să facă performanță în țara lor. Paginile 6-7 

Liceenii IT-iști aduc glorie învățământului clujean

Informaticienii 
minune ai Clujului

MAPAMOND

Scandal în SUA: Criminaliştii FBI 
au falsificat probe trei decenii

POLITICĂ

Ponta: „Nu orice fel de procuror” 
poate ancheta senatorii

Departamentul Justiţiei din 
SUA şi Biroul Federal de Inves-
tigaţii au recunoscut că aproa-
pe toţi experţii unităţii FBI de 
analizare a probelor crimina-
liste au făcut mărturii false 
contra unor infractori, în pro-
cese din ultimii 30 de ani, si-
tuaţie ce ridică dubii privind 
sistemul judiciar american.

Dintre cei 28 de experţi ai 
Laboratorului FBI de analize 
microscopice, 26 au exagerat 
conformitatea probelor de păr 
în moduri care au favorizat pro-
curorii în 95 la sută dintre ce-
le 268 de procese verifi cate pâ-
nă acum, potrivit Asociaţiei Na-

ţionale a Avocaţilor de Apăra-
re Criminalişti (NACDL), infor-
mează ziarul Washington Post.

Printre cazurile verifi cate 
sunt şi 32 în care inculpaţii au 
fost condamnaţi la moarte, iar 
14 dintre ei au fost deja execu-
taţi sau au murit în închisoare.

Într-un comunicat comun, 
Biroul Federal de Investigaţii 
(FBI) şi Departamentul ameri-
can al Justiţiei au promis că 
vor continua să aloce resurse 
pentru verifi cări, promiţând că 
„toţi foştii inculpaţi vor fi  în-
ştiinţaţi în legătură cu erorile 
din trecut” şi asumând angaja-
mentul de a „face dreptate”.

Liderul PSD, premierul Vic-
tor Ponta, a declarat, luni, că, 
în opinia sa, „nu orice fel de 
procuror” poate ancheta se-
natorii şi a apreciat că, deşi 
iniţial el s-a opus propunerii 
ca procurorii să fie scoşi din 
categoria magistraţilor, o ast-
fel de propunere ar avea în 
prezent susţinere în Parla-
ment.

Ponta a declarat, la începu-
tul Biroului Permanent Naţio-
nal al PSD, că a avut, la Co-
troceni, o discuţie „mai puţin 
formală” cu preşedintele Kla-
us Iohannis despre ordinea 
constituţională în România şi 

despre faptul că în stat trebu-
ie să existe trei puteri – juri-
dică, legislativă şi executivă – 
care trebuie să se respecte, cu 
asigurarea independenţei.

„Relaţiile între justiţie tre-
buie făcute prin procurorul ge-
neral, eventual ministrul Jus-
tiţiei. Nu orice fel de procuror 
se apucă să ancheteze senato-
rii. La asta m-am referit, mi se 
pare un lucru extrem de 
bun-simţ”,a declarat Ponta în 
acest context.

El a adăugat că nu a criti-
cat în niciun fel cererea veni-
tă din partea justiţiei, ci mo-
dul în care a fost făcută.
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A de zile de când prefectul Gheorghe Vușcan a luat act de 

demisia președintelui Consiliului Județean Horea Uioreanu. 

CÂND ORGANIZAȚI ALEGERILE 
PENTRU CONSILIUL JUDEȚEAN ?

Potrivit Legii administrației publice locale, termenul pentru alegerea noului președinte al Consiliului Județean este de 90 de zile de la constatarea vacantării postului.

Opt pentru curățenia oraşului
Opt firme se luptă pentru a pune mâna pe contractul de 30 de milioane de euro 
pentru curăţenia stradală şi deszăpezire. Pagina 4
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INSTITUTUL REGIONAL DE GASTROENTEROLOGIE – 
HEPATOLOGIE ,,PROF. DR. O. FODOR“ CLUJ-NAPOCA

Organizează concurs în data de 25.05.2015, ora 10 
pentru ocuparea funcţiei de 

DIRECTOR ÎNGRIJIRI

Concursul se va desfășura la sediul Institutului Regional 
de Gastroenterologie – Hepatologie ,,Prof. Dr. O. Fodor”Cluj 
Napoca, str. Constanţa nr. 5.

Relaţii suplimentare referitoare la organizarea concursului 
vor fi  puse la dispoziţie la sediul unităţii, la telefon 0264 
334 907 și pe site www.irgh.ro.

INSTITUTUL REGIONAL DE GASTROENTEROLOGIE – 
HEPATOLOGIE ,,PROF. DR. O. FODOR“ CLUJ-NAPOCA

Organizează concurs în data de 26.05.2015, ora 10 
pentru ocuparea funcţiei de

 DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

Concursul se va desfășura la sediul Institutului Regional 
de Gastroenterologie – Hepatologie ,,Prof. Dr. O. Fodor”Cluj 
Napoca, str. Constanţa nr. 5.

Relaţii suplimentare referitoare la organizarea concursului 
vor fi  puse la dispoziţie la sediul unităţii, la telefon 0264 
334 907 și pe site www.irgh.ro.

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitoulcj.ro

Propunerea legislativă 

pentru modifi carea şi 

completarea Legii 

nr.96/2006 privind 

Statutul deputaţilor şi 

senatorilor, care prevede 

pensiile speciale ale par-

lamentarilor, a fost depu-

să joi la Camera 

Deputaţilor. Astfel, depu-

taţii urmează să aibă dis-

cuţii în privinţa acestei 

iniţiative în cursul acestei 

săptămâni.

Unul dintre liberalii clujeni 

care au semnat pentru acest 

proiect este deputatul Radu 

Zlati. Parlamentarul spune că 

nu intenţionează să îşi retragă 

susţinerea fără argumente pu-

ternice. Proiectul, spune Zlati, 

s-a înscris în programul electo-

ral al USL. Zlati invocă argu-

mentul social democraţilor şi 

anume că vrea să repare ce a 

stricat Emil Boc. Celălalt libe-

ral clujean care a semnat pen-

tru pensiile speciale este Adri-

an Oros, deputatul care nu răs-

punde niciodată la telefon.

„Susţin acest proiect pen-

tru că se înscrie în programul 

electoral cu care a candidat 

USL. Eu nu spun că nu îmi 

retrag susţinerea, dar aştept 

argumente, sunt fl axibil din 

acest punct de vedere“, a spus 

Radu Zlati.

Puterea şi Opoziţia 
şi-au unit forţele

Deşi iniţial liberalii anunţa-

seră că nu susţin acest proiect, 

câţiva dintre aleşii clujeni din 

PNL au semnat iniţiativa.

Dintre parlamentarii clujeni 

care au semnat pentru o bă-

trâneţe îmbelşugată, doi sunt 

liberali, trei sunt social demo-

craţi şi unul este de la PMP. 

De asemenea, şi deputatul 

UDMR Mate Andras susţine 

proiectul. Este vorba despre 

deputaţii PNL Adrian Oros şi 

Radu Zlati, deputaţii PSD Au-

relia Cristea şi Cornel Itu şi de-

putatul PMP Adrian Gurzău. 

Pe lista semnatarilor apare, de 

asemenea şi senatorul social 

democrat Alexandru Cordoş. 

Ceilalţi şapte parlamentari nu 

au semnat lista, dovadă că se 

poate ca nu chiar toţi aleşii să 

alerge doar după privilegii.

Legiferează 
doar pentru ei

PSD vrea să repare ce „a 

stricat Emil Boc“. Astfel şi-au 

motivat social democraţii ini-

ţierea proiectului prin care vor 

să se revină la pensiile „ne-

simţite“.

Chiar dacă în cursul săp-

tămânii trecute nu s-au în-

ghesuit să legifereze, parla-

mentarii nu au uitat de acest 

proiect care îi vizează în mod 

direct.

Iniţiatorii propunerii legis-

lative vor să se asigure că pro-

iectul are susţinerea necesa-

ră, pentru a fi  adoptat. Potri-

vit proiectului care reintrodu-

ce aceste privilegii pierdute, 

după un mandat, parlamen-

tarul ar urma să primească o 

pensie specială de 1.600 de 

lei. La două mandate, alesul 

ar primi undeva în jur de 3.400 

de lei şi dacă ar avea trei man-

date la activ, ar primi 4.400 

de lei.

Nu renunţă la pensiile speciale
Co-preşedintele PNL Vasile Blaga preciza, zilele trecute, la Cluj, că unii liberali nu mai susţin proiectul 
pensiilor speciale, deşi iniţial semnaseră pentru acesta.

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Fostul democrat-liberal, 

înscris acum în PMP şi 

foarte vocal susţinător al 

Elenei Udrea, Adrian 

Gurzău este unul dintre 

cei mai longevivi depu-

taţi, cu două mandate şi 

un sfert. El a intrat în 

Parlament în 2004, pe 

locul eliberat de Emil 

Boc, devenit primar al 

Clujului.

De atunci, Gurzău nu s-a 

remarcat prin nimic, poate 

doar prin foarte multele cu-

vinte înşirate pe nenumăra-

te comunicate de presă şi de-

claraţii politice.

Comparativ cu colegii săi, 

anul trecut, Adrian Gurzău 

a fost cel mai leneş deputat 

clujean, cu 13 luări de cu-

vânt, toate declaraţii politi-

ce, 2 propuneri legislative, 

nicio întrebare sau interpe-

lare şi semnăturile pe 2 mo-

ţiuni. Una dintre iniţiative-

le sale a vizat „adoptarea 

unor măsuri pentru proteja-

rea construcţiilor reprezen-

tative ale României”, iar cea 

de-a doua a vizat „amâna-

rea la plată a obligaţiilor fis-

cale datorate de operatorii 

economici care nu încasea-

ză creanţele la termenul de 

scadenţă de la instituţiile 

publice“. La iniţiativele le-

gislative, Gurzău este, în ge-

neral, co-iniţiator.

Campion la vorbit!

De-a lungul carierei sale de 

deputat, parlamentarul clu-

jean s-a remarcat prin faptul 

că formulează foarte plastic 

multe interpelări, pune mul-

te întrebări şi susţine multe 

declaraţii politice. În interpe-

lări şi declaraţii politice, Gur-

zău cere, de cele mai multe 

ori, demisia premierului sau 

a unui ministru. Asta nu în-

seamnă că a şi obţinut-o vre-

odată. Dar, consecvent, Gur-

zău continuă să le ceară să 

demisioneze.

La capitolul iniţiative legisla-

tive, Gurzău stă mai prost decât 

colegii săi, aşa cum Monitorul a 

arătat în repetate rânduri.

Gurzău a avut de la pre-

luarea ultimului mandat, mai 

exact din decembrie 2012 şi 

până în prezent, 20 de iniţi-

ative legislative. Dintre aces-

tea, niciuna nu a devenit le-

ge, cele mai multe fi ind res-

pinse defi nitiv. Iniţiativele 

sale vizează domenii precum 

sănătatea, educaţia sau me-

diul de afaceri. Ultima din-

tre acestea îl vizează direct 

pe el. Este vorba despre pro-

iectul privind pensiile speci-

ale, pe care îl susţine alături 

de alţi câţiva parlamentari 

clujeni.

Deputatul Gurzău este, în 

schimb, campion la vorbit, 

astfel că în ultimul mandat a 

luat cuvântul de 86 de ori, a 

avut 84 de declaraţii politice, 

a formulat 166 de întrebări 

şi interpelări şi 10 moţiuni.

Harnic la 
„maşina de vot”

În sesiunea 2008-2012, 

când PDL era la putere, a avut 

54 de iniţiative legislative, 

dintre care 10 au devenit legi, 

a luat cuvântul de 36 de ori, 

a susţinut 26 de declaraţii şi 

a formulat un număr record 

de interpelări şi întrebări, 290 

la număr.

În primul mandat, când a 

fost deputat doar câteva luni 

(a fost validat în 1 septembrie 

2004, în locul lui Emil Boc, 

ales în iunie primar al Cluju-

lui), nu a avut nicio iniţiati-

vă legislativă, potrivit site-ului 

Camerei Deputaţilor. Tot în 

primul mandat a avut patru 

intepelări, patru declaraţii, a 

luat cuvântul de şapte ori şi 

a semnat o moţiune.

Gafă monumentală 
în „marţea neagră”

În urmă cu doi ani, în ceea 

ce s-a numit „marţea neagră“ 

din Parlament, Adrian Gurzău 

La mulţi ani, Adrian Gurzău,  
A împlinit 38 de ani, iar CV-ul lui – cel cunoscut publicului larg – arată că a fost 
Nu are nimic în declaraţia de avere, dar conduce un bolid de lux, are 95% dintr-o
de deputat şi e preşedintele Fundaţiei „România te iubeşte”.

În mandatul său din perioada în care PDL era la putere, 
Gurzău s-a remarcat și prin obsesia sa pentru problema 
gazelor.

Deputatul cerea în intervenţiile sale, de mai multe ori, ex-
plicaţii ANRE și Ministerului Economiei, în privinţa costului 
gazelor și facturilor.

Veşnic preocupat de preţul gazelor
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ARS OPINIÆ

Congresul UDMR: 
unde dai şi unde crapă

Viorel NISTOR
nistor.jurnalism@gmail.com

Week end-ul ce a trecut, capi-
tala politicii românești s-a 
mutat, în modul cel mai pro-
priu, la Cluj. Ce să facă și poli-
ticienii după „îmbuibătura” de 
Paști, să nu pară că și-au lun-
git prea mult vacanţa și, toto-
dată, să aibă și scop curativ, 
de „detoxifi ere”? S-au dus cu 
toţii la Congresul UDMR, pla-
sat „strategic” în săptămâna 
luminată (românească), toc-
mai în ajunul simbolic al Duminicii Tomii. Așadar, au sosit la 
Cluj, „în păr”, reprezentanţii tuturor partidelor importante, și 
la cel mai înalt nivel, pentru cuvenitele „ploconeli și temene-
le” făcute unui partid lăsat prea mult timp (să fi  trecut câte-
va luni bune) pe dinafara politicii mari și a guvernării. Mă 
rog, acest lucru nu mai este o surpriză, îl luăm ca atare și ca 
pe o „teoremă” a politicii românești ce nu mai are nevoie de 
demonstraţie. În aceste condiţii, am trecut fără sughiţuri 
peste „maghiara regăţenească” a lui Victor Ponta, peste mo-
mentul de „învrăjire în masă” al Alinei Gorghiu și peste do-
vezile de „militărească afecţiune” ale lui Vasile Blaga. N-am 
putut trece nicicum însă peste elucubraţiile acestui nou „ge-
niu” al PR-ului politic, acest „Hopa-Mitică” al formulărilor 
memorabile ce ţine să fi e cu tot dinadinsul Călin Popescu 
Tăriceanu. Cineva trebuie să-i zică fostului premier că a dor-
mit atunci trebuia să vorbească și când avea ce să spună și 
că s-a trezit vorbind (ca prostu) acum când ar trebui să tacă 
și când nu mai are nimic de spus. De la mic la mare, cu pro-
tocol, toţi au căutat un loc unde să „pupe”, Tăriceanu a apli-
cat în locul cel mai rușinos.

