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ADMINISTRAŢIE

3 km. pe jos, prin ger, spre 
şcoală la câţiva paşi de Cluj
Din cauza zăpezii, elevii din Feleacu nu 
pot fi  preluați de autobuzul care îi duce 
la școală.  Pagina 4

ECONOMIE

Lucrările la Autostrada 
Transilvania, reluate cu greu
Au reînceput lucrările pe un lot din Auto-
strada Transilvania, dar acestea nu vor fi  
gata mai devreme de 2020.  Pagina 5

SĂNĂTATE

Un an de la arestarea 
medicului Mihai Lucan
S-a împlinit un an de când Mihai Lucan a ple-
cat de la șefi a Institutului Clinic de Urologie. 
În ce stare se afl ă spitalul acum?  Pagina 3

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

Ministrul Educației Ecaterina „Abramburica” Andronescu vrea 
să schimbe legea. Elevii să poată fi lăsați repetenți încă din primele clase. 
Ce ar rezolva această idee? Ne explică profesorii și psihologii în pagina 7

ACTUALITATE

Laura Codruţa Kovesi candidează pentru 
postul de şef al Parchetului European

METEO

Vremea se înrăutăţeşte. Meteorologii 
anunţă viscol, ninsori şi polei

Laura Codruţa Kovesi şi-a de-
pus candidatura pentru postul 
de şef al Parchetului European, 
procedura de selecţie fi ind în 
plină desfăşurare la nivelul Co-
misiei Europene, au declarat 
pentru G4Media.ro surse din ca-
drul Comisiei Europene.

Înfi inţat în 2017, Parchetul 
European va investiga infracţi-
unile care aduc prejudicii buge-
tului UE, cum ar fi  actele de fra-
udă sau de corupţie ori cazuri-
le transfrontaliere de fraudă în 
materie de TVA de peste 10 mi-
lioane de euro.

Pe de altă parte, în ultimele 
zile s-au intensifi cat atacurile 
la adresa fostei şefe DNA, în-
cercându-se blocarea candida-
turii lui Kovesi la şefi a Parche-
tului European.

Procurorul Adina Florea de 
la secţia de investigare a magis-
traţilor ar urma să o pună pe 

Kovesi sub acuzare în următoa-
rele zile în dosarul aducerii în 
ţară a lui Nicolae Popa. Sebas-
tian Ghiţă a anunţat că a făcut 
o plângere penală împotriva fos-
tei şefe a DNA, Laura Codruţa 
Kovesi, acuzând-o că i-ar fi  ce-
rut să plătească avionul pentru 
repatrierea lui Nicolae Popa.

Asociaţia Grupul pentru Re-
formă şi Alternativă Universi-
tară (GRAUR) a anunţat că va 
cere Ministerului Educaţiei 
anularea deciziei de neplagiat 
şi retragerea a titlului de doc-
tor, ”acordat în condiţii nelega-
le”, fostei şefe a DNA, Laura 
Codruţa Kovesi.

Reprezentanţii GRAUR, aso-
ciaţie condusă de Dorin Isoc, 
susţin că după un an de cerce-
tări „sunt în măsură să confi r-
me că există toate argumentele 
factuale care permit concluzia 
că teza este plagiată”.

Meteorologii au emis, ieri, 
o informare de ninsori, preci-
pitaţii mixte şi polei, valabilă 
de marţi dimineaţă în majori-
tatea regiunilor.

Conform prognozei Adminis-
traţiei Naţionale de Meteorolo-
gie (ANM), în intervalul 22 ia-
nuarie, ora 5:00 – 23 ianuarie, 
ora 14:00, aria ninsorilor va cu-
prinde treptat cea mai mare par-
te a ţării, începând cu regiuni-
le sud-vestice.

În regiunile vestice, sudice şi 
sud-estice va fi  lapoviţă şi ploa-
ie, favorizând formarea poleiu-
lui. Începând de marţi diminea-
ţă până marţi seara, vremea va 
fi  în general închisă şi vor fi  pre-
cipitaţii sub formă de ninsoare, 
iar spre seară, cu tendinţă de 
transformare în lapoviţă şi ploa-
ie. Vântul va sufl a moderat, cu 
viteze de până la 35 km/h. Tem-
peratura aerului nu va depăşi 

valorea de -1 grad. De marţi sea-
ra până miercuri dimineaţă vre-
mea se menţine în general în-
chisă şi vor fi  precipitaţii mixte 
ce vor favoriza depunerile de 
polei. Vântul va sulfa în gene-
ral slab. Temperatura aerului, 
treptat va creşte uşor, astfel că 
miercuri dimineaţa se vor înre-
gistra 1 – 2 grade.

Potrivit informării meteo, în-
cepând de începând de marţi 
dimineaţa până miercuri du-
pă-amiază se vor înregistra nin-
sori moderate cantitativ şi strat 
nou de zăpadă, intensifi cări 
temporare ale vântului, precipi-
taţii mixte şi polei.

Începând din noaptea de 
marţi spre miercuri şi în cursul 
zilei de miercuri, în regiunile 
vestice, sudice şi sud-estice vor 
fi  şi precipitaţii sub formă de la-
poviţă şi ploaie, favorizând for-
marea poleiului.
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Repetenți la bastonașe!
Copiii dau socoteală pentru incompetența dascălilor

S-a urcat drogat la volan și şi-a ucis prietena!
Un tânăr de 19 ani, drogat, a intrat cu mașina într-un stâlp. O tânără a murit pe loc, iar bolidul s-a rupt în două! Pagina 2

CE NU AU VĂZUT AZI NOAPTE CLUJENII? Luna a făcut spectacol noaptea trecută. Din păcate pentru clujeni, norii 
au acoperit complet cerul și a fost și ceață. Eclipsa totală de Lună Sângerie a început la ora 04:36 şi momentul 
de acoperire maximă ar fi trebuit să fie vizibil în jurul orei 7.30. Ce nu au văzut clujenii? Luna a avut o culoare 
roşiatică, de unde și denumirea populară de „Lună sângerie”. NASA a catalogat evenimentul ca fiind o „super” 
Lună, deoarece satelitul natural a putut fi admirat la cea mai mare dimensiune din 2019.
Această poză a fost făcută în Colorado, Statele Unite ale Americii.

inFOTO

Fo
to

: 
Fa

ce
b

o
o

k 
Lu

ci
a

n
 O

p
re

a



2 actualitate.monitorulcj.ro marți, 22 ianuarie 2019

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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Un tânăr de 19 ani din 

Floreşti, afl at sub infl uen-

ţa drogurilor, a provocat 

un cumplit accident după 

ce a pierdut controlul 

maşinii, a derapat şi s-a 

izbit de un stâlp. Tânărul 

se afl a la volanul unui 

Mercedes -Benz CLS 500 

când ar fi  efectuat 

o manevră de depăşire 

neregulamentară.

„La data de 21 ianuarie, 

în jurul orei 03:00, pe DN1 

E60, pe raza comunei Flo-

reşti, s-a produs un accident 

de circulaţie soldat cu dece-

sul unei persoane şi rănirea 

gravă a alteia. Conform pri-

melor informaţii, un tânăr, 

de 19 ani, din Floreşti, în 

timp ce conducea autovehi-

culul pe DN1 E60, pe raza 

comunei Floreşti, în afara 

localităţii, dinspre Huedin 

spre Cluj-Napoca, ar fi efec-

tuat o manevră de depăşire 

neregulamentară, peste mar-

cajul longitudinal simplu 

continuu. Astfel, a pierdut 

controlul asupra direcţiei de 

deplasare, a părăsit partea 

carosabilă şi a intrat în co-

liziune cu un stâlp al unui 

panou de informare situat 

pe spaţiul verde, după care 

s-a oprit în şanţul de colec-

tare a apelor pluviale. În ur-

ma impactului, conducăto-

rul auto a fost rănit grav, iar 

o tânără, de 20 de ani, din 

Suceava, pasageră în auto-

vehicul, a decedat”, spun 

poliţiştii.

În urma testărilor preli-

minare efectuate la unitatea 

medicală, se pare că tânărul 

ar fi  consumat substanţe psi-

hoactive. Martorii susţin că, 

înaintea tragediei, băiatul go-

nea cu bolidul său cu o vi-

tează ameţitoare.

Tânărul se afl ă internat 

Urgenţe şi se zbate între via-

ţă şi moarte. Băiatul de 19 

ani a fost dus de un echipaj 

SMURD la Unitatea de Pri-

miri Urgenţe a spitalului în 

jurul orei 04:00 cu politrau-

matism prin accident rutier, 

traumatism cranio-cerebral, 

traumatism toracic, fractură 

scapulă stângă şi traumatism 

complex de gambă şi picior 

drept, cu ischemie acută 

post-traumatică. La ora 05:30, 

o echipă chirurgicală forma-

tă din medici cu diverse spe-

cializări (chirurgie vascula-

ră, ortopedie, chirurgie plas-

tică) a intrat cu pacientul în 

sala de operaţii, încercând 

revascularizarea membrului 

inferior prin bypass arterial.

Un tânăr şi-a ucis prietena, 
într-un cumplit accident
Un tânăr de 19 ani, drogat, a intrat cu maşina într-un stâlp. 
O tânără a murit, iar bolidul s-a rupt în două!

Un tânăr de 19 ani din Floreşti, afl at sub infl uenţa drogurilor, a provocat accident după ce a pierdut controlul maşinii

Fata în vârstă de 20 ani, ucisă de prietenul dro-
gat se numea Gabi Rîpan și era studentă la 
Universitatea Babeș-Bolyai. Încă din 2017, Gabi 
lucra ca make-up artist și era foarte apreciată 
în acest domeniu. Tânăra, studentă la FSEGA - 
Management, provenea dintr-o familie foarte 
cunoscută în Suceava, iar după ce a terminat 
liceul s-a mutat la Cluj-Napoca. Autoturismul 
marca Mercedes îi aparţinea, dar era condusă 
de tânărul de 19 ani.

Cine era tânăra moartă în accident

Cererea mare pentru maşini 

second-hand îi determină 

pe samsari să găsească 

metode noi de a face bani 

sau să apeleze la metode 

vechi, deja confi rmate. 

După valul de maşini rulate 

cu sute de mii de kilometri 

sau maşini cu daune majo-

re, dar cu kilometri puţini, 

în 2018 au fost aduse în ţară 

şi sute de maşini furate 

din Europa de Vest.

Poliţiştii de frontieră au 

descoperit anul trecut în jur 

de 250 autovehicule, care fi -

gurau ca fi ind căutate de au-

torităţi sau declarate furate în 

străinătate. Comparativ cu ace-

eaşi perioadă a anului 2017, 

când au fost depistate sub 150 

de autovehicule, în 2018 s-a 

constatat o creştere de peste 

70%. Nu au fost doar autotu-

risme, ci şi microbuze, moto-

ciclete, camioane şi remorci.

Pe lângă aceste maşini fu-

rate din străinătate şi desco-

perite la frontieră, mai sunt şi 

autovehicule furate pe care ho-

ţii reuşesc să le aducă în ţară 

înainte de a fi  declarate către 

autorităţile din afară, deci nu-

mărul acestora este chiar mai 

mare. Astfel de cazuri apar 

destul de des în România iar 

în cele mai frecvente situaţii 

maşinile aduse sunt din Italia.

„Am întâlnit cazuri în care 

maşina era deja înmatriculată 

în România şi s-a descoperit 

că este dată în urmărire abia 

la următorul proprietar. Acest 

lucru se întâmplă din cauza 

faptului că ea poate să fi e de-

clarată furată şi după 1-2 ani”, 

a declarat Mihai Cune, fonda-

tor InspectorAuto.ro. În astfel 

de situaţii maşina este seches-

trată de poliţie, iar proprieta-

rului îi va fi  foarte greu sau 

chiar imposibil să îşi recupe-

reze banii de la vânzător.

„Certifi catul de autentici-

tate, deşi nu mai este obliga-

toriu pentru toate maşinile, 

rămâne foarte important în 

cadrul unei tranzacţii auto. 

Dacă vânzătorul refuză sa vi-l 

înmaneze ar trebui să renun-

ţaţi la achiziţie”, mai spune 

Mihai Cune.

Potrivit Poliţiei de Frontie-

ră, printre cele mai scumpe ma-

şini furate anul trecut sunt trei 

SUV-uri: un Land Rover în va-

loare de peste 58.000 euro, un 

BMW X6 în valoare de 50.000 

euro şi un Audi Q7 în valoare 

de peste 60.000 de euro.

Tot mai multe maşini furate intră în ţară. Cum verifici 
dacă maşina pe care o cumperi este furată?

Cum ne ferim de ţepe
Pentru a fi  siguri că nu dați banii pe o mașină furată din străi-
nătate trebuie să aveți în vedere câteva aspecte:
- verifi cați toate actele mașinii pe care doriți să o cumpărați. 
Acestea trebuie să fi e în original, nu copii. Dacă nu vă 
pricepeți, apelați la un specialist.
- nu cumpărați o mașină care are doar talonul și o singură cheie.
- verifi cați online sau la RAR înainte de cumpărare dacă 
mașina este declarată furată.
- nu plătiți mașina până când proprietarul nu vă dă certifi catul 
de autenticitate emis de RAR. Dacă proprietarul refuză să facă 
asta, oferiți-vă să plătiți dvs. costurile certifi catului și doar dacă 
mașina este OK faceți actele și plătiți mașina.
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Preşedintele Societăţii 

Române de Microbiologie, 

Alexandru Rafi la, a decla-

rat luni, că, în prezent, în 

România circulă virusuri-

le gripale de tip A – H1N1 

şi H3N2, cele mai multe 

îmbolnăviri şi, mai ales, 

decesele fi ind legate de 

infecţia cu tipul AH1N1.

„În momentul de faţă, 

avem, practic, o circulaţie a 

virusurilor de tip A – H1N1 

şi H3N2, mai multe îmbolnă-

viri şi, mai ales, decesele au 

fost legate de infecţia cu ti-

pul AH1N1. Este un virus ase-

mănător cu cel care a circu-

lat în anul 2009, atunci când 

a existat pandemia de gripă”, 

a spus Rafi la. El a precizat că 

epidemia se declară atunci 

când există trei săptămâni 

consecutive de creştere im-

portantă a cazurilor de gri-

pă, cu peste 20% mai multe 

decât numărul aşteptat.

„Ne găsim practic într-o si-

tuaţie foarte apropiată de o 

manifestare de tip epidemic, 

atunci când probele trimise 

pentru diagnostic de la paci-

enţii suspecţi de gripă sunt 

pozitive în proporţie mai ma-

re de 10%, or noi, practic, am 

depăşit 50% în săptămâna an-

terioară. Dacă acest trend va 

continua şi probabil că va con-

tinua, posibil să asistăm la o 

epidemie de gripă în ţara noas-

tră”, a spus Rafi la.

