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Construirea Autostrăzii Transilvania, prejudiciu de 526 de mil. €
526 milioane de euro - cu atât 

a fost păgubit statul român de 
contractul încheiat la începutul 
anilor 2000 de Compania de Dru-
muri cu americanii de la Bechtel.

Fostul ministru al Finanţelor 
Anca Dragu a confi rmat existen-
ţa acestui raport şi prejudiciul de 
526 de milioane de euro. "Este 
un control început în 2013 şi a 
avut la bază o sesizare a Curţii 
de Conturi. A fost demarată in-
specţia economico-fi nanciară în 
anul 2013, dar a fost suspendată 

de vreo două ori în această peri-
oadă . Controlul a fost reluat şi 
raportul a fost fi nalizat în decem-
brie 2016. Conform legii, a fost 
sesizat ANAF pentru acest pre-
judiciu, respectiv Direcţia Gene-
rală de Administrare a Marilor 
Contribuabili, pentru demararea 
procedurilor de recuperare a pre-
judiciului. Compania a contestat 
în instanţă această măsură, cât 
şi raportul. Din această sumă, 
298 de milioane de euro repre-
zintă principalul iar diferenţa 

sunt accesoriile calculate la zi. 
MFP a acţionat, şi în acest caz, 
în spiritul creşterii efi cienţei fo-
losirii banului public şi e respon-
sabil să facă aceste controale, ra-
poarte şi sesizări", a spus Anca 
Dragu, pentru Capital.

Contractul cu Bechtel a fost în-
cheiat în 2003, în timpul guver-
nării lui Adrian Năstase, şi rezili-
at în 2013, când şef al CNADNR 
era Narcis Neaga, iar ministrul 
transporturilor era Dan Șova. Pri-
ma modifi care majoră și păgu-

boasă a contractului a fost în 2005 
în mandatul de premier al lui Că-
lin Popescu Tăriceanu.

Raportul de inspecţie econo-
mico-fi nanciară din cadrul Minis-
terului de Finanţe a fost făcut în 
scopul recuperării a 525.891.888 
de euro, bani consideraţi preju-
diciu adus statului român ca ur-
mare a modului în care s-a deru-
lat şi negociat - din 2003 şi până 
în 2013 - contractul cu Bechtel 
pentru construirea Autostrăzii 
Transilvania.
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DE-A LUNGUL ISTORIEI

24 februarie

1582: Papa Grigore al XIII-lea a 
introdus o reformă a calendaru-
lui, care astăzi îi poartă numele 
(calendarul gregorian).

1940: Hitler a aprobat directi-
va operativă referitoare la 
atacarea Frantei, Belgiei și 
Olandei.

1997: A murit marele violo-
nist de reputaţie internaţio-
nală Ion Voicu; fost director 
al Filarmonicii „George 
Enescu” din București

25 februarie

1817: Deschiderea ofi cială a 
Muzeului Naţional Bruckenthal 
din Sibiu, cel mai vechi muzeu 
din ţară.

1866: Debutul literar al lui 
Mihai Eminescu, în revista 
„Familia” din Oradea, cu poe-
zia „De-aș avea...”.

1998: A murit Ligia Macovei, 
pictor și grafi cian

26 februarie

1802: S-a născut scriitorul 
Victor Marie Hugo, clasic al lite-
raturii universale, iniţiatorul 
programului estetic al romantis-
mului francez.

1838: S-a născut Bogdan 
Petriceicu Hașdeu, fi lolog, 
poet, prozator, dramaturg și 
jurnalist. (m. 25 aug. 1907)

1940: A murit Nicolae 
Tonitza, pictor, grafi cian și cri-
tic de artă. (n. 13 apr. 1886)
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Unde mergem în weekend?
EVENIMENTE PE TOT 
PARCURSUL WEEKENDULUI

Zilele Bandanei pentru 
persoanele afectate de cancer
1 februarie – 15 februarie 2017
Cluj-Napoca
În perioada 4-15 februarie 
2017, are loc la nivel naţional 
campania de conştientizare 
„Zilele Bandanei”. Campania îşi 
propune să iniţieze un exerciţiu 
de solidaritate faţă de persoa-
nele afectate de cancer.