La modul cel mai serios, sunt multe lucruri importante ce se 
spun și se întâmplă la un congres al UDMR-ului, partidul cu 
nume de asociaţie (sau invers) foarte familiar și la curent cu 
rosturile și trend-urile politicii interne, europene și internaţi-
onale. Și mai bine ar fi  dacă și tot mai multă lume ar price-
pe, dincolo de barierele lingvistice, aceste lucruri. Ca de obi-
cei, din acest caleidoscop de fapte și semne, presa face știri, 
încercând, în cel mai bun caz, să prindă esenţialul sau, în cel 
mai rău caz, să găsească „șopârle” și pricini de scandal. Din 
acest punct de vedere, acest congres cred că a fost mai calm 
și mai lipsit de „evenimente” ca altădată. Pe de altă parte, 
ce „scandaluri” etnice și politică minoritară pregnantă poţi 
să faci într-o ţară cu un președinte dat de o minoritate și ales 
așa cum a fost ales?! Liderii UDMR au înţeles acest lucru mai 
bine decât orice altcineva și încearcă din răsputeri și din 
mers să se adapteze și să rezoneze cu această nouă stare de 
lucruri. Pentru aceasta și-au luat răgazul necesar, s-au retras 
de la guvernare și încearcă să se poziţioneze corect, iar acest 
congres consider că a fost semnalul dat în această privinţă. 
Forul suprem al celei mai importante minorităţi din România 
n-a produs surprize la nivelul alegerilor, hotărârilor, docu-
mentelor și declaraţiilor. Ca de obicei, în politica profesionis-
tă, esenţa e decantată discret, împachetată frumos și trans-
pusă la nivel de „atitudine”, așa cum s-a exprimat cu sufi ci-
entă limpezime vechiul și noul președinte al UDMR Kelemen 
Hunor. El a pus acest congres sub semnul (motto-ul) „recon-
fi gurării” modului de a face politică. Oricât de insensibil sau 
de patriot a-i fi , trebuie să iei aminte la o astfel de exprima-
re a unui lider UDMR (cunoscuţi fi ind pentru efi cienţă), chiar 
dacă nu-i foarte precisă. De fapt, prin formula „reconfi gura-
re” e posibil să ne găsim în faţa unei traduceri incomplete/
infi dele, nelămurită nici de precizarea lui Kelemen Hunor ca-
re a mai spus că „reconfi gurarea pentru noi înseamnă schim-
barea de atitudine”. De fapt, ce schimbare a modului de a 
face politică dorește UDMR și de ce? Motivele sunt foarte 
clare și amintesc doar câteva: alegerile din noiembrie 2014, 
pe care unii le înţeleg mai bine decât alţii, adevărurile fără 
de tăgadă ale DNA confi rmate de justișie, activarea societăţii 
civile cu suportul reţelelor sociale. La aceste motive genera-
le, se vor fi  adăugând altele specifi ce. Dar ce înseamnă noua 
politică în optica UDMR? „Noi trebuie să fi m conștienţi că 
dacă nu putem face schimbările necesare și schimbările aș-
teptate atunci putem fi  perdanţi în această perioadă. Nu 
UDMR, ci clasa politică în general”, a mai spus Hunor la 
Congres. O concluzie generalizantă și, aparent, mai valabilă 
pentru majoritate decât pentru minoritarii din România. 
„Oamenii așteaptă multă sinceritate, trebuie să fi m mult mai 
aproape de oameni, cu mai multă empatie”, a adăugat el.

Această cred că este prima și cea mai importantă concluzie 
după congresul de la Cluj al UDMR. Cea de-a doua ţine de 
politica de autonomie a maghiarilor despre care s-a spus că 
societatea românească nu acceptă momentan această mo-
dalitate. Scurt și cuprinzător. „Trebuie să convingem societa-
tea românească de faptul că nu vrem să privăm pe nimeni 
de nimic și nu avem intenţia de a face rău cuiva. Această sar-
cină nu poate fi  îndeplinită fără sprijinul membrilor majori-
tăţii”, a conchis Kelemen Hunor. Eu am înţeles două lucruri: 
întâi că (și) electoratul maghiar s-a săturat de un anume tip 
de politician și doi că UDMR va intra din nou, și, poate, cu-
rând, la guvernare.

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

Fostul preşedinte denunţă 

public încercarea de exe-

cuţie-mediatică a „triple-

tei neprofesioniste, dom-

nii Guşă, Rareş Bogdan şi 

Hoandră”.

Emisiunea de vineri de la 

Realitatea TV a fost pregătită 

temeinic, lista invitaţilor a fost 

schimbată pe ascuns, iar des-

pre sosirea lui Rareş Bogdan 

se ştia încă dinaintea intrării 

în platou, dezvăluie Traian 

Băsescu pe Facebook.

„Vineri, între orele 21.00 şi 

23.00, am participat la o emi-

siune moderată de dl. Hoan-

dră la RealitateaTV.

Cu o zi înainte, m-a invi-

tat printr-un sms prin care mă 

informa că tema emisiunii es-

te legată de mandatele mele 

la Cotroceni şi că vor partici-

pa domnii Ion M. Ioniţă, Cos-

ti Rogozanu şi profesorul Co-

şea. Mi-am zis că este în re-

gulă 3 la 1, avînd în vedere 

avantajul informaţional al unui 

proaspăt fost preşedinte şi 

considerînd că domnul Hoan-

dră va rămîne moderator.

Ajung la post cu 6 minu-

te înainte de ora 21.00. M-a 

întîmpinat dl. Hoandră pe ca-

re, în drum spre studio, l-am 

întrebat dacă el şi invitaţii 

ştiu destulă carte pentru a 

putea face o emisiune de do-

uă ore despre mandatele de 

10 ani ale unui preşedinte. 

Domnul Hoandră m-a asigu-

rat, pe drum, că va fi  o emi-

siune grea pentru că sunt pre-

gătiţi şi mi-a strecurat că, mai 

tîrziu, ar putea să vină şi dl. 

Rareş Bogdan, iar guru Guşă 

ar putea să intervină prin te-

lefon. Nu mi-a sunat prea bi-

ne, dar nu mi se cerea acor-

dul, ci doar eram informat.

Am ajuns în platou cu 4 

minute înainte de începerea 

emisiunii. Platoul era gol. Ab-

solut nepoliticos atunci cînd 

ai invitat un fost preşedinte. 

De regulă, invitaţii sunt în pla-

tou sau eşti condus acolo un-

de se afl ă şi aceştia. Cu un 

minut înainte de ora 21.00, a 

intrat în platou dl. Coşea, iar 

cu cîteva secunde înainte de 

începerea emisiunii, au năvă-

lit în platou domnii Rogoza-

nu, Leca, Poenaru. Din intra-

rea în platou, din schimbarea 

de listă a invitaţilor şi din 

ce-mi spusese domnul Hoan-

dră la sosire, mi-am dat sea-

ma că emisiunea este o cap-

cană şi am tratat-o ca atare.

La terminarea emisiunii, 

domnii Hoandră şi Rareş Bog-

dan se gudurau pe lîngă mi-

ne, desigur în calitate de gaz-

dă, încercînd să-mi spună că 

ei sunt băieţi buni şi că n-au 

nimic cu mine. Tare penibil a 

fost Rareş Bogdan, noul 

Gîdea+SRS, la un loc, al pre-

sei româneşti. Ajuns acasă, 

am cerut soţiei toate lămîile 

pe care le avea în frigider şi 

le-am mîncat fără zahăr din 

cauza personajului, în timp 

ce mă întrebam de ce a cobo-

rît atît de jos şi dl. Leca sus-

ţinînd că afi rmaţiile doamnei 

Stanciu au fost făcute în 2013, 

ba pe urmă în 2014, cînd în 

realitate au fost făcute pe 24 

februarie 2015.

Nu vă povestesc mai mult, 

pentru că restul aţi văzut pe 

ecrane şi cu siguranţă fi ecare 

a rămas cu percepţia lui. Am 

regretul că, în afara acestei 

triplete neprofesioniste, dom-

nii Guşă, Rareş Bogdan şi 

Hoandră, postul benefi ciază 

de serviciile cîtorva jurnalis-

te excepţionale, iar trei ma-

meluci le pot compromite şi 

pe ele odată cu postul.

Mi-am dorit să vorbesc des-

pre realităţi şi întîmplări din 

cei 10 ani de mandat. Organi-

zatorii emisiunii au ratat oca-

zia să ofere românilor şansa 

de a primi de la mine infor-

maţii despre decizii şi meca-

nisme decizionale, lucruri ca-

re nu le-au fost spuse nicioda-

tă de un preşedinte care a fost 

consecutiv 10 ani la Cotroceni.

Mie îmi pare rău de rata-

rea acestei ocazii. Poate voi 

avea altele”, a scris fostul pre-

şedinte al României, Traian 

Băsescu, pe pagina sa ofi cia-

lă de Facebook.

Traian Băsescu: „Emisiunea 
de la Realitatea a fost o capcană!”

cel mai leneş deputat clujean !
director la o regie (bănoasă) a statului RAAPPS, consilier local şi parlamentar. 
 firmă botezată sugestiv „Taina”, dar încasează venituri doar din indemnizaţia 

Dacă ne uităm pe CV-ul de pe 
site-ul Camerei Deputaţilor, 
afl ăm că Gurzău este încă 
membru PDL.

Deși nu mai este democrat li-
beral de anul trecut, nu este 
specifi cat nicăieri faptul că 
acum este membru PMP.

Dimpotrivă, din CV-ul său 
afl ăm că din 2008 până în 
prezent este vicepreședinte 
al Comisiei pentru cercetarea 
abuzurilor, corupţiei și pen-
tru petiţii și membru în 
Comisia Juridică de disciplină 
și imunităţi, din partea PDL.

Din CV-ul mai afl ăm că în 
prezent este vicepreședinte 
BPJ–PDL Cluj și că mai deţi-
ne funcţii politice precum 
secretar general BPJ–PDL 
Cluj și vicepreședinte BPJ–
OTPD Cluj.

După ce a absolvit Facultatea 
de Teologie Ortodoxă din ca-
drul UBB a făcut și câteva cur-
suri de specializare: un mas-
terat la „Universitatea 
Agora”, Oradea, universitate 
de care nu a auzit nimeni, 
cum nimeni nu a auzit nici de 
„Asociaţia Centrul de 
Mediere Craiova“, unde 
Gurzău a făcut un curs de me-
diator.

De asemenea, Gurzău a fă-
cut și stagii de perfecţionare 
la „Fundaţia Jean Joures“, 
potrivit CV-ului său, (care de 
fapt se scrie Jaures, numai 
că el nu știe).

Gurzău, încă în PDL 

a votat, din greşeală – spune 

el -, unul din proiectele care le 

oferea parlamentarilor superi-

munitate. Gurzău a susţinut 

atunci că a votat împotriva pro-

iectului care le oferea superi-

munitate aleşilor şi că, dintr-o 

eroare tehnică, votul său ar fi  

apărut în favoarea proiectului 

legislativ.

La scurt timp, Gurzău a de-

cis să o urmeze pe Elena Udrea, 

a plecat din PDL şi s-a înscris 

în PMP, susţinând-o pe aceas-

ta la preşedinţia României.

Deputatul Adrian Gurzău alături de Elena Udrea la votul din Parlamentul României privind arestarea acesteia

TRAIAN BĂSESCU | fost președinte 
al României, pe Facebook

 „La terminarea emisiunii, Hoandră şi Rareş 
Bogdan se gudurau pe lîngă mine, desigur 
în calitate de gazdă, încercînd să-mi spună 
că ei sunt băieţi buni şi că n-au nimic cu 
mine. Tare penibil a fost Rareş Bogdan, 
noul Gîdea+SRS, la un loc, al presei 
româneşti. Ajuns acasă, am cerut soţiei 
toate lămîile pe care le avea în frigider şi 
le-am mîncat fără zahăr datorită 
personajului (...)”.
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Vechile aparate de fi tness 

din Parcul Central au fost 

demontate în urmă cu 

câteva săptămâni.

În zona Casino din Parcul 

Central au fost montate apara-

te noi de fi tness. “Noi aparate 

de fi tness au fost instalate de 

Primăria Cluj-Napoca în Parcul 

Central. Haideţi la mişcare!”, a 

scris primarul Emil Boc pe pa-

gina ofi cială de Facebook.

Reprezentanţii Primăriei 

Cluj-Napoca au precizat că 

anul trecut a avut loc o lici-

taţie pentru schimbarea apa-

ratelor vechi cu altele noi. 

În mai 2014, Primăria Cluj-Na-

poca a lansat în Sistemul 

Electronic de Achiziţii Publi-

ce (SEAP) un anunţ privind 

lansarea licitaţiei pentru cum-

părarea de aparate de fi tness 

în aer liber. Conform anun-

ţului, urma să fi e încheiat 

un acord cadru cu un singur 

operator pe o perioadă de 

patru ani pentru furnizarea 

acestor aparate.

Valoarea estimată a acordu-

lui este de 2.055.000 lei (aproa-

pe 445.000 euro) fără TVA. 

Frecvenţa contractelor care vor 

fi  atribuite este anuală, iar va-

loarea contractelor subsecven-

te este de 513.750 lei (114.000 

euro) fără TVA pentru un sin-

gur contract.

În urmă cu trei ani, Pri-

măria Cluj-Napoca a ampla-

sat aparate de fi tness în aer 

liber în zece locaţii din oraş, 

majoritatea dintre acestea fi -

ind în parcuri.

Aparate noi de fitness în Parcul Central

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

În urmă cu câteva zile au 

fost deschise ofertele din 

cadrul licitaţiei pentru 

salubrizare stradală şi 

deszăpezire. Contractul va 

fi  încheiat pentru o peri-

oadă de opt ani, valoarea 

acestuia fi ind de aproxi-

mativ 30 milioane de euro.