Vaccinarea 
mai poate continua

Potrivit acestuia, Cen-

trul European de Control 

al Bolilor a făcut o reco-

mandare în urmă cu câte-

va zile, arătând că vacci-

narea poate să mai conti-

nue două-trei săptămâni, 

deoarece poate încă asigu-

ra protecţie, chiar dacă pâ-

nă la apariţia anticorpilor 

protectori există o durată 

de circa două săptămâni.

„Practic, până spre jumă-

tatea lunii februarie, putem 

să continuăm vaccinarea, în-

să un lucru pe care trebuie 

să îl ştie toată lumea – efi ca-

citatea vaccinării scade pe 

măsură ce ne îndepărtăm de 

perioada optimă, care, de obi-

cei, este cea care precede se-

zonul gripal, adică lunile oc-

tombrie, noiembrie, chiar pri-

ma jumătate a lunii decem-

brie”, a explicat specialistul.

Printre măsurile care tre-

buie luate pentru limitarea 

îmbolnăvirilor se numără 

izolarea la domiciliu, purta-

rea măştilor, spălatul pe mâi-

ni, folosirea de batiste de u-

nică folosinţă.

„Prima măsură trebuie să 

fi e izolarea la domiciliu şi în 

cazurile mai grave la spital a 

persoanelor infectate, indife-

rent de faptul că discutăm de 

gripă sau credem că este o al-

tă viroză respiratorie. Gân-

diţi-vă că nu se face un dia-

gnostic etiologic la toate ca-

zurile de gripă, nu se face ni-

căieri în lume, dar, de aceea, 

este importantă izolarea la do-

miciliu. Dacă există necesita-

tea unei deplasări imperioase 

pentru o persoană cu o viro-

ză respiratorie, atunci este bi-

ne ca ea să fi e de scurtă du-

rată, să evite pe cât se poate 

colectivităţile şi să utilizeze o 

mască. Utilizarea batistelor de 

unică folosinţă este esenţială. 

De asemenea, spălatul pe mâi-

ni şi utilizarea unei măşti re-

prezintă o bună măsură de 

protecţie şi pentru a te prote-

ja individual şi pentru a pro-

teja pe alţii în ceea ce priveş-

te răspândirea unei viroze res-

piratorii, în special al gripei”, 

a arătat medicul.

Gripa nu se tratează 
cu antibiotic

„Noi ne găsim într-o zo-

nă de intensitate medie a 

circulaţiei virusului gripal, 

dar ne aşteptăm să crească 

în perioada următoare. Tri-

ajul epidemiologic la şcoa-

lă este cu atât mai mult es-

te esenţial, copiii care pre-

zintă infecţii respiratorii să 

fie trimişi la domiciliu”, a 

subliniat Alexandru Rafila.

Acesta a evidenţiat că gri-

pa nu se tratează cu antibio-

tic. „Tratamentul gripei este 

fi e simptomatic, fi e în cazu-

rile mai serioase, medii sau 

grave se poate adăuga un me-

dicament antiviral specifi c cu 

precizarea că şi acesta nu tre-

buie administrat decât la re-

comandarea medicului, pen-

tru că este un medicament 

care poate să aibă şi efecte 

secundare şi atunci lucrurile 

trebuie să fi e foarte bine eva-

luate de către medicul de fa-

milie, respectiv specialistul 

de boli infecţioase”, a expli-

cat microbiologul.

Virusul A H1N1 s-a întors. Gripa nu se tratează cu antibiotice!

S-a împlinit un an 

de când Mihai Lucan 

a plecat de la şefia 

Institutului Clinic 

de Urologie. Deputatul 

Emanuel Ungureanu 

a arătat starea în care 

este spitalul acum. 

Peste 10.000 de pacienţi au 

fost trataţi. „1 an fără Lucan! 

În direct din podul fostei «îm-

părăţii» a lui Lucan!”. 

Aşa şi-a început deputa-

tul Emanuel Ungureanu vi-

zita la Institutul Clinic de 

Urologie şi Transplant Renal 

din Cluj-Napoca.

Fosta „împărăţie” Lucan

„După un an de la mo-

mentul în care Lucan a ieşit 

din sediul DIICOT cu cătuşe 

la mâini, Institutul Clinic de 

Urologie şi Transplant Renal 

din Cluj-Napoca îşi revine 

spectaculos. Aici lucrează 17 

medici care asigură nu doar 

activitatea de transplant ci şi 

permanenţa urgenţelor în uro-

logie. 10.000 de pacienţi au 

fost trataţi în ambulatoriu, 

spitalizare de zi şi continuă. 

Au fost efectuate în anul 2018 

un număr de 64 de transplan-

turi renale. Când extragi din 

sistemul sanitar o căpuşă, ari-

eratele scad spectaculos. De 

la 2 milioane, această insti-

tuţie medicală, datorită celor 

17 doctori, au reuşit să facă 

performanţă. Datoriile au scă-

zut spectaculos, într-un sin-

gur an, de la 2 milioane lei 

la 500.000 lei. Autorităţile lo-

cale trebuie să găsească un 

teren pentru ca aceşti doctori 

să lucreze în condiţii mult 

mai bune pentru pacienţi. 

Aici lucrează 17 medici care 

asigură nu doar activitatea 

de transplant ci şi permanen-

ţa urgenţelor în urologie. În 

maxim 4 luni, Institutul de 

Transplant va scăpa complet 

de arierate! Vă daţi seama ce 

s-ar întâmpla dacă am scoa-

te toţi lucanii din spitalele 

României?”, a transmis Ema-

nuel Ungureanu.

Prejudiciu de 5 mil. lei

Mihai Lucan este cerce-

tat de DIICOT într-un dosar 

de delapidare cu un preju-

diciu de 5 milioane de lei.

Potrivit DIICOT, un apa-

rat medical performant, uti-

lizat în tratarea diferitelor 

forme de cancer, a fost trans-

ferat ilegal de la Institutul 

de Urologie şi Transplant Re-

nal Cluj-Napoca la Lukmed 

– clinica privată a medicu-

lui Lucan, unde a fost utili-

zat timp de şase ani.

Procurorii susţin că re-

prezentanţii Institutului şi 

ai clinicii au dispus, în anul 

2007, transferul fizic şi fără 

titlu al acestui aparat din 

sediul Institutului în cel al 

clinicii private, fără a întoc-

mi niciun fel de contract în 

acest sens. În perioada 2007 

– 2013, atât aparatul utili-

zat în tratarea diferitelor for-

me de cancer prin criotera-

pia ţesuturilor afectate, pre-

cum şi consumabilele afe-

rente achiziţionate din bu-

getul Institutului au fost uti-

lizate exclusiv în beneficiul 

clinicii private.

„Astfel, în perioada 2007 

– 2009, un număr de 159 

de pacienţi au făcut obiec-

tul unor proceduri medica-

le (crioterapie prostatică/ 

renală) care au fost efectu-

ate în cadrul clinicii priva-

te cu ajutorul unei apara-

turi medicale (GALIL) apar-

ţinând Institutului şi trans-

ferată fără titlu din incinta 

acestei instituţii în cea a 

clinicii private, în condiţii-

le în care sumele necesare 

achiziţionării kiturilor pen-

tru utilizarea acestuia (ace 

speciale, heliu, argon) au 

fost achitate de instituţia 

de stat, iar pacienţilor le-au 

fost percepute sume consis-

tente de bani, cuprinse în-

tre 3.000 şi 6.700 euro/in-

tervenţie, echivalent în lei, 

reprezentând atât procedu-

ra medicală propriu-zisă, 

precum şi kitul necesar re-

prezentat de un set instru-

mentar format din ace spe-

ciale plus alte consumabi-

le specifice (butelii cu ga-

ze – heliu şi argon), întreg 

setul costând aproximativ 

3.800 euro per pacient”, 

precizează DIICOT.

Pacienţii de la clinica 
sa privată, trataţi 
pe banii statului

Conform DIICOT, o altă 

modalitate de delapidare a In-

stitutului de Urologie şi Trans-

plant Renal Cluj-Napoca a 

constat în diminuarea cuan-

tumului cheltuielilor reale oca-

zionate de serviciile de spe-

cialitate medicală pe care le 

presupunea internarea preo-

peratorie şi postoperatorie a 

pacienţilor asupra cărora au 

fost efectuate intervenţii chi-

rurgicale în cadrul clinicii me-

dicale private.

De asemenea, o altă mo-

dalitate de delapidare a con-

stat în folosirea resurselor fi -

nanciare, materiale şi umane 

ale laboratorului de analize 

din cadrul Institutului pen-

tru efectuarea determinărilor 

anatomo-patologice în bene-

fi ciul clinicii aparţinând unei 

societăţi comerciale.

„Contravaloarea servicii-

lor medicale prestate de că-

tre persoana vătămată nu a 

fost achitată, respectiv ana-

lize medicale ale ţesuturilor 

umane recoltate prin biopsii 

sau alte asemenea analize 

specifi c medicale de la paci-

enţii asupra cărora au fost 

efectuate intervenţii chirur-

gicale în cadrul clinicii me-

dicale private, în condiţiile 

în care toate aceste costuri 

au fost suportate din buge-

tul alocat Institutului”, pre-

cizează DIICOT.

Un an de la arestarea medicului Mihai Lucan. 
Ce se întâmplă cu Institutul de Urologie
Anul trecut, în ianuarie, magistraţii decideau plasarea în arest la domiciliu a medicului Mihai Lucan, 
acuzat de devalizarea Institutului Clinic de Urgenţă şi Transplant Renal.

La un an de la reţinerea doctorului Mihai Lucan, ancheta bate pasul pe loc!
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PUBLICITATE

PUBLICITATE

CITR S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 48, et. 3, RFO II 0253/2006, 
și BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L., cu sediul în București, Str. Învingătorilor, nr. 
24, Clădirea Victory Business Center, et. 3, Sector 3, RFO 0239/2006, în calitate de admi-
nistratori judiciari, cu respectarea hotărârii AC din data de 29.11.2018, vând prin licitaţie 
publică competitivă cu strigare, următoarele active:

Ferma Săliştea
Amplasamentul este compus din teren în suprafaţă de 26.531 mp + construcţii, înscris 

în CF 51666, situat la intrarea în loc. Săliștea Nouă, com. Baciu, jud. Cluj, cu front la Dru-
mul Judeţean 105T. Pe amplasamentul se regăsesc 6 hale pentru creștere păsări și alte 3 
construcţii principale anexe. Preţ de pornire 794.000 euro plus TVA.

Spaţiu comercial, str. Buftea nr. 2, Cluj-Napoca
Amplasamentul este înscris în CF 264731 Cluj Napoca și este compus din teren în su-

prafaţă totală de 2.202 mp și construcţie spaţiu comercial, situat în Cluj – Napoca, str. Buf-
tea nr. 2, jud. Cluj. Preţ de pornire 1.401.000 euro plus TVA.

Se va aplica cota TVA din momentul vânzării.
Licitaţia va avea loc în 04.02.2019, ora 12:00, la sediul CITR SPRL Cluj-Napoca, Calea 

Dorobantilor nr. 48, et. 3.
Caietele de sarcini pot fi  achiziţionate de la administratorul judiciar CITR SPRL, iar do-

cumentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă cel târziu cu 24 de ore înaintea desfă-
surării licitaţiei.

Cei interesaţi pot obţine date suplimentare și informaţii la tel 0737.330.213 sau acce-
sând pagina de internet sales.citr.ro.

În fi ecare dimineată, măr-

şăluiesc pe jos 2-3 km, prin 

zăpadă. Doar aşa pot ajun-

ge la staţia de autobuz, să 

meargă la şcoală. Se întâm-

plă la 20 de kilometri de 

Cluj-Napoca. În secolul XXI.

Locuitorii comunei au făcut 

mai multe reclamaţii către Di-

recţia de Administrare a Dome-

niului Public şi Privat şi Con-

siliul Judeţean Cluj şi li s-a spus 

că maşinile de deszăpezire ac-

ţionează în zonă. Cu toate as-

tea, copiii trebuie să meargă 

mai mulţi kilometri pe jos pen-

tru a putea ajunge la şcoală.

„Ninsorile care au căzut în 

ultima perioadă începând cu 

data de 15 decembrie 2018 şi 

până în prezent au creat mari 

probleme autobuzelor CTP ca-

re deservesc comuna Feleacu 

M11 – Feleacu şi M13 – Gheor-

ghieni, care nu au putut intra 

pentru preluarea pasagerilor. 

Am sunat de mai multe ori la 

numărul de telefon comunicat 

în adresa dumneavoastră, dar 

nu a răspuns nimeni. S-a luat 

legătura cu administratorul fi r-

mei, care a promis că se inter-

vine în aceste zone cu proble-

me, dar nu s-a intervenit. Co-

piii din cele două localităţi, Ghe-

orghieni şi Feleacu sunt nevo-

iţi să vină dimineaţa pe jos 2-3 

kilometri până la staţia de un-

de pot urca. Nu este normal să 

se întâmple acest lucru”, scrie 

într-o sesizare trimisă de locu-

itorii din zonă.

Deputatul Horia Nasra a 

mers luni dimineaţă la faţa lo-

cului şi a prezentat problema.

„Îi invit pe Alin Tişe şi pe 

consilierii judeţeni să se tre-

zească de dimineaţă şi să cu-

noască realităţile judeţului. La 

doar câţiva km de Cluj-Napo-

ca, în Feleacu, autobuzul ca-

re preia şi elevii din zonă nu 

poate urca dealul pe DJ 103 

T. Consiliul Judeţean Cluj es-

te administratorul drumului 

judeţean şi oricâte adrese a 

făcut primarul către institu-

ţie, situaţia nu s-a îmbunătă-

ţit. Îl invit pe Alin Tişe să se 

trezească la 6 dimineaţa şi să 

observe la 6.50 cum autobu-

zul nu urcă drumul judeţean!”, 

a spus deputatul Horia Nas-

ra, preşedintele PSD Cluj.

Din birouri încălzite, repre-

zentanţii Consiliului Judeţean 

spun că la nivelul judeţului 

nu sunt probleme în trafi c.