CABINET DE COLECŢIONAR 
Daniel Spoerri
16 – 28 februarie 2017
Muzeul de Artă Cluj-Napoca
În perioada 16 februarie – 19 
martie, Muzeul de Artă 
Cluj-Napoca găzduieşte expoziţia 
intitulată „Daniel Spoerri. Partea 
din spate a Păsării Paradisului. 
Mănâncă arta!“, reunită sub ge-
nericul tematic „Cabinet de colecţi-
onar”. Pe întreaga perioadă a 
deschiderii expoziţiei, vor fi  orga-
nizate ghidaje în limba română, în 
regim gratuit, cu începere de la 
ora 12:00, în zilele de sâmbătă şi 
duminică, potrivit următorului ca-
lendar: 18 februarie a.c., 19 fe-
bruarie a.c., 4 martie a.c., 5 mar-
tie a.c., 11 martie a.c., 12 martie 
a.c., 18 martie a.c., 19 martie a.c. 
(Durata ghidajului: 30-40 de mi-
nute).

Expoziţia Electric Paradisum
1 – 26 Februarie 2017
Muzeul de Artă Cluj – Napoca
Muzeul de Artă Cluj-Napoca vă 
invită, în perioada 18 ianuarie – 
12 februarie la expoziţia Electric 
Paradisium. Anca Bodea, autoa-
rea exponatelor propune o reda-
re abstracizată a naturii, în care 
formele şi culorile se schimbă du-
pă bunul plac (regizoral) al artis-
tei. Verdele natural devine albas-
tru electric, dezordinea stufoasă şi 
hăţişurile pădurilor devin semne 
grafi ce negre, pictura după mo-
del devine licenţă poetică.

Expoziţia „Parfum 
de colecţie”
14 decembrie – 5 martie 2017
Muzeul de Arta Cluj-Napoca
Muzeul de Artă din Cluj-Napoca 
găzduieşte în perioada 14 decem-
brie 2016 – 5 martie 2017 expozi-
ţia „Parfum… de colecţie”. Aceasta 
reuneşte lucrări de patrimoniu 
semnate de nume mari ale picturii 
româneşti, printre care se numără 
şi Ion Andreescu, Ştefan Luchian, 
Gheorghe Petraşcu, Theodor 
Pallady, Nicolae Tonitza, Alexandru 
Ciucurencu şi Corneliu Baba.

Expoziţia „Van Gogh 
în alb şi negru”
Muzeul Etnografi c al Transilvaniei
În perioada 17 februarie – 9 apri-
lie 2017, Muzeul Etnografi c al 

Transilvaniei găzduieşte, la se-
diul central (str. 
Memorandumului nr. 21), expo-
ziţia Van Gogh în alb şi negru. 
100 DE HELIOGRAVURI DUPĂ 
DESENELE DIN COLECŢIA HYDDE 
NIELAND. Expoziţia reuneşte 100 
de heliogravuri realizate după 
desenele lui Vincent van Gogh, 
tipărite de către editura şi tipo-
grafi a Versluys en Scherjon din 
Ultrecht în anul 1905. Operele 
de artă expuse reprezintă ima-
gini cu dimensiunea de 10 x 10 
cm., extrase din colecţia industri-
aşului olandez Hydde Nieland 
din Dordrecht, care, la rândul 
său, le-a achiziţionat cu ocazia 
expoziţiei Van Gogh deschise la 
Haga în anul 1892.

Vineri

Bărbierul din Sevilla
Opera Naţională Română 
Cluj-Napoca
Ora 18:30
Vineri, 24 februarie 2017, de 
la ora 18:30, pe scena Operei 
se spune povestea Bărbierului 
din Sevillia, una dintre cele mai 
comice, animate şi aşteptate 
opere din câte s-au scris vreo-
dată. Spectacolul îl readuce în 
lumina refl ectoarelor pe 
Figaro, bărbierul spaniol plin 
de umor, curajos şi romantic, 
care conferă farmec poveştii de 
dragoste dintre neliniştitul 
Conte Almaviva şi frumoasa 
Rosina.