Procedura a fost reluată 

anul acesta din cauză că in-

stanţa a dat câştig de cauză 

Consiliului Naţional de Solu-

ţionare a Contestaţiilor (CNSC) 

care a decis că licitaţia trebu-

ie reluată.

Majoritatea fi rmelor care 

au participat la prima licita-

ţie s-au înscris şi la licitaţia 

de anul acesta. Singura care 

s-a retras este Romprest, fi r-

ma lui Florian Walter. Astfel, 

au depus opt oferte la a doua 

licitaţie: Supercom, RER Eco-

logic Buzău, RER Ecologic Bu-

cureşti, Retim Ecologic Ser-

vice, Brantner Servicii Ecolo-

gice, Rosal Group SA, Polaris 

M Holding Constanţa şi 

Brai-Cata. Licitaţia este îm-

părţită pe două loturi, exact 

cum este împărţit acum ora-

şul la capitolul curăţenie stra-

dală şi salubritate. Fiecare din 

cele opt fi rme fi e au depus 

oferte pentru ambele loturi, 

fi e pentru unul singur.

De unde sunt 
şi cine patronează 
fi rmele participante

Supercom este câştigătoa-

rea iniţială a primei licitaţii şi 

este deţinută de Ilie Ciuclea, 

fost senator PSD în mandatul 

2004 – 2008. În vârstă de aproa-

pe 68 de ani, Ilie Ciuclea de-

ţine 64% din Supercom, fi rmă 

care avea 1.621 de angajaţi la 

sfârşitul lui 2013. Firma Super-

com asigură, printre altele, ser-

viciile de salubrizare şi ridică 

maşinile parcate ilegal în Sec-

torul 2 din Capitală.

Compania RER Ecologic Ser-

vice Buzău face parte din gru-

pul german RER, care prestea-

ză servicii de salubrizare în 

mai multe mari oraşe din ţa-

ră, printre care Bucureşti. RER 

Ecologic Bucureşti face parte 

din acelaşi grup german, pa-

tronul neamţ fi ind un prieten 

apropiat al PDL-istului Cezar 

Preda, potrivit presei centrale.

Retim Ecologic Service es-

te din Timişoara şi asigură 

salubritatea în judeţul Timiş. 

Firma are aproximativ 600 de 

angajaţi.

Brantner Servicii Ecologi-

ce este din Cluj şi asigură în 

prezent serviciile de curăţe-

nie şi deszăpezire pentru o 

parte din oraş. Rosal Group 

SA se ocupă, de asemenea, 

de aceleaşi servicii pentru ce-

lălalt lot din municipiu şi nu-

mele său se leagă de cel al lui 

Silviu Prigoană.

Despre Polaris M Holding 

din Constanţa, presa centrală 

scrie că a obţinut contractul 

pentru salubritate în Constan-

ţa după ce i-ar fi  dat lui Radu 

Mazăre 7 milioane euro pen-

tru a facilita câştigarea proce-

durii. Firma aparţine deputa-

tului PSD, Eduard Martin ca-

re mai este acţionar la alte cinci 

societăţi comerciale.

Brai-Cata este din Brăila, 

oraş în care deţine contractul 

pentru salubritate.

Când a început 
„epopeea” licitaţiei 
pentru salubritate

Istoria controversatei licita-

ţii a început în septembrie 2013. 

Documentaţia de atribuire a 

fost contestată în opt rânduri 

de toate fi rmele care au depus 

oferte. Apoi, a fost contestat şi 

rezultatul licitaţiei de către trei 

din fi rmele participante: Rosal, 

Brantner Vereş şi Polaris Hol-

ding din Constanţa. CNSC a 

obligat Primăria Cluj-Napoca 

să reevalueze ofertele. Decizia 

CNSC a fost atacată în instan-

ţă de alte fi rme care participa-

seră la licitaţie, Supercom şi de 

Rosal. Curtea de Apel a men-

ţinut decizia CNSC.

După această fază, Primă-

ria a reanalizat ofertele, a sta-

bilit un nou câştigător, rezul-

tatul fi ind iarăşi contestat, de 

data aceasta de Rosal, Brant-

ner Vereş şi Romprest. CNSC 

a decis anularea licitaţiei, de-

cizia CNSC fi ind contestată de 

Primărie ca în fi nal instanţa să 

dea câştig de cauză CNSC. Ast-

fel, Primăria s-a văzut obliga-

tă să reia licitaţia anul acesta. 

Deocamdată nu se cunoaşte 

data demarării procedurilor.

Până la stabilirea unui câş-

tigător al licitaţiei, contractul 

cu Rosal şi Brantner pentru 

salubritate stradală şi desză-

pezire a fost prelungit.

Foto: Este a doua oară în doi
 ani când Primăria organizează 

licitaţie pentru curăţenie stradală

Care sunt cele opt firme 
care vor să curețe Clujul
Licitaţia a doua pentru curăţenie stradală şi deszăpezire a ajuns 
la faza deschiderii ofertelor.
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MISIUNE ECONOMICĂ A UNEI DELEGAŢII DE FIRME DIN UNGARIA, 
ORGANIZATĂ CU PRILEJUL TÂRGULUI AGRARIA 2015

Enterprise Europe Network, prin Centrul de Transfer Tehnologic CENTI Cluj-Napoca 
şi PRIMOM – Fundaţia pentru Promovarea Întreprinderilor din Nyíregyháza, Ungaria, 
organizează, în perioada 23 – 24 aprilie 2015 o misiune economică comună, cu ocazia 
Târgului Internaţional AGRARIA 2015.

Cu ocazia Târgului Internaţional de Agricultură, Industrie Alimentară și Zootehnie 
AGRARIA, desfășurat în acest an în incinta Parcului industrial Tetarom III, situat în localitatea 
Jucu, judeţul Cluj, Centrul de Transfer Tehnologic CENTI Cluj-Napoca și PRIMOM – Fundaţia 
pentru Promovarea Întreprinderilor din Nyiregyhaza, Ungaria, vor organiza, în zilele de 
23 și 24 aprilie 2015, o misiune economică la care vor participa 7 fi rme din Ungaria, 
având domenii de activitate precum: zootehnie, seminţe și produse pentru protecţia 
plantelor, fl ori și grădinărit, consultanţă în domeniul agricol și energie regenerabilă.

Întâlnirile cu fi rmele românești participante la misiunea economică sunt programate pe 
parcursul a două zile. Astfel, în prima zi, vor avea loc întâlniri între fi rmele din Ungaria și 
cele românești la standurile acestora din urmă în cadrul târgului AGRARIA, urmând ca în 
cea de-a doua zi întâlnirile să continue la sediile câtorva fi rme de profi l din judeţul Cluj.

Firmele românești care doresc să primească informaţii suplimentare despre misiunea 
economică în vederea participării la întâlnirile cu firmele din Ungaria sunt rugate să 
contacteze în timp util Centrul de Transfer Tehnologic CENTI Cluj-Napoca pe e-mail 
centi@icia.ro sau telefon 0264 420590, persoana de contact: Laura Cristina Luca.

Despre CENTI și Enterprise Europe Network
De peste 7 ani, Centrul de Transfer Tehnologic CENTI Cluj-Napoca este una din cele 

peste 600 de organizaţii ale Enterprise Europe Network, care reprezintă o reţea extinsă 
în peste 50 de ţări din întreaga lume. Enterprise Europe Network a fost creată de către 
Comisia Europeană pentru a veni în sprijinul IMM-urilor dar și al întreprinderilor mari, 
al centrelor de cercetare sau al universităţilor din toată Europa, având ca scop creșterea 
competitivităţii economice și a gradului de inovare al acestora. Serviciile de asistenţă 
oferite IMM-urilor de Enterprise Europe Network prin intermediul CENTI

Cluj-Napoca sunt gratuite, având un caracter complex și specializat, dintre care 
menţionăm doar cele mai importante: identifi carea de parteneri de afaceri din străinătate; 
asistenţă la elaborarea propunerilor de proiecte în cadrul programelor cu fi nanţare 
europeană; evaluarea gradului de inovare al fi rmei, în vederea participării la programul 
Orizont 2020; promovarea tehnologiilor și produselor inovative românești, în vederea 
găsirii de investitori potriviţi și realizarea de transfer tehnologic transnaţional.

Biroul PR și Comunicare CENTI Cluj-Napoca
Tel: +40 264-420590
Fax: +40 264-420667
E-mail: centi@icia.ro
Web: www.centi.ro 

 

 
 

 

În dosar sunt pomenite 

numele a trei inspector 

generali adjuncţi şcolari 

de la inspectoatele din 

Bihor, Braşov şi Sălaj, 

care au intervenit pe 

lângă colega lor din Cluj, 

Peter Tunde, pentru a fra-

uda examene de titulari-

zare şi de bacalaureat.

Peter Tunde a recunoscut 

că a primit de la o candida-

tă trimisă de inspectorul ge-

neral adjunct de la Bihor, Vi-

gh Zita, suma de 2.500 de 

euro pentru fraudarea exa-

menului de titularizare. ”Ştiu 

că avea nevoie de nota 7 sau 

mai mare, le-am spus că o 

să încerc să îi ajut şi să îmi 

aducă pentru această inter-

venţie suma de 2.500 de eu-

ro”, a declarat Peter Tunde, 

potrivit evz.ro.

Pentru a rezolva proble-

ma, Peter Tunde ar fi  apelat 

la serviciile inspectorului de 

la ISJ Cluj, Szabo Gabor. ”Şi-a 

dat interesul şi la notarea fa-

vorabilă, pentru că Vigh Zi-

ta a promovat. La câtva timp 

i-am dat colegului meu Sza-

bo Gabor suma de 300 de eu-

ro pentru ajutorul dat”.

Pilele de la ISJ Braşov 
şi Sălaj

Alţi doi inspectori şcolari ge-

nerali adjuncţi, unul din Bra-

şov şi altul din Sălaj sunt 

pomeniți de Peter Tunde ca fi -

ind cei care au pus pile. „Am 

fost sunată de Szabo Maria, in-

spector general adjunct la ISJ 

Braşov care mi-a solicitat spri-

jinul pentru obţinerea unei mă-

riri de notă în contestaţia for-

mulată de candidata Rakosi, ce 

a susţinut un examen de învă-

ţător. Am vorbit pentru mări-

rea de notă cu profesorul co-

rector Tunde Coroiu, i-a mărit 

nota de 7 din câte ţin minte, 

anterior obţinând 6.50”.

Pe „colega” de la ISJ Să-

laj, Peter Tunde nu a putut-o 

ajuta deoarece i-a fost frică, 

fi ind suspectată de corupţie.

Inspectorii de la ISJ Cluj 
pe lista audiaţilor

Inspectorul Szabo Gabor de 

la Inspectoratul Şcolar Cluj a 

fost audiat în legătură cu afi r-

maţiile făcute de Peter Tunde 

şi a recunoscut că a ajutat-o 

pe Peter Tunde, nu pentru bani 

ci doar pentru că îi era şefă. 

Syabo Gabor este în continu-

are inspector şcolar şi nu a fost 

luat la întrebări de mai marii 

Ministerului Educaţiei Naţio-

nale. Kerekeş Adelhaida este 

un alt inspector de la ISJ Cluj 

audiat de procurorii DNA. În 

declaraţia data, Kerekeş spu-

ne că fosta ei şefă a intervenit 

o singură dată pe lângă ea pen-

tru a rezolva o lucrare, dar că 

nu a dat curs trafi cului de in-

fl uenţă.

La limba română 
şi geografi e

În dosar au fost audiaţi zeci 

de profesori corectori care a-

par pe înregistrările făcute de 

DNA. Unul dintre aceştia es-

te Ioana Haitonic de la Lice-

ul Nicolae Bălcescu. ”Tunde 

Peter care a trecut pe lângă 

masa unde eu efectuam co-

rectura. Nu mi-a spus nimic 

de acele lucrări însă mi-a lă-

sat impresia că era interesată 

de notele lucrărilor respecti-

ve. Am văzut că erau situate 

undeva la limita de promova-

re, în jurul notei 4,80 – 5,20 

şi am făcut notarea ... în fa-

voarea elevului”.

Un alt professor corrector 

de geografi e, Teodor Bara a dat 

două note de 7,80 unor elevi 

care au plătit mită pentru a pro-

mova bacalaureatul. ”Peter Tun-

de mi s-a adresat personal spu-

nându-mi: să fi u atent la două 

lucrări …Aceasta mi-a răspuns 

să nu mai pun întrebări şi să 

fac exact ceea ce mi-a spus”, a 

declarat profesorul Bara.

În luna ianuarie, fostul ad-

junct al Inspectoratului Şco-

lar Judeţean Cluj, Peter Tun-

de, a fost condamnată de Tri-

bunalul Cluj la 2 ani şi 6 luni 

de închisoare cu executare, 

pentru trafi c de infl uenţă în 

formă continuată.

Caracatiţa corupţiei din învăţământ
Dosarul penal în care fostul inspector adjunct de la ISJ Cluj, Peter Tunde, a fost trimisă 
în judecată pentru fraudarea examenului de bacalaureat arată cât de putred 
este învăţământul românesc şi cât de întinsă este caracatiţa corupţiei.

Peter Tunde a contestat sentință Tribunalului Cluj 
prin care a fost condamnată la închisoare cu executare

Delegaţie japoneză 
la CJ Cluj

Vicepreședintele Consiliului 
Judeţean Cluj, Horaţiu Cătărig, a 
primit ieri vizita unei delegaţii a 
Ambasadei Japoniei, condusă de 
Keiji Yamamoto, Ambasadorul 
Japoniei în România. Cătărig i-a 
prezentat lui Keiji Yamamoto be-
nefi ciile investiţionale din cadrul 
parcurilor industriale și știinţifi ce 
afl ate sub tutela SC Tetarom SA, 
aici desfășurându-și activitatea 
nu mai puţin de 50 de fi rme, din 
multiple sectoare industriale și 
de servicii, a căror investiţii cu-
mulate depășesc 200.000.000 
euro și care numără peste 6.300 
de angajaţi. Tot în acest context, 
Ambasadorului Japoniei i-au fost 
expuse oportunităţile de colabo-
rare existente în sectorul IT clu-
jean, cunoscută fi ind dezvoltarea 
accelerată a acestui domeniu în 
Ţara Soarelui Răsare și multiplele 
proiecte comune derulate de fi r-
me pe cele două continente în 
ultimii 15 ani. Unul dintre cei 
mai importanţi agenţi economici 
cu capital japonez din judeţul 
Cluj este concernul Fujikura 
Automotive România, companie 
din domeniul cablajelor auto ca-
re funcţionează într-un parc in-
dustrial privat din municipiul Dej, 
a cărui cifră de afaceri pe anul 
2013 a fost de aproximativ 50 
de milioane de euro. Vizita dele-
gaţiei japoneze la Cluj este ocazi-
onată de desfășurarea în perioa-
da 20-23 aprilie, la 
Cinematograful Victoria din Cluj 
a Festivalului de Film Japonez.