„Consiliul Judeţean Cluj in-

formează participanţii la trafi c 

în legătură cu faptul că, în cur-

sul dimineţii zilei de luni, 21 

ianuarie, pe raza judeţului Cluj 

nu există drumuri judeţene blo-

cate sau închise trafi cului ruti-

er, circulaţia desfăşurându-se, 

pe majoritatea sectoarelor de 

drum, în condiţii specifi ce de 

iarnă. Pentru asigurarea unor 

condiţii optime de circulaţie, în 

cursul zilei de duminică, 20 ia-

nuarie, s-a acţionat, inclusiv 

prin revizii, pe 60 de drumuri 

sau sectoare de drumuri jude-

ţene. În cadrul acestor acţiuni 

a fost folosită o cantitate de 336 

de tone de material antidera-

pant, inclusiv sare. Pe drumu-

rile judeţene situate în zona 

Turda şi zona de munte, în cur-

sul zilei de duminică, 20 ianu-

arie, s-a intervenit pe 11 dru-

muri judeţene, cu 7 utilaje. În 

cadrul acestor acţiuni a fost fo-

losită o cantitate însumată de 

200 de tone de material anti-

derapant, inclusiv sare. În con-

tinuare, se acţionează cu auto-

speciale cu lamă şi utilaje do-

tate cu freză pentru îndepărta-

rea stratului de zăpadă de pe 

carosabil şi lărgirea căii de ru-

lare şi cu utilaje de împrăştie-

re a materialului antiderapant 

pentru combaterea fenomenu-

lui de polei. De asemenea, se 

efectuează revizii pe mai mul-

te drumuri judeţene pentru ve-

rifi carea stării părţii carosabi-

le, urmând să se acţioneze în 

caz de necesitate”, a transmit, 

ieri dimineaţă, conducerea Con-

siliului Judeţean Cluj.

Doar în ultimele zile presa a 

scos la iveală două incidente ca-

re s-au petrecut din cauza nin-

sorilor abundente. O mașină de 

salvare a rămas înțepenită în ză-

padă, în urmă cu două săptă-

mâni, pe un drum județean din 

apropierea municipiului Cluj-Na-

poca, pe drumul județean care 

face legătura cu localitatea Pă-

dureni. La doar câteva zile du-

pă acel incident, o altă ambulanță 

a avut de furcă cu zăpada în zo-

na Valea Drăganului, tot pe un 

drum județean care nu a fost 

deszăpezit. De asemenea, în 

luna decembrie, DJ 107M, în-

tre Săvădisla-Săcel-Băişoara, s-

a făcut unul cu peisajul.

3 km pe jos, prin ger, spre şcoală. 
Drumurile sunt pline de zăpadă!
Din cauza zăpezii, în ultimele săptămâni, elevii din Feleacu nu pot fi preluaţi de autobuzul care îi duce la şcoală

Elevii din comuna Feleacu merg pe jos 2-3 km prin zăpada pentru a ajunge la stația de autobuz

Ca urmare a informaţiilor 

apărute în mass-media 

în legătură cu proiectul 

intermodal de la 

Aeroportul Cluj, Consiliul 

Judeţean a trimis 

un punct de vedere, sub 

forma unui fact-check.

„Proiectul intermodal a fost 

fi nalizat de către Aeroportul In-

ternaţional Cluj, dar nu în for-

ma legală necesară parcurgerii 

etapelor pentru fi nalizarea lui. 

Atfel, acesta nu a fost aprobat 

de comisia tehnico-economică 

a Consiliului Judeţean, nu a 

fost avizat si aprobat de CFR, 

nici de CNADNR şi, mai mult, 

proiectul nu este inclus în Mas-

terplanul Naţional de Trans-

port. (...) Cel puţin în faza a-

ceasta, Aeroportul nu se va pu-

tea lega de infrastructura de căi 

ferate. Consiliul judeţean Cluj, 

ca autoritate tutelară, este pri-

mul interesat în a susţine pro-

iectul intermodal. Vom identi-

fi ca forma în care proiectul in-

termodal va fi  susţinut astfel 

încât fondurile publice (jude-

ţene, naţionale sau europene) 

să fi e cheltuite cu discernă-

mânt şi cu asigurarea că vor 

produce rezultate pozitive”, 

transmite forul judeţean.

Ce spune Consiliul Judeţean despre 
proiectul intermodal de la aeroport

CITȚI AICI INTEGRAL PUNCTUL 
DE VEDERE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN
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Constructorul a reînceput, 

în sfârşit, activitatea 

pe lotul 2 Ogra-Câmpia 

Turzii, anunţă reprezen-

tanţii Companiei 

Naţionale de Administrare 

a Infrastructurii Rutiere 

(CNAIR). 

Mesajul scurt postat pe pa-

gina de Facebook a Compani-

ei precizează că, în perioada 

15-20 ianuarie, pe lotul dintre 

localităţile Iernut şi Cheţani, 

s-au efectuat lucrări precum 

„montaje tăblier, montaje grinzi 

structura 12, armare şi beto-

nare pila P1 şi P2 – pasaj km 

26+150, decofrare radier pila 

P5 – pasaj km 28+237 etc.”

„Performanţe” 
dezastruoase care duc 
la tărăgănări infi nite

În urmă cu doar câteva săp-

tămâni, CNAIR anunţa cu sur-

le şi trâmbiţe că, în 2019, vor 

fi  deschise, în total, 133,31 km 

de autostradă, pe diferite sec-

toare. Numai că fi nalizarea 

celor 17,9 km între Iernut şi 

Cheţani poate fi  întârziată de 

italienii de la Astaldi SpA, li-

derul de asociere pentru lu-

crările la tronsonul respectiv.

„Am făcut o vizită pe şan-

tierul lotului Iernut-Cheţani, 

în zona Luduş-Bogata. Stadiul 

ofi cial este de aproximativ 60% 

pe acest tronson de 17,9 km. 

Din păcate, situaţia fi nanciară 

a constructorului italian Astal-

di este în continuare foarte 

complicată (un fel de insolven-

ţă), mobilizarea în teren având 

mult de suferit spre sfârşitul 

lui 2018, după ce progresul în 

prima parte a anului trecut a 

fost consistent. Astfel, este greu 

de crezut că îşi va putea reve-

ni în timp util pentru a mări 

ritmul execuţiei şi a fi naliza 

proiectul în 2019. Dacă nu se 

vor rezolva rapid problemele, 

va trebui să aşteptăm până în 

2020 ca să circulăm de la Che-

ţani (Luduş) până la Aeroport 

Târgu Mureş”, transmiteau re-

prezentanţii Asociaţiei Pro In-

frastructura (API), la începu-

tul lunii ianuarie 2109.

De altfel, API continuă să 

vină cu dovezi despre "per-

formanţele" dezastruoase ale 

CNAIR în materie de licitaţii. 

Ultimele exemple vin tocmai 

în legătură cu Autostrada Tran-

silvania, mai precis sectorul 

Nădăşelu-Suplacu de Barcău, 

în lungime de aproape 97 km.

„În 22 noiembrie 2018, 

CNAIR a trimis spre avizare 

la Agenţia Naţională pentru 

Achiziţii Publice (n.r. ANAP) 

trei licitaţii aferente loturilor 

Nădăşelu-Mihăieşti, Mihă-

ieşti-Zimbor, Zimbor-Poarta 

Sălajului şi Nuşfalău-Supla-

cu de Barcău, adică un total 

de 55,85 km (puţin sub 60% 

din distanţă). Surpriză însă! 

ANAP a respins toate cele trei 

documentaţii în data de 14 

decembrie 2018. ş...ţ De fapt, 

ANAP respinge foarte des do-

cumentaţiile CNAIR, chiar şi 

de 4-5 ori pe acelaşi proiect, 

aşa cum s-a întâmplat în ul-

timii ani pentru mai multe 

investiţii majore, iar acest 

ping-pong se traduce în luni 

de zile de întârzieri!”, îşi ma-

nifestă îngrijorarea cei de la 

Asociaţia Pro Infrastructură, 

care solicită CNAIR să corec-

teze sau completeze în regim 

de urgenţă documentele ne-

cesare pentru a nu întârzia 

lansarea licitaţiilor.

Greşeli peste greşeli 
în documentaţia CNAIR

În urmă cu doar câteva zile, 

API prezenta situaţia lotului 2 

al Autostrăzii A3 Suplacu de 

Barcău-Borş (28,55 km între Chi-

ribiş şi Biharia). Deşi câştigăto-

rul ofi cial al licitaţiei, Trameco, 

parte din grupul Selina, a fost 

anunţat încă în data de 2 oc-

tombrie 2018, la mai bine de un 

an de la startul procedurii, cei 

de la Strabag au contestat rezul-

tatul. Cum Curtea de Apel Bu-

cureşti le-a dat dreptate, CNA-

IR este obligată să reevalueze 

ofertele, fapt ce va amâna, din 

nou, semnarea contractului cu 

cel puţin câteva luni!

„CNAIR nu a cerut câştigă-

torului să justifi ce preţurile ofer-

tei pentru aproape nicio cate-

gorie de lucrări (terasamente, 

poduri, pasaje, viaducte, pro-

tecţia mediului, asfalt). Princi-

palii candidaţi nu au inclus pre-

ţul aferent schimbării asfaltu-

lui pe perioada de garanţie. În 

plus, câştigătorul a pus în do-

cumentaţie aceiaşi experţi pre-

zentaţi şi în alte contracte pa-

ralele. Solicităm conducerii 

CNAIR să analizeze competen-

ţa comisiei de evaluare de pe 

acest proiect şi să ia măsurile 

care se impun, calitatea mun-

cii prestate în 8 luni fi ind sub 

orice critică. Cerem ca reeva-

luarea ofertelor să se facă în re-

gim de urgenţă şi într-un mod 

profesionist!”, se arată pe pa-

gina de Facebook a Asociaţiei 

Pro Infrastructură.

Un caz similar s-a petrecut 

şi în cazul primului tronson, 

respectiv cei 26,35 km între Su-

placu de Barcău şi Chiribiş. 

Acelaşi câştigător, Trameco, 

anunţat în decembrie 2018, con-

testat de asocierea româno-cro-

ată (Construcţii SA-Hidroelektra 

Niskogradnja) la CNSC (Con-

siliul Naţional de Soluţionare a 

Contestaţiilor), aceeaşi decizie: 

contestatarul are dreptate, iar 

CNAIR este obligată să îi ree-

valueze oferta.

„Cum hotărârea CNSC poa-

te fi  (şi cel mai probabil va fi ) 

atacată mai departe în instan-

ţă, rezultatul? Luni întregi de 

întârzieri fi indcă echipa res-

ponsabilă din CNAIR nu a fost 

în stare să facă o treabă de 

calitate din prima. Vecinii ma-

ghiari vor ajunge cu autostra-

da lor la graniţa noastră cel 

mai probabil în primul trimes-

tru al anului viitor. Noi nu re-

uşim nici măcar să evaluăm 

corect câteva oferte!”, menţi-

onează cei de la API.

Lucrările la Autostrada Transilvania, 
au fost reluate cu greu. 
Incompetenţa CNAIR, aspru criticată!
Au reînceput lucrările pe 17,9 km din Autostrada Transilvania, 
însă situaţia financiară a constructorului poate amâna finalizarea lotului până în 2020.

Finalizarea celor 17,9 km între Iernut şi Cheţani poate fi  întârziată de italienii de la Astaldi SpA, 
liderul de asociere pentru lucrările la tronsonul respectiv

CNAIR promitea la începutul acestui an că, în cel mult doi 
ani, vom avea o mie de kilometri de autostradă. 
Deocamdată, în 2019, pe lângă cei 806,7 km de autostradă 
care există în România în acest moment, ar trebui să fi e 
deschise următoarele tronsoane:
Autostrada A1
Lot 2, Lugoj – Deva, între Coșeviţa și Margina – 4,39 km
Lot 3, Lugoj -Deva, între Ilia și Coșeviţa – 21,14 km
Lot 4, Lugoj – Deva, între Șoimuș și Ilia – 22,14 km
Autostrada A3
Lot 1, Târgu Mureș – Ogra, între Târgu Mureș și Ungheni – 4,5 km
Lot 2, Ogra – Câmpia Turzii, între Iernut și Cheţani – 17,9 km
Lot 3,  Ogra – Câmpia Turzii, între Cheţani și Câmpia Turzii – 

15,69 km
Lot 5, Comarnic – Brașov, între Râșnov și Cristian – 6,3 km
Autostrada A10
Lot 1, Sebeș – Turda – 17 km
Lot 2, Sebeș – Turda – 24,25 km
Cu toată „strădania”, inaugurarea acestor tronsoane nu ar 
însemna decât să ajungem la nivelul de acum 12 ani al 
Ungariei, o ţară de două ori și jumătate mai mică decât a 
noastră, potrivit Digi24. Pentru unele dintre aceste segmen-
te de autostradă, termenul de fi nalizare a fost deja amânat, 
nefi ind exclus ca acest lucru să se întâmple din nou.

Eternele promisiuni ale CNAIR

Floreştenii îi cer primaru-

lui Horia Şulea să se ocupe 

de nevoile oamenilor, prin-

tr-o scrisoare deschisă

În ciuda nemulţumirii oa-

menilor, a protestelor, a zeci-

lor de articole scrise în presa 

locală, problemele care exis-

tă în Floreşti nu par să dispa-

ră. Astfel, fl oreştenii i-au adre-

sat primarului o scrisoare des-

chisă prin care îi cer să se ocu-

pe în principiu de salubrita-

te, deşeuri şi deszăpezire.

Este cunoscut că în ultimii 

ani comuna Floreşti s-a dez-

voltat din ce în ce mai mult, 

iar administraţia locală nu a 

ţinut cont de problemele care 

pot să apară în momentul în 

care autorizaţiile de construc-

ţie se aprobă una dupa alta.

Astfel, locuitorii Floreştiului 

au ajuns să „înoate” ori de câ-

te ori plouă deoarece canaliză-

rile refulează fi indcă nu mai 

fac faţă la numărul mare de 

persoane care sunt racorde. De 

asemenea, problema de acum 

doi ani cu gunoiul nu a fost so-

luţionată în totalitate. Până şi 

zăpada le-a dat de cap locuito-

rilor comunei în acest an.

„Problemele privind salubri-

tatea, deşeurile şi deszăpezirea 

în comuna Floreşti sunt, din 

păcate, nerezolvate corespun-

zător. Constatăm că rezolvarea 

lor, în mod transparent şi cu 

benefi cii pentru comunicate, 

întârzie să apară. Din februa-

rie 2017 până în prezent fi rma 

Quatro Eco Salub (în realitate, 

fi rma Strict Prest se ocupă de 

2 ani încoace de serviciile de 

salubritate - n.red.) colectează 

şi transportă gunoiul din Flo-

reşti. Primăria a semnat cu a-

ceastă fi rmă nu mai puţin de 

şapte contracte sau prelungiri 

de contract, toate atribuite prin 

negociere directă, fără licita-

ţie, pe o perioadă de 6 sau 3 

luni. Cu toate că s-a cerut re-

zolvarea acestei probleme, cu 

toate că Primăria a fost amen-

dată de Agenţia Naţională pen-

tru Achiziţii Publice (amendră 

pe care tot noi, fl oreştenii, o 

plătim din banii publici ai co-

munei) şi... cu toate că dom-

nul Horia Şulea este cercetat 

penal pentru abuz în serviciu 

în chestiuni legate de salubri-

tate, această problemă nu es-

te discutată, nu este rezolva-

tă într-un mod transparent şi 

deschis”, a scris Sergiu Leuce, 

vicepreşedinte al USR Floreşti 

în scrisoarea deschisă.