În adâncuri
Teatrul Maghiar de Stat Cluj 
Cluj-Napoca
Ora 19:00
Dintre toate scrierile lui Gorki În 
adâncuri este opera cea mai inspi-
rată, cea mai contradictorie, cea 
mai frumoasă, relevantă pentru 
zilele noastre. O piesă cu implicaţii 
sociale, politice sau culturale actu-
ale, ele există din belşug: singură-
tatea individului, a unei comuni-
tăţi, singurătatea unei naţiuni şi a 
unei ţări, precum şi confruntarea 
constantă dintre individualitate şi 
necesitatea de a face parte din so-
cietate. Piesa înfăţişează, aproape 
literalmente, o lume afl ată în pra-
gul prăbuşirii. Personajele nu au 
casă, familie, n-au mijloace de su-
pravieţuire, n-au de lucru, nu au 
speranţe în viitor, pur şi simplu nu 
au nimic, se afl ă la limită. În 
adâncuri Dumnezeu nu este pre-
zent cu adevărat, el există pentru 
unele personaje, dar până şi ei se 
zbat, pun întrebări la care nu pri-
mesc răspuns aproape niciodată.

Sâmbătă

TEDxCluj 2017
Opera Maghiară Cluj-Napoca
Conferinţa TEDxCluj 2017 va avea 
loc sâmbătă, 25 februarie 2017, 
la Opera Maghiară Cluj-Napoca. 
Evenimentul se desfăşoară sub 
deviza Going Beyond şi provoacă 
participanţii să treacă dincolo de 
aparenţe şi să gândească altfel. 
Timp de opt ore, specialişti din di-

verse domenii vor urca pe scenă 
şi vor vorbi în faţa dumnea-
voastră despre ce înseamnă 
„Going Beyond“ pentru ei, 
ce-au învăţat din experienţa 
profesională sau personală şi 
cum văd viitorul – viitorul lor, al 
comunităţii, al planetei.

Incursiune în istoria 
reprezentării inimii
Ora 10:00
Muzeul de Farmacie din Cluj-
Napoca
Colecţia de Istorie a Farmaciei 
din Cluj-Napoca vă propune să 
descoperiţi cum a fost reprezen-
tată inima, din istorie şi până 
azi. În data de 25 februarie 
2017, între orele 10:00 şi 
16:00 sunteţi aşteptaţi la o ex-
poziţie deosebită care vă va 
arăta diferite reprezentări ale 
inimii în cadrul Colecţiei de isto-
rie a farmaciei – pe tavanul 
Offi cinei, pe diplome de farma-
cişti, pe sticluţele pentru Elixirul 
Dragostei, pe planşe anatomice 
şi pe electrocardiografe.
În cadrul evenimentului puteţi vi-
zita şi expoziţia temporară

Duminică

Don Juan
Teatrul Naţional Cluj
Ora 19:00
Doamne și domnișoare, sunteți 
așteptate duminică, 26 februarie 
2017, la teatru! Don Juan abia 
așteaptă să vă cucerească cu far-
mecul lui inegalabil.

Casa de Cultură a Studenţilor din Cluj-Napoca 
va găzdui pe 25 Februarie 2017 începând cu 
ora 20:00 concertul lui Kenny Garrett. După 2 
show-uri cu casa închisă în 2015 şi 2016, le-
gendarul saxofonist american readuce sune-
tul impecabil de jazz pe scena clujeană odată 
cu turneul de promovare al celui de-al 4-lea 
album: „Do Your Dance”.
Numit de publicaţia Washington City Paper drept 
„cel mai important saxofonist alto al generaţiei 
sale”, iar de către The New York Times “cel mai 
admirat saxofonist alto de jazz după Charlie 
Parker”, Kenny Garrett a reușit să bucure iubitorii 
muzicii jazz cu nenumărate acorduri fi ne și cola-
borări cu artiști de renume mondial precum: 
Sting, Guru, Q-Tip, Woody Shaw, Freddie 
Hubbard sau Art Blakey & The Jazz Messangers.
Pe 25 Februarie la Cluj-Napoca se va afl a în 
compania pianistului Vernell Brown, a bass-is-
tului Corcoran Holt, a bateristului Marcus Baylor 
și a percuţionistului Rudy Bird, alături de care 
va încânta publicul cu un nou album, cu noi su-
nete și o nouă abordare așa cum el însuși afi r-
mă: „Nu vă așteptaţi să cânt la fel ca la ultimul 
meu concert. Mă schimb mereu, urmărind ceea 
ce spiritul meu simte!”, spune Kenny Garrett.
Născut pe 9 octombrie 1960, artistul a debutat 
mai întâi ca membru în 1978 al Orchestrei 
Duke Ellington, trei ani mai târziu ca saxofonist 

în Orchestra Mel Lewis, apoi în Quartetul bate-
ristului Dannie Richmond. Un spirit dinamic și 
creativ a colaborat cu succes timp de 5 ani cu 
celebrul trompetist Miles Davis care i-a oferit a-
jutor și în crearea primelor sale 3 albume. În 
prezent, datorită pasiunii sale pentru a produce 
muzică de calitate, discografi a sa numără nu 
mai puţin de 19 albume în calitate de lider și al-
te 31 de discuri ca sideman. Kenny Garrett se va 
afl a în România în turneul de promovare a no-
ului său album „Do Your Dance”, și va oferi 2 
show-uri de excepţie, pe 23 Februarie la 
București și pe 25 Februarie la Cluj-Napoca.