Floreştiul intră în era 
monitorizării video
Peste 130 de camere video vor 
fi  montate în comuna clujeană 
Florești, pentru creșterea sigu-
ranţei și prevenirea criminalită-
ţii, valoarea achiziţiei pe care 
urmează să o facă Primăria de-
pășind 2,5 milioane de lei.
Anul acesta urmează să fi e mon-
tate camerele video din intersecţi-
ile mari și realizat sistemul central 
de monitorizare, iar anul viitor 
sperăm să fi nalizăm proiectul. 
Trebuie precizat faptul că nu e 
vorba de niciun fel de «Big 
Brother». Camerele de suprave-
ghere vor ajuta comunitatea și 
vor veni în sprijinul locuitorilor co-
munei. Este un fapt verifi cat și de-
ja implementat cu success în mul-
te orașe mari din Europa și chiar 
în Cluj-Napoca”, a spus Șulea.
Potrivit Primăriei Florești, urmea-
ză să fi e instalate 39 camere 4G 
cu alimentare și fotovoltaică pe 
stâlpi, 75 camere pe stâlpi pentru 
intersecţii și 23 camere Master 
Slave în intersecţiile majore.

Adoptăm euro 
la 1 ianuarie 2019?
Data de 1 ianuarie 2019, pentru 
adoptarea euro nu mai este doar 
ambițioasă, ci devine foarte 
ambițioasă, și trebuie să ne gân-
dim bine dacă menținem această 
țintă și ce avem de făcut pentru 
că, deși România îndeplinește 
toate cele cinci criterii de la 
Maasrticht, există încă riscul unor 
derapaje care sunt extrem de cos-
tisitoare, a declarat luni guverna-
torul Băncii Naționale a 
României, Mugur Isărescu.
„Discuția trebuie să intre pe un 
câmp extrem de serios. Suntem 
deja în aprilie 2015 și încă nu 
avem o foaie de parcurs. (...) 
Dacă nu trecem în clar ce avem 
de făcut în fi ecare trimestru, nu 
avem o foaie de parcurs, stabili-
rea unui 2019 sau oricare altă da-
tă ar fi  va fi  lipsită de credibilitate 
și ne va crea mai multe proble-
me. Ne vom încâlci în tot felul de 
explicații, iar aici credibilitatea es-
te esențială”, a subliniat Isărescu.

Pe scurt
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Doi elevi din Cluj-Napoca, 

olimpici la informatică, 

povestesc despre provocă-

rile şi lipsurile din siste-

mul românesc de învăţă-

mânt şi ce i-a determinat 

să rămână să facă perfor-

manţă la ei în ţară.

Alexandru Velea (18 ani) 

şi Sebastian Nechita (17 ani) 

sunt elevi ai Liceului de In-

formatică Tiberiu Popoviciu 

din Cluj-Napoca. Recent, ei 

s-au califi cat la olimpiada na-

ţională de informatică.

Alexandru Velea povestește 

că a început să-i placă infor-

matica de când era copil şi a 

fost motivat de exemplele din 

familie care au reuşit în acest 

domeniu.

„Informatica mă pasionează 

din clasa a V-a. Atunci nu se 

prea făcea informatică la gim-

naziu. Mie mi-a plăcut informa-

tica de când eram mic. M-a pa-

sionat mai mult decât ar fi  tre-

buit”, a spus Alexandru.

Un exemplu bun pentru el 

a fost unchiul său care este 

programator. „Eram foarte mic 

şi el lucra la o fi rmă care fă-

cea softuri pentru bănci. Şi tot 

mergea anual în Barbados să-i 

ajute. A făcut master în Elve-

ţia. Adică chiar îmi plăcea. Zi-

ceam că este o meserie pe ca-

re chiar mi-ar plăcea să o am 

şi poate ar fi  drăguţ să mă apuc 

de acum”, povesteşte cu mân-

drie despre unchiul său.

Muncea cot la cot 
cu elevii de liceu

Începuturile în informatică 

le-a avut la Palatul Copiilor din 

clasa a V-a. Pentru că a avan-

sat rapid, a ajuns să studieze 

cot la cot cu elevii din liceu. 

„De pe clasa a IX-a am studi-

at alături de domnul Ilea de la 

Emil Racoviţă. Mergeam la Ex-

celenţa (n.red. ore susţinute 

de Inspectoratul Şcolar Jude-

ţean pentru pregătirea elevilor 

care participă la olimpiadă) pe 

care o ţinea el vinerea”, a pre-

cizat Alexandru.

Pentru Alexandru Velea cel 

mai prolifi c an de când par-

ticipă la olimpiade a fost în 

clasa a XI-a când a câştigat 

locul întâi la naţională, ar-

gint la internaţională şi ar-

gint la europeană. „Pe clasa 

a VI-a am ieşit pe locul trei, 

pe clasa a VII-a nu m-am ca-

lifi cat, iar pe clasa a VIII-a 

m-am dus la Balcanianda de 

juniori, care este singurul 

concurs de juniori şi am lu-

at bronz. În clasa a IX-a am 

luat locul trei la naţională şi 

m-am califi cat la lotul de li-

ceu. Pe clasa a XI-a am luat 

locul întâi la naţională, ar-

gint la internaţională şi ar-

gint la europeană”, spune cu 

modestie Alexandru.

La olimpiada internaţio-

nală fi ecare ţară are o echi-

pă de patru oameni. Elevii 

olimpici din România se lup-

tă la matematică cu ţări pre-

cum China, Statele Unite ale 

Americii sau Rusia, ţări la ca-

re „n-ai ce să le faci”, spune 

olimpicul. Alexandru a afl at 

şi care sunt minusurile din 

România. „La matematică ie-

şim tot timpul în top zece, la 

fel ca la informatică. Noi con-

curăm cu China, Rusia, Sta-

tele Unite, Coreea. La care 

n-ai ce să le faci. Oricât ne-am 

chinuit, nu putem să-i ajun-

gem. Oamenii buni merg aco-

lo şi lucrează pentru ei. Ni-

velul la care poţi să ridici ma-

ximul este dat de profesorul 

care pune probleme. Dacă din 

oamenii tot pleacă în străină-

tate, nici profesorii nu sunt 

la acelaşi nivel. Ca olimpic 

trebuie să lucrezi foarte mult 

ca să începi să fi  din ce în ce 

mai bun, dar în acelaşi timp 

trebuie să-ţi măreşti şi aria 

de probleme de care te poţi 

atinge. La internaţională am 

luat medalie de argint”, a de-

clarat Velea.

Sângele apă nu se face

Coincidenţă sau nu, cercu-

rile în care se învârtea de mic 

copil au fost elitiste. „Tatăl 

meu lucrează la armată şi a-

parent, nu ştiu de ce, dar mai 

toţi din zona unde lucrează 

el au copii care sunt olimpici 

la informatică. Eu când eram 

pe clasa a V-a un coleg de-al 

lui avea un copil pe clasa a 

VIII-a care a mers la Balcania-

dă şi îl admiram foarte mult. 

Lua o grămadă de premii. Şi 

chiar îmi plăcea viaţa asta”, 

rememorează Alexandru.

Informatica nu are limite

În clasa a X-a mers în Bu-

cureşti şi a studiat un an de 

zile la Liceul Internaţional de 

Informatică din Bucureşti. 

„Acolo mi s-a părut briliant. 

Eram şaisprezece elevi şi toţi 

eram olimpici. Era extraordi-

nar”, şi-a adus aminte Ale-

xandru.

Informatica l-a învăţat că 

nu există limite şi l-a motivat 

să se autodepăşească în fi eca-

re zi. „Tot timpul la matema-

tică mai lucram în plus, mai 

mergeam la concursul jude-

ţean de matematică, mai luam 

o menţiune şi mă credeam 

olimpic de matematică. Apoi 

i-am întâlnit pe olimpicii la 

matematică care munceau opt 

ore pe zi şi făceau maratoane 

de 24 de ore de matematică şi 

atunci mi-am dat seama că nu 

sunt olimpic la matematică. 

Lucrurile astea îţi schimbă per-

cepţia. Pe măsură ce eşti mai 

bun ai alte aşteptări şi e natu-

ral să ţi le măreşti”, a spus Ale-

xandru Velea.

Despre sistemul 
de învăţământ

Despre sistemul de învăţă-

mânt din România, Alexan-

dru spune că există atât lu-

cruri bune, cât şi lucruri care 

pot fi  schimbate. „În Româ-

nia dacă ai terminat ştii că 

eşti bun. Sistemul de învăţă-

mânt românesc ţi le bagă pe 

toate pe gât, nu zic că-i un lu-

cru bun, dar dacă cumva le 

faci faţă, ştii că eşti în stare 

să te descurci în continuare”, 

a spus Velea.

Olimpicii clujeni care au cucerit
Au crescut cu matematica şi informatica în sânge, au reuşit să cucerească medalii după medalii atât în ţară, cât şi
minţi din lume şi să nu se descurajeze când alţii au fost mai buni decât ei.

Alexandru Velea a câştigat medalia de argint la olimpiada internaţională şi europeană de informatică

ALEXANDRU VELEA | olimpic la Informatică

„Tot ce-am făcut eu a fost pregătire în plus 
în timpul meu liber“

Dragoș Crișan este un alt elev 
minune al Clujului. El este în 
clasa a VIII-a la Colegiu 
Naţional Emil Racoviţă din 
Cluj-Napoca. Monitorul de Cluj 
a mai scris despre numărul ma-
re de medalii pe care Dragoș 
Crișan le-a câștigat. „În clasa a 
VI-a la matematică am luat pri-
ma menţiune și medalie de aur 
la nivel naţional, iar acum în 
clasa a VIII-a am luat menţiune 
și medalie de aur la nivel naţio-
nal”, a spus Dragoș. Pe lângă 
medaliile 
câștigate 
Dragoș s-a 
califi cat și în 
lotul naţio-
nal pentru 
olimpiada 
balcanică la 
matematică.

Copilul de aur al matematicii clujene

Dragoş Crişan a câştigat două 
medalii de aur la olimpiada 
naţională de matematică

CITEȘTE AICI ARTICOLUL 
DESPRE DRAGOȘ CRIȘAN
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Săptămâna trecută, cercetă-

torii au lansat o petiţie onli-

ne prin care îi cer ministru-

lui Sorin Cîmpeanu să dea 

explicaţii despre motivele 

pentru care a întârziat cu 

peste un an şi jumătate să 

organizeze competiţiile 

pentru granturile de cerce-

tare. Petiţia a fost semnată 

de sute de oameni de ştiin-

ţă din toată ţara.

Raul C. Mureşan, profesor 

doctor la Centrul pentru Studii 

Cognitive şi Neurale de la Cluj-

Napoca, este unul dintre cei 

300 de cercetători români care 

au semnat petiţia online prin 

care îi cer ministrului Educaţi-

ei să explice de ce instituţia pe 

care o conduce a întârziat cu 

mai mult de un an şi jumătate 

lansarea competiţiei de proiec-

te pentru cercetare. Raul C Mu-

reşan lucrat mulţi ani în Ger-

mania la Institutul Max Planck 

pentru Cercetarea Creierului şi 

la Institutul pentru Studii Avan-

sate din Frankfurt. În 2007 s-a 

întors în România şi a înfi inţat 

un institut de cercetare.

 „Nu ştiu să spun de ce s-

a întârziat. De când a ajuns 

Guvernul Ponta la putere în 

2012, văd o ofensivă feroce în 

a destructura tot ce s-a făcut 

bun în cercetare în perioada 

2007-2012. Am ajuns să îmi 

pierd studenţii şi să lucrez fă-

ră salariu luni întregi”, arată 

Mureşan pentru gândul.info.

„Sistemul a intrat 
în colaps”

Cercetătorul spune că, du-

pă venirea Guvernului Ponta, 

contractarea proiectelor a fost 

amânată cu aproape un an şi 

nu a mai fost lansat nimic 

nou. „Sistemul a intrat în co-

laps. În 2011, când s-a făcut 

reforma cercetării, existau niş-

te condiţii minime de eligibi-

litate. Ca să ai dreptul să aplici, 

mai ales la cercetători avan-

saţi trebuia să îndeplineşti un 

criteriu de performanţă mini-

mală, adică să ai un număr 

de publicaţii cu impact. Ches-

tia asta i-a deranjat pe mulţi 

din zona de mediocritate ma-

joră care susţineau antirefor-

ma”, a mai arătat Mureşan.

Mihai Miclăuş, cercetător 

de la Institutul de Ştiinţe Bio-

logice de la Cluj, spune că sta-

rea actuală din cercetare este 

provocată de faptul că, de 3 

ani încoace, bugetul alocat cer-

cetării competitive din Româ-

nia este în cădere liberă. „În 

2014 a fost lansată o singură 

competiţie de proiecte. Evalu-

area proiectelor nu a început 

încă, în timp ce, ordinul de 

lansare a competiţiei prevede 

ca termen de anunţare a re-

zultatelor data de 3 aprilie 

2015”, spune Mihai Miclăuş.

Acesta arată că se gândeşte 

să plece din nou din România, 

aşa cum a făcut în urmă cu 

câţiva ani. „Evident că mă gân-

desc la a părăsi din nou ţara, 

poate defi nitiv de data aceas-

ta, din cauza lipsei predictibi-

lităţii fi nanţării în cercetare.”, 

mai spune Mihai Miclăuş.

Secretar de stat: Nu are 
cine să evalueze proiectele

Secretarul de stat pentru Cer-

cetare, Tudor Prisecaru, a spus 

că pentru 3.000 de proiecte es-

te nevoie de foarte mulţi eva-

luatori care sunt  greu de gă-

sit. „Cred că avem  în prezent 

sub 1.000 de evaluatori. Asta 

pentru că mulţi dintre evalua-

torii din bazele de date de la 

UEFISCDI( Unitatea Executivă 

pentru Finanţarea Învăţămân-

tului Superior, a Cercetării, Dez-

voltării şi Inovării) nu erau va-

lizi”, a spus Tudor Prisecaru.