Astfel, cerinţele adresate 

primarului sunt următoarele:

Să pregătească documenta-

ţia şi să organizeze licitaţia în 

timp util pentru serviciile pri-

vind salubritatea, deszăpezirea 

şi ridicarea deşeurilor în Floreşti. 

Respectarea în cadrul contrac-

tului a Ordonanţei de Urgen-

ţă nr.70 din 2018 în care se 

specifi că, printre altele, că tre-

buie făcută o colectare sepa-

rată cel puţin pentru hârtie, 

plastic, metal şi sticlă.

Creşterea frecvenţei de ri-

dicare a gunoiului.

Adoptarea în cadrul acestor 

servicii a principiului „plăteşti 

pentru cât arunci” pentru a în-

curaja colectarea selectivă.

Creşterea numărului punc-

telor de colectare selectivă.

Salubritatea, deşeurile şi deszăpezirea continuă să fie probleme în Floreşti
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„Pietoni europeni“ 
pe Bulevardul Muncii. 
Cu porcii pe carosabil
Mare i-a fost mirarea unui șofer care 
circula pe Bulevardul Muncii în mo-
mentul în care în fața sa au apărut doi 
„pietoni” indisciplinați.

„Pietonii” angajați să traverseze nere-
gulamentar strada erau doi porci, care 
circulau nestingheriți pe carosabil. 
Cum au ajuns acolo, nimeni nu știe, 
însă imaginile sunt o sincopă amuzan-
tă în peisajul european al „orașului-
magnet” Cluj-Napoca.

De-a lungul timpului, pe Bulevardul 
Muncii au mai fost fotografi aţi inclusiv 
cai care circulau nestingheriți pe caro-
sabil, legați de o căruță, printre mașini.

Poza zilei

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

ALOPEDI şi PEDITEL 

au acelaşi scop, acela 

de a oferi sfat medical 

pediatric prin telefon, pen-

tru a evita supra aglome-

rarea Unităţii de Primiri 

Urgenţe. PEDITEL a avut, 

însă, de aproape 7 ori mai 

multe apeluri decât 

ALOPEDI în anul 2018.

ALOPEDI, serviciul de sfat 

medical pediatric prin telefon 

asigurat de către Spitalul Cli-

nic de Urgenţă pentru Copii, 

care este fi nanţat de Consiliul 

Judeţean a preluat în anul 

2018 11.000 de apeluri.

„Numărul copiilor a căror 

stare nu impune prezentarea 

la medic se menţine între 68% 

şi 70%”, se arată într-un co-

municat de presă.

În acelaşi timp, PEDITEL, 

care a fost creat tot în urmă 

cu cinci ani de către ONG-ul 

Fundaţia Părinţi Clujeni, în 

anul 2018 a recepţionat 67,683 

de apeluri, în contextul în ca-

re pentru acest serviciu, mem-

brii fundaţiei caută constant 

sponsorizări pentru a putea 

să îşi continue activitatea.

Reprezentanţii Consiliului 

Judeţean spun că ALOPEDI es-

te „primul serviciu de callcen-

ter pediatric din România” şi 

funcţionează din ianuarie 2014. 

Realitatea este însă alta. De 

fapt, iniţial PEDITEL a fost cre-

at pentru Spitalul Clinic de Ur-

genţă pentru Copii în cadrul 

proiectului major „Zâmbet de 

copil, copilăria nu e la spital”, 

realizat de Fundaţia Părinţi 

Clujeni, prin care au fost in-

vestiţi în jur de 250.000 de eu-

ro pentru aparatură, maşină 

de transport pacienţi, renova-

rea bucătăriei şi înfi inţarea 

unui callcenter prin care să se 

ofere sfat medical pediatric gra-

tuit prin telefon.

Astfel, ALOPEDI a fost înfi -

inţat, de fapt, abia în luna mai 

a anului 2015, când s-a produs 

ruptura între ONG şi Spitalul 

de Copii. Statisticile pe care 

Consiliul Judeţean le oferă pen-

tru anul 2014 sunt de fapt nu-

mărul apelurilor primite de că-

tre PEDITEL, care funcţionea-

ză din data de 14 ianuarie 2014.

Pe lângă numărul de ape-

luri impresionat pe care le-a 

primit PEDITEL anul trecut, 

acesta este şi singurul proiect 

global de acest fel din lume. 

Astfel, părinţii să se bucure 

de serviciu gratuit, de oriun-

de din lume. Majoritatea ca-

zurilor pe care le-au soluţio-

nat medicii prin telefon au 

provenit din Europa, mai ales 

din ţări precum Italia sau Spa-

nia, unde locuiesc mai mulţi 

români. Însă au existat ape-

luri recepţionate din Austra-

lia, Japonia şi chiar SUA.

PEDITEL sau ALOPEDI? La cine 
apelează mai mulţi părinţi?

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

Clujenii au ieşit iar în 

stradă luni seara, în urma 

anunţului Ministrului 

Justiţiei în legătură cu 

ordonanţa de urgenţă care 

va repune în termen con-

damnaţii de complete 

nelegale constituite.

Luni seara în Piaţa Unirii 

din Cluj-Napoca s-au adunat 

în jur de 200 de protestatari 

în jurul orei 19:00 şi au scan-

dat mesaje precum: „Liberta-

te, libertate”, „România e ţa-

ra mea şi nu vreau să plec din 

ea”, „Ne e silă de Dăncilă”, 

„Uniţi salvăm toată Români”. 

„Jandarmeria apără hoţia”, 

„Jos mafi oţii”.

Protestele au scăzut în 

amploare în ultimii doi ani. 

Românii au ieşit în stradă ori 

de câte ori au văzut că cei 

din fruntea ţării nu ţin cont 

de nevoile cetăţenilor. Cel 

mai mare protest din ultime-

le două decenii a avut loc în 

luna ianuarie 2017, la două 

săptămâni după învestirea 

guvernului PSD–ALDE con-

dus de Sorin Grindeanu, fa-

ţă de intenţiile guvernului 

de a modifi ca legea graţierii 

şi de a amenda Codul penal. 

În acea perioadă au ieşit în 

stradă 600.000 de români în 

întreaga ţară. În data de 30 

ianuarie 2017, la Cluj-Napo-

ca au ieşit în stradă 15.000 

de oameni.

De atunci însă, numărul 

lor a fost din ce în ce mai mic 

cu fi ecare ieşire în stradă.

Specialiştii au spus că 

protestele au devenit un fe-

nomen social şi că majori-

tatea care participă la astfel 

de manifestaţii sunt cei ca-

re nu au votat.

„Este şi acesta un adevăr 

(n.red cei care participă la pro-

teste sunt cei care nu au vo-

tat) pentru că toată lumea se 

simte cu musca pe căciulă 

atunci când vine vorba de vo-

tul din decembrie. Ştim că cei 

care puteau constitui o voce 

mult mai grea nu s-au dus la 

vot din două sau trei motive 

simple, de exemplu nu îşi dau 

seama de importanţa alegeri-

lor parlamentare. Pentru ei a-

legerea preşedintelui e mult 

mai importantă şi elocventă 

şi cu asta s-au spălat pe 

mâini. Văd că noi reacţionăm 

numai toamna sau iarna, cum 

se scurtează ziua, lumea iese 

în stradă. Vara n-a mişcat ni-

meni nimic, probabil erau te-

rasele mai tentante decât po-

litica”, a spus analistul poli-

tic Radu Albu Comănescu.

Întrebarea corectă în ca-

zul protestului de luni sea-

ra ar fi : dacă vara au alte 

preocupări, de ce de data a-

ceasta au ieşit atât de puţini 

oameni în stradă?

Clujenii şi-au început anul cu un nou protest
Participarea la manifestaţii este mult mai scăzută faţă de acum doi ani

Protest ianuarie 2019 Protest ianuarie-februarie 2017
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Cea de-a treia zi de luni 

a anului, care în 2019 

a căazut pe 21 ianuarie, este 

considerată a fi  cea mai 

deprimantă zi a anului, la 

această concluzie ajungând 

un psiholog britanic. Sunt 

însă alţi specialişti care 

spun că este doar o idee 

care ni s-a implementat de-a 

lungul timpului.

Teoria despre „Blue Mon-

day” (Lunea tristă, n.r.) a 

apărut în 2005, când psiho-

logul britanic Cliff Arnall a 

creat o formulă matematică 

elaborată pentru a calcula 

cele mai îngrozitoare zile 

ale anului.

Factorii care 
ne întristează

Psihologul a luat în con-

siderare condiţile meteo din 

această perioadă, facturile 

la utilităţi, datoriile, nive-

lul motivaţional, sărbători-

le de iarnă, precum şi fap-

tul că mulţi oameni urăsc 

zilele de luni. Astfel, Cliff 

Arnall a stabilit că cea de-a 

treia zi de luni a anului es-

te cea mai deprimantă zi, 

având în vedere că, în a-

ceastă perioadă, oamenii 

manifestă o stare de triste-

ţe, inactivitate şi consumă 

carbohidraţi în exces.

Însă această teorie a psi-

hologului a fost cauza unor 

dispute, întrucât acesta a cre-

at formula ca parte a unei 

campanii de marketing pen-

tru o companie de turism.

La origine, "Blue Mon-

day" a făcut parte dintr-o 

campanie publicitară, lansa-

tă de o agenţie de turism – 

Sky Travel -, care promova 

avantajele călătoriilor reali-

zate în luna ianuarie.

„Monday blues” a devenit 
o problemă indusă 
de campaniile de PR

În ultimii aproape 15 ani, 

o mulţime de oameni au cre-

zut că, într-adevăr, a treia zi 

de luni din ianuarie este cea 

mai depresivă zi din an, în 

ciuda faptului că nu există 

dovezi ştiinţitice care să o 

susţină. Cu toate că iniţial 

această idee a venit din par-

tea unei companii de PR, 

foarte mulţi oameni sunt con-

vinşi că este reală, ceea ce 

îi aduce pe psihologi şi tera-

peuţi la limita disperării.

„Când avem anumite aş-

teptări de la un eveniment, 

de la oameni sau de la noi 

înşine, tindem să avem un 

comportament care să se po-

trivească aşteptărilor noas-

tre. De exemplu, dacă ne gân-

dim că cea de-a treia zi de 

luni din an, tindem să fi m 

mai atenţi la lucrurile nega-

tive care se întâmplă în jurul 

nostru şi ne gândim mai mult 

la lucrurile rele din viaţa noas-

tră”, informează metro.news.

Într-adevăr nu există evi-

denţe ştiinţifi ce care să susţi-

nă ideea că a treia zi de luni 

din ianuarie (sau orice altă zi 

de luni din acest an) este cea 

mai depresivă zi din an, exis-

tă studii care arată că avem o 

dispoziţie mai bună în zilele 

de vineri şi în weekenduri. 

Chiar şi oamenii care îşi iu-

besc locul de muncă sunt mai 

binedispuşi în aceste zile.

Ce spun specialiştii 
clujeni?

Psihologul Mariana Mun-

te a declarat că, în general, 

stările negative sunt infl uen-

ţate puternic de cantitatea de 

lumină naturală pe care orga-

nismul nostru o primeşte, în-

să nu se poate spune că exis-

tă o anumită zi din an când 

suntem predispuşi să fi m mai 

trişti decât de obicei.

„Nu cred într-o teorie con-

form căreia există cea mai de-

presivă zi din an pentru un 

om. În schimb, sunt studii ca-

re arată că nivelul de seroto-

nină este reglat sau infl uen-

ţat (depinde foarte mult de 

nucleul de personalitate a fi -

ecărui om) de lumina natura-

lă. Astfel, în concordanţă cu 

vremea de afară, putem avea 

un nivel mai scăzut sau mai 

crescut de serotonină, care ul-

terior ne infl uenţează stările 

emoţionale. Prin educaţie, da-

că ştim asta, compensăm cu 

multe alte lucruri care pot ri-

dica sau pot menţine acest ni-

vel de serotonină”, a spus Ma-

riana Munte.

Cea mai tristă zi din an: mit sau realitate?
Psiholog clujean: „Nu cred într-o teorie conform căreia există cea mai depresivă zi din an“

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

Ecaterina Andronescu a 

declarat că vrea să schim-

be prevederile legale pri-

vind repetenţia în clasele 

primare şi să ofere posibi-

litatea învăţătorului de a 

lăsa repetent un copil, 

prin schimbarea legii.

Ministrul Educaţiei a mai 

precizat că este o greşeală 

această prevedere din lege.

„Din păcate este o preve-

dere legală. Până în clasa a 

III-a nu îi poate lăsa repe-

tenţi, dar eu cred că trebu-

ie să revenim asupra aces-

tui lucru, pentru că iată un-

de suntem: ajungem la cla-

sa a VIII-a şi atunci consta-

tăm că nu ştiu să scrie bi-

ne, să calculeze şi 36% nu 

sunt în stare să ia 5 la eva-

luarea de la clasa aa VIII-a. 

Obiectivele trebuie să le sta-

bilim prin lege şi fişa pos-

tului profesorului”, a decla-

rat ministrul Educaţiei, Eca-

terina Andronescu, la Digi24

Întrebată dacă acest 

obiectiv, de a nu lăsa repe-

tent un copil de clasa I, es-

te o greşeală, Andronescu a 

răspuns: „Categoric. (...) Te 

străduieşti mai mult să-l în-

veţi ce trebuie să-l înveţi”.

„Dacă nu rămân repetenţi 

în clasa întâi, vor rămâne 

în altă clasă”

Şeful ISJ Cluj, Valentin Cui-

bus, susţine ideea unei schim-

bări legislative, pe principiul 

că elevii care nu pot să îşi în-

suşească cunoştinţele elemen-

tare din clasa întâi vor avea 

probleme şi pe viitor, mai ales 

fi indcă nu vor putea ţine pa-

sul cu restul colegilor.

„Este discutabil subiectul. 

Unii sunt dezinteresaţi, atât 

copiii cât şi părinţii. Te trezeşti 

cu copil în anul următor cu 

nivel de pregătire sub medie, 

care nu face faţă. Atunci îţi 

dai seama că din acest punct 

de vedere ar fi  util. Copilul 

respectiv e sub nivel din mo-

ment ce ar fi  nevoie să rămâ-

nă repetent. Dacă e sub nive-

lul clasei, el tot va rămâne re-

petent în cele din urmă şi 

atunci de ce să îl chinui pe co-

pil când ai posibilitatea să îl 

determini să îşi schimbe ati-

tudinea?”, a zis Cuibus.

Învăţământul diferenţiat, 
cea mai optimă soluţie

Pe de altă parte, specia-

liştii spun că repetarea cla-

sei întâi nu ar fi  o soluţie op-

timă, ci ar trebui să fi e apli-

cat învăţământul diferenţiat, 

pentru ca fi ecare copil să se 

poată dezvolta în ritmul său.

