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ADMINISTRAŢIE

Vă puteţi imagina Piaţa 
Lucian Blaga pietonală?
Primăria Cluj-Napoca işi propune să ex-
tindă zonele pietonale din oraş.  Pagina 3

ACTULAITATE

Clujenii, din nou în stradă
Bulevardul Eroilor a fost ocupat sâmbătă 
de mii de protestatari.  Pagina 5

ACTUALITATE

„Marșul speranței” 
a ajuns la final
Ultima zi, cea a protestului a fost cea mai 
grea pentru Sorin Bobiș și echipa lui Pagina 7

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

Ce-i sperie pe locuitorii Floreștiului când aud despre unirea cu Clujul?

ACTUALITATE

Un minor a reuşit să fure două microbuze
METEO

Atenţie şoferi! La Cluj a început să ningă. 
Poliţiştii au identifi cat un mi-

nor de 17 ani din Chiuieşti ca-
re ar fi  sustras două microbu-
ze. Acesta ar fi  condus autove-
hiculele pe drumurile publice, 
abandonându-le ulterior.

Autovehiculele au fost gă-
site abandonate pe raza loca-
lităţilor Chiuieşti şi Căşeiu, po-
liţiştii reuşind, la scurt timp 
de la sesizare, identifi carea ce-
lui care le-ar fi  sustras, fi ind 
vorba despre un minor de 17 
ani, din Chiuieşti.

„Astfel, în noaptea de 18/19 
ianuarie, în jurul orei 01:30, 
tânărul ar fi  sustras un micro-
buz afl at pe acostamentul 
DN18B, de pe raza localităţii 

Chiuieşti, pe care l-ar fi  con-
dus pe traseul Chiuieşti – Că-
şeiu şi retur. În albia Văii 
Strâmbului, din Chiuieşti, tâ-
nărul ar fi  abandonat autove-
hiculul, întrucât ar fi  rămas 
împotmolit. În aceeaşi noap-
te, în jurul orei 03:00, tânărul 
ar fi  sustras al doilea micro-
buz, parcat pe raza localităţii 
Chiuieşti, pe care l-ar fi  con-
dus pe drumurile publice, ul-
terior abandonându-l pe raza 
localităţii Căşeiu”, au precizat 
reprezentanţii IPJ Cluj.

În baza probatoriului admi-
nistrat, poliţiştii l-au reţinut pe 
tânăr, pentru 24 de ore.

Începând de duminică pe dru-
murile din judeţul Cluj a început 
să ningă.

Meteorologii au emis ieri cod 
galben de ninsori şi vânt pen-
tru mai multe judeţe din vestul, 
centrul, sudul şi estul ţării. 

„Facem din nou apel la con-
ducătorii auto să circule pru-

dent, să adapteze viteza la con-
diţiile din trafi c, să plece la 
drum doar dacă au autovehi-
culele echipate corespunzător 
pentru condiţii de iarnă şi să 
se informeze în prealabil cu 
privire la condiţiile de trafi c din 
zonele tranzitate”, menţionea-
ză CNAIR.

PUBLICITATE

Tel 0264-414076
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca

1  = 4.6614 LEI

Telefon Monitorul: 
0264/59.77.00

CLUJ-NAPOCA

10C Detalii în pagina 2M
ET

EO

PUBLICITATE

AA

PUBLICITATE

• secretară

Se oferă salariu atractiv.

Telefon: 0724-379279,

email: pencofcristina@gmail.com

ANGAJEAZĂ

4 ani de la accidentul aviatic din Apuseni. Doi morţi şi niciun vinovat.
La patru ani de la accidentul aviatic din munţii Apuseni, în urma căruia au murit studenta Aura Ion şi pilotul 
Adrian Iovan, procurorii încă mai fac cercetări. Expertizele sunt în desfășurare din 2016. Pagina 3

Floreștenii nu vorFloreștenii nu vor
„„MICA UNIREMICA UNIRE”” cu Clujul! cu Clujul!

Tot mai mulți locuitori ai celei mai mari comune din România se împotrivesc unei posibile fuziuni cu 
Clujul. În urmă cu câteva zile, Monitorul de Cluj a publicat opiniile unor specialiști în domeniul 
administrației și economiei despre fuziunea dintre Cluj și Florești. În urma articolului au apărut 
numeroase reacții atât pro, cât și contra. Pagina 7
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

Poliţia Secţia 3 (Gheorgheni 
– Bună Ziua) 0264-414.006

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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BĂIŞOARi bil

Regia Autonomă de 

Termofi care (RAT) 

Cluj-Napoca a implemen-

tat cele mai efi ciente teh-

nologii de producere a 

energiei, cum este coge-

nerarea, dar şi gestiona-

rea efi cientă a surselor.

O astfel de operaţiune a 

fost realizată şi prin gestio-

narea şi urmărirea unitară a 

tuturor capacităţilor de pro-

ducţie şi distribuţie cu aju-

torul sistemelor de automa-

tizare integrate în ansamblul 

instalaţiilor de producere şi 

distribuţie a energiei termi-

ce din Cluj-Napoca.

Sistemul de automatizare 

integrat permite urmărirea şi 

intervenţia în timp real, de la 

dispeceratul central, a tuturor 

capacităţilor de producţie din 

cetralele şi punctele termice.

Gestionarea şi întreţinerea 

echipamentelor de produce-

re a energiei termice în con-

dominii, spitale, scoli, grădi-

niţe, centre comerciale, im-

plică un consum de resurse 

– umane şi materiale – ale ce-

lor direct implicaţi în admi-

nistrarea acestor imobile, pre-

cum este necesar un grad ri-

dicat de profesionalism în re-

alizarea operaţiunilor de ser-

vice şi întreţinere a echipa-

mentelor de producere a ener-

giei termice, echipamente cu 

regim special de funcţionare.

Servicii de specialitate în 

domeniul supravegherii, ope-

rării, service-ului instalaţii-

lor de producere a energiei 

termice, care poate consta în 

automatizarea şi supraveghe-

rea de la distanţă 24h/24h a 

echipementelor de produce-

re a energiei termice, inter-

venţii şi service operativ a-

tât pentru întreţinerea curen-

tă cât şi pentru situaţiile de 

avarie, servicii de operare a 

echipamentelor, consultanţă 

şi suport tehnic în obţinerea 

avizelor şi autorizaţiilor de 

funcţionare, sunt printre câ-

teva din serviciile pe care Re-

gia Autonomă de Termofi ca-

re Cluj le oferă.

RAT este operatorul licen-

ţiat al serviciului public de 

furnizare a energiei termice 

în municipiul Cluj-Napoca, 

oferind prestaţii de specia-

litate pentru circa 31.000 de 

locuinţe, beneficiari direcţi 

fiind aproximativ 80.000 lo-

cuitori ai Clujului.

Regia oferă şi realizează 

şi servicii de gestionare, su-

praveghere, întreţinere şi 

service a echipamentelor 

de producere a energiei ter-

mice aflate în exploatarea 

locuitorilor mun. Cluj-Na-

poca – centrale montate la 

blocuri de locuinte, spita-

le, şcoli, gradiniţe, centre 

comerciale.

Cele mai eficiente tehnologii în domeniul 
energetic, implementate de RAT Cluj

Reprezentanţii 

Inspectoratului Şcolar 

Judeţean Sibiu şi cei ai 

Mitropoliei Ardealului 

fac anchetă comună în 

cazul unui preot din 

Copşa Mică, după ce 

acesta ar fi  fost fi lmat în 

timp ce s-ar fi  masturbat 

în faţa elevilor cărora le 

presă religie la Liceul 

Tehnologic din oraş.

Imaginile cu preotul care 

se masturbează în clasa, la 

ora de religie, au fost fi lma-

te de o elevă din clasa a XII-a 

a Liceului Tehnologi „Nico-

lae Teclu” din Copşa Mică, 

iar aceasta le-a distribuit co-

legilor săi.

Mama unei eleve le-a gă-

sit în telefonul fi icei sale şi 

aşa au fost făcute publice.

Reprezentanţii Mitropoliei 

Ardealului au plecat, joi di-

mineaţa, către Copşa Mică, 

împreună cu cei de la Inspec-

toratul Şcolar Judeţean pen-

tru a vedea dacă ceea ce apa-

re în imagini este real.

„Discutăm cu părintele. 

Nu avem o decizie în acest 

caz. Nu există o demisie în-

registrată, dar nu ar fi  ex-

clus, pentru că preotul este 

un om de onoare”, a spus 

prof. dr. Sorin Joantă, con-

silier pe învăţământ la Mi-

tropolia Ardealului.

Plângere şi la Poliţie

La rândul lor, reprezentan-

ţii Poliţiei Sibiu şi ai Parche-

tului Mediaş au declanşat o 

anchetă.

„În urma apariţiei imagi-

nilor în media ne-am sesizat 

din ofi ciu. Între timp, mama 

uneia dintre eleve a depus 

şi plângere la Poliţia oraşu-

lui Copşa Mică, fi ind declan-

şate cercetări împreună cu 

Parchetul de pe lângă Jude-

cătoria Mediaş în vederea 

stabilirii tuturor circumstan-

ţelor acestui incident. Ur-

mează, de asemenea, să fi e 

realizată şi încadrarea juri-

dică a faptei”, a spus Elena 

Welter, purtătorul de cuvânt 

al Poliţiei Sibiu.

Nici reprezentanţii Inspec-

toratului Şcolar, nici condu-

cerea Liceului Tehnologic „Ni-

colae Teclu” din Copşa Mică 

nu au putut fi  contactaţi pen-

tru un punct de vedere în 

acest caz.

Preotul care apare în ima-

gini predă de aproape 15 ani 

şi s-a hirotonit, devenind pre-

ot în urmă cu peste 10 ani.

Ministrul Educaţiei 
declară că imaginile 
sunt şocante

„Şi pentru mine sunt şo-

cante imaginile. Am vorbit 

cu inspectorul general din 

Sibiu, s-a deschis o anche-

tă, deja inspectorii sunt aco-

lo. A adevărat, e profesor 

acolo, profesor titlular de 

aproape 15 ani. Am discutat 

şi cu Mitropolia, am văzut 

şi reacţia doamnei diriginte 

care nu a informat nici con-

ducerea şcolii, nici a inspec-

toratului. Preotului îi cer pu-

blic demisia din învăţământ”, 

a declarat ministrul Educa-

ţiei la Antena 3.

Întrebat dacă poate fi  sus-

pendat pe perioada cercetării 

Inspectoratului Şcolar, Liviu 

Pop a răspuns „Îi cer public 

demisia, iar conducerea va a-

sigura la ora de religie un alt 

cadru didactic cu avizul cul-

tului respectiv”. Ulterior aces-

ta a demisionat.

Ar putea fi  exclus 
din preoţie

Profesorul preot din Cop-

şa Mică, acuzat că s-ar fi  mas-

turbat în clasă de faţă cu ele-

vii, este cercetat şi în comisia 

Mitropoliei Ardealului. Potri-

vit Patriarhiei Române, dacă 

i se va stabili vinovăţia, ar pu-

tea fi  exclus din preoţie.

Nou scandal sexual în care 
este implicat un preot
Anchetă, după ce un preot s-ar fi masturbat în faţa elevilor.

Profesorul preot din Copşa Mică, acuzat că s-ar fi  masturbat de faţă cu elevii, este cercetat în comisia Mitropoliei Ardealului

Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, 
Vasile Bănescu, spune că preotul din Copșa 
Mică, judeţul Sibiu, care este și profesor de 
religie și care este acuzat că se masturba la 
oră, este nevinovat. „Această persoană nu a 
comis gestul obscen de care a fost acuzat, ci 

doar a avut un gest necontrolat provocat de 
o mâncărime în zona inghinală, ceea ce a 
dus la speculaţii, pe care le-a încurajat o fi l-
mare făcută în clasă de o elevă”, a spus la 
Europa FM purtătorul de cuvânt al 
Patriarhiei, potrivit digi24.ro.

Explicațiile Patriarhiei 
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Expertizele sunt în desfă-

şurare din 2016, iar avo-

catul familiei Ion a cerut 

recuzarea expertului, soli-

citarea fi ind respinsă.

Cel mai recent demers al 

familiei studentei Aura Ion, 

care a murit în urma acciden-

tului aviatic din Apuseni es-

te o scrisoare deschisă, pu-

blicată pe 11 ianuarie şi adre-

sată fostului premier, Mihai 

Tudose, în contextual scan-

dalului privindu-l pe poliţis-

tul acuzat de pedofi lie. Ma-

riana Ciucă, sora Aurei Ion, 

susţinea în document că şi 

familia ei este victima abu-

zurilor instituţiilor de stat, în 

contextul în care, deşi au tre-

cut patru ani de la tragedie, 

nu a fost găsit niciun vino-

vat iar ancheta trenează.

„Se face anchetă penală: 

probe din dosar sunt modifi -

cate pentru a se proteja per-

soane, modifi cări care nu-l se-

sizează sub nicio formă pe 

procurorul general. Iniţial, nu 

înţelesesem de ce procurorul 

general a dispus mutarea do-

sarului la Bucureşti, la Par-

chetul General, cât timp în 

dosar nu exista niciun sus-

pect. Nu că acum am avea 

vreunul…Oare funcţia actua-

lă a acestuia are vreo minimă 

legătură cu mutarea dosaru-

lui, din februarie 2014? (..) 