Nu sunt bani pentru cercetaret mapamondul
i în străinătate, să concureze cot la cot cu cele mai iscusite 

Deşi este as la informati-

că, nu a ales să aplice la o 

facultate din străinătate şi 

va învăţa la Universitatea 

din Bucureşti, alături de pri-

etenii lui. „La facultate con-

tează ce faci tu în timpul li-

ber. Sunt puţine facultăţi la 

care numele îţi face o pres-

tanţă. Am un prieten, de 

exemplu, care nu a terminat 

facultatea şi îi merge destul 

de bine. Eu vreau să fac fa-

cultate ca să fac un maste-

rat sau un doctorat”, a men-

ţionat Alexandru.

Pe lângă informatică, una 

dintre pasiunile pe care le a-

re Alexandru sunt jocurile de 

strategie. „Aveam şase ani, 

iar unchiul meu se juca Age 

of Empire, Starcraft şi mi-au 

plăcut şi mie de când eram 

mic. Acum aş vrea să mă 

apuc de Starcraft II, doar că 

este o linie pe care dacă ştiu 

că o trec mi s-a dus jumăta-

te de timp, şi aş vrea să-l in-

vestesc în altceva”, a spus 

Alexandru Velea.

Mark Zuckerberg? 
Ce a făcut el util?!

Un om pe care Alexan-

dru îl apreciază foarte mult 

este profesorul lui. „Profe-

sorul meu de informatică, 

Andrei Grigorean, este un 

model pentru mine. Nu mi 

se pare un model Mark 

Zukerberg pentru că nu a 

făcut nimic util. Prostia lui 

a pornit dând note la fete în 

facultate. În schimb, tipul 

care a făcut Paypal chiar mi 

se pare ok. Steve Jobs nu e-

ra un programator, ci un bu-

sinessman”, a tranşat pro-

blema Alexandru.

Cine se aseamănă 
se adună
Sebastian Nechita este coleg şi 

prieten cu Alexandru Velea. Po-

veştile celor doi se aseamănă 

foarte mult. „Am participat în 

clasa a V-a la olimpiadă şi atunci 

nu-mi prea plăcea. Nu am fă-

cut niciun punct acolo. Am re-

nunţat la informatică până în 

clasa a IX-a. Şi a început să-mi 

placă. În clasa a X-a m-am ca-

lifi cat la naţională şi am luat 

locul doi, iar anul acesta am 

luat locul patru”, a spus Sebas-

tian Nechita, elev în clasa a 

XI-a la Liceul de Informatică 

Tiberiu Popoviciu.

Fizica l-a ajutat să gândeas-

că logic şi să-şi trezească in-

teresul pentru informatică. 

„Din clasa a VI-a am început 

să fac fi zică şi mi-a plăcut. 

Când am ajuns în clasa a IX-a 

am avut o gândire dezvolta-

tă. Totul era logic. De aceea 

mi-a plăcut informatica, pen-

tru că puteai să controlezi to-

tul”, a spus Sebastian.

Din clasa a IX-a a început să 

ia ore de matematică de la pro-

fesorul Lucian Ilea. „Fac şi aca-

să exerciţii. Nu am orar fi x. De-

pinde de ziua respectivă. Cam 

trei ore pe zi exersez în timpul 

liber”, a declarat Sebastian.

Deşi unii elevi de vârsta lui 

nu se gândesc încă la studen-

ţie, Sebastian ştie deja ce vrea 

să facă cu viaţa lui. „Vreau să 

mă duc la UBB la informatică. 

Nu vreau să plec din ţară”, a 

mai spus Sebastian.

Sebastian Nechita spune că 

sistemul de învăţământ româ-

nesc, în comparaţie cu cel ame-

rican, este mai bun. „Compara-

tiv cu alte ţări, cum ar fi  Ameri-

ca, mie mi se pare că facem o 

şcoală foarte bună. La liceu mi-ar 

plăcea să fi m axaţi pe matema-

tică, informatică, fi zică. Dar e bi-

ne să învăţăm din toate câte pu-

ţin”, a concluzionat Sebastian.

Iarna îi place să se dea cu 

snowbord-ul, să se dea cu bi-

cicleta şi să meargă în drume-

ţii la munte alături de familie 

şi prieteni. Performanţa l-a aju-

tat să-şi dezvolte spiritul de 

echipă.

Foto: Sebastian Nechita a câştigat 
locul doi la olimpiada naţională 

de informatică
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Asociația de Proprietari Albac 6 
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

P.F. cumpăr apartament cu 
2-3 camere, în cart. Mărăşti, 

Gheorgheni sau Zorilor.
Sunaţi la tel. 0740-607307.

¤ Vând ap. cu 2 camere, confort, 
et. ¼, curte mare, central. Inf. su-
plimentare la tel. 0264-431115. 
(5.5)

CASE/CABANE

¤ Cumpăr casă mică în Cluj-Na-
poca. Fără intermediari! Sunați 
la tel. 0740-240230. (4.7)

¤ Vând casă cu 3 camere, bucă-
tărie, baie, antreu, supr. 78 mp, 
ușă, geamuri termopan, gresie, 
faianţă, pod, pivniţă, fi legorie, 
grădină 1400 mp, la 13 km de 
Cluj, zonă frumoasă, liniștită, 
aproape de mijloacele de trans-
port, acte în regulă. Inf. și relaţii 
la tel. 0726-759145. (5.5)

¤ Vând casă în zonă rezidenţia-
lă, în cart. Borhanci, Aleea Vio-
letelor nr. 1, teren în supr. de 
607 mp, la parter, living, bucă-
tărie, baie, WC, cămară, terasă, 
la etaj 3 camere, balcon, terasă, 
hol, baie, WC. Inf. la tel. 
0264-550331 sau 
0725-442163. (5.5)

¤ Vând cabană la Valea Ierii, cu 
3 dormitoare, supr. 72 mp, gră-
dină și teren, C.F. actualizat. Inf. 
suplimentare la tel. 
0747-700044. (5.5)

¤ Vând casă în comuna Câţcău, jud 
Cluj, 4 camere, șură cu 2 grajduri, 
bucătărie de vară, coteţe și anexe, 
curte, grădină, acces la toate utili-
tăţile, cu sau fără 4 ha teren agri-
col. Inf. și relaţii suplimentare la tel. 
0746-297102. (5.5)

¤ Cumpăr casă veche cu suprafa-
ţă mică de teren sau spaţiu co-
mercial. Aștept oferte la tel. 
0740-876853. (5.5)

¤ Cumpăr casă/vilă, singur în 
curte, în zona Grigorescu (P-ţa 14 
iulie, Donath, E. Grigorescu, O. 
Goga), Gheorgheni (Arieșului, Ar-
telor, V. Lupu, T. Ionescu, Albinii), 
Bulgaria (P-ţa 1848, Clujana), su-
prafaţa utilă între 100-150 mp, 
pod, garaj, teren sau grădină 
min. 400 mp, front minim de 16 
m, aproape de mijloacele de 
transport în comun. Tel. 
0748-111295. (5.5)

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informații la 0722-275170.

TERENURI

¤ Vând teren livadă pomi fructiferi 
la 13 km de Cluj, în Rădaia. Drum 
acces teren, panoramă deosebită. 

Preţ 10 euro/mp. Tel. 
0744-645708. (1.5)

¤ Vând teren în supr. de 6 hectare, 
str Giuseppe Verdi, cart Iris, com-
pact, cadastru, front 90 m, curent 
electric, pretabil construcţii agrozo-
otehnice, fermă, sere, preţ 10 eu-
ro/mp. Inf. suplimentare la tel 
0744-653.097 (5.7)

¤ Vând teren intavilan în Mărișel, 
supr. 12200 mp, front la drum 
principal 90 m, curent electric, apă, 
carte funciară, preţ 10 euro/mp. 
Inf. și relaţii suplimentare la tel. 
0744-653097. (5.7)

¤ Vând teren în supr. de 18100 
mp, front 280 m la șoseaua euro-
peană E60, situat la intrarea Tur-
da-Dăbăgău, vis-à-vis de Căminul 
de vârstnici Sfânta Sava, teren com-
pact, curent electric, carte funciară, 
poziţie și locaţie foarte bună pentru 
construcţie de anvergură, preţ 17 
euro/mp. Inf. la tel. 0744-653097. 
(5.7)

¤ P.F. cumpăr teren agricol. Aștept 
oferte la tel. 0740-876853. (5.7)

¤ P.F. vând teren pentru construc-
ţii, str. Dealul Fânaţelor, la 100 m 
de autobuzul nr. 39, supr. 6200 
mp, front la stradă 180 m, cu toate 
utilităţile pe teren, preţ negociabil. 
Inf. la tel. 0741-100529. (6.7)

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

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

situat într-o poiană.
Informații la tel. 
0756-091346.

¤ P.F. vând teren pentru construc-
ţie în Cluj-Napoca, str. Becaș nr. 
34, cu toate utilităţile pe teren, 
supr. 3900 mp, cu front de 19,5 
m și 200 m lungime, cu C.F. + 
C.U., P+2 sau case înșiruite. Preţ 
negociabil. Relaţii la tel. 
0741-100529. (6.7)

P.F. vând casă cu 2 camere, 

bucătărie, cu teren, supr. 

totală 2500 mp, în com. 

Tureni. Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0751760639

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

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

Vând TEREN
în supr. de 3000 mp, 
în Floreşti, zona RAR.

Informaţii la tel. 
0740-107062.

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

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

P.F. vând TEREN pentru 
construcţii în Şelimbăr, jud. 

Sibiu, lângă motelul Dracula, 
intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 
24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

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

SPAŢII

¤ P.F. vând două garaje subtera-
ne, în cart. Bună Ziua, str. Mir-
cea Zaciu nr. 12 și 18, cu C.F. în 
regulă, cu ușă automată, preţ 
negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (5.7)

ÎNCHIRIERI

SPAŢII

¤ P.F. închiriez două garaje subte-
rane, în cart. Bună Ziua, str. Mir-
cea Zaciu nr. 12-18, cu ușă auto-
mată, preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (5.7)

¤ Proprietar, dau în chirie spaţiu 
comercial, în cart. Zorilor, str. Pas-
teur, 130 mp, cu vitrină la stradă, 
între Panemar și La Casa, peste 
drum de Poștă. Tel. 0745-515415.

SCHIMBURI

P.F. schimb casă cu 2 camere, 
bucătărie, cu teren, supr. 
totală 2500 mp, în com. 
Tureni, cu apartament 

în Cluj-Napoca.
Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0724-134630 sau 
0723-172514.

LOCURI DE MUNCĂ

Firmă de curăţenie
angajăm

SUPERVISOR
în centrul comercial din 

Cluj - Iulius Mall.
Condiții salariale 

avantajoase.

Tel. 0728-999.187. (2.6)

¤ Chanttal_Polus Cluj recrutează 
CONSILIER VÂNZĂRI. 
Salariu motivant + comision vânzări. 
CV: ovidiana@chanttal.ro, chant-
tal.ramona@gmail.com, 0729-
073.236. (3.5)

¤ Angajăm personal curăţenie 
pentru magazin.
Salariu minim pe economie + bo-
nuri de masă.
Pentru informaţii sunaţi la 
021-3110087. (4.4)

¤ Persoană serioasă, pensionar, 
caut de muncă la domiciliu sau în 
domeniul distribuţiei de pliante, 
reclame, am experienţă. Ofer ga-
ranţie morală și corectitudine. Su-
naţi la tel. 0264-532272 sau 
0754-504008. (5.9)

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

¤ Tânără, nefumătoare, caut loc 
de muncă, în domeniile ba-
bysitter, curăţenie, menaj ușor. 
Ofer și cer seriozitate. Sunaţi la 
tel. 0741-455348.

Angajez femeie serioasă 
pentru îngrijire doamnă 

vârstnică, în Turda. 
Program de lucru între 

orele 16.30-21.30. 
Inf. la telefon 0756-055644.

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

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

Tânăr serios, absolvent 
al Facultăţii de Știinţa 
și Ingineria Mediului, caut de 
lucru în Cluj-Napoca, conform 
pregătirii sau 
în alt domeniu. Telefon 
0756-312841, Cosmin.

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

SERVICII

¤ Maistru electrician, cu atestat 
ANRE, îmi ofer serviciile în execu-
tarea instalațiilor electrice și 
intervenții (mentenanță), NON-
STOP. Prețuri mici. Tel. 0723-
235642. (1.4)

¤ P.F. efectuez transport mărfuri 
generale cu “Ford Tranzit” deca-
potabil, de 1500 kg, materiale de 
construcții, molozi, fi er vechi, 
cherestea, la rampa de gunoi Pa-
ta-Rât. Preț mic, negociabil. 
Sunați la tel. 0741-100529. (4.7)

¤ Topografi e, cadastru, proiecta-
re, arhitectură, geotehnică, înta-
bulări, dezlipiri, proiecte case, 
certifi cate de urbanism și 
autorizații de construire. Inf. la 
tel. 0742-022913. (6.7)

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

¤ Vând ”Dacia 1300”, în stare bu-
nă de funcţionare, set motor Bar-
go, original, cu ITP valabil. Inf. la 
tel. 0746-297102. (2.7)

¤ Vând CART, 270 cmc, stare per-
fectă. Inf. și relaţii la tel. 
0740-876853. (2.5)

¤ VÂND SUPERNOVA asigurare și 
revizie tehnică la zi, an fabricaţie 
2001, km reali 79.000, motor 
1,4, injecţie benzină (Renault 
Clio), tinichigeria și vopsitul făcută 
recent. Preţ 1.200 Euro. Informaţii 
la telefon 0766-484.462.