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

Legendarul saxofonist american Kenny Garrett revine la Cluj
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Cei mai bogaţi 20% din 

oamenii din România au 

un venit de opt ori mai 

mare decât venitul celor 

mai săraci 20%, un raport 

semnifi cativ mai mare 

decât media UE, relevă 

raportul de ţară pentru 

România publicat miercuri 

de Comisia Europeană.

România are unul dintre ce-

le mai ridicate niveluri ale in-

egalităţii veniturilor din Uniu-

nea Europeană (UE), iar aces-

ta este în creştere, în contex-

tul în care sărăcia este în scă-

dere. Sărăcia şi excluziunea 

socială se menţin în rândul ti-

nerilor, al familiilor cu copii, 

al persoanelor cu dizabilităţi, 

al populaţiei rome, al oameni-

lor din zona rurală şi al popu-

laţiei inactive, deşi rata sără-

ciei este în scădere, apreciază 

Comisia Europeană.

De asemenea, raportul Co-

misiei evidenţiază o diferenţă 

între regiuni şi o divizare în-

tre zonele rurală şi urbană. În 

România, venitul mediu în zo-

nele rurale este de doar 67% 

din venitul mediu din zona ur-

bană, în comparaţie cu media 

UE de 80%. România are a do-

ua cea mai redusă rată din UE.

România se afl a pe primul 

loc în Uniunea Europeană (UE) 

la rata sărăciei relative în anul 

2014, poziţia ţării fi ind carac-

teristică unui stat cu proble-

me relativ mari în asigurarea 

unui nivel de trai ridicat pen-

tru toţi cetăţenii săi, mai ara-

tă Institutul.

„În conformitate cu datele 

colectate la nivelul Eurostat, 

poziţia Romaniei este în gene-

ral caracteristică unui stat cu 

probleme relativ mari în asi-

gurarea unui nivel de trai ridi-

cat pentru toţi cetăţenii săi. 

Din punct de vedere al ratei 

sărăciei relative, România (cu 

25,1%) se plasa în anul 2014 

în grupul statelor relativ săra-

ce, cu valori peste media Uni-

unii Europene.

Rata sărăciei relative repre-

zintă ponderea persoanelor să-

race care au un venit disponi-

bil pe adult-echivalent mai mic 

decât pragul stabilit la nivelul 

de 60% din mediana venitu-

rilor disponibile, în totalul po-

pulaţiei.

În cele mai multe cazuri, 

copiii şi tinerii de până la 18 

ani din ţările europene prezin-

tă rate de sărăcie mai mari de-

cât rata sărăciei ţărilor respec-

tive, în special în România, 

Ungaria, Bulgaria, Luxemburg, 

Spania, Portugalia, Italia. A-

ceastă categorie de persoane 

este ceva mai protejată de fl a-

gelul sărăciei în Danemarca, 

Finlanda, Cipru, Olanda, Gre-

cia, Slovenia.

Diferenţe „de la cer la pământ” 
între veniturile din România
Raportul de inegalitate dintre bogaţi şi săraci este cel mai mare din UE.

Bogaţii au venituri considerabil mai mari decât reprezentanții „păturii de jos”

Angelica TEOCAN
economic@monitorulcj.ro

Printre priorităţile adminis-

traţiei locale se numără şi 

transformarea Clujului 

într-un oraş inteligent, dar 

transformarea în „smart 

city” nu are nicio şansă cu 

posturi vacante de IT-işti la 

primărie, potrivit specialiş-

tilor din domeniu.

Utilizarea tehnologiei pen-

tru reducerea birocraţiei, dar şi 

pentru îmbunătăţirea nivelui 

de confort al cetăţenilor este 

unul dintre punctele pe care 

Primăria Cluj-Napoca le are în 

prim-plan, potrivit declaraţiilor 

edilului, Emil Boc.