Acum, se prefac că fac o ex-

pertiză, în realitate se ascun-

de mizeria. (..) Se fac patru 

ani de când noi, familia, (..) 

vedem cum doar nişte minţi 

bolnave, precum cea a poli-

ţistului, pot să gândească în 

ce fel să acopere incompeten-

ţa, ignoranţa, abuzul unor din 

sistem. Domnule prim-minis-

tru, ce reacţie au instituţiile 

de la cel mai înalt nivel pen-

tru ca, în dosarul catastrofei 

aviatice din munţii Apuseni, 

să fi e oprit abuzul, pentru a 

avea garanţia dreptuirlor noas-

tre, sau drepturile cetăţenilor 

sunt un lux, cum spunea un 

fost ministru?”, se arată în 

scrisoarea deschisă.

Probe distruse?

Într-o postare pe Face-

book, Mariana Ciucă acuză 

specialiştii CIAS că au dis-

trus probe.

„Investigatorii CIAS au tes-

tat motoarele aeronavei după  

ce au distrus probele din do-

sar. Un singur exemplu: buji-

ile au fost cură ț ate ș i abia ul-

terior s-a fă cut testarea. (..)

Nici CIAS ș i nici Parchetul nu 

au vrut să  vadă  aceste 

modifi că ri deș i le-am semna-

lat. Acum avem dosar î n ca-

re ar trebui să  se cerceteze fal-

sul, dar de 7 luni Parchetul 

nu vrea să  facă  nimic. CIAS 

nu a stabilit prin raport de ce 

s-a rupt antena ș i mă surile ce 

se impun ca o astfel de situaț ie 

să  nu se mai repete. Este foar-

te grav că  Parchetul a primit 

raportul de expertiză  

metalurgică  de mai bine de 1 

an iar pâ nă  î n prezent nu s-a 

î ntâ mplat nimic pentru 

siguranț a aviaț iei, concluzia 

raportului nefiind fă cută  

publică  de că tre Parchet, 

instituț iile Statului avâ nd 

obligaț ia să  ia toate mă surile 

ce se impun pentru proteja-

rea cetă ț enilor", scrie femeia 

pe Facebook.

În octombrie 2016, pro-

curorul general al Români-

ei anunţa că până la sfârşi-

tul anului expertiza va fi fi-

nalizată şi se va putea da o 

soluţie.

„O cauză care a ridicat câ-

teva probleme, în general pro-

bleme tehnice. În acest mo-

ment, avem o nouă expertiză 

care este în curs de efectua-

re. Din păcate, în materie de 

accidente aviatice, rapoartele 

de expertiză vin după o peri-

oadă de timp. Este în curs o 

nou expertiză. Noi sperăm că 

într-un timp rezonabil. De 

fapt, am indicii că în această 

toamnă vom avea raportul de 

expertiză şi vom putea da o 

soluţie corectă în dosar”, spu-

nea procurorul general.

Accidentul aviatic 
din Apuseni

În accidentul aviatic pro-

dus în 20 ianuarie 2014 în 

Munţii Apuseni au murit pi-

lotul Adrian Iovan şi studen-

ta Aurelia Ion. Totodată, au 

fost răniţi copilotul Răzvan 

Petrescu şi medicii Radu Zam-

fi r de la Spitalul Fundeni, Va-

lentin Calu de la Spitalul Eli-

as, Cătălin Pivniceru de la Spi-

talul "Sfânta Maria" şi Sorin 

Ianceu de la Spitalul Munici-

pal din Beiuş, judeţul Bihor.

Echipa medicală din avion 

mergea de la Bucureşti la Ora-

dea, unde urma să preleveze 

fi catul de la un donator de 

peste 60 de ani care suferise 

un accident vascular cerebral. 

Epava avionului şi victimele 

au fost găsite de trei localnici, 

după căutări care au durat 

aproximativ cinci ore şi la ca-

re au participat pompieri sal-

vatori, jandarmi montani, po-

liţişti, salvamontişti, angajaţi 

ai Parcului Naţional Munţii 

Apuseni şi localnici.

Pilotul Adrian Iovan a fost 

găsit încarcerat, iar Aurelia 

Ion era în stop cardio-respira-

tor, cu hipotermie severă, ne-

maiputând fi  salvată.

Toate cele cinci persoane 

rănite în accidentul aviatic, 

care au suferit multiple frac-

turi şi traumatisme, au fost 

internate atunci la secţia de 

terapie intensivă a Spitalului 

Judeţean de Urgenţă din 

Cluj-Napoca. În 21 ianuarie 

2014, la o zi după accident, 

medicul Radu Zamfi r a fost 

externat. Medicul Sorin Ian-

ceu a fost externat în 3 februa-

rie 2014, iar ceilalţi doi me-

dici răniţi în accidentul avia-

tic, Valentin Calu şi Cătălin 

Pivniceru, au fost externaţi o 

zi mai târziu. Copilotul Răzvan 

Petrescu a stat, după accident, 

o lună în spital, apoi a fost 

reinternat şi operat de mai 

multe ori la picioare.

În octombrie 2015, repre-

zentanţii Centrului de Inves-

tigaţii şi Analiză pentru Si-

guranţa Aviaţiei Civile (CI-

AS) au anunţat concluziile 

anchetei tehnice, la aproape 

doi ani de la tragedia avia-

tică din Munţii Apuseni. Ra-

portul avea 158 de pagini şi 

a fost întocmit împreună cu 

specialişti din Marea Brita-

nie – stat de fabricaţie a ae-

ronavei şi SUA, unde au fost 

fabricate motoarele.

Documentul a fost ataşat 

la dosarul anchetei derulate 

în acest caz de Parchetul in-

stanţei supreme. În acest do-

sar, procurorii au decis înce-

perea urmăririi penale pentru 

ucidere din culpă, vătămare 

corporală din culpă şi negli-

jenţă în serviciu, dar şi pen-

tru neluare şi nerespectare a 

măsurilor legale de securita-

te şi sănătate în muncă şi în-

călcarea de către personalul 

aeronautic civil a îndatoriri-

lor de serviciu.

Potrivit raportului CIAS, 

decizia eronată a comandan-

tului Adrian Iovan de a deco-

la cu masa peste limita maxi-

mă admisă şi poziţia centru-

lui de greutate în afara limi-

telor calculate şi impuse de 

producător reprezintă una din 

cauzele favorizante ale acci-

dentului aviatic din Apuseni.

Specialiştii CIAS au stabi-

lit că „oprirea motoarelor ca 

urmare a givrajului sever al 

carburatoarelor” a fost cauza 

determinantă a prăbuşirii ae-

ronavei BN-2A-27, în vecină-

tatea comunei Horea din ju-

deţul Alba.

În raport se mai arăta că 

pasagerii aeronavei prăbuşite 

în Munţii Apuseni s-au aşe-

zat în avion după cum au do-

rit şi doar unul dintre aceştia, 

medicul Radu Zamfi r, purta 

centura de siguranţă.

Patru ani de la accidentul aviatic 
din Apuseni. Doi morţi şi niciun vinovat.
La patru ani de la accidentul aviatic din munţii Apuseni, în urma căruia au murit studenta Aura Ion 
şi pilotul Adrian Iovan, procurorii încă mai fac cercetări. 

În accidentul aviatic produs în 20 ianuarie 2014 în Munţii Apuseni au murit pilotul Adrian Iovan şi studenta Aurelia Ion

Indicatorul rutier şi cei şapte „pitici”
De câţi muncitori este nevoie pentru a instala 
un semn de circulaţie? Un clujean a descoperit 
că ar fi  nevoie de șapte și a făcut și o poză ca 
să demonstreze acest lucru.„Doi cu sapa, cinci 

cu mapa! De șapte oameni și-o mașină a fost 
nevoie pentru a monta un simplu indicator de 
circulaţie!”, a scris clujeanul care a făcut poza 
pe reţelele de socializare.

POZA ZILEI

Primăria Cluj-Napoca îşi 

propune să extindă zonele 

pietonale din oraş şi crea-

rea unei reţele “coerente” 

de piste de biciclete în 

zona centrală a oraşului. 

Municipalitatea gândeşte, 

în acest sens, un plan de 

amenajare a Piaţei Lucian 

Blaga şi a străzilor Napoca, 

Petru Maior şi Emil Isac.

Primăria Cluj-Napoca orga-

nizează marţi, 23 ianuarie, de 

la ora 17.00, la Clădirea Casino 

din Parcul Central, o dezbatere 

publică legată de proiectul de 

reamenajare a Pieţei Lucian Bla-

ga şi a străzilor Napoca, Petru 

Maior şi Emil Isac. Potrivit mu-

nicipalităţii, prin proiect se ur-

măreşte creşterea calităţii spa-

ţiului urban, extinderea zonelor 

pietonale şi crearea unei reţele 

coerente de piste de biciclete în 

zona centrală a oraşului.

„Centrul de Inovare şi Ima-

ginaţie Civică (CIIC) şi Primă-

ria Cluj-Napoca vă invită la o 

dezbatere publică legată de 

proiectul de reamenajare a Pie-

ţei Lucian Blaga şi a străzilor 

Napoca, Petru Maior şi Emil 

Isac. CIIC este locul în care re-

prezentanţi ai administraţiei 

publice locale, cetăţeni şi spe-

cialişti din mediul economic 

şi universitar se pot întâlni şi 

discuta despre transformările 

urbane necesare şi despre pro-

vocările oraşului nostru al că-

rui ritm de dezvoltare este ex-

trem de accelerat în ultimii ani. 

De asemenea, Centrul este un 

instrument de comunicare, cer-

cetare şi promovare, precum 

şi un loc pentru dezbateri afl at 

la dispoziţia experţilor din di-

ferite domenii şi a oricărui ce-

tăţean doreşte să participe”, 

transmite municipalitatea.

Pentru a transmite idei sau 

propuneri, publicul poate utili-

za pagina de Facebook a Primă-

riei municipiului Cluj-Napoca.

Vă puteţi imagina 
Piaţa Lucian Blaga pietonală?
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Farmec, cel mai mare 

producător român de cos-

metice, anunţă că Fiolele 

cu Acid Hialuronic de 

concentraţie 5% şi Fiolele 

cu colagen se menţin în 

topurile preferinţelor 

românilor, fi ind în 2017 

cele mai solicitate produ-

se în magazinul online. 

Astfel, în clasamentul 

vânzărilor online se afl ă 

produse din gamele 

Gerovital H3 Evolution, 

Gerovital H3 Derma+ 

Premium Care şi 

Aslavital Mineralactiv.

Cea mai vândută gamă on-

line este Gerovital H3 Evolu-

tion, creată pe baza ingredi-

entelor active de ultimă ge-

neraţie care oferă produselor 

o efi cacitate demonstrată cli-

nic. Din gama Gerovital H3 

Evolution, cele mai solicita-

te produse au fost Fiolele cu 

Acid Hialuronic de concen-

traţie 5%, Serul cu Acid Hi-

aluronic 6% şi Crema antirid 

cu Acid Hialuronic 3%.

Pe următoarea poziţie es-

te gama Gerovital H3 Derma+ 

Premium Care, prima gamă 

premium de dermatocosme-

tice din portofoliul Farmec, 

lansată în primăvara anului 

2017, cu ocazia aniversării 

Gerovital 50 de ani.

Aslavital Mineralactiv, a 

treia gamă din topul prefe-

rinţelor consumatorilor, es-

te o altă gamă unică pe pia-

ţa locală, care are la bază 

extract ecocertifi cat de Goji 

şi Argilă 100% naturală, ex-

trasă dintr-o sursă unică – 

Munţii Pădurea Craiului.

În 2017, vânzările din ma-

gazinul online au înregistrat 

o creştere de circa 23% fa-

ţă de 2016. Comenzile pla-

sate online au fost realiza-

te atât din ţară, cât şi din 

străinătate.

Produsele antirid şi cele dermatocosmetice 
se află în topul vânzărilor online ale Farmec

Ancheta pornită de 

DIICOT în cazul celebru-

lui profesor clujean Mihai 

Lucan, acuzat de extorca-

rea Institutului de 

Urologie şi Transplant 

Renal în folosul propriei 

clinici private Lukmed, 

dă la o parte mizeria ce 

acoperă sistemul de trans-

plant nu doar din Cluj, ci 

din toată România.

Deşi chirurgul îşi încetase 

activitatea la ICUTR în primă-

vara anului trecut, echipa de 

medici de la Spitalul Judeţean 

din Oradea a prelevat ambii 

rinichi de la un bărbat de 48 

de ani – decedat din cauza u-

nei hemoragii cerebrale – pen-

tru echipa lui Mihai Lucan. 

Însă, organele nu au mai ajuns 

la benefi ciari.

Informaţiile au fost făcute 

publice de tatăl unui fost jur-

nalist care a lucrat pentru zi-

arul Bihoreanul din Oradea, 

potrivit ziardecluj.ro. Acesta 

a afl at vineri, în cadrul unei 

discuţii cu medicul orădean 

care s-a ocupat de cazul uni-

cului său copil, decedat în 

2014, că doi rinichi prelevaţi 

recent au fost arşi.