MOBILIER

¤ Vând masă din lemn masiv, cu 
două bănci, picioare rabatabile, 
pentru terase sau cabane. Inf. la 
tel. 0745-569336. (6.7)

CĂRŢI / DICŢIONARE

¤ Vând dicţionar farma ”Vidal”, 
preţ negociabil. Inf suplimentare 
la tel. 0264-532272 sau 
0754-504008. (6.7)

UZ CASNIC

¤ Vând cazan de baie + cuptor 
pentru cazan, preţ 300 RON. 
Inf. suplimentare la tel. 
0745-339528, 0742-057054 
sau 0264-436753. (6.7)

¤ Vând soba de fontă, antică, 
cu ornamente, 170 cm înălţime, 
2000 ron negociabil. Inf. supli-
mentare la tel. 0755437088

ELECTRO

¤ Vând aparat foto “Kodak 
C503”, nou, “Zorky 5”, “Praktica 
LTL-3”, “FED 2”, “Smena”, ”Ca-
non” și ceas de mână bărbătești 
”Atlantic”, ”PObeda”, ”Raketa”, 
”Poljot”, ”Doxa”. Inf. la tel. 
0759-020427. (1.7)

¤ Vând materiale electrice pentru 
instalații de forță, contactori între 
10-400 A, ISOL-uri de 16-630 A, 
stea triunghi 63 A, AC 3, 40 A, 
motoare mici de 0,55-
0,75/1500; 1,5/1000, de 380 V, 
manometru cu contact 0-600 
bari, preț aceptabil, sau la schimb 
cu materiale lemnos-cărămidă. 
Inf. tel. 0722-886013. (4.7)

¤ Vând Ph α termperature metru 
digital portabil. Inf. la tel. 0744-
479172 sau 0374-930918. (4.7)

MEDICALE

¤ P.F. vând saltea magnetică 
”Active Magnet”, pentru trata-
mente și aparat pentru terapie 
cu lumină și culoare BNM light 
Theraphy. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0726-759145. (7.7)

DIVERSE

¤ Vând tanc răcitor lapte din in-
ox, digital 450/1000 litri, ieftin, 
transport. Tel. 0736-577060. 
(1.5)

¤ Vând URGENT trei pardesie de 
damă și trei de bărbaţi, diferite 
culori și mărimi, stare bună, preţ 
foarte ieftin. Inf. la tel. 
0264-591965. (1.7)

¤ Vând pistol “Walter CP 88 de 
4,5 mm, ”Rohm” de 9 mm, cu 
gaze, pușcă ”Slavia CZ 630 ” tir 
sportiv, cu cartușe aferente. Ne-
cesită permis TIP B. Inf. la tel. 
0759-020427. (1.7)

¤ Vând trusă de scule 100 PCS 
Tool Set, nouă, brichete. Inf. la 
tel. 0759-020427. (1.7)

¤ Vând aparat german de produs 
bule de aer în cadă, ideal pentru 
hidroterapie și hidromasaj. Inf. la 
tel. 0723-064864. (1.7)

¤ Vând moară cu valţuri pentru 
grâu, folosită foarte puţin, aproa-
pe nouă. Relaţii suplimentare la 
tel. 0740-240238. (4.7)

¤ Vând busolă militară ”BEZARD”, 
piesă rară. Inf suplimentare la tel. 
0264-532272 sau 0754-504008. 
(6.7)

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

¤ Vând marmură spartă la cel mai 
mic preţ, 12 RON/mp. Sunaţi la 
tel. 0745-339528, 0742-057054 
sau 0264-436753. (6.7)

¤ Vând poșetă de damă, nouă, 
”Zara”, preţ redus 150 RON. Inf 
suplimentare la tel. 0264-532272 
sau 0754-504008. (6.7)

¤ Vând aparat german de produs 
bule de aer în cadă, ideal pentru 
hidroterapie și hidromasaj. Inf. la 
tel. 0723-064864. 

¤ Vând aparat de făcut kürtös 
kalács, cu 6 role, pe curent 220 V, 
nou, marcă străină, aparatul este 
nou, preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (6.7)

¤ Vând trei covoare de 3 x 25, 
din care unul de lână, preţ nego-
ciabil. Aștept telefoane la 
0264-591965. (6.7)

¤ Vând coniac de 47°, ţuică de 
53° și vin alb și roșu, preţ 30 RON, 
23 RON, pentru vinul alb și negru 
comanda 5 zile.comandă. Sunaţi la 
tel. 0264-591965. (6.7)

¤ Vând vin Feteasca Albă, demisec, 
producţie proprie. Inf. la tel. 
0722-515094. (6.7)

¤ Vând plante aloe vera de 3 și 5 
ani, ghete negre din piele nr. 40, 
noi. Inf. și relaţii suplimentare la 
tel. 0264-454257 sau 
0749-041124. (6.7)

ANIMALE

¤ Vând pui de iepure urgent. Tel: 
0744–605051

¤ Vând porci pentru tăiat, Marele 
Alb, crescuţi cu cereale, între 
120-140 kg, preţ 7,3 RON/kg. Asi-
gur loc de sacrifi care. Inf. la tel. 
0751-095924. (6.7)

DONAŢII

¤ Donez un calculator „Pen-
tium 4”și un covor din material 

supraelestic. la tel. 
0745-569336. (6.7)

MATRIMONIALE

¤ Aș dori să cunosc o persoană din 
zodia berbec, născut in 1972 pen-
tru căsătorie. Eu, din anul 1971, fă-
ră obligaţii, aspect fi zic plăcut. Aș-
tept răspuns prin SMS la nr. tel. 
0748-945449 sau e-mail: sollaar-
ris@yahoo.com, cu loc de întâlnire 
și oră. (4.7)

COLECŢIONARI

¤ Vând 6 ceasuri de buzunar 
mecanice de epocă, noi, din co-
lecţia ”Heritage” și două clasoa-
re cu timbre de colecţie. Inf. la 
tel. 0759-020427. (1.7)

¤ Vând colecţie de 12 piese de ara-
mă (cupru), compus din carafă, 
candelă, servici de cafea cu tavă și 
cești, etc. Preţ bun. Inf. la tel. 
0264-591965. (4.7)

¤ Cumpăr OBIECTE VECHI (tablou, 
icoană veche, mașină de scris, ra-
dio, râșniţă, ceas cu pendulă, mo-
nede, mojar, etc). Ofer 5-30 ron. 
Sunaţi la tel. 0740-876853. (4.7)

¤ Cumpăr cartonașe de bere, suc, 
băuturi, apă, cartoane pe care se 
servesc și se pun paharele în loca-
le. Tel. 0749-174082. (4.7)

¤ Vând colecţie de brichete, brichete 
pe gaz și benzină, preţ negociabil. 
Sunaţi la tel. 0264-591965. (4.7)

¤ Cumpăr colecţii de fotografi i, 
insigne, decoraţii medalii vechi 
românești. Sunaţi la tel. 
0749-174082. (4.7)

¤ Vând trofee de vânâtoare căprior 
(ţap) și colţi de mistreţi, preţ nego-
ciabil. Inf. și relaţii suplimentare la 
tel. 0264-591965. (4.7)

¤ Vând colecţie de 12 piese de 
aramă (cupru), compus din cara-
fă, candelă, servici de cafea cu ta-
vă și cești, etc. Preţ bun. Inf. la 
tel. 0264-591965. (5.7)

PIERDERI

¤ Pierdut certifi cat de înregistrare 
al S.C. QI SERV S.R.L., C.U.I. 
11086512. Se declară nul. (1.1)

¤ Pierdut certifi cat de înregistrare 
al S.C. QI FOX SERV S.R.L., C.U.I. 
17158243. Se declară nul. (1.1)

¤ S.C. MADOR S.R.L. pierdut cer-
tifi cat constatator sediu, din data 
de 16.11.2007, cu seria NR. 
71595. Se declară nul. (1.1)

¤ S.C. MADOR S.R.L. pierdut cer-
tifi cat constatator sediu, din data 
de 16.11.2007, cu seria NR. 
71595. Se declară nul. (1.1)

¤ S.C. MADOR S.R.L. pierdut cer-
tifi cat constatator benefi ciar, din 
data de 16.11.2007, cu seria NR. 
71595. Se declară nul. (1.1)

PLAN URBANISTIC

¤ SALAHORU MARCEL, în calitate 
de titular, anunţă iniţierea Planu-
lui Urbanistic Zonal pentru „CA-
LEA TURZII – FRONT EST,” str. Ca-
lea Turzii, nr.7-27, Cluj-Napoca, 
judeţul Cluj. Consultarea propu-
nerii se poate realiza în cadrul 
Primăriei Cluj-Napoca, Serviciul 
Urbanism, cam. 62. (1.1)

Monitorul de Cluj nu este responsabil în nicio circumstanță pentru acuratețea sau conținutul anunțurilor publicate, nu răspunde moral sau material 
pentru eventualele prejudicii pe care cineva le-ar suferi în urma publicării acestora. Răspunderea pentru autenticitate aparține exclusiv autorilor anunțurilor.
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ASTĂZI LA TV

TVR 1

12:25 Vorbește corect! 
12:30 Tribuna partidelor parla-
mentare (emis. info.)
13:00 EURO polis (emis. mag.)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
14:55 Clubul celor care muncesc 
în România (rep.)
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Andografi a zilei
15:31 Maghiara de pe unu (live)
16:55 Opinii fi scale (emis. info.)
17:10 Plusuri și minusuri (live)
18:30 Discover România 
18:40 Prinţesa săbiilor (2000, s. 
avent., episodul 5) (reluare)
19:35 Vorbește corect! (reluare)
19:45 Sport
19:59 Telejurnal
20:55 Clubul celor care muncesc 
în România (rep.)
21:00 Studio UEFA Champions 
League 2014 - 2015 (live)
21:40 Fotbal: F.C. Barcelona - 
Paris Saint-Germain (live)
23:50 Starea naţiei

ANTENA 1

12:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) (live) - Sezonul 4
13:00 Observator 
14:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) (live) - Sezonul 4
16:00 Observator
17:00 Acces direct (live)
19:00 Observator 
20:00 Observator special 
20:30 Iadul bucătarilor
23:00 Un show păcătos (live)

PRO TV

12:00 Ferma Vedetelor (2015, 
reality show) (reluare)
13:00 Știrile Pro TV
14:00 Trandafi rul negru (tur., 
2013, s. dr.) (reluare)
15:00 Puterea destinului (tur., 
2006, s. dr.) (reluare)
16:00 Lecţii de viaţă (ep. 13)
17:00 Știrile Pro TV
17:30 La Măruţă (divertisment)
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Ferma Vedetelor (2015, 
reality show)
22:30 Știrile Pro TV

23:05 Psihologia minciunii (2009, 
s. poliţist, sezonul 1, ep. 4)

PRIMA TV

12:10 Adevăruri ascunse (reality 
show, sezonul 1, ep. 16) (reluare)
13:20 Teleshopping (promo)
13:50 Secrete de Stil (2011, 
mag. life-style) (reluare)
14:30 Teleshopping (promo)
15:00 Cireașa de pe tort (sezo-
nul 14, episodul 30) (reluare)
16:00 Trăsniţii (s. com., sezonul 
24, episodul 33) (reluare)
16:30 Focus (emis. info.)
17:00 Mama mea gătește mai 
bine (emis. culinară, episodul 12)
18:00 Focus
19:30 Adevăruri ascunse (reality 
show, sezonul 1, episodul 17)
20:30 Forţă invizibilă (sua, 
2000, acţiune)
22:30 Trăsniţii (sezonul 24, ep. 34)
23:00 Focus din inima României
23:30 Click! 

KANAL D

12:30 Știrile Kanal D 
13:30 Te vreau lângă mine 
(2010, reality show)
 16:00 Teleshopping (promo)
16:45 Teo Show (divertisment)
18:45 Știrea zilei 
19:00 Știrile Kanal D 
20:00 Dila (tur., 2012, s. rom.)
22:30 WOWbiz (divertisment)

LOOK TV

13:00 Un show cu gust (reluare)
15:00 Minunile Lui Tămaș (di-
vertisment) (redifuzare)
17:00 Fotbal Look (emis. sport)
18:30 Celebrity (2012) (reluare)
19:30 Știri Look TV 
20:00 Liga Magazin (emis. 
mag.)
21:00 Escobar - Baronul rău-
lui(12) (col., 2012, mini-s., epi-
sodul 20) (live)
22:00 Tonik Show(AP) (2012, 
divertisment)
23:00 Cenzurat!(12) (2013, di-
vertisment)

spectacole

Cameristele, Miercuri, 22 aprilie, ora 19.00
Atenţie, cad îngeri!, Duminică 26 aprilie, ora 19.00

Teatrul Naţional

Horia Brenciu & HB Orchestra, Marţi, 28 aprilie, ora 19.30

Johann Straus Ensemble – Spring in Vienna
Luni 27 aprilie 2015, ora 19.00

Rhythm of the Dance
Miercuri 29 aprilie ora 19.00

Traviata, G. Verdi, Vineri, 24 aprilie, ora 18.30

Opera Naţională

Teatrul Maghiar de Stat
Vizita bătrânei doamne, Vineri, 24 aprilie, ora 19.00

Casa de cultură a studenţilor

ANUNȚ ANGAJARE

Sauter GmbH
Präzisionsdrehtechnik

Firmă germană cu tradiţie în 

prelucrări mecanice de precizie 

angajează pentru fi liala din Romania:

-  Operatori strung CNC cu experienţă; vechimea în 

lucrul pe comandă numerică FANUC constituie un 

avantaj.

-  Inspector de calitate cu experienţă în domeniul 

prelucrărilor mecanice de strunjite şi / sau 

rectifi cate

Cunoștinţele de limba germană constituie un 

avantaj.

Se oferă salarii atractive, posibilitatea de avansare 

în carieră și training în Germania.