Practic, printre alte avanta-

je, tehnologia ne poate ajuta 

să nu depindem de timp şi de 

spaţiu în raporturile normale 

cu instituţia, plăţile sau sesi-

zările făcându-se de pe telefo-

nul mobil sau prin platforme 

specilaizate.

„Ce strategie să faci dacă 
tu nu poţi să acoperi 
necesarul de IT-işti?”

Punerea în aplicare a pla-

nurilor de informatizare n-a-

re nicio şansă în condiţiile 

actuale, potrivit directorului 

NTT DATA România. Proble-

ma a intervenit la începutul 

săptămânii în discuţia dintre 

primar şi liderii clusterelor 

locale din IT.

„Am avut o întâlnire cu dom-

nul Boc şi clusterele din IT. Zi-

cea domnul Boc că are două po-

ziţii de IT-işti, deschise de ani 

de zile şi pot să le dea 1.600 de 

lei salariu. Ce strategie să faci 

pe IT dacă tu nu poţi să-ţi aco-

peri necesarul de IT-işti? Degea-

ba merg fi rmle de IT din Cluj la 

primărie cu iniţiative, dacă pri-

măria nu are o echipă puterni-

că de oameni, cei mai deştepţi 

ar trebui să fi e acolo, fi indcă să 

administrezi o comunitate cum 

este Clujul, un astfel de oraş, 

este o sarcină foarte grea. Aco-

lo ar trebui să fi e cei mai buni 

IT-işti, cei mai buni jurişti, cei 

mai buni arhitecţi. De ce? Fiind-

că sunt servicii tehnice. Doar 

dacă ne gândim la infrastructu-

ră au nişte provocări formida-

bile, iar la salariile care se ofe-

ră acolo nu ştiu dacă oamenii 

care ar fi  cei mai potriviţi îşi do-

resc să lucreze acolo”, explica 

Daniel Metz, CEO NTT DATA 

România, miercuri, în cadrul u-

nei conferinţe care a avut loc la 

sediul companiei.

Antreprenorul 
a propus şi soluţii

„În iniţiativa pe care am 

avut-o la nivelul clusterelor de 

IT am propus să fi nanţăm, prin 

sponsorizări sau printr-o funda-

ţie, două posturi de oameni de 

IT, de oameni foarte valoroşi ca-

re să ajute primăria în interac-

ţiunea cu fi rmele de IT care vor 

să sprijine municipalitatea. Fir-

mele de IT îşi doresc să spriji-

ne Primăria, este şi un element 

de mândrie să te implici în per-

fecţionarea infrastructurii de IT 

a oraşului, dar pentru aceasta, 

lor le lipsesc acei vizionari. Pu-

tem propunde tot felul de clo-

ud-uri dacă nu sunt oamenii po-

triviţi acolo să le administreze, 

nu o să funcţioneze”, atrage 

atenţia Metz.

O nouă întâlnire, 
la sfârşit de lună

Liderii din IT au venit şi cu 

ideea aducerii unei fi rme de con-

sultanţă care să-i ajute în acest 

demers.

„Ne întâlnim în 28 la primă-

rie, domnul primar a avut ini-

ţiativa de a constitui un grup 

consultativ format din repre-

zentanţi ai celor două clustere 

mari. Eu am propus să facem 

o inventariere a ce avem în mo-

mentul de faţă, să aducem o 

fi rmă de consultanţă care a mai 

avut astfel de proiecte fi indcă 

e greu să desenezi strategia de 

IT pentru un oraş cum e Clu-

jul dacă nu ai făcut lucrul aces-

ta. Propunerea mea este să de-

fi nim ceea ce se vrea în urmă-

torii ani şi să plătim noi clus-

terele o fi rmă de consutanţă in-

ternaţională care să facă lucrul 

acesta. Am putea să-l facem 

noi româneşte, dar hai să vină 

cineva care a mai făcut lucrul 

acesta pentru un oraş mare eu-

ropean şi dacă tot vrem să spri-

jinim comunitatea, să punem 

cardul pe masă şi să plătim spe-

cilaiştii care să ne spună unde 

să ajungem şi pe urmă fi rme-

le de IT să fi e implicate în im-

plementarea acelei strategii”, 

detaliază CEO-ul fostei EBS Ro-

mânia.