Rinichi irosiţi

În luna decembrie a anu-

lui trecut, bărbatul a solicitat 

o „audienţă” coordonatoarei 

pe judeţul Bihor a programu-

lui de transplant: medicul Car-

men Pantiş. Cei doi nu s-au 

mai întâlnit din 2014. În ciu-

da acestui fapt, Şerfezi e con-

vins că, omeneşte ar fi  ca fa-

miliile care donează benevol 

să fi e oarecum „alinate” de 

cei care le-au cerut organele, 

când au avut nevoie.

La întrevederea dintre cei 

doi, care a durat aproximativ 

o oră, au ieşit la iveală infor-

maţii interesante.

„Ofi cial, eu nu am nicio in-

formaţie despre destinaţia şi 

benefi ciarii organelor. Ocazi-

onal şi neofi cial mai afl ăm şi 

noi, uneori chiar din presă”, 

a afi rmat Carmen Pantiş. Du-

pă ce Şerfezi i-a destăinuit că 

a afl at, prin mijloace proprii, 

la cine au ajuns rinichii şi fi -

catul fi ului său – un rinichi a 

ajuns la un constănţean, ce-

lălalt la un bărbat din Vran-

cea, iar fi catul la o bucureş-

teancă – culmea, medicul i-a 

făcut la rândul ei o dezvălui-

re, scoţând la iveală lucruri 

extrem de grave de sub pre-

şul mafi ei din lumea medica-

la. La ultima prelevare de ri-

nichi care s-a facut in Oradea, 

organele nu au mai ajuns la 

benefi ciari deoarece au fost 

incinerate.

,,Şi eu sunt neplăcut impre-

sionată de ce s-a întâmplat la 

Cluj. Ultima prelevare de ri-

nichi s-a făcut în Oradea în 

noaptea dinaintea reţinerii pro-

fesorului, dar nu s-au mai fo-

losit. Erau pentru echipa lui”, 

a declarat Carmen Pantiş.

Carmen Pantiş i-a explicat 

lui Şerfezi timp de o oră că nu 

ştie nimic despre benefi ciarii or-

ganelor, singurii care au infor-

maţii fi ind şefi i Agenţiei Naţio-

nale de Transplant şi cei ai cen-

trelor de transplant. Adică ma-

rile somităţi, precum Lucan. "Ei 

decid, eu nici nu am contact cu 

ei. Poate afl aţi mai multe de la 

ANT", a afi rmat Pantiş.

Lupta cu sistemul

Bărbatul se luptă cu mori-

le de vânt din sistemul medi-

cal ca să descopere dacă or-

ganele prelevate la moartea 

unicului fi u au fost trafi cate 

de chirurgul Mihai Lucan sau 

de alţi ,,lucani” ai sistemului.

Potrivit unui material Bi-

horeanul, rinichii, fi catul şi 

corneea jurnalistului Şerban 

Şerfezi ar fi  fost pur şi sim-

plu trafi cate. Fostul jurnalist 

al Bihoreanul a fost declarat 

decedat la data de 17 aprilie 

2014, chiar în ziua când îm-

plinea 36 de ani. Moartea sa 

a survenit în urma unui ac-

cident stupid, dar tatăl său 

este măcinat acum de faptul 

că Şerban a murit de două 

ori, a doua oară în momen-

tul în care organele ar fi  ajuns 

o marfă oarecare pe piaţa nea-

gră a transplanturilor.

Bărbatul, la rândul lui, su-

ferind de o boală cronică, a 

cerut ajutorul foştilor colegi 

ai lui Şerban, deoarece , po-

trivit sursei citate, zilele şi 

nopţile i-au devenit o neîntre-

ruptă agonie. Bărbatul le-a po-

vestit jurnaliştilor de la Biho-

reanul că nu mai are o viaţă 

normală de când a început 

scandalul în centrul căruia se 

afl ă chirurgul Mihai Lucan.

,,Acum nu mai am linişte 

până nu afl u dacă oamenii ca-

re le-au primit au plătit sau 

nu pentru ele. În organele alea 

era viaţă, vreau să am garan-

ţia că nu au fost marfă. Pen-

tru mine e ca şi cum Şerban 

ar muri a doua oară”, a sub-

liniat tatăl îndurerat.

Contactată de foştii co-

legi ai lui Şerban, medicul 

Carmen Pantiş s-a delimitat 

de practicile chirurgului Mi-

hai Lucan şi a declarat că 

acum nu mai are încredere 

în „domnul profesor” şi „în-

ţelege neîncrederea oame-

nilor generalizată în sistem”, 

deoarece „este un subiect 

sensibil că nu se face alo-

carea corectă, transparentă 

şi etică a organelor”. Între-

bată dacă şefii centrelor de 

transplant i-au cerut vreo-

dată să găsească sau să ur-

genteze livrări de organe, 

propunându-i la schimb 

avantaje (bani, promovări, 

participări la congrese etc), 

Pantiş a susţinut că ei nu i 

s-a întâmplat: „Garantez, 

pentru mine şi pentru cole-

gii mei, că nu am fost im-

plicaţi în niciun trafic de in-

fluenţă”.

Primul coordonator al pro-

gramului de transplant în Bi-

hor, medicul Hadrian Borcea 

a vorbit deschis despre mafi a 

din Agenţia Naţională de 

Transplant (ANT).

,,La conducerea ANT sunt 

personaje malefi ce care ges-

tionează activitatea de prele-

vare, la fel cum partea de 

transplant este gestionată în 

centrele de transplant de ma-

fi ile locale. Neîncrederea es-

te fi rească din partea orică-

rui medic onest care îşi dă 

seama că lucrurile nu merg 

bine. Transplantul este o pro-

cedură medicală cu implica-

ţii sociale deosebite, care a 

fost distrusă în România de 

personaje absolut malefi ce. 

Ambiguităţile din sistemul 

nostru sunt voite, pe când în 

ţările civilizate din UE lucru-

rile sunt clare.

Aşa numitul sistem Euro-

transplant, la care ANT nu a 

vrut practic ca România să ad-

ere, este transparent şi asigu-

ră obiectivitate. Pe de o parte, 

în bazele de date Eurotrans-

plant sunt introduse toate per-

soanele care au nevoie de trans-

plant, cu toate informaţiile ne-

cesare, iar pe de altă parte, 

atunci când devine disponibil 

un organ, se introduc informa-

ţiile despre acesta, iar sistemul 

indică automat cele mai bune 

compatibilităţi, adică pacien-

ţii cărora ar trebui să li facă 

transplantul. Practic, reduce la 

minimum subiectivitatea fac-

torului uman, pe când la noi 

aceasta este decisivă”, a de-

clarat Hadrian Borcea.

Noi mărturii cutremurătoare în cazul Lucan
Drama unui părinte îndurerat a scos la iveală lucruri şocante care s-au petrecut în luna decembrie, 
chiar în noaptea dinaintea reţinerii medicului Mihai Lucan. 

Traian Şerfezi (dreapta) nu e împăcat cu gândul că organele fi ului său, Şerban Şerfezi (medalion), au putut fi  trafi cate pe bani. „Am o piatră uriaşă pe 
inimă, nici nu pot dormi noaptea”, i-a zis bărbatul doctoriţei Carmen Pantiş (stânga), coordonatorul judeţean al Programului Naţional de Transplant.” 
Nu ştim ce se întâmplă cu organele după prelevare”, mărturiseşte aceasta

Clujenii vor putea asista 

la un spectacol de artifi -

cii, concerte şi cea mai 

mare Horă a Unirii din 

istoria Clujului.

Primăria municipiului 

Cluj-Napoca invită clujenii 

şi turiştii deopotrivă, mier-

curi, 24 Ianuarie, în Piaţa 

Unirii şi în Piaţa Avram I-

ancu, pentru a sărbători 159 

de ani de la Unirea Princi-

patelor Române.

Potrivit unui comunicat 

de presă al Primăriei Cluj- 

Napoca, programul zilei de 

24 Ianuarie cuprinde un 

spectacol folcloric susţinut 

de unii dintre cei mai în-

drăgiţi artişti, iluminat ar-

hitectural pe Catedrala Mi-

tropolitană, un impresio-

nant foc de artificii în Pia-

ţa Avram Iancu, precum şi 

cea mai mare Horă a Uni-

rii din istoria Clujului.

Ce pregăteşte Primăria municipiului 
Cluj-Napoca pentru ziua de 24 Ianuarie

Piaţa Unirii
• 16:00-19:45 Regal folcloric
Acompaniază orchestra 
„Regal Transilvan”
Mariana Sfechiș
Andreea Ciupe
Ansamblul folcloric 
„Crăișorul”
Amalia Chiper
Lucia Potra
Maria Luiza Mih
Vlăduţa Lupău
Sava Negrean Brudașcu
Dumitru Fărcaș
Dinu Iancu Sălăjanu

Piaţa Avram Iancu
• 20:00 – Spectacol de artifi cii

• 20:10-cea mai mare Horă 
a Unirii din istoria Clujului
De asemenea, în data de 24 
Ianuarie accesul la patinoa-
rul din Piaţa Unirii va fi  gra-
tuit după următorul orar: 
14-15.30, 16-17.30, 
18.30-20.00, 20.30-22.00.
75.000 lei din bugetul local 
au fost alocaţi pentru orga-
nizarea evenimentelor care 
marchează ziua de 24 
Ianuarie.

Program 24 ianuarie
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Mii de clujeni au ieşit sâm-

bătă în stradă pentru a pro-

testa faţă de modifi cării legi-

lor justiţiei în Parlament, 

precum şi împotriva PSD. 

La ora 18:00, când era anun-

ţată ora de începere, pe 

Bulevardul Eroilor se afl au 

în jur de 5.000 de oameni.

Protestatarii s-au adunat lân-

gă Monumentul Memorandiş-

tilor începând cu ora 18.00 şi 

au purtat pancarte cu mesaje 

precum: „Suntem cu ochii pe 

voi”, „Uniţi slavăm toată Ro-

mânia”, „Dragnea tot nu scapi 

de puşcărie”, „Penalii n-au ce 

căuta la guvernare”.

Ei au scandat „Dragnea nu 

uita, România nu-i a ta”, „De-

misia”, „Dragnea la mulţi ani, 

cu executare”, „Dragnea şi ai 

lui, trădătorii neamului” şi „An-

ticipate”.

Unul dintre organizatori a 

declarat că protestul este orga-

nizat împotriva modifi cărilor 

preconizate de PSD la legile 

justiţiei. „Nu dorim ca penalii 

să fi e numiţi în funcţii publi-

ce”, a spus acesta.

De asemenea, ei au scan-

dat „Hoţii”, „Mincinoşii”, „Jos 

PSD”, „Jos Guvernul”, „PSD 

Ciuma roşie”, „Uniţi salvăm 

toată România”, “Ruşine, ru-

şine, ruşine să vă fi e”, „O do-

rinţă sinceră, România, libe-

ră”, „Cine nu sare, nu vrea 

schimbare”, „România, trezeş-

te-te”, „Cluj, trezeşte-te”, „Nu 

cedăm, nu capitulăm”, „Ieşiţi 

din casă dacă vă pasă”, „Ulti-

ma soluţie, încă o Revoluţie”, 

„Justiţie, nu corupţie”, „DNA, 

să vină să vă ia”, „Nu vrem 

să fi m conduşi de hoţi” sau 

„Bucureşti, nu uita, Clujul e 

de partea ta”.

De asemenea, în difuzoare 

a răsunat şi melodia „Imnul go-

lanilor”.

Protest în Cluj. Bulevardul Eroilor 
a fost ocupat de mii de protestatari.
La protestul organizat la Cluj au fost prezenţi şi lideri USR.

Deputatul Emanuel Ungureanu 
a invitat o fostă poliţistă de la 
BCCO, dar și pe toate victimele 
lui Lucan în stradă să protesteze

„Sunt medici, asistente și infi r-
miere care au lucrat și lucrează 
cu Lucanii României și s-au pre-
făcut și se prefac că nu văd tică-
loșiile lor. Diseară (n.red. sâm-
bătă) vreau să mă întâlnesc în 
Piaţa Unirii din Cluj-Napoca cu 
victimele lui Lucan. Vreau să le 
spun că nu trebuie să le fi e tea-
mă, putem să învingem Lucanii 
României. dacă am fi  fost mai 
curajoși însă, copii ca, Gabi 
Miciu și Viorel Bora ar fi  fost în viaţă. Acești copii au făcut 
transplanturi care nu au funcţionat, eșecuri despre care s-a vor-
bit numai după sfârșitul lor tragic. În anul 2009 atunci când 
Socaciu a primit 2 rinichi de la un copil de 10 ani, Gabi și Viorel 
ar fi  putut fi  unul dintre copii salvaţi. Dacă ar fi  făcut un trans-
plant de rinichi funcţional nu ar mai fi  trebuit să meargă cu 
Ambulanţa de trei ori pe săptămână între Bistriţa și Cluj. Anii 
aceștia, o mână de oameni au încercat să i se opună 
Caracatiţei lui Lucan, îmi amintesc de doamna subcomisar de 
la Brigada de Combatere a Crimei Organizate Cluj, Marin 
Cornelia. Un om curajos. Stimată doamnă Marin, ne vedem la 
clopotul Memorandiștilor? Vreau să vă revăd și să vă poves-
tesc despre cei 23 de copii și tineri la mormântul cărora am 
plâns alături de familiile distruse de un sistem sanitar bolnav. 
Veniţi?, a scris Ungureanu pe Facebook.