CV-urile se pot depune pe: fax: 0264 433 303, sau 

personal la adresa societăţii: Dej, Jud. Cluj, Str. Henri 

Coandă, nr. 1. din cadrul Parcului Industrial Arc Parc

ANUNŢ DE ANGAJARE

SC ROSAL GRUP SA BUCURESTI, SUCURSALA 
CLUJ NAPOCA, având ca domeniu de activitate salubritate 
și activităţi similare – anunţă selecţie de personal pentru:

CONDUCĂTORI AUTO

CONDIŢII PENTRU OCUPAREA POSTURILOR:

- PERMIS DE CONDUCERE CATEGORIILE C, E
- ATESTAT TRANSPORT MARFA CU MASA > DE 3.5 TONE-
Cererile se pot depune la adresa:

CLUJ NAPOCA, STR. GÂRBĂU, NR. 12, bloc H, între orele 
8 .00 – 16.00, până la data de 30.04.2015

Telefon: 0264 / 375101 interior 117

SC ROSAL GRUP SA BUCURESTI, SUCURSALA 
CLUJ NAPOCA, avand ca domeniu de activitate salubritate 
și activităţi similare – anunta selectie de personal pentru:

1. Sef coloana auto
Conditii pentru ocuparea postului:

a. Permis de conducere categoriile B, C
b. Atestat manager de transport
c. Atestat transport marfa cu masa > de 3.5 Tone 

(constituie avantaj)
d. Experienta minim 5 ani pe un post similar
e. Studii postliceale sau superioare in domeniul 

transporturilor

2. Sef atelier intretinere si reparatii auto
Conditii pentru ocuparea postului:
a. Permis de conducere categoriile B, C
b. Atestat manager de transport
c. Experienta minim 5 ani pe un post similar
d. Studii superioare tehnice, cunostinte de hidraulica

3. Revizor tehnic
Conditii pentru ocuparea postului:
a. Permis de conducere categoriile b, c
b. Atestat manager de transport
c. Studii medii
d. Experienta minim 5 ani

Cererile se pot depune la adresa:
Cluj napoca, str. Garbau, nr. 12, Bloc h, intre orele 8 .00 – 
16.00, Pana la data de 30.04.2015.
Telefon: 0264 / 375101 

TRANSPORT INTERNAŢONAL 
PERSOANE ŞI COLETE

ROMÂNIA - ANGLIA ŞI RETUR
          RO: 0757 330 672  

 GB: 00 407 586 750 585

Colete la destinaţie
Transport maşini pe platformă

Liviu:

ANUNŢ ANGAJARE

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE 
CLUJ-NAPOCA

organizează în perioada 20-30 aprilie 2015, o selecție 
de dosare în vederea încheierii unor contracte de prestări 
servicii în domeniul medical, cu atribuții aferente 
următoarelor ocupații:

- 2 îngrijitoare

- 3 infi rmiere

- 1 medic specialist, specialitatea recuperare medicină, 
fi zică și balneologie

- 1 liftier

- 1 muncitor necalifi cat

- 1 fochist

Actele se vor depune până cel târziu în data de 30 
aprilie 2015, între orele orele 8.00-12.00 la Biroul 
Achiziții Publice, Contractare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul 
Achiziții Publice, Contractare: tel. 0264-207. 031, între 
orele 8.00-12.00 .

ANUNŢ ANGAJARE

SERVICIUL DE AMBULANŢĂ AL JUDEŢULUI CLUJ organizează 
concurs în perioada 06–08.05.2015, pentru ocuparea 
următorului post:

- 1/2 post temporar vacant de subinginer I

Condiţii de participare la concurs:
-  diplomă de absolvire a studiilor superioare de scurtă 

durată în specialitatea TCM
- 6 ani și 6 luni vechime în specialitate.

Concursul se organizează la sediul SAJ Cluj situat în Cluj-
Napoca str. Horea nr. 55 jud. Cluj.

Înscrierile se vor face până la data de 29.04.2015 ora 12.00.
Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare la 

concurs, actele necesare înscrierii, se pot obţine la sediul 
SAJ Cluj, Biroul RUNOS, telefon 0264-407.009.

LICITAŢIE PUBLICĂ

Lichidator Judiciar Pascalău Emilia
al S.C. Ritonia Trans S.R.L., Cluj-Napoca, Str. 

Iugoslaviei, Nr. 7, Ap. 2, Jud. dosar.1221/1285/2014

ANUNŢĂ
Organizarea de licitaţii publice pentru vânzarea 

Mijlocului de transport Autoutilitară, Furgon, 3 + 1 uși, 
Mercedes Benz Sprinter

An de fabricaţie 2002, nr. locuri 13+1 la preţul de 
4.972 Eur.

Licitaţiile se vor organiza la sediul lichidatorului judiciar 
din Loc. Zalău, str. Stadionului nr. 17, jud. Sălaj, în 

fi ecare zi de marţi și joi ora 13, începând cu data de 
21.04.2015.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 
0727-708508, e-mail: emilia_pascalau@yahoo.com.

ANUNŢ DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările 
și completările ulterioare și Ord. 1798/2007 S.C. MAFIR 
S.A. anunţă începerea demersurilor în vederea obţinerii 
autorizaţiei de mediu pentru obiectivul „hală de producţie“, 
din localitatea Apahida, str. Libertăţii, nr. 335.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
A.P.M. Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, în zilele de luni 
între orele 8.00-16.00, marţi-joi între orele 8.00-14.00 și 
vineri între orele 8.00-12.00

ANUNŢ DE VÂNZARE

CITR SPRL, Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 48, 
etaj 6, lichidator judiciar al CALIBRA INVEST S.R.L. – în 
faliment, organizează licitaţii publice cu strigare pentru 
vânzarea unui teren extravilan de 5800mp, situat Feleacu 
jud. Cluj, zona centurii Vâlcele-Apahida – preţ strigare 2.436 
€ + TVA. Licitaţiile vor avea loc în 28.04.2015, 05.05.2015, 
12.05.2015, 19.05.2015 ora 14:00, la sediul lichidatorului 
judiciar. Caietul de sarcini se poate cumpăra de la sediul 
lichidatorului judiciar. Documentaţia de înscriere la licitaţie 
va trebui depusă cu cel puţin 24 ore înainte de data și ora 
licitaţiei. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 
0737 888997 si pe sales.citr.ro cod anunt CIT1951.
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Cea mai mare gamă de băuturi

Preţuri promoționale

Oferte speciale pentru nunţi, 
onomastici, botezuri, evenimente.

Adresa: Emil Isac nr. 22, Piezisa nr. 23A 
telefon 0749879788

Organizăm:

Nunţi,
Botezuri,
Petreceri,

Conferinţe,
Mese festive,
Aniversări,

Comemorăriwww.casauniversitarilorcluj.ro

0744 251 471

Poliţia a înscenat dispari-

ţia unui primar dintr-o 

localitate din centrul 

Rusiei, la acest sfârşit de 

săptămână, pentru a evita 

asasinarea acestuia.

Pavel Plotnikov, primarul lo-

calităţii Ioşkar Ola din centrul 

Rusiei, a fost dat dispărut sâm-

bătă, după ce nu ar fi  ajuns la 

întâlnirea cu soţia sa. „Toate pa-

trulele de poliţie, anchetatorii 

penali – practic toată poliţia din 

Ioşkar Ola îl caută pe primar”, 

declara la momentul respectiv 

purtătoarea de cuvânt a poliţi-

ei locale, Olga Plotnikova.

Dar luni dimineaţă, pe si-

te-ul primarului a apărut o de-

claraţie care afi rma că dispari-

ţia lui a fost de fapt înscenată. 

„Dispariţia primarului a fost 

necesară din cauza unor acti-

vităţi operaţionale ale persona-

lului Ministerului de Interne al 

Rusiei”, afi rmă declaraţia. „Ei 

au implementat măsuri pentru 

a preveni asasinarea planifi ca-

tă a primarului şi a familiei lui”, 

continuă textul.

Ulterior în cursul zilei, Plot-

nikov a susţinut o conferinţă de 

presă în care a explicat ce s-a 

întâmplat. Din cauza „poziţiei 

sale principiale”, a spus prima-

rul, el ar fi  trebuit să fi e ucis în 

pădure între vineri noaptea şi 

sâmbătă dimineaţa. Graţie unei 

acţiuni rapide efectuate de ser-

viciile de securitate, presupuşii 

ucigaşi şi cei care au preluat 

contractul privind asasinarea 

primarului au fost arestaţi, a de-

clarat Plotnikov la conferinţa de 

presă. „Multe mulţumiri poliţi-

ei pentru că mi-a salvat viaţa”, 

a adăugat el.

Poliţia a afi rmat doar că 

primarul „a fost găsit” şi că 

„este în viaţă şi sănătos, iar 

în prezent se afl ă împreună 

cu familia”.

Dispariţia unui primar rus, aranjată de poliţie

Sute de persoane s-ar fi  

înecat duminică, după ce 

ambarcaţiunea plină cu 

imigranţi ilegali s-a răstur-

nat în largul coastelor libi-

ene, a anunţat Paza de 

Coastă italiană. Vase apar-

ţinând Pazei de Coastă au 

salvat 28 de persoane 

după ce incidentul a fost 

raportat către miezul nop-

ţii (03:00, ora României).

Trupurile a 24 de imigranţi 

care au murit în cea mai ma-

re tragedie din istoria regiu-

nii mediteraneene au fost a-

duse luni dimineaţa în Malta.

Nava italiană care trans-

porta cadavrele i-a adus tot-

odată pe cei 28 de supravie-

ţuitori, care urmează să fi e 

transportaţi ulterior în Italia.

Potrivit unor mărturii an-

terioare, nava avea la bord 

aproximativ 700 de imigranţi 

ilegali, în momentul în care 

s-a răsturnat, la aproximativ 

200 de kilometri sud de insu-

la italiană Lampedusa.

„Trafi canţii de persoane au 

închis uşile şi i-au blocat când 

au încercat să iasă din cală”, a 

declarat supravieţuitorul citat 

de procurorii italieni, un bărbat 

adus la un spital din Sicilia.

Imigranţii ilegali de la bord 

s-ar fi  adunat într-o parte a 

ambarcaţiunii, pentru a atra-

ge atenţia unei nave portu-

gheze care trecea prin zonă, 

ceea ce a provocat răsturna-

rea ambarcaţiunii, potrivit Pa-

zei de Coastă italiene.

Accidentul a avut loc la o 

săptămână după ce organiza-

ţia Salvaţi Copiii anunţa că 

aproape 400 de persoane au 

pierit în alt accident, în largul 

coastelor Libiei, în contextul 

în care Italia le solicită parte-

nerilor săi europeni ajutorul 

pentru ca să facă faţă valului 

de imigranţi ilegali care vin 

spre ţărmul de sud al penin-

sulei din nordul Africii.

Indignarea şi îngrijorarea 

cu privire la soarta imigranţi-

lor ilegali care încearcă să a-

jungă în Europa s-au amplifi -

cat după naufragiile a două 

ambarcaţiuni, în octombrie 

2013, în largul Lampedusei, 

soldate cu 350 de morţi.

„Am cerut ajutor suplimen-

tar de mai bine de un an, iar 

ei nu au răspuns”, a declarat 

Carlotta Sami, o purtătoare de 

cuvânt a UNHCR pentru pos-

tul itallian Sky TG24. 

Amnesty International 

(AI) a îndemnat guvernele 

europene să îşi asume res-

ponsabilitatea insufi cienţei 

echipelor de specialişti în 

operaţiuni de căutare şi sal-

vare la Mediterana. „Ne con-

fruntăm la Mediterana cu o 

tragedie provocată de om, 

de proporţii copleşitoare”, a 

declarat John Dalhuisen, di-

rectorul AI pentru Europa şi 

Asia centrală. „Aceste ulti-

me morţi pe mare sunt şo-

cante, dar nu surprinzătoa-

re”, a adăugat el.

Înaltul Reprezentant UE 

pentru Politică Externă Fede-

rica Mogherini a anunţat abor-

darea accidentului luni, în 

cadrul Consiliului pentru Afa-

ceri Externe, care va prezen-

ta un set de propuneri Libi-

ei, una dintre principalele ru-

te de trafi c cu imigranţi ile-

gali.

Detaliile accidentului 
maritim din Mediterana
Un supravieţuitor al accidentului susţine că la bordul ambarcaţiunii 
se  aflau 950 de persoane şi nu 700 cum se credea inițial.

Aproximativ un milion de imigranţi africani aşteaptă să plece pe mare spre Malta şi Italia, afi rmă un procuror Italian.
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Cu sediul în Tg.Mureş, str. Salcâmilor nr.23

Organizează în fi ecare joi la ora 9 la sediul Sucursalei, 

licitaţie publică pentru vânzare de
ŢEAVĂ UZATĂ

rezultată în urma lucrarilor de R.K. si interventii la sonde.

Licitaţia se va organiza în fi ecare joi până la epuizarea stocului.
Informaţii suplimentare 0265/402032 – Serviciul Mecano Energetic.

S.N.G.N. ‘’ROMGAZ‘’ S.A. 
– SUCURSALA TG.MUREŞ

ANUNŢ DE PARTICIPARE
în vederea atribuirii contractelor de fi nantare nerambursabilă din fonduri

publice alocate pentru activităţi culturale si sprotive

1. Autoritatea contractantă: COMUNA SAVADISLA , codul fi scal 4889497, Sediul: 
comuna Savadisla nr.35 judetul Cluj , telefon: 0264 /374271,fax: 0264/374433, e-mail: 
primsav@yahoo.com

2. Domeniile pentru care se acordă fi nanţare nerambursabilă:
 a. Activităţi culturale.
 b. Activităţi sportive .
3. Persoană de contact : Laczi Eniko tel.0764632133
4. Data limită pentru depunerea documentaţiei: 22 mai 2015 , ora 15,00
5.  Adresa la care trebuie transmise/depuse documentaţiile, în plic sigilat –comuna 

Savadisla nr.35, la registratura institutiei .
6. Sursele de fi nanţare și de plată: bugetul local în limita sumei de 25.000 lei .
7.  Informaţii privind condiţiile de eligibilitate, precum și cerinţele minime cu privire la 

capacitatea tehnică și la cea economico-fi nanciară pe care trebuie să le îndeplinească 
solicitantul sunt prevazute în metodologia aprobată prin hotarîre a Consiliului local 
Savadisla.

8.  Criteriul care va fi  utilizat pentru atribuirea contractului de servicii – punctajul obţinut 
în urma evaluării.

PRIMARUL COMUNEI SAVADISLA 
Tamas- Gebe Andrei 

Românca Andreea 

Munteanu a cucerit meda-

lia de aur la bârnă, la 

Campionatele Europene 

de gimnastică artistică de 

la Montpellier (Franţa), 

cu o notă de 14,366.

Munteanu a adus prima me-

dalie delegaţiei României la 

Montpellier, acesta fi ind, tot-

odată, al 12-lea titlu european 

la bârnă pentru România, ce-

le mai multe fi ind câştigate de 

Cătălina Ponor (patru).

Gimnasta română Andre-

ea Munteanu, care a produs 

marea surpriză a fi nalei de la 

bârnă, din cadrul Europene-

lor de gimnastică artistică de 

la Montpellier, a afi rmat că 

nu i-a venit să creadă decât 

atunci când a primit medalia.

„Parcă nici acum nu-mi vi-

ne să cred că am câştigat. 