„Doamna ministru este un 

profesor universitar bun. Poa-

te fi  un ministru bun al Învă-

ţământului cu o singură con-

diţie. Să accepte că în rolul 

unui ministru nu intră să ştie 

sau să cunoască toate nivele-

le de dezvoltare ale unui co-

pil. Pentru asta ar trebui să 

aibă o echipă foarte bună de 

consilieri. Din punctul meu 

de vedere e vorba despre o 

echipă. Să rămână repetent, 

nu ar fi  o infl uenţă bună asu-

pra copilului. Nu am scoate 

acel copil din dilema pe care 

o are, ci l-am afunda. Soluţia 

ar fi  munca diferenţiată cu co-

piii de mici. De aici ar trebui 

început. Învăţătorii trebuie să 

lucreze diferenţiat cu copiii. 

Şi mai mult, să nu uităm că 

vorbim despre şcoala de ma-

să. Nu putem şi nu e corect 

să discutăm foarte mult des-

pre liceele de elită nici măcar 

din rol de ministru. Fiindcă 

tu din rol de ministru trebu-

ie să vorbeşti despre şcoala 

de masă, despre toţi copiii din 

ţara asta. Fiecare copil trebu-

ie abordat diferenţiat în func-

ţie de nivelul lui de cunoaş-

tere, în funcţie de nivelul lui 

de dezvoltare. Sub nicio for-

mă nu putem lăsa repetent un 

elev de clasa întâi”, a spus 

psihologul Mariana Munte.

Potrivit Ordinului Minis-

terul Educaţiei nr. 5115/2014 

– privind aprobarea Regula-

mentului de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar, la 

sfârşitul clasei pregătitoare 

şi la sfârşitul clasei I, elevii 

nu pot fi  lăsaţi repetenţi. Ele-

vii cu difi cultăţi de învăţare 

vor rămâne în colectivele în 

care au învățat şi vor intra 

într-un program de remedi-

ere sau recuperare şcolară 

pe parcursul anului următor.

Repetenţi la bastonaşe!
Încă nu citesc, nu socotesc, dar ar putea da socoteală pentru incompetenţa dascălilor

În acest moment dascălii pot lăsa copii repetenți începând doar din clasa a treia



8 MAPAMOND monitorulcj.ro | marți, 22 ianuarie 2019

PUBLICITATE

PROMOVARE

PUBLICITATE

IN ATENTIA PENSIONARILOR 
SI A PERSOANELOR VARSTNICE

Ca urmare a HCL nr. 865/17.10.2017, toate persoanele 
varstnice si pensionarii cu domiciliul stabil in municipiul Cluj-Na-
poca, cu varsta peste 70 de ani, indiferent de veniturile luna-
re sau cuantumurile inregistrate pe cuponul de pensie la ru-
brica “Total drepturi”, precum si persoanele varstnice si pen-
sionarii cu varsta sub 70 de ani, cu veniturile lunare sau cuan-
tumurile inregistrate pe cuponul de pensie la rubrica “Total 
drepturi” sub 1.700 lei benefi ciaza de gratuitate la transpor-
tul in comun pe toate liniile pe raza municipiului Cluj-Napoca 
si pe raza comunelor Apahida, Baciu si Floresti. De aceeasi fa-
cilitate benefi ciaza toti cetatenii de onoare ai municipiului 
Cluj-Napoca (indiferent de cuantumul venitului).

Acelasi act normativ mentioneaza ca toate persoanele 
varstnice si toti pensionarii cu varsta sub 70 de ani, cu ve-
niturile lunare sau cuantumurile inregistrate pe cuponul de 
pensie la rubrica “Total drepturi” cuprinse intre 1.701 si 
1.900 lei, benefi ciaza de gratuitate la transportul in comun 
pe o singura linie pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Ca urmare comunicam persoanelor care se incadreaza 
in aceste plafoane ca se prelungeste eliberarea abonamen-
telor pe anul 2019 pana in data de 31.01.2019. Abona-
mentele pentru pensionari si persoanele varstnice se vor 
emite pe carduri de calatorie contactless nominale.

Documentele necesare
1. Buletin/Carte de identitate in original- pentru verifi -

carea datelor si preluare fotografi e
2. Ultimul cupon de pensie in original si o copie- se preda
3. Cardul de transport- pe el se incarca abonamentul 

pentru anul 2019
4. Numai pentru persoanele care NU au mai avut card- 

se completeaza “Cerere Primul Card” – se preda
5. Numai pentru persoanele care au avut card dar s-a 

pierdut/furat/deteriorat – se achita contravaloarea pentru 
emiterea unui card nou si se completeaza “Cerere Card Pier-
dut/Furat/Deteriorat”- se preda

6. Numai pentru pensionari pe caz de boala- decizia me-
dicala in copie- se preda

7. Numai pentru pensionarii urmasi orfani cu varsta de 
pana la 26 ani ( elevi, studenti)- decizia de pensie de ur-
mas in copie- se preda si carnetul de elev/student vizat pe 
anul scolar/universitar in curs, in copie- se preda.

Utilizarea cardului de calatorie contactless:
– Cardul se valideaza la fi ecare calatorie, astfel: Se apro-

pie cardul de zona marcata cu cercuri concentrice pe carca-
sa neagra a validatorului. Se mentine cardul nemiscat cir-
ca 2 secunde, pana la confi rmarea validarii pe fundal ver-
de. Abonamentul pe linii este valabil și pe altă linie decât 
cea din abonament, dar numai pe traseul comun. Trebuie 
apasat butonul „TRONSON COMUN” inainte de a apropia 
cardul pentru validare. Validarea pe tronson comun se fa-
ce pe proprie raspundere a calatorului.

– In cazul pierderii/ furtului/ deteriorarii cardului, aces-
ta va fi  blocat la cererea posesorului iar titlurile de calato-
rie vor putea fi  transferate pe un nou card (costul cardului 
nou emis va fi  suportat de detinatorul cardului).

– Cardul (suportul de plastic) poate fi  folosit circa 3 ani de 
la data emiterii, perioada in care nu va trebui emis un nou 
card, noile abonamente inregistrandu-se pe cardul existent.

Locatiile pentru emiterea cardurilor
Cardurile de transport se emit si se reincarca de la Cen-

trele de Vanzare carduri, situate in urmatoarele locatii: 

Centrul 
de vanzare

Luni 
- Miercuri

Joi Vineri

Numar 
birouri 
pentru 

emitere/
reincarcare 

carduri

Abonamente 
CTP - Bd. 21 

Decembrie 1989 
nr. 79A

07:30-
15:30

07:30-
15:30

07:30-
15:30

3

Abonamente 
CTP - Piata 1 

Mai FN

06:00-
22:00

06:00-
22:00

06:00-
22:00

1

Primaria 
Centrala

08:30-
16:30

08:30-
18:30

08:30-
16:30

2

Primaria 
Grigorescu 

08:00-
16:00

08:00-
17:30

08:00-
14:30

1

Primaria Iris
08:00-
16:00

08:00-
17:30

08:00-
14:30

1

Primaria 
Manastur

08:00-
16:00

08:00-
17:30

08:00-
14:30

1

Primaria 
Someseni

08:00-
16:00

08:00-
17:30

08:00-
14:30

1

Primaria Zorilor
08:00-
16:00

08:00-
17:30

08:00-
14:30

1

¤  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

Abonează-te la
monitorul

Guvernul britanic a lansat 

ieri o aplicaţie pe telefo-

nul mobil pe care reziden-

ţii europeni instalaţi 

în Regatul Unit îşi pot 

depune cerearea pentru 

a rămâne în ţară după 

Brexit, relatează AFP.

Ei urmează să ceară sta-

tutul de „rezident perma-

nent” („settled status”, în 

engleză), pentru a continua 

să munească şi să încaseze 

prestaţii sociale atunci când 

ţara îşi va întrerupe relaţii-

le cu UE.

Ministerul de Interne a dat 

asigurări că vrea să simplifi -

ce procesura la maximum.

Pe aplicaţie – care nu func-

ţionează încă pe iPhone -, uti-

lizatorii sunt invitaţi să-şi fo-

tografi eze paşaportul biome-

tric şi faţa pentru a-şi confi r-

ma identitatea, scrie digi24.ro.

Ei sunt direcţionaţi apoi că-

tre un site pentru a-şi înregis-

tra adresa şi îşi pot da acor-

dul în vederea unei verifi cări 

a situaţiei fi scale, pentru a li 

se confi rma adresa.

În Marea Britanie, euro-

penii pot rămâne doar dacă 

nu au suferit condamnări 

mari. În a treia etapă, ei tre-

buie să-şi declare cazierul 

judiciar. O condamnare ma-

re poate conduce la o res-

pingere a cererii.

În urma unei faze de tes-

tare a aplicaţiei – care a avut 

loc în noiembrie şi decembrie, 

pe un număr de 30.000 de 

persoane -, ministerul a anun-

ţat primele rezultate, şi anu-

me că 81% dintre cereri au 

fost prelucrate într-un termen 

de o săptămână.

Niciun dosar nu a fost re-

fuzat, însă aproape 10% din-

tre persoane nu au primit un 

răspuns, la trei săptămâni du-

pă încheierea testării.

„Suntem pe calea cea bu-

nă”, a dat asigurări secretarul 

de stat însărcinat cu Imigra-

ţia Caroline Nokes.

Însă unele voci îşi exprimă 

îngrijorarea cu privire la nu-

mărul de solicitări zilnice ca-

re ar putea fi  adresate – până 

la 6.000 potrivit unor estimări.

Home Offi ce a angajat 1.900 

de persoane pentru a răspunde 

acestei noi sarcini de serviciu. 

„Este un test important pentru 

minister, miza este mare”, con-

sideră Jill Rutter, specialistă în 

probleme de migraţie la centrul 

de refl ecţie British Future.

„Dacă totul se încheie cu bi-

ne, Regatul Unit va transmite 

un mesaj puternic, şi anume că 

europenii sunt bineveniţi şi că 

Guvernul controlează situaţia. 

Dacă iese rău, consecinţele vor 

fi  teribile”, avertizează ea.

Europenii care vor să ră-

mână în Marea Britanie vor 

putea să depună o cerere pâ-

nă la 31 decembrie 2020

Procedura costă 65 de lire 

sterline (74 de euro) – cât un 

paşaport. Ea este gratuită în ca-

zul celor care dispun deja de 

statutul de rezident permanent.

Începând de la 30 martie, 

cererile vor putea, de aseme-

nea să fi e depuse prin poştă, 

la administraţii locale.

Discuţii continuă cu 

Apple, pentru a le permite 

utilizatorilor de iPhone să 

acceadă la aplicaţie.

În cazul în care Londra şi 

Bruxellesul ajung la un acord 

cu privire la ieşirea din UE, 

cetăţenii europeni care au 

sosit în regat înainte de sfâr-

şitul lui 2020 vor putea să-

reclame statutul de rezident 

permanent, cu condiţia să 

depună cerere până la 30 iu-

nie 2021.

În cazul unui Brexit fără 

acord, expatriaţii instalaţi îna-

inte de data Brexitului – 29 

martie 2019 – vor putea să de-

pună o cerere până la data-li-

mită de 31 decembrie 2020.

Aplicația prin care poți cere 
să rămâi în UK după Brexit
Aproximativ 3,5 milioane de cetăţeni europeni trăiesc în prezent în Regatul Unit.

CAROLINE NOKES | secretar de stat 

„Dacă totul se încheie cu bine, Regatul Unit va 
transmite un mesaj puternic, şi anume că 
europenii sunt bineveniţi şi că Guvernul 
controlează situaţia. Dacă iese rău, consecinţele 
vor fi  teribile“
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În conformitate cu HG nr.286/2011, modifi cat și completat de H.G. nr. 1027/2014 U-
niversitatea de Știinţe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca organizează concurs în 
data de 15.02.2019 ora 10,00 la sediul USAMV Cluj-Napoca din str. Manastur nr. 3-5 jud.
Cluj pentru ocuparea unui post contractual vacant de:

* medic veterinar – 1 post contractual vacant, perioadă determinată de 12 luni, în ca-
drul Facultăţii de Medicină Veterinară-Clinica de chirurgie

Condiţii de participare:
- Nu necesită vechime
- Deţinerea diplomei de doctor medic veterinar.
- Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari din Romania, având cotizaţia 

plătită la zi.
- Să nu fi e urmărit sau condamnat în urma unor infracţiuni cu caracter penal.
- Să nu fi e în evidenţa Colegiului Medicilor Veterinari sau a USAMV CN cu sancţiuni apli-

cate ca urmare a unor abateri de la normele de deontologie profesională și de la bunele 
practici medical-veterinare.

- Experienţă în activitatea clinică în domeniul animalelor de companie și de rentă.
* medic veterinar – 1 post contractual vacant, perioadă determinată de 12 luni, în ca-

drul Facultăţii de Medicină Veterinară-Clinica de ecvine
Condiţii de participare:
- Nu necesită vechime
- Deţinerea diplomei de doctor medic veterinar.
- Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari din Romania, având cotizaţia 

plătită la zi.
- Calitatea de doctorand sau doctor în domeniul Medicinei Veterinare.
- Să nu fi e urmărit sau condamnat în urma unor infracţiuni cu caracter penal.
- Să nu fi e în evidenţa Colegiului Medicilor Veterinari cu sancţiuni aplicate ca urmare a 

unor abateri de la normele de deontologie profesională și de la bunele practici medical-ve-
terinare.

* medic veterinar – 1 post contractual vacant, perioadă determinată de 12 luni, în ca-
drul Facultăţii de Medicină Veterinară-Clinica de urgenţă

Condiţii de participare:
- Nu necesită vechime
- Deţinerea diplomei de doctor medic veterinar.
- Calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari din Romania, având cotizaţia 

plătită la zi.
- Calitatea de doctorand sau doctor în domeniul Medicinei Veterinare.
- Să nu fi e urmărit sau condamnat în urma unor infracţiuni cu caracter penal.
- Să nu fi e în evidenţa Colegiului Medicilor Veterinari cu sancţiuni aplicate ca urmare a 

unor abateri de la normele de deontologie profesională și de la bunele practici medical-ve-
terinare.

* medic veterinar – 1 post contractual vacant, perioadă determinată de 12 luni, în ca-
drul Facultăţii de Medicină Veterinară-Depozit farmaceutic

Condiţii de participare:
- Nu necesită vechime
- Deţinerea diplomei de medic veterinar.
Data limită de depunere a dosarelor este 06.02.2019 ora 10,30. Dosarele se depun la 

Registratura USAMV sau la Biroul Personal camera 24 – USAMV Cluj-Napoca, telefon 
0264596384 / int.237.