Ce proiecte are pe masa 
de lucru Primăria pentru 
„smart city”

„Primăria este în proces de 

cumpărare a 10 autobuze elec-

tronice, vrem să extindem sis-

temul de camere, să extindem 

controlul inteligent al ilumina-

tului public, să introducem pro-

gramarea on-line pentru spita-

lele municipalităţii, o aplicaţie 

care să ofere informaţii în timp 

real despre sistemul de circula-

ţie a mijloacelor de transport în 

comun, afi şarea pe o aplicaţie 

mobilă a numărului de locuri 

disponibile în parcările din Cluj”, 

declara Emil Boc la o dezbate-

re pe tema orașelor inteligente.

Primăria Cluj-Napoca are două posturi 
de IT-işi pe care nu le vrea nimeni
Motivul este salariul mai mic decât cel mediu pe economie şi mult sub cele din domeniu.

PUBLICITATE

Angelica TEOCAN
economic@monitorulcj.ro

O femeie din Cluj-Napoca 

a rămas, la începutul 

acestei săptămâni, fără 

18.000 de lei după ce i-a 

dat unor necunoscuţi pe 

motiv că astfel nu vor 

depune plângere împotri-

va ginerelui său, care ar fi  

avut un accident.

„La nivelul Poliţiei Munici-

piului Cluj-Napoca este înregis-

trat un dosar penal sub aspec-

tul săvârşirii infracţiunii de în-

şelăciune, în care a fost recla-

mat un prejudiciu de 18.000 de 

lei. Persoana vătămată, o feme-

ie de 77 de ani din Cluj-Napo-

ca, ar fi  fost contactată telefo-

nic şi informată că ginerele a-

cesteia ar fi  accidentat un domn, 

iar ca să nu fi e tras la răspun-

dere penală i s-au solicitat bani. 

Persoana vătămată s-a întâlnit 

cu o personă şi i-a înmânat su-

ma de 18.000 de lei. Noi con-

tinuăm cercetările pentru a iden-

tifi ca persoanele implicate şi a-i 

trage la răspundere penală”, a 

declarat pentru Monitorul de 

Cluj, Carmen Jucan, purtător 

de cuvânt al Inspectoratului de 

Poliţie al Judeţului (IPJ) Cluj.

Femeia şi-ar fi  sunat ru-

dele să vadă dacă e adevă-

rat sau nu, abia după ce a 

dat banii.

Metoda de înşelăciune 
e deja „uzată”

Poliţia a avut până acum 

nenumărare cazuri de infrac-

ţiuni comise prin aceeaşi me-

todă şi a derulat campanii de 

informare, inclusiv cu ajuto-

rul bisericilor, dar oamenii în-

că mai cad în plasă.

Păcăleala este simplă, iar 

escrocii sunt înarmaţi cu răb-

dare, luând la rând numerele 

de telefon până dau de victi-

ma care corespunde „profi lu-

lui”. Adică o persoană în vâr-

stă, cu copii plecaţi în străină-

tate sau care nu mai locuiesc 

cu ea. Se prezintă ca avocat al 

copilului care din nefericire a 

provocat un accident rutier, fi -

ind rănite două sau trei per-

soane, internate la spital.

Acesta vine cu rezolvarea: 

bătrânul să-i plătească reîncăr-

carea cartelei telefonice, pen-

tru a putea discuta în continu-

are, precum şi despăgubiri pen-

tru victimele accidentului. Prea 

panicaţi ca să mai gândească 

limpede, naivii cad în plasă şi 

plătesc cât le spun escrocii. U-

nii prin transfer bancar rapid, 

alţii direct persoanelor indica-

te de „avocaţi”.

Clujeancă păgubită 
cu 18.000 de lei
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Institutul Oncologic „Prof.Dr.Ion Chiricuţă“ Cluj-Napoca

Managerul Institutului Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuţă” Cluj-Napoca (IOCN) – Conf. 
Dr. Bojan Anca Simona,

Organizează concurs pentru ocuparea postului pe durată determinată 
de autopsier în cadrul departamentului de anatomie patologică

CALENDARUL CONCURSULUI:
1. Depunerea dosarelor se va desfășura în perioada 24.02.2017 – 13.03.2017
2. Selecţia dosarelor se va încheia în data se 07.03.2017
3. Proba scrisă – testul de evaluare a cunoștinţelor va avea loc în data de: 09.03.2017
4. Interviul va avea loc în data de 13.03.2017