Mi-aş fi  dorit să fac un exer-

ciţiu mai bun, pentru că nu a 

fost foarte bun. Faptul că am 

reuşit să duc mai departe a-

ceastă ştafetă a succeselor mă 

face să mă gândesc la multe 

şi la mult pentru viitor, unul 

pe care îl vreau cât mai me-

daliat”, a declarat Munteanu, 

citată de site-ul Federaţiei Ro-

mâne de Gimnastică.

Munteanu e la al doilea ei 

European, după cel de la So-

fi a, unde a cucerit aurul cu 

echipa. Ea a câştigat titlul eu-

ropean la bârnă, la doi ani du-

pă performanţa similară reu-

şită de Larisa Iordache, ma-

rea absentă a lotului nostru 

la competiţia continentală din 

Franţa.

Bilanţul delegaţiei Româ-

niei a fost completat de argin-

tul lui Marius Berbecar în fi -

nala de la paralele.

Marius Berbecar şi-a fi na-

lizat în sfârşit cu o medalie 

integralul de la paralelele şi a 

pus capăt secetei de 28 de ani 

la acest aparat.

Cu această ocazie, preşedin-

tele FRG, Adrian Stoica, a pri-

mit drapelul Uniunii Europene 

de Gimnastică de la preşedinte-

le George Guelzec, în calitate de 

reprezentant al României, ţara 

gazdă a Europenelor 2017.

Preşedintele României, 

Klaus Iohannis, i-a trimis ieri 

o scrisoare gimnastei Andre-

ea Munteanu, în care i-a 

transmis felicitări pentru me-

dalia de aur obţinută la Cam-

pionatele Europene de la 

Montpellier, arătând că vic-

toria sa confi rmă faptul că 

munca, ambiţia şi determi-

narea reprezintă secretele re-

uşitei.

Andreea Munteanu: „Nu-mi 
vine să cred că am câştigat”

Andreea Munteanu este noua campioană a Europei la bârnă

Cuplul Gabriela 

Dabrowski /Sharon 

Fichman a învins, cu sco-

rul de 6-1, 4-6, 10-5, pere-

chea Andreea Mitu/

Raluca Olaru, stabilind 

scorul fi nal al întâlnirii 

Canada – România – 2-3, 

rezultat care readuce for-

maţia tricoloră în Grupa 

Mondială a Cupei 

Federaţiei pentru prima 

dată din 1992.

Partida de dublu, care a du-

rat o oră şi 29 de minute, nu 

mai putea schimba echipa cali-

fi cată în elita Fed Cup, pentu că, 

anterior, Alexandra Dulgheru, 

locul 69 WTA, o învinsese pe 

Francoise Abanda, 260 WTA, 

oferind României punctul victo-

riei în întâlnirea cu Canada, scor 

3-1, şi asigurând prezenţa pen-

tru prima dată din 1981 între ce-

le mai bune opt echipe femini-

ne de tenis din lume, în Grupa 

Mondială a Fed Cup.

Dulgheru a câştigat, cu scorul 

de 3-6, 7-5, 6-2, un meci care a 

durat două ore şi 11 minute.

„Sunt foarte bucuroasă. Am 

fost foarte obosită, am încer-

cat să cred, am zis să am to-

tul. E o suprafaţă ciudată, 

Abanda e o jucătoare bună, 

nu e rea deloc... A fost un mo-

ment când nu simţeam bine 

jocul, asta e, am zis să lupt 

până la capăt. Am zis că voi 

câştiga dacă am mai multă 

răbdare ca ea şi dacă nu, aia 

e. E o suprafaţă rugoasă. Mă 

bucur că nu am dat în arbi-

tru, Abanda era ca un pere-

ţel, trebuia să schimb ritmul. 

Am schimbat tricoul, trebuia, 

era ud. Merităm să fi m în Gru-

pa Mondială, restul vedem 

mai departe. Fed Cup îmi dă 

aripi, am câştigat două me-

ciuri, ajung acasă, abia aş-

tept”, a declarat Dulgheru, la 

Dolce Sport.

Andreea Mitu, 
necunoscuta cunoscută

Tot duminică, Andreea Mi-

tu, locul 104 WTA, s-a impus, 

cu scorul de 4-6, 6-4, 6-1, în 

faţa sportivei Eugenie Bou-

chard, locul 7 WTA, astfel că 

echipa tricoloră a trecut în 

avantaj, scor 2-1, în întâlni-

rea de la Montreal, din bara-

jul pentru Grupa Mondială a 

Cupei Federaţiei.

Sâmbătă, Irina-Camelia Be-

gu, locul 33 WTA, a fost în-

vinsă, cu scorul de 4-6, 7-5, 

6-4, de Francoise Abanda, lo-

cul 260 WTA, în primul meci 

al întâlnirii dintre Canada şi 

România.

În a doua partidă, Alexan-

dra Dulgheru, locul 69 WTA, 

s-a impus, tot sâmbătă, cu sco-

rul de 6-4, 6-4, în faţa sporti-

vei Eugenie Bouchard, locul 7 

WTA, astfel că România a ega-

lat, 1-1, scorul în întâlnirea cu 

Canada, după prima zi.

Echipa de Fed Cup a Ro-

mâniei, pentru această com-

petiţie, a fost formată din Iri-

na Begu, Alexandra Dulghe-

ru, Andreea Mitu, Raluca Ola-

ru şi căpitanul nejucător Ali-

na Cercel-Tecşor.

Simona Halep a felicitat 
echipa naţională

Jucătoarea română de te-

nis Simona Halep, numărul 3 

în ierarhia WTA, a felicitat 

componentele echipei Româ-

niei pentru califi carea în Gru-

pa Mondială a Fed Cup.

„Echipa României a jucat 

meciuri memorabile în Cana-

da! Felicitări fetelor care au 

adus România în Grupa Mon-

dială a Fed Cup!”, a scris Si-

mona Halep pe pagina sa ofi -

cială de Facebook.

Reuşită după 24 de ani

România a participat ultima 

dată în Grupa Mondială în 1992, 

dar atunci evoluau 16 echipe în 

principala divizie a competiţiei.

România va evolua în 2016 

în sferturile de fi nală ale Gru-

pei Mondiale, alături de una 

dintre echipele din Rusia, Ce-

hia, Germania, Franţa, Italia, 

Olanda şi Elveţia. Partidele vor 

avea loc în sistem eliminato-

riu, adversara tricolorelor ur-

mând a fi  cunoscută după o 

tragere la sorţi.

Begu, Dulgheru, Mitu şi Olaru au calificat 
România în sferturile de finală din Fed Cup
România a promovat în Grupa Mondială a Fed Cup după ce a învins Canada cu 3-2. Punctele echipei 
noastre au fost aduse de Alexandra Dulgheru (două) şi Andreea Mitu, o debutantă în Fed Cup.

Naţionala României în meciurile cu Canada: Irina Begu, Alexandra Dulgheru, Andreea Mitu, Raluca Olaru şi căpitanul nejucător Alina Cercel-Tecşor
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Prima victorie 
în Play-Off
Olimpia UT Cluj-Napoca, a obţi-
nut prima victorie în Play-Off-ul 
Superligii în faţa echipei „Heniu” 
Prundu Bârgăului, cu scorul de 
5-0 (4-0). Meciul a fost unul dis-
putat, cu un ritm de joc alert, cu 
ocazii de ambele părţi. Clujencele 
vor disputa următorul meci din 
play-off la Craiova, pe data de 27 
aprilie, urmând ca pe 29 aprilie, 
să primească vizita echipei din 
eșalonul secund, Vasas Femina 
Odorheiu Secuiesc în cadrul sfer-
turilor Cupei României.

Pe scurt

SPORT

România, în 
sferturi la Fed Cup
România a promovat în Grupa 
Mondială a Fed Cup după ce a 
învins Canada cu 3-2. Punctele 
echipei noastre au fost aduse de 
Alexandra Dulgheru (două) și 
Andreea Mitu, o debutantă în 
Fed Cup. Pagina 11

„Nu-mi vine 
să cred că am 
câștigat”
Andreea Munteanu a cucerit me-
dalia de aur la bârnă, la Campio-
natele Europene de gimnastică ar-
tistică de la Montpellier.  Pagina 11

Echipa clujeană de fotbal 

american, Cluj Crusaders 

a întâlnit, duminică, în 

deplasare, gruparea mure-

şeană, Mureş Monsters în 

cadrul etapei inter confe-

rinţe a CNFA 2015.

Chiar dacă Monsters au 

avut avantajul terenului pro-

priu, favorită în confruntare 

a fost Crusaders, care nu a 

pierdut nici un meci acest an.

În primul sfert, Dan Crâs-

nic şi Jeremy David au înscris, 

pentru clujeni, câte un tou-

chdown, iar Tamaş László a 

înscris doar un extra point din 

două încercări. Jucătorul ame-

rican, Trevor Lothrop, a reu-

şit să recupereze un fumble, 

provocat de Zitzman Peter în 

red zone-ul mureşenilor, şi să 

aducă primele şase puncte ale 

celui de-al doilea sfert al par-

tidei. Marian Mikacs, Cristian 

Feier şi Oltean Florin au con-

tribuit, fi ecare cu câte un 

touchdown, la majorarea sco-

rului, iar kick-erul clujenilor 

a ratat doar un şut printre buţi 

din cele patru încercări ale 

sfertului.

După ieşirea de la vestia-

re, clujenii au mai adăugat şa-

se puncte, prin Florin Oltean, 

scorului de 40-0, înregistrat la 

pauză pentru oaspeţi.

În ultima parte a partidei, 

Elod Todor a receptat o pa-

să trimisă de qb-ul clujean 

şi a marcat primele şase punc-

te din activitatea lui sporti-

vă, iar extra punctul a fost 

transformat ulterior. În ulti-

mele momente ale partidei, 

Monsters au reuşit să înscrie 

tochdownul de onoare prin 

Gabriel Hallai.

Susţinuţi de un public nu-

meros, printre care şi bas-

chetbalistul Kyndall Dykes, 

Mureş Monsters s-au decla-

rat învinşi de Cluj Crusaders, 

la expirarea timpului de joc, 

cu scorul 53-6.

În aceeaşi etapă, „Locomo-

tivele” reşiţenii au pierdut, la 

Bucureşti, disputa cu Warri-

ors cu scorul 26-12.

Etapa inter conferinţe din 

CNFA se va încheia săptămâna 

viitoare, la Timişoara, unde 89ers 

vor încerca să-şi ia revanşa fi -

nalei pierdute anul trecut, în fa-

ta campioanei Bucureşti Rebels.

Petrişor Dumitrache va lip-

si din lotul „Cruciaţilor” în 

meciul cu Reşiţa Locomoti-

ves, de la Cluj-Napoca din 3 

mai 2015, din cauza unei ac-

cidentări suferite la genun-

chiul drept în timpul partidei 

de la Târgu-Mureş.

Cluj Crusaders au anihilat „monştrii” 
de pe malurile Mureşului

Sezonul competiţional 

2014-2015 a fost ultimul 

pentru căpitanul echipei 

U-BT, Mihai Silvăşan, care 

a spus pas carierei de 

jucător după mai multe 

probleme la spate care 

l-ar fi  putut scoate din joc 

mai multe luni.

Într-un amplu interviu, „Sil-

vă” povesteşte cum a început 

să joace baschet, chiar dacă 

el făcea deja karate, cine l-a 

infl uenţat în cariera s-a de ju-

cător, dar şi pe cine ar lăsa 

”căpitan” la echipa de club 

dar şi la echipa naţională.

Reporter: Silvă, hai să fa-
cem un scurt periplu prin 
cariera ta de aproape 20 de 
ani de baschet.
Mihai Silvăşan: Era în 1996 

când am început. Atunci se 

înfi inţa ProBaschet, cu Ghiţă 

Mureşan, Horia Rotaru şi al-

ţii, însă dintre ei doar pe Ghi-

ţă Mureşan îl ştiam, mai ales 

că era şi el clujean. Înainte nu 

avusesem deloc tangente cu 

baschetul şi atunci mama mea 

a văzut o reclama la televizor, 

se vorbea despre proiectul Pro-

Baschet şi m-a întrebat dacă 

nu vreau să încerc. A fost dra-

goste la prima vedere. Au ur-

mat opt titluri naţionale la ju-

niori! Eu sunt născut în '86 

şi, la aceasta categorie, pre-

cum şi la cele mai mari, cei 

din '85 şi '84, am câştigat ti-

tlul naţional în toţi anii în ca-

re am participat. O dată am 

reuşit chiar să câştigăm aurul 

la o categorie cu doi ani mai 

mare ca a noastră. Eram co-

echipier cu Paul Chetreanu, 

Marius Crăciun, Rareş Pasca, 

Mihai Racoviţan şi mai erau 

şi alţii, care însă nu au mai 

jucat şi la seniori.

Oferte ai avut, ce te-a făcut 
să rămâi la această echipă?
Aşa este, am putut să merg 

la colegiu în SUA, nu era un 

colegiu foarte puternic, era 

unul din a doua divizie, în-

să pe vremea când aveam eu 

17-18 ani nu era aşa mare 

nebunia cu colegiile. Pe ur-

mă am avut câteva oferte din 

ţară, chiar şi de la Asesoft 

pe bani mai mulţi decât aici, 

dar am ales să rămân. Cred 

că un mare merit îl are Mir-

cea Cristescu, a creat o rela-

ţie de încredere între noi şi 

cred că şi el m-a făcut să ră-

mân aici.

Care sunt planurile tale 
pentru viitor?
Ce îmi doresc eu este să an-

trenez şi cred că pe acest drum 

voi merge. Mă interesează dez-

voltarea tinerilor, învăţ lucruri 

şi în acest domeniu, însă nu 

vorbesc de juniori mici, ci mai 

degrabă de cei de 16-18 ani.

Mihai Silvăşan se retrage din viaţa 
sportivă după 20 de ani de baschet
Căpitanul echipei U-Banca Transilvania şi al echipei naţionale a României, 
Mihai Silvăşan a decis, după terminarea sezonului, să îşi încheie cariera de jucător.

Prenume: Mihai

Nume: Silvășan

Naţionalitate: România

Data naşterii: 20-01-85

Vârstă: 30 de ani

Ţara naşterii: România

Locul naşterii: Cluj Napoca

Poziţie: Small Forward

Înălţime: 200 cm

CV Mihai Silvășan

Mihai Silvăşan (echipament alb) a evoluat timp de 13 ani la clubul U-Mobitelco
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