În conformitate cu HG nr.286/2011, modifi cat și completat de H.G. nr. 1027/2014 U-
niversitatea de Știinţe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca organizează concurs în 
data de 08.02.2019 ora 10,00 la sediul USAMV Cluj-Napoca din str. Manastur nr. 3-5 jud.
Cluj pentru ocuparea:

* mentor – 2 posturi contractual temporar vacante, fracţiune de normă de 2 ore/zi – 
Cercetare proiect POC82/3/7/106532

Condiţii de participare:
- Nu necesită vechime
- Studii superioare fi nalizate cu diplomă de licenţă;
-Competenţe de management de proiect;
-Experienţă în proiecte fi nanţate din fonduri nerambursabile;
-Experienţă în activităţi de mentorat și/ sau consultanţă pentru dezvoltarea afacerilor 

și/sau experienţă și cunoștinţe în managementul și dezvoltarea unor întreprinderi;
-Experienta relevantă de minim 5 ani;
-Abilităţi de organizare și planifi care și de comunicare orală și scrisă;
-Abilităţi de consiliere, consultanţă și conciliere;
-Cunoașterea sistemului de operare MS Windows și a pachetului Microsoft Offi ce (Word, 

Excel, Power Point), Internet;
-cunoașterea limbii engleze la nivel mediu/avansat (citit, scris, vorbit).
 
 Data limită de depunere a dosarelor este 30.01.2019 ora 10,30. Dosarele se depun la 

Registratura USAMV sau la Biroul Personal camera 24 – USAMV Cluj-Napoca, telefon 
0264596384 / int.237.

În ultimii ani, cele mai 

bune scurgeri de informa-

ţii pe internet despre 

următorul iPhone au 

venit „din greşeală” chiar 

de la Apple, iar asta s-a 

întâmplat de prea mult ca 

să fi e o coincidenţă. Ce 

pregăteşte acum Apple 

pentru iPhone XI?

În prezent, vânzările de 

iPhone-uri sunt în scădere, 

iar Apple caută să stârneas-

că puţin oamenii cu dezvă-

luiri despre următorul tele-

fon al companiei.

Apple a depus un brevet 

de invenţie care detaliază cum 

noile iPhone-uri vor putea să 

facă o fotografi e, fără ca tu să 

mai apeşi pe butonul de ca-

meră. Mai mult, hardware-ul 

necesar pentru a realiza acest 

lucru a fost deja confi rmat de 

Apple în noile iPhone-uri din 

2019, scrie playtech.ro.

Brevetul Apple depus la Bi-

roul de Brevete şi Mărci din 

SUA detaliază o metodă prin 

care să se activeze în mod au-

tomat camera doar prin detec-

tarea intenţiei de a face o po-

ză sau un video. Practic, aces-

tă nouă caracteristică funcţio-

nează prin detectarea mişcării 

utilizatorului atunci când îşi ri-

dică iPhone-ul la nivelul ochi-

lor, apoi scanează un subiect 

în proximitate. Dacă ambele 

criterii sunt îndeplinite came-

ra se va deschide automat şi tu 

vei putea face fotografi a.

Pentru unii ar putea părea 

ca un fel de magie, iar pentru 

alţii ar putea fi  doar o tactică 

invazivă asupra intimităţii uti-

lizatorului (Apple a promis că 

le va permite utilizatorilor să 

vadă doar fotografi ile sau cli-

purile video pe care le-au fă-

cut atunci, nu şi pe altele din 

trecut. Pentru vizionarea tu-

turor fotografi ilor este nece-

sară deblocarea telefonului.

Detectarea mişcării se va 

face cu ajutorul accelerome-

trului găsit în iPhone, în 

timp ce detectarea subiec-

tului se face cu un senzor 

de proximitate. 

Apple a dezvăluit o nouă schimbare 
radicală pentru iPhone

Este recunoscută drept 

reţeaua de socializare a 

profesioniştilor şi este 

locul unde milenialii au 

ocazia să intre în contact 

cu reprezentanţii unora 

dintre cele mai importan-

te companii din lume.

Linkedin s-a poziţionat de 

la bun început drept o reţea 

de socializare premium. A fost 

lansată ofi cial în anul 2003 şi 

initial a avut doar 37.000 de 

utilizatori. În prezent, sunt în-

registraţi peste 562 de milioa-

ne de oameni din întreaga lu-

me pe Linkedin, dintre care 

150 de milioane doar din Sta-

tele Unite. În România, Linke-

dIn este a doua reţea de soci-

alizare, ca număr de utiliza-

tori, după Facebook, scrie 

digi24.ro.

Compania a fost fondată 

de către Reid Hoffman, un 

fost angajat Apple şi Fujit-

su, care a contribuit şi la 

evoluţia PayPal. Ideile sale 

au atras investiţii inclusiv 

de la Sequoia Capital, iar în 

anul 2016 reţeaua de socia-

lizare a fost cumpărată de 

către Microsoft pentru su-

ma de 26 de miliarde de do-

lari. A fost cea mai scumpă 

achiziţie făcută de compa-

nia lui Bill Gates, după S-

kype şi Nokia. Acela a fost 

şi momentul în care pe 

LinkedIn au început să apa-

ră şi primele schimbări.

Cristian Florea, consul-

tant social media: „Dintr-o 

platformă de job-uri s-a trans-

format într-o platformă so-

cială. Adică îi motiva pe oa-

meni să pună acolo conţi-

nut. Statusuri, articole, cli-

puri video. Puteai şi înainte 

să faci asta numai că nu erau 

arajate sub formă de newsfe-

ed. Aşa cum e la Facebook 

şi cum ştim cu toţii că apar 

postările prietenilor. În mo-

mentul în care au făcut ei 

trecerea asta, au început şi 

oamenii să fi e mai activi”.

Cristian Florea, cosultant 

social media: „Dacă eşti activ 

pe LinkedIn, e un moment 

bun să-ţi constuieşti comuni-

tatea pentru că spre deosebi-

re de Facebook, au grijă să-i 

motiveze pe oameni să fi e ac-

tivi pe Linkedin. În momen-

tul în care prietenii tăi de pe 

LinkedIn deschid LinkedIn, 

văd postarea mea, chiar dacă 

nu se afl ă printre prietenii 

mei, ci pur şi simplu ai inter-

acţionat tu cu postarea mea 

şi Linkedin consideră că da-

că noi doi suntem prieteni şi 

prietenii tăi ar trebui să vadă 

postarea mea”.

Linkedin este şi platforma 

pe care petrec timp şi unii din-

tre cei mai bogaţi oameni ai 

planetei. Potrivit unui studiu 

din 2018, patru din zece mi-

lionari au cont pe Linkedin. 

În plus, este reţeaua de soci-

alizare care atrage cei mai 

mulţi oameni cu studii supe-

rioare şi job-uri bine plătite. 

45% dintre utilizatori câştigă 

peste 75.000 de dolari pe an.

Nu lipsesc, însă, nici mile-

nialii de pe Linkedin. Din ce-

le peste 2 miliarde de persoa-

ne cu vârste cuprinse între 18 

şi 34 de ani din întreaga lu-

me, 87 de milioane au cont 

pe Linkedin şi nu lucrează ne-

apărat în sistemul fi nanciar – 

bancar, IT sau management. 

Mulţi dintre ei sunt freelan-

ceri şi caută să îşi promove-

ze proiectele.

Rețeaua socială 
preferată de angajatori
90% dintre angajatorii din România au recunoscut 
că apelează la LinkedIn

Se discută de câţiva ani 

de decesul sistemelor 

de operare pentru mobi-

le al Microsoft, dar abia 

acum te invită compania 

să treci de la Windows 

Mobile sau Windows 

Phone la Android 

sau iPhone.

Microsoft a făcut tot ce e-

ra omeneşte posibil pentru a 

face valuri în industria de mo-

bile. Din păcate, nicio tenta-

tivă nu a fost încununată de 

succes. În 2019 însă, ofi cialii 

gigantului din Redmond şi-au 

dat seama că orice investiţie 

suplimentară într-o platformă 

cu un număr infi m de utiliza-

tori este distructivă.

Ca urmare, au anunţat da-

ta ofi cială de la care nu mai 

are rost să aştepţi vreun upda-

te de la Microsoft. Anunţul a 

fost făcut pe blogul ofi cial al 

companiei într-o postare inti-

tulată Windows 10 Mobile În-

cetarea suportului – Întrebări 

puse frecvent.

Deşi informaţii din respec-

tivul document sunt în mare 

parte previzibile, există câte-

va picanterii pe care merită 

insistat. La întrebarea legată 

de ce ar trebui să facă utili-

zatorii de Windows 10 Mobi-

le de acum înainte, răspun-

sul este o invitaţie de a tre-

ce la Android sau iPhone, 

scrie playtech.ro.

Momentul limită după ca-

re devine riscant să mai folo-

seşti un smartphone cu Win-

dows 10 Mobile este 10 de-

cembrie 2018. De la acea da-

tă, terminalul din dotare nu 

se va mai bucura de niciun 

fel de actualizare, nici măcar 

de securitate.

În schimb, magazinul de 

aplicaţii va rămâne online, iar 

creatorii anumitor programe 

mai au posibilitatea să lanse-

ze diverse actualizări. Micro-

soft însă, nu va mai oferi su-

port pentru sistemul de ope-

rare creat in-house.

În funcţie de terminalul 

din dotare, vestea celor de 

la Microsoft te-ar putea ”ră-

ni” mai repde decât te-ai aş-

tepta. Utilizatorii de Lumia 

640 sau Lumia 640 XL cu 

versiunea de firmware Win-

dows 10 Mobile 1703 nu vor 

mai beneficia de suport du-

pă 11 iunie. Mai norocoşi 

un pic sunt cei care rulea-

ză versiunea 1709 de Win-

dows 10 Mobile.

Microsoft recomandă celor 

care mai utilizează un astfel 

de telefon să îşi facă o copie 

de siguranţă cât mai repede, 

deoarece instrumentul de 

backup din sistemul de ope-

rare nu va mai funcţiona du-

pă încetarea suportului.

Microsoft „te invită” să treci la Android 
sau iPhone, după decesul Windows Phone

Mulți angajatori de top apelează la LindkedIn pentru angajări
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Redacţia nu-şi asumă responsabilitatea pentru conţinutul anunţurilor. 
Trimiţând acest talon vă exprimaţi acordul privind utilizarea datelor 

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

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

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

GARSONIERE

¤ Cumpăr urgent garsonieră. 
Exclus cart. Plopilor. Aștept te-
lefoane la nr. 0758-802398.

APARTAMENTE

¤ Vând apartament cu 2 came-
re, decomandat, suprafaţa 52 
mp, et. 1, str. Teleorman, mobi-
lat, utilat, preţ 86.000 euro, ne-
gociabil. Informaţii și alte detalii 
la tel. 0740-694047.

Cumpăr apartament 
cu 2-3 camere în 

Florești sau Mănăștur, 
exclus intermediari.

Telefon 
0756-076734.

¤ PF vând apartament 3 came-
re pe Calea Turzii, 79 mp utili, 
decomandat, mobilat, utilat, i-
deal pentru locuinţă închiriere, 
investiţie. Apartamentul este 
compus din 2 camere, 1 living, 
1 bucătarie, 2 băi, 2 balcoane, 
2 spaţii de depozitare, loc de 
parcare cu CF. Pret 119.900 Eu-
ro, negociabil. Tel. 
0745-025163, 0726-337157.

CASE/CABANE

¤ Vând două case + anexe în Tu-
reni, în aceeași curte (se vinde și 
separat), supr. totală 6500 mp, 
curte, livadă, teren arabil, utili-
tăţi, apă, gaz, curent, întăbulat, 
preţ negociabil. Inf. suplimentare 
la tel. 0745-182440.

¤ Vând casă cu grădină în co-
muna Vorniceni, str. Uzinei, ju-
deţul Botoșani, cu multe auxili-
are pe lângă casă. Pentru infor-
maţii suplimentare și alte deta-
lii sunași la tel. 0763-769120.

TERENURI

¤ Vând urgent în Florești, în su-
prafaţă de 1800 mp, cu C.F., front 
la stradă 17,5 m, vis-à-vis de blo-
curile ANL, cu mult sub preţul pie-
ţei. Informaţii și detalii suplimen-
tare la telefon 0746-402720. 
(6.7)

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

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

¤ Vând 5800 mp, teren arabil 
în sat Câmpenești, com Apahi-
da. Preţ negociabil. Tel. 0758- 
051260.

¤ Vând teren intravilan în supr. 
de 400 mp, front 14,61 ml și 
teren în supr. de 2438 mp 
front, 22 ml la șoseaua asfalta-

tă, curent, apă, gaz în apropie-
re. Cei interesaţi pentru detalii, 
pot suna la tel. 0734-777772.

¤ Vând 2 parcele de teren lân-
gă lacul din Chinteni, supr. 613 
mp, front 18 ml la drum jude-
ţean, preţ 15 euro mp. Inf. și 
relaţii suplimentare la tel. 
0745-251703.

De vânzare teren 
intravilan 2500 mp în 

localitatea Tureni nr. 111, 
judeţul Cluj, plus 

construcţie casă de locuit 
70 mp, compusă din 2 

camere, hol, bucătărie şi 
baie, curent electric, apă 
la fântână, zonă foarte 

liniştită.

Informaţii la tel. 
0751-760639, 
0723-172514.

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

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut cioban la oi, cu experi-
enţă, care sa știe să mulgă. Ce-
rem și oferim seriozitate. Pentru 
informaţiile suplimentare ape-
laţi la tel. 0758-356073.

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, ex-
perienţă 18 ani (și pe comuni-
tate), cat. B și C, cunoscător al 
lb. germane și engleze. Rog și 
ofer seriozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 
0745-501314

¤ Caut de lucru în domeniul 
gastronomiei, part-time (în zi-
lele libere), experienţă în do-
meniu. Cer și ofer seriozitate. 
Rog sunaţi la tel. 
0745-802150.

¤ Caut loc de muncă în dome-
niul alimentaţiei publice, pe 
postul de BUCĂTĂREASĂ, res-
ponsabilă, pricepută, îndemă-
natică. Ofer și cer seriozitate 
maximă. Pentru oferte vă rog 
apelaţi 0758-356073.

SERVICII

¤ Întreţinere, reparaţii, reglaje la 
utilaje de tâmplărie. Informaţii 
la tel. 0741-192255 sau 
0727-701469.

¤ Montăm uși și geamuri, au-
torizat Porta Doors. Informaţii 
la tel. 0745-993104.

¤ Depanare și reparaţii TV la 
domiciliul clientului, cu garan-
ţie. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la 0264-547523, 
0744-877328.