Apelul lui Emanuel Ungureanu

Televiziunea paneuropea-

nă Euronews dedică, în pa-

gina sa electronică, o ana-

liză amplă frământărilor so-

cio-politice din România.

Analiza, citată de Digi24.

ro, debutează cu descrierea 

unui soi de criză de speran-

ţă în societatea româneas-

că: „Anul plin de proteste 

din România nu a putut adu-

ce o schimbare pe termen 

lung, spun unii”.

De anul trecut, scrie Eu-

ronews, România a trecut 

prin „valuri de proteste”, 

amintind de începutul miş-

cărilor de stradă, în ianua-

rie 2017, împotriva contro-

versatei Ordonanţe de Ur-

genţă 13.

În articol este citat lec-

torul universitar al Depart-

mentului de Ştiinţe Politi-

ce al UBB Cluj – George Ji-

glău: „Asta este ceea ce se 

întâmplă cu protestele în 

România, au succes doar pe 

termen scurt. Dar faptul că 

găsim atât de des motive 

de a protesta demonstrea-

ză că, pe termen lung, mi-

za nu se schimbă. Suntem 

în acelaşi tip de paradigmă 

politică”.

George Jiglău mai spune 

că protestul este o manifes-

tare democratică bineveni-

tă, însă cetăţenii nu trebu-

ie să se rezume doar la a-

ceastă metodă, ci să îşi exer-

cite şi dreptul la vot.

Euronews aminteşte şi 

de căderea Guvernului Pon-

ta pe fondul tragediei de la 

Colectiv şi despre cum, la 

mai puţin de un an distan-

ţă, PSD a revenit puternic 

la guvernare.

Această revenire, spune 

specialistul UBB în ştiinţe 

politice, trezeşte un semn 

de întrebare: dacă protesta-

rii scoşi în stradă de drama 

de la Colectiv au votat sau 

nu la ultimele alegeri parla-

mentare.

George Jiglău consideră 

că una dintre probleme pro-

funde ale polticii româneşti, 

indiferent de găsirea unor 

„ţapi ispăşitori”, este aceea 

că „modul în care se produc 

lideri nu se schimbă”.

Un alt subiect abordat 

de jurnaliştii Euronews es-

te recenta demisie a lui Mi-

hai Tudose de la şefia Exe-

cutivului.

Analiză Euronews. Rezultatul unui an 
de proteste în România.
Politolog clujean: Pe lângă proteste, românii să meargă şi la vot

Primarul comunei 

Floreşti Horia Şulea 

(foto) recunoaşte că pe 

numele său “şi a altor 

10-12 persoane” este în 

lucru la procurori o 

lucrare penală privind 

un posibil abuz în servi-

ciu şi susţine că aceste 

fapte ar mai fi  fost cerce-

tate de DNA, „instituţie 

care nu a constat absolut 

nici o ilegalitate”.

„Eu opinez că lucrările de 

deszăpezire efectivă şi acte-

le premergătoare lucrărilor 

şi cele post lucrări s-au des-

făşurat în spiritul şi litera Le-

gii. Procurorii deocamdată 

cercetează. Eventual, un ju-

decător va face lumină. Da-

că va fi  cazul, abia aştept să 

îmi susţin cauza în faţa unui 

judecător. Până la o sentin-

ţă defi nitivă şi irevocabilă, 

orice persoană este nevino-

vată. Dosarul încă nici mă-

car nu a fost trimis în jude-

cată, ce să mai spunem de 

vreo sentinţă fi e ea chiar şi 

nedefi nitivă. Pe principiul 

«Paiul din ochiul altuia şi pa-

râma din ochiul propriu», în 

ceea ce-l priveşte pe depu-

tatul Nasra, care îmi cere de-

misia de onoare, aştept cu 

nerăbdare să citesc zilele ur-

mătoare cum Nasra are ace-

eaşi poziţie faţă de primarii 

PSD din judeţ, faţă de par-

lamentari din partidul său 

cercetaţi penal şi faţă de şe-

ful său de partid, preşedin-

te al Camerei Deputaţilor, ca-

re este condamnat defi nitiv 

pentru fapte asimilate celor 

de corupţie”, a comentat Ho-

ria Şulea.

Preşedintele PSD Cluj Ho-

ria Nasra i-a solicitat lui Ho-

ria Şulea demisia după ce 

edilul celei mai mari comu-

ne din ţară ar fi cercetat pe-

nal pentru trei infracţiuni 

de abuz în serviciu în for-

mă continuată, toate efec-

tuate în timpul mandatului 

său de primar. “Îi solicit ex-

plicaţii publice şi demisia 

de onoare”, spunea Nasra.

Primarul Floreştiului a recunoscut că e cercetat pentru abuz în serviciu
Ce i-a transmis lui Şulea preşedintelui PSD Cluj care i-a cerut demisia.

HORIA ŞULEA | primarul comunei Florești

 „Eu opinez că lucrările de deszăpezire efectivă și 
actele premergătoare lucrărilor și cele post lucrări 
s-au desfășurat în spiritul și litera Legii. Procurorii 
deocamdată cercetează. Eventual, un judecător 
va face lumină. Dacă va fi  cazul, abia aștept să 
îmi susțin cauza în fața unui judecător. Până la o 
sentință defi nitivă și irevocabilă, orice persoană 
este nevinovată. Dosarul încă nici măcar nu a fost 
trimis în judecată, ce să mai spunem de vreo 
sentință fi e ea chiar și nedefi nitivă.“
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În urmă cu câteva zile, 

Monitorul de Cluj a publicat 

un articol în care specia-

lişti în domeniul adminis-

traţiei şi economiei au fost 

consultaţi cu privire la o 

posibilă fuziune între 

comuna Floreşti şi munici-

piul Cluj-Napoca. În urma 

materialului au apărut 

numeroase reacţii atât pro 

cât şi contra din partea fl o-

reştenilor.

Din ce în ce mai mulţi fl o-

reşteni doresc să fi e locuitori 

cu acte în regulă al municipiu-

lui Cluj-Napoca, în speranţa 

că multe dintre problemele pe 

care le întâmplă în comuna lor 

ar putea fi  soluţionată mai re-

pede dacă Floreştiul ar deve-

ni un cartier al municipiului. 

Pe reţelele de socializare a fost 

creat un sondaj prin care fl o-

reştenii au fost întrebaţi dacă 

ar dori ca localitatea să se 

unească cu municipiul Cluj-Na-

poca. În câteva luni în jur de 

360 de persoane au votat pen-

tru uniune, iar în jur de 120 

au votat împotriva ei. Floreş-

tenii doresc să fi e parte inte-

grată din municipiu pentru a 

avea parte de condiţii mai bu-

ne în ceea ce priveşte mijloa-

cele de transport în comun, 

zone de agrement, companie 

de salubritate, dezvoltarea in-

frastructurii. Acestea sunt doar 

câteva dintre motivele pentru 

care o parte dintre ei susţin 

acest demers.

În schimb, în ciuda sonda-

jului care a fost realizat pe re-

ţelele de socializare, din ce în 

ce mai mulţi fl oreşteni care 

dezaprobă vehement această 

iniţiativă, temându-se că vor 

trebui să scoată mult mai mul-

ţi bani din buzunar pentru 

cheltuielile lunare, şi-au ex-

primat opinia în legătură cu 

acest subiect.

„Probabil sunt vreo 3-4000 

de unionişti, dar bunul simţ 

îmi spune că cei care nu vor 

este covârşitor de mare. Cui 

i-ar folosi? Impozite şi taxe 

mai mari, bani mai puţini. 

Cât de prost poţi să fi i să 

crezi că aşa s-ar rezolva pro-

blema ambuteiajelor? Asta 

se rezolvă prin drumuri noi, 

nu prin a deveni un amărât 

de cartier. Viaţa nu e mai bu-

nă dacă o localitate este un 

megalopolis, ci dacă e admi-

nistrată bine. Şi aici Floreş-

tiul suferă, dar suferă şi Clu-

jul. V-o spune un clujean ca-

re stă în Floreşti”, a scris Sil-

vius Iorga.

Cei care susţin iniţiativa, nu 

se tem de o eventuală majora-

re a preţurilor.

„E cea mai mare dumă po-

sibilă şi o frică pe care o au oa-

menii neinformaţi, cu tot res-

pectul. Nu vor creşte impozi-

tele şi taxele. Chiar dacă vor 

creşte, se va face treptat şi vor 

creşte nesemnifi cativ faţă de ce 

e acum, însă cu siguranţă nu 

în următorii zece ani. Aşa că 

să nu vă mai fi e frică de ceva 

ce nu merită. E cea mai mică 

problemă asta. În comparaţie 

cu avantajele, e egal cu zero”, 

a spus David Rus.

Alţi fl oreşteni spun că, de 

fapt, nu va exista nicio schim-

bare în bine, ci Clujul va primi 

tot bugetul comunei, lucru ca-

re ar fi  mai mult în interesul 

oraşului.

„Aşa, pe repede înainte, 

Clujul ar lua banii strânşi de 

Floreşti şi ar mai primii şi ei, 

de buzunar. Miza este buge-

tul Floreştiului. Nu s-ar schim-

ba nimic în bine. Cam la fel 

cu relaţia Cluj-Guvern, bani 

mai puţini pentru plătitorii de 

taxe şi impozite”, a spus Vi-

orel Marian.

Unii se tem că odată realiza-

tă fuziunea, nu vor mai putea 

benefi ca de avantajele pe care 

le au ca zonă rurală în ceea ce 

priveşte fondurile europene.

„Dacă e musai,hai să o fac.

Cred ca momentan e mai bi-

ne să rămânem comună cel 

putin cât mai există fonduri 

europene alocate zonelor 

rurale,cu menţiunea importan-

tă că trebuie să fi e şi oameni 

pricepuţi care să ştie să le atra-

gă”, a spus Daniel Ionel.

Ce mai zic floreştenii despre unirea 
comunei cu municipiul Cluj-Napoca
Din ce în ce mai mulţi oameni din Floreşti se împotrivesc unei posibile fuziuni între cele două localităţi.

Floreştenii doresc să fi e parte integrată din municipiu pentru a avea parte de condiţii mai bune

O lucrare de mari dimensi-

uni, construită din piese de 

Lego şi având ca temă 

lumea pierdută a dinozauri-

lor a fost prezentată în pre-

mieră absolută la Muzeul 

Etnografi c din Cluj şi a fost 

vizitată de 1514 persoane.

Piesa face parte din „Expozi-

ţia de iarnă Brickenburg”, iar cre-

area ei a fost inspirată de aniver-

sarea a 25 de ani de la prezen-

tarea în cinematografe a fi lmu-

lui „Jurassic Park”.Lumea con-

strucţiilor din cărămizi LEGO şi-a 

redeschis porţile pentru publicul 

vizitator, pentru trei zile, la Mu-

zeul Etnografi c al Transilvaniei, 

cu ocazia celei de a VII-a ediţii 

a Expoziţiei de iarnă Brickenburg 

de la Cluj-Napoca.

„Lucrări care au fost admi-

rate la expoziţii internaţionale 

de prestigiu şi lucrări în premi-

eră, realizate de membrii Aso-

ciaţiei Brickenburg, sunt prezen-

tate în cadrul evenimentului”, 

se arată în comunicatul trans-

mis de organizatori.

Asociatia Brickenburg este 

constituită din persoane care 

apreciază şi doresc să foloseas-

că posibilitaţile deosebite ale jo-

curilor lego în ceea ce priveşte 

dezvoltarea imaginaţiei orienta-

tă spre scopuri constructive, îm-

bunătăţirea comunicării între in-

divizi, deprinderea unei gândiri 

ordonate, crearea obisnuintei de 

a reacţiona prompt la rezolva-

rea unor probleme, deprinderea 

abilităţilor tehnice etc. Ca si aso-

ciaţie independentă cu scop 

umanitar are la baza principiul 

respectulului reciproc şi al efor-

tului comun al membrilor pen-

tru dezvoltarea unei comunităţi 

educate şi echitabile.

Scopul Asociaţiei Bricken-

burg, prin evenimentele pe ca-

re le organizează şi activităţi-

le pe care le derulează respec-

tiv coordonează, are în centru 

educaţia prin nonviolenţă, adu-

cerea în atenţia publicului larg 

a rolului constructiv pe care îl 

are atragerea adulţilor si copi-

ilor în activităţi nonviolente, 

stimulatoare de creativitate şi 

analiză, de formare a spiritu-

lui de echipă şi observare aten-

tă a mecanismelor lumii în ca-

re trăiesc.

Vizitatorii mai mici sau mai 

mari au putut să participe la ate-

liere de construcţie şi au putut 

să testeze funcţionarea diverse-

lor mecanisme realizate exclu-

siv din elemente Lego.

Manifestare tradiţională de 

iarnă a fanilor Lego, expoziţia 

este un şantier de testare a ele-

mentelor care vor fi  prezentate 

în cadrul evenimentelor majo-

re ale anului 2018.

Peste 1500 de persoane au intrat în 
minunata lume Lego la Muzeul Etnografic

VEZI MAI MULTE FOTOGRAFII AICI
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Mai mulţi clujeni au por-

nit în urmă cu 9 zile, pe 

jos, în şir indian, în 

„Marşul speranţei”, în 

care şi-au propus să stră-

bată 40 de kilometri pe zi 

pentru a participa în 20 

ianuarie la Bucureşti la 

un miting faţă de modifi -

cările la Legile justiţiei. 

Aventura lor a ajuns în 

acest weekend la fi nal.

Aproximativ 50.000 de oa-

meni au ieşit în stradă doar în 

Bucureşti sâmbătă seara. Au 

suportat frigul, zăpada, în în-

cercarea disperată de a trage 

un semnal de alarmă, de a opri 

ilegalităţile care sunt comise 

zi de zi, fără jenă, în cadrul 

conducerii statului nostru. Pes-

te 10.000 de oameni au făcut 

la fel şi în Cluj-Napoca, unde 

au umplut Piaţa Unirii şi Bu-

levardul Eroilor. Alte câteva 

sute sau poate chiar mii de 

clujeni au luat avionul, trenul, 

microbuzul sau maşina perso-

nală şi au pornit spre Capita-

lă. Însă, o mână de clujeni, în 

frunte cu Sorin Bobiş, au por-

nit în urmă cu 11 zile din Cluj 

pe jos, spre Bucureşti, pentru 

a protesta faţă de modifi cări-

le legilor justiţiei.

„Prin gestul nostru am vrut 

să îi mobilizăm pe români să 

iasă în stradă şi să îşi ceară 

drepturile”, a spus bărbatul.

Au pornit cinci, au ajuns 
de trei ori mai mulţi

Din grup fac parte şi un 

francez, dar şi patru nevă-

zători.

„Intenţia noastră este să 

mergem pe jos la Bucureşti, 

în Marşul speranţei, pentru 

a ajunge la mitingul progra-

mat în Capitală în 20 ianua-

rie. Vrem prin acest marş să 

spunem răspicat că nu dorim 

modifi carea legilor justiţiei, 

este forma noastră de pro-

test. Mesajul nostru este «toa-

tă lumea la Bucureşti», tre-

buie să fi m cât mai mulţi aco-

lo. Mi-aş dori ca la intrarea 

în Bucureşti să fi e un şir de 

2 kilometri şi să ne întâlnim 

toţi clujenii care vor merge 

la miting pentru a merge îm-

preună în Piaţa Universităţii. 

Când am avut această iniţia-

tivă m-am întrebat cui ne 

adresăm şi am spus că ne 

adresăm bucureştenilor. Da-

că noi venim pe jos din Cluj, 

şi ei trebuie să iasă din blo-

curi, să vină în stradă, să pro-

testeze”, a spus Bobiş la ple-

carea din Cluj.

Alături de Sorin Bobiş, din 

Cluj-Napoca a pornit şi unul 

dintre fi ii săi, în vârstă de 18 

ani, o tânără de etnie maghia-

ră din Târgu-Mureş şi un ce-

tăţean francez, stabilit de 15 

ani în România şi căsătorit cu 

o româncă, Alexandre Lacail-

le, care susţine lupta antico-

rupţie din ţara noastră. De a-

semenea, grupul a avut în com-

ponenţă şi 4 nevăzători, unul 

plecând de la Cluj-Napoca, iar 

ceilalţi trei s-au alăturat gru-

pului din Sighişoara.

Dezamăgiţi 
de ştirile false

Bărbatul a pornit din Cluj 

într-o echipă de doar cinci per-

soane şi a ajuns în Bucureşti 

să facă parte dintr-un grup de 

15 persoane. El spune că a re-

uşit să parcurgă cei 450 de ki-

lometri împărţit drumul în 11 

segmente. În primele două zi-

le ale marşului, Bobiş şi grupul 

său au fost pe cont propriu, în-

să vestea s-a raspândit repede 

şi oamenii au ieşit să îi întâm-

pine, i-au primit în casele lor, 

le-au oferit mâncare. În presă, 

pe parcursul celor 11 zile au a-

părut numeroase articole de 

susţinere, însă au apărut şi ştiri 

false, de care Sorin Bobiş şi oa-

menii care au mers 450 de ki-

lometric alături de el au fost 

extreme de dezamăgiţi.

„Noi suntem deja în drum 

spre casă şi noi am văzut tot 

felul de lucruri care ni se pa-

re ciudate. S-a scris în presă 

că am fi  fost huliţi după ce am 

trecut Carpaţii. Ne deranjează 

ce s-a scris fi indcă noi am fost 

primiţi foarte bine oriunde am 

venit. Din câteva maşini s-au 

auzit nişte comentarii, în trea-

căt. Dar au fost doar câteva 

incidente izolate pe care nici 

măcar nu le-am băgat în sea-

mă. Dacă din mii de maşini 

care au trecut pe lângă noi am 

primit încurajări, cele 2-3 din 

care nu am primit contează? 

Au fost oameni care au negat 

existența marşului. Care au 

spus că noi tot drumul l-am 

parcurs în maşini şi doar ne-am 

oprit să ne facem poze. Noi 

din Cluj am fost însoţiţi în per-

manent de un echipaj de po-

liţie. Zeci de oameni ni s-au 

alăturat pe porţiuni mai lungi 

sau mai scurte. Ne-au văzut 

mii de persoane în localităţile 

prin care am trecut. Cum adi-

că să negi existența marşu-

lui?”, a declarat Sorin Bobiş.

Bucureştiul i-a primit 
cu vreme rea

Pentru cei cinsprezece dru-

meţi, ultimii kilometri parcurşi 

au fost cei mai difi cili, fi indcă 

în Bucureşti i-a aşteptat o vre-

me grea, însă speră că marşul 

şi protestul vor avea effect

„Protestul în sine… vom ve-

dea în zilele următoare ce efect 

va avea. Protestul a fost din pă-

cate umbrit de o vreme foarte 

urâtă. Noi am plecat diminea-

ţa din Otopeni şi până am ajuns 

în centru am fost leoarcă. A 

fost una dintre cele mai grele 

zile, ne-a trecut prin haine. Şi 

seara la fel. A fost destul de 

urât. Am avut noroc tot dru-

mul de vreme bună, dar în ul-

tima zi a trebuit să suportăm, 

nu am avut ce face. Cu toate 

acestea însă au ieşit destul de 

mulţi oameni în stradă. Dar pot 

să spun că marşul a avut efect, 

au fost foarte mulţi oameni ca-

re ne-au recunoscut în mulţi-

me şi am auzit doar aprecieri, 

doare cuvinte frumoase”, a con-

cluzionat Sorin Bobiş.

Sâmbătă, 20 ianuarie, la Bu-

cureşti a avut loc cel mai am-

plu protest anunţat pe inter-

net în acest an faţă de modi-

fi carea Legilor Justiţiei.

„Marşul speranţei” a ajuns la final
Ultima zi, cea a protestului a fost cea mai grea pentru Sorin Bobiş şi echipa lui.

Bărbatul a pornit din Cluj într-o echipă de cinci persoane şi a ajuns în Bucureşti să facă parte dintr-un grup de 15 persoane

PROMOVARE

SORIN BOBIȘ | iniţiatorul marșului

 „Au fost oameni care au negat existența marșului. 
Care au spus că noi tot drumul l-am parcurs în 
mașini și doar ne-am oprit să ne facem poze. Noi 
din Cluj am fost însoțiți în permanent de un 
echipaj de poliție. Zeci de oameni ni s-au alăturat 
pe porțiuni mai lungi sau mai scurte. Ne-au văzut 
mii de persoane în localitățile prin care am trecut. 
Cum adică să negi existența marșului?“

Clujenii au mărșăluit în semn de protest 
împotriva modifi cării Legilor Justiției

Sorin Bobiș și echipa lui au parcurs 450 de kilometri în 11 zile

Gestul lor a fost apreciat și susținut de mii de români

Pentru cei cinsprezece drumeţi, ultimii kilometri parcurşi au fost 
cei mai difi cili, fi indcă în Bucureşti i-a aşteptat o vreme grea
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Acesta este nu numai scopul esenþial 
al 
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Adresa: Bd. Muncii Nr. 16, Cluj-Napoca,
Tel 0264 415 262; 0722 424 000; 0732 127 114
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PROMOVARE

Abonează-te la
monitorul

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

0264.59.77.00

Grupul de Lucru pentru 

Evaluarea Periodică 

Universală al Consiliului 

pentru Drepturile Omului 

din cadrul ONU a înaintat 

României peste 200 de reco-

mandări cu privire la situa-

ţia drepturilor omului, iar 

statul român va trebui să le 

analizeze şi să formuleze o 

poziţie până în luna iunie a 

anului 2018.

În cadrul acestui mecanism 

al Consiliului pentru Drepturile 

Omului, 78 de state membre 

ONU au transmis 203 recoman-

dări cu privire la situaţia drep-

turilor omului din România.

Statele Unite recomandă 

ca România să adopte şi să im-

plementeze o strategie efi cien-

tă pentru combaterea discri-

minării împotriva membrilor 

grupurilor minoritare, iar Ucrai-

na a propus României să fi na-

lizeze procesul de acreditare 

al organizaţiilor pentru drep-

turile omului.

Olanda a recomandat Româ-

niei să se asigure că modifi că-

rile aduse legilor justiţiei şi Co-

durilor Penale nu afectează si-

tuaţia drepturilor omului şi să 

ia pe deplin în considerare avi-

zele Comisiei de la Veneţia. Ro-

mânia ar trebui să continue să 

asigure funcţionarea statului de 

drept, urmând recomandările 

făcute prin intermediul Meca-

nismului de Cooperare şi Veri-

fi care şi să analizeze fără întâr-

ziere evaluările făcute de Comi-

sia de la Veneţia şi de Consiliul 

Europei privind reforma siste-

mului judiciar, a fost recoman-

darea Franţei.
României îi este recomandat 

să înfi inţeze o instituţie inde-

pendentă pentru protejarea drep-

turilor copiilor, au susţinut de-

legaţii Republicii Moldova, Ci-
prului, Greciei, Senegalului şi 
Sloveniei.

Norvegia a recomandat Ro-

mâniei să intensifi ce eforturile 

pentru protejarea persoanelor 

cu dizabilităţi prin aprofunda-

rea cooperării cu experţii din or-

ganizaţiile non-guvernamenta-

le şi prin derularea unor inves-

tigaţii temeinice unde sunt ca-

zuri de abuz, dar şi să facilite-

ze accesul persoanelor cu diza-

bilităţi şi a membrilor minorită-

ţilor naţionale în cadrul siste-

mului de educaţie.

România ar trebui să se asi-

gure că actele de discriminare 

şi de violenţă împotriva persoa-

nelor care aparţin comunităţii 

LGBT sau a altor grupuri vul-

nerabile să fi e investigate în mod 

adecvat şi să fi e aplicate sanc-

ţiuni, a fost recomandarea Aus-
triei. Grecia susţine că statul 

român ar trebui să promoveze 

toleranţa faţă de membrii co-

munităţii LGBT. Irlanda a reco-

mandat României să adopte pre-

vederi legislative care să asigu-

re legalitatea parteneriatelor ci-

vile şi a căsătoriei între persoa-

nele de acelaşi sex.

Propunerile Belgiei şi Ger-
maniei vizează măsuri pentru 

combaterea discursului de ură 

şi a infracţiunilor motivate de 

ură, iar statul român ar trebui 

să se asigure că astfel de acte 

sunt pedepsite conform legii. 

În plus, mai multe state au re-

comandat României să intesi-

fi ce eforturile pentru comba-

terea discriminărilor în cazul 

etniei rome.

Statul român ar trebui să eli-

mine restricţiile în privinţa prac-

ticii de acordare de consiliere 

juridică persoanelor care nu îşi 

pot permite reprezentare juridi-

că, au recomandat reprezentan-

ţii Portugaliei.
De asemenea, mai multe 

state au susţinut că România 

ar trebui să elaboreze şi să 

implementeze un plan naţi-

onal pentru combaterea vio-

lenţei de gen.

Ungaria a recomandat Gu-

vernului român să reviziuască 

curricula şi manualele de isto-

rie pentru a asigura diversita-

tea culturală şi pentru a elimi-

na prejudecăţile la adresa mi-

norităţilor naţionale. Totodată, 

Rusia a recomandat ca Româ-

nia să adopte o lege care să pe-

depsească declaraţiile discrimi-

natorii şi rasiste făcute în spa-

ţiul public împotriva minorită-

ţilor naţionale.

Raportul fi nal va conţine şi 

poziţia României şi va fi  adop-

tat în cadrul celei de a 38-a se-

siuni a Consiliului pentru Drep-

turile Omului, ce se va desfăşu-

ra în perioada 18 iunie- 6 iulie.

Mecanismul de evaluare pe-

riodică universală este creat 

pentru examinarea pe o bază 

universală a situaţiei drepturi-

lor omului în fi ecare dintre ce-

le 193 state membre ONU, o 

dată la 4 ani.

SUA, Germania, Rusia 
şi Irlanda ne dau lecţii 
pe tema drepturilor omului
Peste 200 de recomandări cu privire la situaţia drepturilor omului 
au fost transmise României.