Electrotac
VÂNZĂRI-CONSUMABILE-SERVICE

Case de marcat, 
Cântare electronice, 

cititoare coduri de bare, 
conectare case de marcat-PC

POS-URI

Tel: 0264-421506; 0729-072651; 

0722-357640; 0722-437444

Str Frunzișului, nr. 29, Cluj-Napoca,

Varianta Zorilor-Mănăștur

www.electrotac.ro

AUTO-MOTO

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

¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 diesel, 
an 2008, 7 locuri, culoare gri, 
210.000 km, în stare bună de 
funcţionare. Preţ negociabil. In-
formaţii și relaţii suplimentare 
la telefon 0740-694047.

¤ Vând DACIA 1307L, an 1995, 
pentru programul RABLA, acte 
în regulă. Informaţii și relaţii la 
telefon 0754-312994.

ELECTRO

¤ De vânzare TV PANASONIC, 
preţ 300 RON. Prioritate au stu-
denţii și pensionarii. Informaţii și 
detalalii la tel. 0721-356827 sau 
0364-143746.

UZ CAZNIC

¤ Vând congelator cu 5 sertare. 
Pentru informaţii suplimentare la 
telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (3.7)

¤ Vând aragaz cu 4 ochiuri + ho-
tă, preţ 350 lei, negociabil. Pen-
tru informaţii sunaţi la tel. 
0745-569336. (3.7)

MOBILIER

¤ Vând canapea, pat simplu, 
dublu, dulapuri, mese, toaletă 
cu oglindă, mobilă de bucătă-
rie, birou, bibliotecă. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
0723-435446. (3.7)

¤ Vând mobilă veche tip BO-
BÂLNA, cu recamier și pătuţ de 
copil. Informaţii suplimentare la 
telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (3.7)

TELEFOANE

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

Monitorul de Cluj nu este responsabil în nicio circumstanţă pentru acurateţea sau conţinutul anunţurilor publicate, nu răspunde moral sau material 
pentru eventualele prejudicii pe care cineva le-ar suferi în urma publicării acestora. Răspunderea pentru autenticitate aparţine exclusiv autorilor anunţurilor.

Preţ 600 RON, negociabil. Sunaţi 
la la tel. 0741-455348. (13.15)

DIVERSE

¤ Vând pălincă de prune. In-
formaţii la telefon 
0756-942490. (3.10)

Vând covoare. Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la 
0723-435446. (3.7)

¤ Vând barcă pneumatică cu 
fund rigid TEGO, sarcinî 250 kg, 
cu vâsle, pompă, douî scaune 
pneumatice și mototr electric, 
nou, toate marca SAYLOR, preţ 
700 RON, negociabil. Pentru in-
formaţii suplimentare la tel. 
0744-479172. (3.7)

¤ Vând pat de plajă, nou, cu 
cadru metalic, material rezis-
tent, preţ 130 RON. Informaţii 
suplimentare la tel. 
0742-827432. (3.7)

¤ Vând moară de mere, cărţi 
poștale timbre, tablouri, 
brâu ţesut. Informaţii supli-
mentare sunaţi la tel. 
0743-709114. (3.7)

¤ Vând covor cu chenar și me-
dalion, culoare fond bej cu gre-
na și negru, dimensiunea 3,50 
x 2,50 m, stare foarte bună, as-
pect frumos, preţ bun. Inf. la te-
lefon 0744-309401 sau 
0264-444915. (3.7)

¤ Vând cărucior de copii HA-
UCK, nemţesc, original, cu roţi 
mari, cu cameră și cauciuc, ca-
dru de aluminiu, multiple pozi-
ţii, coș cu bagaje, copertină re-
glabilă, pelerină de ploaie, 
ham, centură de siguranţă 5 
puncte, frână de mână și pi-
cior, preţ 350 RON. Informaţii 
suplimentare la tel. 
0744-955625. (3.7)

¤ Vând bicicletă RAWY BIKE 26, 
cu 24 viteze, preţ 150 RON. De-
talii suplimentare sunaţi la tel. 
0744-955625. (3.7)

¤ Vând PH metru pentru sol, 
preţ 400 RON, negociabil. Infor-
maţii la telefon 0744-479172. 
(3.7)

COLECTIONARI

¤ Colecţionar clujean, caut pic-
turi, goblen, timbre, jucării 
vechi din anii î80-î90., scaune 
sculptate, plăci pick-up, mașină 
de cusut veche manual sau 
electrică. Mă deplasez eu la lo-
caţie. Aștept telefoane la 
0749-974302. (5.7)

PIERDERI

¤ S.C. RAFAEL MODA S.R.L., 
C.U.I. 26716462, j12502/2010, 
pierdut certifi cat de înregistrare. 
Îl declar nul.

URBANISM

CIUPEI CALIN LENARD, în calitate de titular, anunță 
publicul interesat de initierea Planului Urbanistic de Deta-
liu – “PUD – pentru – CONSTRUIRE LOCUINȚĂ SEMICOLEC-
TIVĂ, ÎMPREJMUIRE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE”, pro-
pus a fi  amplasat în Cluj-Napoca, str. Donath, nr. 266., 
mun. Cluj-Napoca.

Consultarea publicului se poate face în cadrul Primăriei 
Cluj-Napoca, Calea Moților, nr. 3-7, Serviciul Urbanism , 
Cam . 63, în zilele de marți–joi, între orele 13:30–15:30 
și 15:00-17:00.

0729–15.86.00

www.batrom.ro

ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:

Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.

Informații la telefon:  
tel 0752-449012

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

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

0720 543 737; 0726 777 319

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

Nouă campanie de colectare DEEE
Sâmbătă – 26 IANUARIE 2019

Prima acţiune de colectare a deşeurilor electrice din 
acest an se va desfăşura sâmbătă, 26 ianuarie 2019 şi va 
fi  organizată de Rosal împreună cu Primăria Municipiului 
Cluj-Napoca.

Clienţii Rosal care vor să scape de aceste deșeuri sunt 
rugaţi să le aducă la punctele de colectare puse la dispoziţia 
acestora de Rosal în colaborare cu Asociatia Ecotic:
Cartier Mănăștur – str. Bucium – zona garaj CTP
Centru – zona Sala Sporturilor
Cartierul Zorilor – Str. Meteor – in spatele blocului de 

pe str. Observatorului 107
La data anunţată, aceste puncte vor fi  supravegheate 

de un angajat al societăţii în intervalul orar 0900- 1300, 
iar populaţia va avea posibilitatea să depoziteze DEEE în 
condiţii de siguranţă pentru mediu și sănătate.

Agenţii economici sunt rugaţi să anunţe în prealabil 
intenţia de a se debarasa de deșeurile electrice provenite 
din casare iar persoanele fi zice sunt rugate să nu arunce 
aceste deșeuri împreuna cu deșeurile menajere.

Conform contractului de salubritate, DEEE sunt preluate 
de operatorul de salubritate cu titlu gratuit, la solicitarea 
benefi ciarului.

Colectarea selectivă a deșeurilor de echipamentele 
electrice și electronice (DEEE) este un aspect important 
pentru protecţia mediului înconjurător dar și pentru sănătatea 
populaţiei din următoarele considerente:
DEEE nu sunt biodegradabile și conţin elemente toxice; 

DEEE distrug mediul datorită substanţelor toxice pe care le 
conţin și care, depozitate necorespunzător, ajung în sol, 
ape și aer; (ex. un televizor poate polua 50 m2 de sol timp 
de 30 ani, frigiderele conţin freon, o substanţă responsabilă 
de distrugerea stratului de ozon care protejează atmosfera 
de radiaţiile UV).
DEEE sunt în mare parte reciclabile; ex. telefoanele și 

acumulatorii conţin materiale utile cum ar fi  cupru, nichel, 
cadmiu, sticla, plastic, care ar trebui recuperate si nu aruncate 
la întâmplare; prin reciclarea componentelor din DEEE se 
evită/se micșorează extragerea de materii prime care duc 
la degradarea calităţii mediului.

Acest domeniu este reglementat de Ordonanţa de urgenţă 
nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și 
electronice care abrogă Hotărârea de Guvern nr. 1037/2010.

Rosal mulţumește clienţilor care au avut grijă ca aceste 
deșeuri să ajungă în locurile special amenajate pentru ca 
ulterior să fi e reciclate prin intermediul agenţilor economici 
autorizaţi.

Informaţii suplimentare: dispecerat Rosal – tel. 
0264-456863 (gratuit din reţeaua Romtelecom);

Menţionăm faptul că în acest an campaniile de colectare 
se vor desfăşura conform următorului program:

-23.02.2019
-30.03.2019
-27.04.2019
-25.05.2019
-29.06.2019

-27.07.2019
-31.08.2019
-28.09.2019
-26.10.2019
-30.11.2019
-28.12.2019

NOTIFICARE

Notifi căm creditorii S.C. JIMAR IMPEX S.R.L. cu 
sediul în Cluj-Napoca, Str. Anina nr. 1, ap. 28, judeţul Cluj, 
Număr de ordine în Registrul Comerţului J12/917/1995, 
C.U.I. 7319407, că s-a deschis procedura simplifi cată a 
falimentului împotriva acesteia potrivit sentinţei comerciale 
din data de 15.01.2019 pronunţată de Tribunalul Specializat 
Cluj în dosarul nr. 1127/1285/2018.

Termene: depunere opoziţii la deschiderea procedurii 
este de 10 zile; depunere declaraţii de creanţă 22.02.2019; 
tabel preliminar 05.03.2019; contestaţii la tabelul preliminar 
– 7 zile de la data publicării tabelului preliminar în BPI; 
tabel defi nitiv și soluţionare eventuale contestaţii 19.03.2019.

Informaţii suplimentare la lichidatorul judiciar Curta Eva, 
tel. 0722-310693.

ANUNŢ DE MEDIU

S.C. TRANSILVANIA CONSTRUCTII S.A., titular al 
proiectului „Extindere parc logistic TRC Cluj – Construire Hală 
Logistică C3 – etapa 3. Amenajare incintă, împrejmuire, 
organizare de şantier etapa 3“, anunţă publicul interesat asupra 
luării de către APM Cluj a deciziei de încadrare fără evaluarea 
impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului pentru proiectul menţionat, propus 
a fi  amplasat în comuna Jucu, satul Jucu Herghelie, str. Principală, 
nr. 69B, Parc Industrial Tetarom III, jud. Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul APM Cluj din 
Calea Dorobanţilor, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel. 
0264-410 722, fax. 0264-410 716, e-mail: ofi ice@apmcj.
anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 9-1400, precum 
și la adresa de internet http://apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la 
data publicării prezentului anunț.

ANUNŢ DE MEDIU

S.C. TRANSILVANIA CONSTRUCTII S.A., titular al 
proiectului „Extindere parc logistic TRC Cluj – Construire hală 
logistică C2 – etapa I – construire casă poartă, branşament 
apă, racord canal menajer şi pluvial, branşament electric, 
branşament gaz, amenajare incintă, împrejmuire, organizare 
de şantier etapa I“, anunţă publicul interesat asupra luării 
de către APM Cluj a deciziei de încadrare fără evaluarea 
impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare 
a impactului asupra mediului pentru proiectul menţionat, 
propus a fi  amplasat în comuna Jucu, satul Jucu Herghelie, 
str. Principală, nr. 69B, Parc Industrial Tetarom III, jud. Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul APM Cluj din 
Calea Dorobanţilor, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel. 
0264-410 722, fax. 0264. 410 716, e-mail: offi ce@apmcj.
anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 9-1400, precum 
și la adresa de internet http://apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la 
data publicării prezentului anunţ.

S.C. TRANSILVANIA CONSTRUCTII S.A., titular al 
proiectului „Extindere parc logistic TRC Cluj – Construire 
hală logistică C2 – etapa II – amenajare incintă, organizare 
de şantier etapa II“, anunţă publicul interesat asupra luării 
de către APM Cluj a deciziei de încadrare fără evaluarea 
impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare 
a impactului asupra mediului pentru proiectul menţionat, 
propus a fi  amplasat în comuna Jucu, satul Jucu Herghelie, 
str. Principală, nr. 69B, Parc Industrial Tetarom III, jud. Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul APM Cluj din 
Calea Dorobanţilor, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel. 
0264-410 722, fax. 0264. 410 716, e-mail: offi ce@apmcj.
anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 9-1400, precum 
și la adresa de internet http://apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la 
data publicării prezentului anunţ.

S.C. TRANSILVANIA CONSTRUCTII S.A., titular al 
proiectului „Extindere parc logistic TRC Cluj – Construire hală 
logistică C2 – etapa III – amenajare incintă, împrejmuire, 
organizare de șantier etapa III”, anunţă publicul interesat asupra 
luării de către APM Cluj a deciziei de încadrare fără evaluarea 
impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului pentru proiectul menţionat, propus 
a fi  amplasat în comuna Jucu, satul Jucu Herghelie, str. Principală, 
nr. 69B, Parc Industrial Tetarom III, jud. Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul APM Cluj din 
Calea Dorobanţilor, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel. 
0264-410 722, fax. 0264-410 716, e-mail: offi ce@apmcj.
anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 9-1400, precum 
și la adresa de internet http://apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la 
data publicării prezentului anunţ.

S.C. TRANSILVANIA CONSTRUCTII S.A., titular al 
proiectului „Extindere parc logistic TRC Cluj – Construire Hală 
Logistică C3 – etapa I. Amenajare incintă, împrejmuire, 
organizare de şantier etapa I“, anunţă publicul interesat asupra 
luării de către APM Cluj a deciziei de încadrare fără evaluarea 
impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare 
a impactului asupra mediului pentru proiectul menţionat, 
propus a fi  amplasat în comuna Jucu, satul Jucu Herghelie, 
str. Principală, nr. 69B, Parc Industrial Tetarom III, jud. Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul APM Cluj din 
Calea Dorobanţilor, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel. 
0264-410 722, fax. 0264-410 716, e-mail ofi ice@apmcj.
anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 9-1400, precum 
și la adresa de internet http://apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la 
data publicării prezentului anunţ.

S.C. TRANSILVANIA CONSTRUCTII S.A., titular al 
proiectului Extindere parc logistic TRC Cluj – Construire Hală 
Logistică C3 – etapa 2. Amenajare incintă, împrejmuire, 
organizare de şantier etapa 2“, anunţă publicul interesat asupra 
luării de către APM Cluj a deciziei de încadrare fără evaluarea 
impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului pentru proiectul menţionat, propus 
a fi  amplasat în comuna Jucu, satul Jucu Herghelie, str. Principală, 
nr. 69B, Parc Industrial Tetarom III, jud. Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul APM Cluj din 
Calea Dorobanţilor, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel. 
0264-410 722, fax. 0264-410 716, e-mail offi ce@apmcj.
anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 9-1400, precum 
și la adresa de internet http://apmcj.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data 
publicării prezentului anunţ.

LICITATIE PUBLICĂ

Consorţiul format din:
SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. 

Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. 
sub nr. RFO 0407/19.09.2009 și având C.U.I. RO 26058251, 
reprezentată prin asociat coordonator Marius Grecu,

și

Cabinet individual de Insolvenţă Tod Sergiu Dan, 
cu sediul în Oradea, str. Arinului, nr.20 judeţ Bihor, respectiv 
cu birou în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 25, ap. 5, 
jud. Cluj având CIF 33426690, reprezentată prin practician 
în insolvenţă Tod Sergiu Dan,

în calitate de administrator judiciar al Sawa S.A. (în 
reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en 
redressement) cu sediul în Cluj-Napoca, str. Decebal, nr. 
79, jud. Cluj, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. 
J12/4180/1992, având C.U.I. 8986492, prin Încheierea 
civilă nr. 575/2016, în dosarul nr. 1332/1285/2015, afl at 
pe rolul Tribunalului Specializat Cluj,

organizează licitaţie publică pentru vânzarea ÎN BLOC a 
activelor constând în:

• Proprietate imobiliară situată în Cluj-Napoca, str. 
Decebal nr. 83A, jud. Cluj înscrisă în Cartea Funciară nr. 
264278 Cluj-Napoca, compusă din: sub A1 – teren în 
suprafaţă de 205 mp, nr. cadastral: 7165 și sub A1.1. 
construcţie realizată din: fundaţii din beton, zidărie din 
cărămidă, șarpantă de lemn, învelitoare din ţiglă, compusă 
din: corp I: parter: spaţiu comercial, grup sanitar, casa scări, 
Sufanta: spaţiu expunere, nr. cadastral 7165-C (showroom);

• Proprietate imobiliară situată în Cluj-Napoca, str. 
Decebal nr. 79, jud. Cluj, înscrisă în Cartea Funciară nr. 
251822 Cluj-Napoca, nr. cadastral 7085, compusă din 
construcţie realizată din: fundaţii beton, zidărie cărămidă, 
șarpantă lemn cu învelitoare ţiglă, compusă din: CORP II: 
Subsol: arhiva, CT, casa scării, PARTER: depozit, sală de 
ședinţe, grup sanitar, hol, casa scării, ETAJ: 3 birouri, sală 
ședinţe, secretariat, ofi ciu, grup sanitar, hol, casa scării, 
MANSARDĂ: 2 birouri, grup sanitar, hol și teren având 
categoria de folosinţă curţi-construcţii în suprafaţă de 766 
mp și teren intravilan în suprafaţă de 200 mp, înscris în 
Cartea Funciară nr. 251652 Cluj-Napoca, nr. topo 9512/3,

La preţul de strigare de 3.604.060,00 lei + TVA.

Licitaţia va avea loc în data de 15.02.2019, ora 11:00, 
la sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. 
Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj. Înscrierea la licitaţie, 
achiziţionarea caietului de sarcini și depunerea garanţiei 
de participare de 10% din preţul bunului licitat (condiţii 
obligatorii pentru participarea la licitaţie) se fac cel târziu 
cu 2 ore înainte de organizarea licitaţiei.

În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta în 
aceleași condiţii în data de 18.02.2019, ora 11:00.

Informaţii suplimentare la tel. 0751.016.040 și pe e-mail: 
offi ce@solvendi.ro

SOLVENDI S.P.R.L. q         C.I.I. Tod Sergiu Dan
Asociat coordonator              Tod Sergiu Dan
Av. Marius Grecu 
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Schimbări la ”U” 
Cluj volei

Staff-ul tehnic al echipei de 
volei masculin a perfectat ieri 
un nou transfer, aducându-l la 
Cluj-Napoca pe Mihai 
Alexandru Criste. Voleibalistul 
în vârstă de 22 de ani a fost 
transferat de la echipa VCM 
Piatra-Neamţ, unde a jucat 
din vara anului 2017, și va 
evolua pe postul de secund. 
Născut la Zalău, Mihai Criste a 
avut prima întâlnire cu voleiul 
la CSS Zalău, apoi a jucat pen-
tru Volei Club Municipal 
Zalău, CSA Steaua și VCM 
Piatra Neamţ. În această iar-
nă, echipa de volei a 
Universităţii Cluj a renunţat la 
serviciile voleibaliștilor Șerban 
Pașcan și Liviu Râpeanu, sosiţi 
în vara anului 2018 la echipă.

Dejul, eliminat 
din Cupa României

Echipa de volei Unirea Dej a 
fost învinsă cu scorul de 3-0, 
pe teren propriu, de formaţia 
ACS Volei Municipal Zalău, în 
Cupa României. Potrivit 
dej24.ro, partida disputată 
duminică seara, a contat pen-
tru sferturile de finală ale 
Cupei României la volei mas-
culin. Zalăuanii au controlat 
ostilităţile și s-au impus în mi-
nim de seturi (-16, -16, -19), 
asigurându-și calificarea în 
Final Four-ul programat în pe-
rioada 11-12 mai. Gazda se-
mifinalelor și a finalei va fi 
stabilită pe 23 aprilie 2019.

De la ”U” Cluj, 
la FC Viitorul
Fostul antrenor al echipei 
Universitatea Cluj, în perioa-
da septembrie 2014 și mai 
2015, George Ogăraru (38 de 
ani) a fost instalat în funcţia 
de director de scouting și re-
laţii internaţionale la FC 
Viitorul. Acesta revine în Liga 
1 după aproape patru ani de 
absenţă. După retragerea din 
activitate, George Ogăraru a 
activat pentru o perioadă ca 
antrenor principal la 
Universitatea Cluj, iar în ulti-
mii trei ani a fost antrenor se-
cund al formaţiei Under 21 a 
clubului Ajax Amsterdam. Tot 
la FC Viitorul a fost transferat 
Andreas Calcan, un jucător 
care a evoluat pentru 
Universitatea Cluj în perioa-
dele iulie 2012 – septembrie 
2014, și decembrie 2014 – 
julie 2016. Acesta a evoluat 
ultima oară pentru formaţia 
olandeză de ligă secundă 
Almere City.

Pe scurt

Jucătoarea română 

de tenis Simona Halep, 

numărul unu mondial, 

a fost învinsă de ameri-

canca Serena Williams 

cu 6-1, 4-6, 6-4, luni, 

la Melbourne, în optimile 

de fi nală ale turneului 

Australian Open, primul 

de Mare Şlem al anului.

Simona Halep, 1 WTA, a 

fost învinsă, în trei seturi, de 

americanca Serena Williams, 

16 WTA, în optimile de fi na-

lă ale Australian Open 2019. 

Aceasta a fost a 9-a victorie 

a americancei de 37 de ani, 

câştigătoare a 23 de turnee 

de Grand Slam, de şapte ori 

la Melbourne, în cele 10 me-

ciuri jucate împotriva jucă-

toarei noastre. Partida a du-

rat o oră şi 48 de minute.

După startul perfect cu 

break reuşit, Simona Halep 

a cedat lupta în primul set, 

iar americanca a câştigat şa-

se game-uri consecutive, te-

minat în 20 de minute, 1-6. 

Liderul mondial a revenit 

senzaţional în setul secund, 

adjudecându-l în 38 de mi-

nute, 6-4, Halep împingând 

meciul în decisiv.

Ultimul set a fost cel mai 

disputat cu mingi parcă in-

terminabile. La 3-2, pe ser-

viciul americancei, Simona 

a avut două mingi de break, 

însă americanca a anulat am-

bele şanse. Serena a făcut 

break la scorul de 3-3 în de-

cisiv, s-a distanţat ulterior la 

5-3, iar Simona a redus din 

diferenţă, 4-5. Sub privirile 

lui Venus Williams, sora mai 

mare, Serena, favorită 16, a 

valorifi cat propriul serviciu 

şi a închis meciul, 6-4, gra-

ţie marei ei arme de pe te-

ren, unu serviciu perfect.

În ciuda eşecului, sportiva 

noastră îşi poate păstra foto-

liul de lider WTA. Astfel, du-

pă ce Simona Halep a fost eli-

minată de Serena Williams, 

Naomi Osaka şi Petra Kvito-

va o pot detrona dacă vor ac-

cede în semifi nale, iar Elina 

Svitolina şi Karolina Pliskova 

pot prelua fotoliul de lider da-

că ajung în ultimul act.

În faza următoare, Serena 

Williams o va întâlni pe Karo-

lina Plişkova, locul 8 WTA şi 

cap de serie numărul 7, care 

a trecut, cu scorul de 6-3, 6-1, 

de Garbine Muguruza (Spa-

nia), locul 18 WTA şi cap de 

serie numărul 18.

Simona Halep a pierdut 
primul mare meci din 2019

Serena Williams – Karolina Pliskova

Naomi Osaka – Elina Svitolina

Petra Kvitova – Ashleigh Barty

Anastasia Pavlyuchenkova – Danielle Rose Collins

Sferturile de finală de la Australian Open 2019:

Echipa de baschet masculin 

U-BT Cluj a pierdut meciul 

disputat în compania for-

maţiei BCMU Piteşti, scor 

79-80 (22-25, 16-20, 26-13, 

15-22), în prima etapă a 

fazei a doua din LNBM, 

Grupa Roşie.

Meciul disputat, duminică 

seara, în Sala Sporturilor „Tri-

vale” din Piteşti a fost unul ex-

trem de disputat. Pentru înce-

put cele două echipe au mers 

cap la cap pe durata primului 

sfert, iar după 10 minute de 

joc, gazdele aveau o singură 

posesie avans, scor 25-22.

Sfertul secund a fost unul, 

de asemenea, controlat de ju-

cătorii echipei gazde. Elevii 

lui Mihai Silvăşan au fost in-

consistenţi în ofensivă, de 

acest lucru profi tând piteşte-

nii care pe fi nal reuşind să 

pună şi cea mai mare dife-

renţă pe tabelă, nouă punc-

te. La pauză, scorul era 45-38 

pentru BCMU Argeş.

După pauză rolurile celor 

două echipe s-a schimbat, 

jucătorii clujeni revenind mai 

montaţi în meci şi au resta-

bilit echilibrul în joc. La ju-

mătatea sfertului, clujenii au 

preluat conducerea pe tabe-

lă, iar cu 10 minute înainte 

de fi nal, oaspeţii conduceau 

cu scorul de 64-58.

Câteva ratări din debutul 

ultimul sfert de meci au făcut 

ca piteştenii să revină la con-

ducere. Argeşenii au reuşit să 

înscrie coşul decisiv cu 11 se-

cunde înainte de fi nal iar Dy-

kes a ratat victoria la ultima 

minge a meciului, scorul ramâ-

nând 79-80, şi ratând astfel ur-

carea pe prima poziţie a cla-

samentului LNBM.

Următorul meci pentru 

echipa U-BT Cluj va avea loc, 

pe teren propriu, vineri, 25 

ianuarie, de la ora 18:00, în 

Sala Sporturilor „Horia De-

mian”, în compania forma-

ţiei SCMU Craiova.

U-BT a ratat locul 1 
în ultima secundă

Jucătorul Daniel Nicolae 

Pârvulescu, în vârstă 

de 22 de ani, este unul 

dintre golgheterii ligii 

secunde, cu 12 reuşite 

în prima parte a sezonu-

lui şi a semnat un anga-

jament valabil pentru 

următorii trei ani.

„Primul jucător transfe-

rat de clubul nostru în 2019, 

mijlocaşul ofensiv Daniel 

Pârvulescu, se va pregăti, 

începând de marţi, 22 ianu-

arie, sub comanda antreno-

rilor Bogdan Lobonţ şi Adri-

an Iencsi, după ce FC Uni-

versitatea Cluj şi Pandurii 

Târgu Jiu, formaţia pentru 

care a evoluat până anul tre-

cut, au ajuns la un consens 

în privinţa cedării fotbalis-

tului încă din această iar-

nă”, este mesajul postat de 

oficialii Universităţii Cluj.

Daniel Pârvulescu semna-

se iniţial o înţelegere cu U-

niversitatea Cluj pentru a fi  

transferat de la 1 iulie 2019.

Mijlocaşul Daniel Pârvu-

lescu a mărturisit, în urmă cu 

câteva zile, că a avut şi alte 

oferte, dar a ales proiectul în 

care a crezut cel mai mult.

„Am fost la discuţii cu U-

niversitatea Cluj şi cu încă o 

echipă care se bate la promo-

vare în liga secundă, plus o 

echipă de Liga 1. Am decis să 

merg la Cluj, fi indcă au un 

proiect foarte frumos. Am ma-

re încredere că o să promove-

ze. Am decis să vin lângă o 

echipă în care mai pot să cresc, 

pentru că am nevoie de acest 

lucru. Contractul pe care l-am 

semnat o să înceapă de la 1 

iulie, dar în condiţiile în care 

se înţeleg cluburile între ele 

pot să plec din acest moment. 

Sunt şanse mari să joc chiar 

din această iarnă acolo. Cred 

că Pandurii o să accepte ofer-

ta, cred că o să plec chiar zi-

lele acestea”, a declarat Pîr-

vulescu, potrivit gorjeanul.ro.

Primul transfer efectuat 

în acest an, sub comanda 

lui Bogdan Lobonţ, este fi-

ul regretatului Daniel Pro-

dan, Răzvan Prodan. Aces-

ta joacă pe poziţia de mij-

locaş şi vine de la Farul Con-

stanţa, acolo unde a fost îm-

prumutat de Viitorul. Răzvan 

a jucat un sezon şi pentru 

CSA Steaua, în Liga a IV-a.

Primul amical al Univer-

sităţii Cluj e programat sâm-

băta, pe 26 ianuarie, de la 

ora 13:00, pe terenul sinte-

tic din incinta Parcului Spor-

tiv „Iuliu Haţieganu”, cu 

echipa de Liga 3 Sticla Arie-

şul Turda, iar două zile mai 

târziu va pleca în cantona-

mentul din Turcia. La Alanya, 

clujenii pregătiţi de Bogdan 

Lobonţ vor sta între 28 ia-

nuarie şi 9 februarie, unde 

au stabilite până acum trei 

jocuri amicale, cu Slavia So-

fia, FC Montana (ambele din 

Bulgaria), respectiv Pyunik 

Erevan (Armenia).

În Liga 2, Universitatea 

Cluj va disputa primul meci, 

pe data de 23 februarie, în 

deplasare, în compania for-

maţiei Energeticianul. Pe te-

ren propriu, primul meci 

pentru jucătorii clujeni va 

avea locpe data de 2 mar-

tie, în compania formaţiei 

Politehnica Timişoara.

Schimbare la Universitatea. 
Daniel Pârvulescu joacă pentru Cluj
Cel mai în formă jucător al Pandurilor din acest sezon, Daniel Pârvulescu, 
a semnat cu Universitatea Cluj. Golgheterul speră să joace cât mai curând.

Daniel Pârvulescu a marcat 12 goluri în acest sezon
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