78 de state membre ONU au transmis 203 recomandări cu privire la situaţia drepturilor omului din România
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Scleroza multiplă (SM) 

afectează circa 700.000 de 

persoane în Europa, dintre 

care în jur de 96.000 suferă 

de forma primar progresi-

vă, cea care provoacă inva-

lidităţi majore. Majoritatea 

persoanelor diagnosticate 

cu MS suferă de forma 

recurentă (RMS) sau pri-

mar progresivă (PPMS) la 

momentul diagnosticării.

„Până la acest medica-

ment, persoanele care sufe-

reau de scleroză multiplă pri-

mar-progresivă (PPMS), ca-

re adesea erau nevoiţi să se 

deplaseze cu ajutorul unui 

baston sau scaun cu rotile, 

să renunţe la locul de mun-

că şi să necesite îngrijire spe-

cială, nu dispuneau de tra-

tamente aprobate care să în-

cetinească progresia bolii. 

Persoanele cu formă recu-

rent-remisivă de scleroză 

multiplă (RMS) adeseori erau 

nevoiţi să aleagă între sigu-

ranţă şi efi cacitate crescută 

a tratamentului. Acest medi-

cament se administrează o 

dată la şase luni, fără a fi  ne-

voie de monitorizare con-

stantă, ceea ce, sperăm noi, 

va ajuta oamenii să îşi tră-

iască viaţa fără a se gândi 

zilnic la tratament”, a spus 

Gavin Giovannoni, Profesor 

de Neurologie la Barts şi Lon-

don School of Medicine and 

Dentistry, Queen Mary Uni-

versity din Londra.

A apărut un nou medicament 
pentru scleroză multiplă

Ministrul Sănătăţii, 

Florian Bodog, a făcut un 

apel către medicii de 

familie să continue vac-

cinarea antigripală şi în 

luna ianuarie, mai ales 

pentru categoriile la risc, 

având în vedere evoluţia 

sezonului epidemic de 

gripă care în acest an a 

debutat mai târziu faţă 

de sezonul din anul 

anterior.

Potrivit unui comunicat 

de presă, Ministerul Sănă-

tăţii a solicitat joi Direcţii-

lor de sănătate publică să 

intensifice activitatea de vac-

cinare antigripală a persoa-

nelor cu risc crescut de îm-

bolnăvire.

„Fac apel la medicii de fa-

milie să continue activitatea 

de vaccinare, deoarece, din 

datele primite la Ministerul 

Sănătăţii, au fost vaccinate 

peste 700 de mii de persoa-

ne, ceea ce înseamnă că mai 

sunt disponibile aproape 300 

de mii de doze gratuite în ca-

binetele medicilor de fami-

lie”, a declarat Florian Bo-

dog, ministrul Sănătăţii, ci-

tat în comunicatul de presă.

Conform sursei citate, în 

săptămâna 8 – 14 ianuarie 

2018 au fost înregistrate 80 de 

cazuri de gripă, faţă de cele 

306 cazuri înregistrate în ace-

eaşi perioadă a anului trecut.

MS afi rmă că vaccinarea 

este cea mai sigură şi efi ci-

entă metodă de prevenire a 

îmbolnăvirilor prin gripă şi 

recomandă tuturor celor ca-

re sunt în categoriile cu risc 

crescut de îmbolnăvire să so-

licite vaccinul gratuit.

Apel pentru continuarea 
vaccinării antigripale

Stresul, fl uctuaţiile hormo-

nale şi efectul alimentelor 

foarte dulci, pe care le ron-

ţăim când avem perioade 

proaste duc la un fenomen 

bine cunoscut de către noi 

toţi: mâncatul în exces. 

O mulţime de studii au le-

gat creşterea în greutate de 

stres, iar unu din patru ame-

ricani consideră că are un ni-

vel de stres care ajunge la 8, 

pe o scală de la 1 la 10.

Pe termen scurt, stresul in-

hibă pofta de mâncare, pentru 

că, în perioade difi cile, hipo-

talamusul produce CRH, un 

hormon implicat în răspunsul 

la stres al organismului, care 

este responsabil pentru scăde-

rea apetitului. Creierul trimi-

te, de asemenea, mesaje către 

glandele suprarenale, pentru 

a epinefrină (cunoscută şi sub 

numele de adrenalină), potrii-

vit csid.ro. Epinefrina ajută la 

declanşarea răspunsului de 

luptă al organismului, stare ca-

re pune temporar pe pauză 

pofta de mâncare.

Ce se întâmplă când 
stresul persistă

Dar dacă stresul persistă, si-

tuaţia se schimbă radical. Su-

prarenalele eliberează un alt 

hormon, numit cortizol, care 

creşte apetitul. Odată ce episo-

dul de stres se termină, nive-

lul de cortizol ar trebui să sca-

dă, dar, dacă situaţia stresantă 

persistă, acesta rămâne la un 

nivel ridicat, una dintre conse-

cinţe fi ind apetitul crescut.

De ce alegem dulciurile 
şi alimentele grase în 
perioadele stresante

Stresul pare să ne afecteze şi 

preferinţele alimentare. Nume-

roase studii au descoperit că 

stresul fi zic sau emoţional du-

ce la consumarea unor cantităţi 

mai mari ca de obicei a alimen-

telor bogate în zahăr şi grăsimi. 

un nivel crescut de cortizol, com-

binat cu un nivel crescut de in-

sulină pare a fi  responsabil de 

aceste preferinţe culinare.

Alţi cercetători conside-

ră că grelina, sau hormonul 

foamei, a cărei concentraţie 

creşte înainte de mese şi 

scade după acestea, ar avea 

un rol important în acest 

proces. Odată ingerate ali-

mentele bogate în zahăr şi 

grăsimi se pare că acestea 

au un efect inhibitor a acti-

vităţii din cea parte a creie-

rului care produce şi proce-

sează stresul şi emoţiile le-

gate de acesta. În plus, ape-

titul exagerat pentru alimen-

te nesănătoase nu este sin-

gura problemă a persoane-

lor afectate de stres, aces-

tea dormind mai puţin şi a-

vând un nivel mai scăzut al 

calităţii somnului. Persoa-

nele stresate fac mai puţină 

mişcare şi beau mai mult al-

cool, pentru a combate efec-

tele stresului, de unde şi 

acumularea unui număr mai 

mare de kilograme.

De ce stresul ne face să mâncăm în exces
Stresul fizic sau emoţional duce la consumarea unor cantităţi mai mari a alimentelor bogate în zahăr şi grăsimi.

Tot mai multe studii au legat creşterea în greutate de stres

Dacă știi că perioadele stresante îţi afectează greutate, pri-
mul pas este să arunci din frigider toate tipurile de mânca-
re nesănătoasă pe care le ai, pentru că acestea reprezintă, 
practic, o invitaţie de nerefuzat. Păstrează doar fructe, legu-
me, carne slabă și lactate cu un conţinut scăzut de grăsimi. 
Alte lucruri pe care le poţi face și care se pot dovedi efi cien-
te sunt:

• Sportul – exerciţiile intense cresc pe termen scurt nivelul 
de cortizol, dar cele de intensitate moderată par să îl redu-
că. Așa că alege plimbări lungi sau antrenamente nu foarte 
solicitante și rezultatele nu vor întârzia să apară.

• Meditaţia – nenumărate studii au descoperit că medi-
taţia are un rol esenţial în reducerea stresului. Fă-ţi un obi-
cei din a sta câteva minute și a-ţi goli mintea de orice gând, 
concentrându-te doar asupra ritmului respiraţiei.

• Sprijin social – familia și prietenii pot avea un rol esen-
ţial în reducerea stresului, așa că nu ezita să interacţionezi 
cu oamenii atunci cânt traversezi perioade stresante.

Cum poţi controla nivelul de stres

Unele studii au descoperit faptul că femeile și 
bărbaţii reacţionează diferit la stres, dar în 
sensul în care femeile aleg mâncarea în exces 
și bărbaţii băutul sau fumatul. În plus, sunt 
studii care au descoperit că obezitatea este le-
gată de mâncatul pe bază de stres doar la fe-
mei, nu și la bărbaţi. Un alt detaliu semnifi ca-
tiv descoperit de cercetători a fost că acest lu-
cru îi afectează mai ales pe cei care sunt su-
praponderali deja și o creștere în greutate 

semnifi cativă este mai probabil să apară în 
prezenţa unui nivel mai crescut de insulină.

Cât cortizol produce un organism ca răspuns 
la stres este un alt factor de luat în calcul în 
ecuaţia stres-îngrășare. Un studiu britanic a 
arătat faptul că persoanele cu un răspuns la 
stres cu un nivel crescut de cortizol este mai 
probabil să prefere mâncatul compulsiv și în 
afara perioadelor stresante, spre deosebire 
de cei cu un nivel scăzut de cortizol. 

Femeile şi bărbaţii reacţionează diferit la stres
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

CASE/CABANE

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

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

TERENURI

¤ Vând teren în supr. de 800 mp, 
front 17,78 ml la sosea asfaltată, 
în centrul satului Măcicașu, com. 
Chinteni, cu toate utilitatile. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0734-777772.

Vânzare TEREN 
INTRAVILAN în Șelimbăr, 

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

deschidere 27 m 
la str. M. Viteazul.

Utilităţile sunt 
la marginea terenului.

Urbanism pentru 
construcţii de locuinţe.

Preţ 50 euro/mp, 
negociabil.

Tel. 0756-313.015.

¤ Vând teren extravilan, cu utilităţi, 
în apropiere (paralel) de Wonder-
land, suprafaţa 2900 mp, preţ 20 
euro/mp, negociabil. Informaţii su-
plimentare la tel. 0745-182440.

¤ Vând teren în zona Tetarom 2 
(fosta livadă de pomi – IAS), cen-
tura spre Apahida. Inf. și relaţii su-

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

¤ 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.

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

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

situat într-o poiană.

Informaţii la tel. 
0753-222 759.

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

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

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Agenţie de pariuri sportive din 
Cluj-Napoca, B-dul Muncii, Nr. 
1-15, angajează în condiţii avan-
tajoase operatori. Tel. 
0752-009575, email: pronailssa-
tumare@yahoo.com. (1.4)

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

Societate comercială angajăm 

muncitor necalifi cat. Oferim celor 

care se alătură echipei:

- locuri de muncă legale în Germania

- se încheie contract cu fi rma fără 

taxe și comisioane de intermediere

- pachet salarial motivant

- transport asigurat de la cazare la 

locul de muncă.

Cerinţă obligatorie:

- cunoașterea limbii germane la 

nivel conversaţional.

Detalii la numerele de telefon: 

0786.536.498 sau 0786.536.497, 

de luni până vineri în intervalul 

orar 9.00 – 17.00.

¤ Licenţiată în drept 2016, cu ex-
perienţă de lucru în cabinet nota-

rial, caut loc de muncă în dome-
niul juridic ca și consilier juridic, 
jurist. Ofer și cer seriozitate. Tel. 
0758-324971.

¤ SALON TROPICAL își mărește 
echipa! Angajăm hairstylist cu 
experienţă. Pentru detalii vă 
rugăm să ne contactaţi la nr. 
de tel. 0747-486860.

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

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

¤ Caut loc de muncă în dome-
niul gestiune, depozit. Ofer și cer 
seriozitate. Aștept telefoane la 
0755-210287.

¤ Tânără, caut loc de muncă part-ti-
me, în domeniul contabilitate pri-
mară, cunoștinţe WINMENTOR. Su-
naţi la tel. 0745-430079.

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

SERVICII

¤ Efectuez transport cu autoutili-
tar FORD TRANZIT descoperit, de 
3,5 to, descoperit, mobilă, orice 
tip de marfă și materiale. Oferte 
pentru contracte sau închiriere aș-
tept la tel. 0741-100529. (1.7)

¤ Expert contabil autorizat, ţin 
evidenţă contabilă la fi rme mici, 
mari și persoane fi zice. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0744-501252. (1.7)

¤ Îngrijesc o persoană, contra 
locuinţă în Cluj-Napoca. Seriozi-
tate! Tel. 0744919927.

¤ Îngrijesc o persoană contra 
locuinţa. Seriozitate! Aștept te-
lefoane la 0740-240238.

¤ Ofer servicii profesionale de Web 
Design, redesign pagini de internet 
si gazduire web hosting, la pretul 
de 399 lei. Contact: 0754 611 868.

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

Electrotac
VÂNZĂRI-CONSUMABILE-SERVICE

Case de marcat, 
Cântare electronice, 

cititoare coduri de bare, 
conectare case de marcat-PC

POS-URI

Tel: 0264-421506; 0729-072651; 

0722-357640; 0722-437444

Str Frunzișului, nr. 29, Cluj-Napoca,

Varianta Zorilor-Mănăștur

www.electrotac.ro

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

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO / MOTO

¤ Vând remorcă PADIȘ 500, 
funcţional, neîmnatriculat, preţ 
1100 RON, negociabil sau 
schimb cu 1500 kg de cereale 
(mălai, gris, orz, ovăz). Merită 
văzută. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la tel. 
0741-100529. (1.7)

¤ Cumpăr ATV LINHAI, în stare de 
funcţionare. Tel. 0744919927.

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

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

PIESE AUTO

¤ Vând 4 roţi auto, genţi oţel, 5 
găuri, anvelope de iarnă 205/55 
R16, cIrculate, preţ 500 RON. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0744-760726. (1.7)

¤ Vând bobină de inducţie, mo-
toraș ștergător parbriz, plăcuţă 
de frână, cheder ţeavă parbriz de 
la autoturism” Dacia”. Aștept te-
lefoane la 0264-542151. (2.7)

ELECTRO

¤ Lichidare gospodărie! Vând do-
ua Tv cu diag. 60 și 80 cm, casete 
audio, casete video, benzi mag., 
eportofon, radio casetofon 
(căști). Inf. suplimentare la tel. 
0773-756130. (1.7)

¤ Vând ceasuri de mână bărbă-
tești ”Doxa”, 
”Poljot”,”Pobeda”,”Raketa”, origi-
nal, toate în stare foarte bună și 
6 buc colecţie de ceasuri de buzu-
nar de epocă cu lanţuri și cutie. 
Sunaţi la tel. 0759-020427. (1.7)

¤ Vând aparate foto “Praktica 
LTL-3”, “Zorky 5”, ”FED2 – Sme-
na“, în perfectă stare de funcţio-
nare. Inf. la tel. 0759-020427. 
(1.7)

¤ Vând hotă electrică folosită, în 
stare bună de funcţionare. Preţ 
negociabil. Informaţii suplimenta-
re la tel. 0741-100529. (1.7)

¤ Vând cuptor electric nou, ru-
sesc, preţ 250 RON. Sunaţi la te-
lefon 0735-176040. (1.7)

UZ CASNIC

¤ Vând reșou mare, făcut la co-
mandă. la telefon 
0735-176040. (1.7)

¤ Vând cazan pe lemne de 80 
l, în stare bună. Informaţii su-
plimentare la tel. 
0741-028813. (1.7)

¤ Vând vană fi bră de sticlă, albă, 
150x70cm, model cu bateria pe 
perete, stare perfectă de funcţio-
nare, preţ: 450 RON. Informaţii 
la tel. 0751-014413.

¤ La jumătate de preţ faţă de ma-
gazin! Vând vană din fi bră de sti-
clă, albă, 1,50 x 0,70 m, model cu 
bateria pe perete, foarte puţin fo-
losită, stare perfectă, ideală pentru 
băi de dimensiuni mai mici, preţ 
400 RON, puţin negociabil. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0741-278287.

¤ Vând aragaz Zanussi, 4 
ochiuri + cuptor – pe gaz, preţ 
400 RON. Pentru relaţii supli-
mentare sunaţi la tel. 
0751-014413.

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

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

¤ Vând centrală termică pe gaz, 
Junkers de 24k, cu tiraj forţat, 
stare perfectă de funcţionare, ve-
chime 7 ani, preţ 1000 RON. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0741-278287.

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

MOBILIER

¤ Vând ușă + toc ușă, MDF cu-
loare lemn natur, cu feronerie + 
chei, preţ 300 RON, negociabil. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0741-278287.

¤ Vând ușa de interior, culoare 
lemn natur, dimensiune 90 x 
200 cm, cu feronerie și chei, sta-
re perfectă, foarte puţin folosită, 
rezultată din reamenajări, preţ 
300 RON, puţin negociabil. Nu 
asigurăm transportul. Informaţii 
suplimentare la tel. 
0741-278287.

¤ Cumpăr dulap de perete cu 
cheie, dim. aprox. 1 x 1,5 m. Aș-
tept telefoane la 0767-928644.

¤ Vând ușa de interior, culoare 
lemn natur, dimensiune 90 x 
200 cm, cu feronerie și chei, 
stare perfectă, foarte puţin folo-
sită, rezultată din reamenajări, 
preţ 300 RON, puţin negociabil. 
Nu asigurăm transportul. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0741-278287.

¤ Vând canapea extensibilă, di-
mensiune 140 x 200 cm, com-
pusă din 2 saltele tip Relaxa, cu 
spaţiu de depozitare, culoare 
bleumarin, cu 2 perne, stare 
foarte bună. Nu asigurăm trans-
portul. Preţ 650 ron, puţin ne-
gociabil. Relaţii suplimentare la 
tel. 0741-278287.

CĂRŢI / REVISTE

¤ Vând urgent suplimentele apă-
rute în colecţii complete de la 
„Jurnalul Naţional”, după cum ur-
mează: 250 buc Ediţie de colecţie, 
240 buc Jurnalul Casei Tale, 302 
buc Bucătăria Mea, 258 buc Sănă-
tatea, 60 buc ZOOM și 50 buc di-
verse, credinţă, călătorii. Preţ ne-
gociabil. Informaţii suplimentare 
la tel. 0264-321720. (3.15)

DIVERSE

¤ Lichidare gospodărie! Vând 
broaște uși, yală ELZET, 500 buc 
șuruburi de lemnhaine, încălţămi-
te, și multe alte lucruri. Sunaţi la 
tel. 0773-756130. (1.7)

¤ Vând urgent armă de tir cu aer 
comprimat ”Slavia CZ 630” de 
4,5 mm, , pistol ”Rohm” de 9 
mm, cu gaze, pentru autoapărare 
și pistol “Walter CP 88” de 4,5 
mm, cu alice. Inf. la tel. 
0759-020427. (1.7)

¤ Vând materiale pentru croșe-
tat, reviste de modă și pentru cro-
șetat , peţuri negociabile. Pentru 
informaţii sunaţi la tel. 
0735-176040. (1.7)

¤ Vând aparat de făcut kürtös 
kalács, pe curent 220 V, cu 6 ro-
le, aparatul este nou, marcă 
străină, preţ negociabil. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0741-100529. (1.7)

¤ Vând coleţie de timbre vechi cu 
clasor mare și mic, brichete, stilouri 
noi, pixuri. Tel. 0759-020427. (1.7)

¤ Vând haină de blană nr. 46-48 
pentru femei, stare foarte bună, 

culoare alb cu bej, foarte puţin 
purtată, preţ 120 RON: Informaţii 
la telefon 0744-653097. (1.7)

¤ Vând costum de vânătoare, 
nou, cizme, cort de două persoa-
ne, cu sac de dormit și raniţă din 
piele. Tel. 0264-591965. (1.7)

¤ Vând. feţe de masă, lucrate 
manual, poentlas, mileuri de toa-
te mărimile, articole decorative, 
preţ negociabil. Inf. suplimentare 
la tel. 0264-591965. (1.7)

¤ Vând borcane de tot felul, dife-
rite dimensiuni. Aștept telefoane 
la 0735-176040. (1.7)

¤ Vând trei covoare de 3 x 2,25, 
culori foarte frumoase, din care 
unul de lână, lucrat manual, și 
carpete cu diferite modele, preţ 
negociabil. Rog telefoane la 
0264-591965. (1.7)

¤ Vând blană de damă și palton 
bărbătesc de piele, nou. Sunaţi la 
telefon 0264-541633. (1.7)

¤ Vând coniac de 47° și ţuică de 
prune, din stoc, preţ 30 RON, re-
spectiv 25 RON. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (1.7)

¤ Vând două dispozitive rotative 
pentru udat grădina. Sunaţi la 
telefonul la 0264-542151. (1.7)

¤ Vând covor cu model tip me-
dalion (combinaţie de culori, 
bordo cu bej), dimensiune 2,05 
x 2,90 m, utilizat, preţ 250 RON. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0751-014413.

¤ Vând 1500 kg de grâu din recolta 
2016, în sat Boju. Informaţii și relaţii 
suplimentare la tel. 0753-771323.

¤ Vând suc de mere natural, cu pul-
pă, din mere provenite din pomi ne-
trataţi, fără zahăr și conservanţi (reci-
pient de 2 l). Preţ 8,5 RON/l. Sunaţi 
la tel. 0758- 356073.

¤ Vând ţiglă din decopertare, 
model vechi, de Câmpia Turzii, 
preţ 0,40 lei/buc, negociabil. 
Informaţii la tel. 0758-137422.
net a ANAF, www.anaf.ro – 
anunţuri – vânzarea prin licitaţie 
a bunurilor sechestrate.

COLECŢIONARI

¤ Vând mașină de cusut ”Singer”, 
foarte veche, în stare perfectă de 
funcţionare, colecţie deceasuri de 
buzunare cu lanţ de epocă și pa-
noplie pentru expus ceasurile. In-
formaţii la tel. 0759-020427. (1.7)

PIERDERI

¤ Pierdut carnet de student emis 
de Universitatea Tehnică din Cluj-
Napoca, Facultatea de Arhitectură 
și Urbanism pe numele Bolboacă 
Ioana-Cristiana. Îl declar nul.

¤ P.F.A. AITONEAN SEBASTIAN, cu 
sediul în Calea Baciului nr. 47, ap. 
7, C.U.I. 2539728, nr. ord. F12/ 
3230/08.12.2005, pierdut certifi -
cat constatator. Se declară nul.

¤ MILEDAN PRODUCT S.R.L.-D, 
C.U.I. 31546291, J12/1303 /2013, 
anunţă pierderea certifi catului de 
înregistrare și a certifi catelor con-
statatoare. Se declară nule.

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

0264.59.77.00

Abonează-te la
monitorul
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ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Pofticioși, la cratiţă!

12:30 Teleshopping

13:00 Aici, acum

14:00 Telejurnal

14:55 Vorbește corect!

15:00 Fără etichetă

16:00 Telejurnal

16:05 EURO polis

17:00 Telejurnal

17:30 Cooltura

18:30 Pulsul zilei

19:35 Pulsul zilei

20:00 Telejurnal

20:50 Sport

21:00 Lumea azi

21:35 Secrete de război

22:30 Poveste după poveste

23:00 #Creativ

23:30 Ora de știri

ANTENA 1

13:00 Observator

14:00 Mama

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 Taken 3: Teroare în L.A.

22:00 Întuneric total

22:00 Fructul oprit

 PRO TV

13:00  Știrile Pro Tv

14:00  Lecţii de viaţă

15:00  La Maruţă

17:00 Știrile Pro Tv

18:00 Ce spun românii

19:00 Știrile Pro Tv

20:30 Pirații din Caraibe: La 

capătul lumii

23:15 Nașul III

PRIMA TV

12:00 Teleshopping

13:00 Camera de râs

13:30 Teleshopping

14:00 Focus

14:45 Teleshopping

15:00 Trăsniți din NATO

16:00 Pasiune Toscană

17:00 Elisa

18:00 Focus 18

19:30 Mama mea gătește 
mai bine

20:30 Totul pentru fotbal

22:30 Trăsniți din NATO

KANAL D

12:00 Știrile Kanal D

13:00 Te vreau lângă mine

15:00 Teo Show

16:30 Detectiv cu greutate: 
Înșelat de două ori

18:45 Știrea zilei

19:00 Știrile Kanal D

20:00 Dragoste și ură

23:15 In bataia inimii

LOOK TV

12:00 Celebrity

13:00 Tonik Show

14:00 Casa Poporului

15:30 Liga Magazin

16:30 Fotbal Liga 1 Betano: 
CS U Craiova - FCSB

18:30 Casa Poporului

20:00 Miss Supranational

22:00 Cărți Plus

22:30 Săptămâna agricolă

SecondTex angajează
vânzătoare

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

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

0729–15.86.00

www.batrom.ro

Firma de curatenie One Way
isi mareste echipa!!

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

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

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

ceea ce trebuie sa faci.

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

realizarile dumneavoastra.

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

Keep your image clean!

ANUNŢ DE ANGAJARE

Societate Comercială
angajează

lucrător comercial
pentru stand perdele. Salariu 1500 ron.

Telefon 0740270079

ANUNŢ DE ANGAJARE

C. N. POŞTA ROMÂNĂ S. A . – OFICIUL JUDEŢEAN 
DE POŞTĂ CLUJ

organizează la sediul din Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand 
nr. 33 , în data de 29.01.2018, ora 10,00, concurs pentru 
ocuparea pe durată nedeterminată a următoarelor posturi:

•  factori poștali distribuitori în municipiul Cluj-Napoca 
și localitatea Buru

• ofi cianţi urbani în municipiul Cluj-Napoca
• numărător în municipiul Cluj-Napoca
• agent poştal în localitatea Iuriu de Câmpie
• factor prelucrător în municipiul Cluj-Napoca
• instalator şi îngrijitor în municipiul Cluj-Napoca
Documente necesare pentru înscriere: cerere de înscriere, 

curriculum vitae, actul de identitate și diploma de absolvire 
a învăţământului obligatoriu (original și copie).

Persoanele interesate vor depune actele solicitate la 
sediul Ofi ciului Judeţean de Poştă Cluj, str. Regele Ferdinand 
nr. 33, până la data de 26.01.2018, ora 12.

Contact: telefon: 0264/534516 (interior 122) sau 
0264/433457

ANUNŢ

În conformitate cu Ordinul MS nr.869/2015 cu modifi cările 
și completările ulterioare Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca 
scoate la concurs, pe perioadă determinată (pe perioada 
suspendării contractului de munca al titularului de post ), 
următoarele posturi:

-1 post medic specialist reumatologie
-1 post medic specialist cadiologie
Înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor publicate 

se face la sediul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca str.
Tăbăcarilor nr.11 Serviciul RUNOS, în termen de 10 zile 
calendaristice de la data publicării anunţului (18.01.2018 ) 
respectiv până la data de 01.02.2018 ora 12.00, iar concursurile 
se organizează în perioada cuprinsă între 12 februarie-18 
februarie 2018.

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele acte:

a) cererea în care se menţionează postul pentru care 
dorește să concureze;

b) copia de pe diploma de medic/farmacist și certifi catul 
de confi rmare în gradul profesional;

c) copie a certifi catului de membru al organizaţiei 
profesionale cu viza pe anul în curs;

d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost 
aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. 
(1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv 
la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu 
modifi cările și completările ulterioare.

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut 
în anexa nr. 3 la ordin;

f) cazierul judiciar;
g) certifi cat medical din care să rezulte că este apt din 

punct de vedere fi zic și neuropsihic pentru exercitarea 
activităţii pentru postul pentru care candidează;

h) chitanţa de plată a taxei de concurs-150 lei platita la 
casieria spitalului.

i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Tematica de concurs este cea stabilita pentru examenul 
de medic specialist; 

ANUNŢ DE MEDIU

S.C. INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A. 
în insolvenţă prin ALEXEI SEROMOV-administrator special, 
cu sediul în municipiul Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor nr.145, 
judeţul Cluj anunţă publicul interesat asupra luării deciziei 
etapei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării de 
impact asupra mediului pentru proiectul „Dezafectarea 
utilajelor tehnologice din secţia Laminorul 3“, propus a fi  
realizat în municipiul Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor nr. 
145, judeţul Cluj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr.99, în zilele de: luni între orele 09.00-16.30 
și marţi-joi între orele 9.00-14.00 și vineri între orele 9.00-12.00 
și la sediul S.C. Industria Sârmei Câmpia Turzii S.A. în insolvenţă 
prin ALEXEI SEROMOV-administrator special, din localitatea 
Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor nr. 145, judeţul Cluj.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Cluj în zilele de luni-joi între orele 
08.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00, în termen de 
5 zile de la publicarea anunţului în ziar.

ANUNŢ VÂNZARE

Subscrisa C.I.I. Păscălău Emilia, desemnată lichidator 
judiciar al SC. Arabesq Servicii S.R.L., cu sediul în Cluj 
– Napoca, Str. Observatorului, Nr. 19, Ap. 4, Jud. Cluj, 
J12/1717, CUI: 3907188.

ANUNŢĂ

Vânzarea bunului imobil din patrimoniul debitoarei 
constând în: – Teren liber extravilan în suprafaţă de 742 
mp, situat în localitatea DEUŞU, F.N., judeţul Cluj.

Vânzarea bunului se face prin negociere directă, având 
preţul de pornire de 5.250 Eur + TVA.

Ofertele de preţ se pot depune în fi ecare zi de marţi şi 
joi, la sediul lichidatorului judiciar din Loc. Zalău, str. 
Stadionului nr. 17, jud. Sălaj sau prin: fax: 0360-406094; 
e-mail: emilia_pascalau@yahoo.com.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0727-708508.
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Baschet feminin: 
”U”, victorie 
pe teren propriu
Echipa de baschet feminin 
Universitatea Cluj s-a impus 
cu 95-71, în meciul cu BC 
Sirius. Rezultatele pe sferturi 
au fost: 14-20, 17-14, 20-22, 
34-15. Primele trei sferturi au 
fost câștigate de BC Sirius, în-
să determinarea Universităţii 
s-a văzut în ultimele 10 minu-
te ale jocului. Principala mar-
catoare a fost Olena 
Samburska. După această vic-
torie fetele antrenate de 
Dragan Petricevic au ajuns la 
trei victorii consecutive. 
Universitatea este pe locul 7 
în clasament, cu 20 de punc-
te, la egalitate cu CSTBv 
Olimpia Brașov. Liderul clasa-
mentului rămâne ACS Sepsi 
SIC Sf. Gheorghe, cu 28 de 
puncte.  (Raluca Sas)

Halep a trecut 
de Davis după 3 
ore şi 44 de minute
Jucătoarea română de tenis 
Simona Halep, nr. 1 mondial, 
a trecut peste accidentarea de 
la gleznă și peste ambiţia 
americancei Lauren Davis ( 
4-6, 6-4, 15-13), pentru a se 
califica în optimile de finală 
ale Australian Open. ''Cu si-
guranţă că a fost un meci 
foarte dificil, foarte lung. Nu 
am jucat niciodată un set trei 
atât de lung. Sunt fericită că 
am rezistat și am câștigat. 
Sunt foarte obosită. E bine că 
am arătat un tenis frumos, 
sper că a plăcut publicului. 
Nu știu cât am alergat, dar 
simt că mușchii mei au cedat. 
Nu știu cum e glezna mea, 
pentru că nu o mai simt. Dar 
a fost bine să fiu pe teren, a 
fost bine să câștig acest meci 
și să ajung în turul IV al aces-
tui turneu. E grozav'', a decla-
rat liderul mondial WTA după 
meci. Meciul Halep-Davis (3 
ore și 44 minute) a fost al 
treilea cel mai lung din istoria 
Australian Open.

Fotbal: Găman 
va juca la FCSB
Echipa de fotbal FCSB a ajuns 
la un acord cu fundașul 
Valerică Găman, care va evo-
lua la vicecampioana 
României în următorii doi ani. 
Găman, care a evoluat ultima 
oară la echipa Karabukspor 
(Turcia) va purta tricoul cu nu-
mărul 25. "Sunt foarte bucu-
ros pentru faptul că am ajuns 
la cea mai bună echipă din 
România, care an de an joacă 
în cupele europene și este sin-
gura calificată în primăvara 
europeană. Îmi doresc să fiu 
sănătos și să ajut echipa să-și 
îndeplinească obiectivele", a 
declarat Găman. Jucătorul și a 
început activitatea fotbalistică 
la Universitatea Craiova. A 
evoluat pentru echipa din 
Bănie timp de cinci ani, iar în 
primăvara anului 2011 a sem-
nat cu Dinamo. În august 
2011 a semnat cu Astra 
Giurgiu, echipa alături de care 
a câștigat titlul de campion, 
Cupa României și Supercupa 
României. În iulie 2016 a ple-
cat la Karabukspor. Are 14 
prezenţe la echipa naţională a 
României, pentru care a în-
scris un gol. 

Pe scurt

Raluca SAS
sport@monitorulcj.ro

Victor Hexan, fostul mase-

ur al echipei Zenit Sankt 

Petersburg s-a întors la 

echipa lui de sufl et, 

Universitatea Cluj.

„Pe data de 18 ianuarie s-au 

făcut 25 de ani de când am ve-

nit prima dată la “U”. Se întâm-

pla pe vremea lui Remus Vlad. 

A fost o perioadă foarte frumoa-

să, pe care nu o voi uita nicio-

dată şi tocmai din acest motiv 

am ales să revin cu inima des-

chisă, cu tot dragul, la “U”. În 

viaţă nu trebuie să uiţi nicioda-

tă de unde ai plecat. Dacă “U” 

Cluj nu ar fi  existat, probabil 

acum eram pe la Şimleu Silva-

niei, oraşul meu natal sau pe la 

Aiud, cine ştie? Dumnezeu le 

aranjează pe toate, însă. Am pe-

trecut zece ani extraordinari la 

Şahtior, lângă Mircea Lucescu. 

A fost superb, echipa a câştigat 

multe trofee. Eu am o relaţie 

specială cu el, este un om deo-

sebit, un caracter aparte”, a de-

clarat pentru site-ul ofi cial al 

clubului clujean, Hexan.

Hexan a colaborat cu toate 

loturile naţionale ale Români-

ei, dar şi cu Mircea Lucescu la 

formaţii importante precum 

Şahtior Doneţk şi Zenit Sankt 

Petersburg.

Echipa Universităţii va dis-

puta opt meciuri amicale în a-

ceastă perioadă: în 27 ianuarie 

cu Arieşul Turda, în 31 ianua-

rie cu Unirea Alba Iulia, în 3 

februarie cu Unirea Dej, în 7 

februarie cu Metalurgistul Cu-

gir, în 10 februarie cu Industria 

Galda de Jos, în 13 februarie 

cu Luceafărul Oradea, în 16 fe-

bruarie cu Ripensia Timişoara 

şi în 17 februarie cu ASU Poli-

tehnica Timişoara.

Campionatul se va reluat 

pe data de 3 martie, când ”U” 

o va întâlni pe CFR II, marea 

rivală.

Hexan s-a reîntors la ”U”. „În viaţă nu trebuie 
să uiţi niciodată de unde ai plecat”!

VICTOR HEXAN | noul 
maseur al Universității

 „Pe data de 18 
ianuarie s-au făcut 25 
de ani de când am 
venit prima dată la 
„U”. Se întâmpla pe 
vremea lui Remus 
Vlad. A fost o perioadă 
foarte frumoasă, pe 
care nu o voi uita 
niciodată și tocmai din 
acest motiv am ales să 
revin cu inima deschisă, 
cu tot dragul, la „U”. În 
viață nu trebuie să uiți 
niciodată de unde ai 
plecat. Dacă „U“ Cluj 
nu ar fi  existat, 
probabil acum eram pe 
la Șimleu Silvaniei, 
orașul meu natal sau 
pe la Aiud, cine știe? 
Dumnezeu le aranjează 
pe toate, însă. Am 
petrecut zece ani 
extraordinari la 
Șahtior, lângă Mircea 
Lucescu. A fost superb.“

Raluca SAS
sport@monitorulcj.ro

Scorurile pe sferturi au fost: 

19-17, 19-16, 11-32, 21-21.

Primele două sferturi au 

fost extrem de echilibrate, U-

niversitatea a intrat la pauza 

cu un avantaj de cinci punc-

te (38-33). Reveniţi de la pa-

uză sibieni au apăsat pe ac-

celeraţie, iar Universitatea s-a 

văzut în repetate rânduri con-

dusă. Sibiul s-a concentrat, a 

început să înscrie la aproape 

fi ecare atac, astfel că diferen-

ţa a ajuns insurmontabilă în 

timpul avut la dispoziţie.

5.500 de spectatori 
în Sala Polivalentă

Partida s-a disputat cu sala 

aproape plină, la meci fi ind 

prezenţi 5.500 de spectatori.

„Din păcate, nu am făcut fa-

ţă acestui meci. În primul rând, 

cred eu, nu am fost din punct 

de vedere mental acolo unde 

trebuia să fi m, să ne ridicăm 

la importanţa meciului. Am în-

ceput relativ bine, am terminat 

în avantaj la pauză, am vorbit 

nişte lucruri în vestiar şi s-a în-

tâmplat total opusul, am pri-

mit 32 de puncte în sfertul al 

treilea şi am marcat doar 11, 

doar din cauza unor greşeli 

mentale pe care le-am făcut. 

Nu am reuşit să îi stopăm pe 

principalii lor jucători, ştiam că 

Laser, Pratt şi Kinnard, care a 

avut un meci extraordinar, sunt 

principalele pericole, însă din 

păcate nu am reuşit să îi sto-

păm şi Sibiul a reuşit o victo-

rie pe deplin meritată, îi felicit 

pentru asta. Nu vreau să gă-

sesc nicio scuză, dacă vrem să 

performăm la nivelul acesta, în 

două competiţii, trebuie să ne 

găsim puterea mentală să fa-

cem faţă. E vorba doar de gre-

şeli mentale, nu au fost fi zice, 

generate de oboseală fi zică, au 

fost greşeli mentale”, a decla-

rat antrenorul clujenilor, Mihai 

Silvăşan.

„Clujul rămâne 
cea mai bună echipă 
a campionatului”

„Am luptat până la ultimul 

strop de energie şi pe fondul 

jocului foarte slab după pau-

ză al Clujului, probabil obosiţi 

după cupele europene, fi ind 

de înţeles acest lucru, am pro-

fi tat şi am câştigat. Clujul ră-

mâne cea mai bună echipă a 

campionatului cu siguranţă, şi 

ca bancă, şi ca joc, şi ca ori-

ce. Ne reprezintă foarte bine 

în cupele europene şi sper să 

ajungă până în fi nală acolo, 

doar să nu aibă probleme cu 

accidentările. Probabil că ei 

vor ajunge să joace şi fi nala 

campionatului, se pune pro-

blema doar cine va ajunge să 

joace cu ei”, a spus antreno-

rul sibienilor, Dan Fleşeriu.

În ciuda înfrângerii, U-BT 

rămâne pe primul loc în cla-

sament, cu 26 de puncte.

Meci nebun în Sala Polivalentă. 
”U” a pierdut derby-ul cu CSU Sibiu.
Echipa U-BT a suferit o înfrângere în meciul cu CSU Sibiu, scor final 70-86. 

În ciuda înfrângerii, U-BT rămâne pe primul loc în clasament, cu 26 de puncte

MIHAI SILVĂŞANĂ antrenor U-BT

 „Din păcate, nu am făcut faţă acestui meci. În primul 
rând, cred eu, nu am fost din punct de vedere mental 
acolo unde trebuia să fi m, să ne ridicăm la 
importanţa meciului. Am început relativ bine, am 
terminat în avantaj la pauză, am vorbit nişte lucruri în 
vestiar şi s-a întâmplat total opusul, am primit 32 de 
puncte în sfertul al treilea şi am marcat doar 11, doar 
din cauza unor greşeli mentale pe care le-am făcut.“
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