CONDIŢII DE PARTICIPARE

1. Conditii generale de participare:
a) îndeplinește condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei în România;
b) are vârstă de minimum 18 ani împliniţi;
c) are capacitate deplina de exercitiu;
d)  are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată 

de medicul de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;
e) îndeplinește condiţiile de studii prevazute de lege pentru postul vacant;
f) îndeplinește condiţiile specifi ce pentru ocuparea postului;
g)  nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 

statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârșite 
cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei vacante pentru care 
candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

2. Condiţii specifi ce:
a) Absolvent de curs de califi care – autopsier emis de Ministerul Sănătăţii
b) experienţă în domeniul sanitar de minim 10 ani

3. Dosarul candidatului va conţine următoarele documente:
a) Copia actului de identitate; copia certifi catului de naștere și căsătorie;
b) Cerere de înscriere
c)  copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări 

(prezentarea diplomei de Bacalaureat este obligatorie);
d)  copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în 

muncă și după caz, în specialitate;
e) cazier judiciar ;
f)  adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 

3 luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau 
de către unităţile sanitare abilitate;

g)  copia fi șei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, 
recomandarea de la ultimul loc de muncă;

h)  alte înscrisuri din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor speciale de participare la 
concurs;

i) curriculum vitae.

* Copiile de pe actele prevăzute la anterior se prezintă însoţite de documentele 
originale, care se certifi că pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei 
de concurs, sau în copii legalizate.

Tematica şi biblopgrafi a concursului pot fi  vuzualizate pe site-ul iocn.ro la secţiunea 
noutăţi.

 

Est-europenilor le place să 

meargă la cumpărături, 

acest fapt fi ind cel mai 

pregnant în România, unde 

nouă din zece cumpărători 

sunt de acord cu această 

afi rmaţie, conform unei 

analize realizată de o com-

panie de cercetare a pieţei, 

remisă joi presei.

În Cehia, Slovacia şi Austria, 

şapte respondenţi din zece con-

sideră mersul la cumpărături 

plăcut, în vreme ce în Bulgaria 

doar jumătate dintre cumpără-

tori afi rmă acelaşi lucru.

„Puşi pe fugă”

În România, cumpărătorii 

resimt mai mult presiunea tim-

pului la cumpărături decât în 

alte ţări. În general, oamenii 

nu au un sentiment puternic 

că se afl ă sub presiunea tim-

pului atunci când merg la cum-

părături. Austria şi Cehia sunt 

ţările în care acest sentiment 

este cel mai puţin perceput. 

Prin contrast cu acestea, în Ro-

mânia, aproximativ 35% din 

cumpărători resimt această pre-

siune atunci când fac achiziţi-

ile zilnice. Acest lucru poate fi  

infl uenţat şi de o dezvoltare 

sub potenţial pentru comerţul 

modern de proximitate, com-

parativ cu Austria de exemplu.

Cumpărăm ce ne vine în 
minte, dar ţinem la buget

Listele de cumpărături sunt 

în continuare importante, dar 

mai puţin folosite în România, 

comparativ cu Bulgaria, conform 

studiului GfK „Panelul de gos-

podării”. Una dintre modalităţi-

le convenabile de a face cumpă-

răturile mai uşoare este pregăti-

rea unei liste de cumpărături pe 

care majoritatea oamenilor o au 

cu ei în magazin. Cumpărătorii 

bulgari o folosesc cel mai mult 

(aproape 70%). În România, 5 

din 10 cumpărători îşi organizea-

ză cumpărăturile cu ajutorul u-

nei liste, dar numărul acestora 

scade de la un an la altul.

În România şi Bulgaria, cum-

părătorii se încadrează în bu-

getul alocat, iar cumpărăturile 

de impuls sunt mai rare. Cea 

mai mare parte dintre cumpă-

rătorii români şi bulgari decla-

ră, de asemenea, că în achizi-

ţiile de zi cu zi reuşesc să se 

încadreze în bugetul planifi cat. 

La polul opus, se afl ă cumpă-

rătorii din Cehia şi Austria.

Deşi listele de cumpărături îşi 

pierd din importanţă, românii se 

aşteaptă să nu depăşească bu-

getul în magazin. La modul ide-

al, cumpărătorii români preferă 

să cumpere totul dintr-un singur 

magazin, dar căutarea unui preţ 

mai bun îi face să viziteze mai 

multe magazine.

Chiar dacă majoritatea con-

sumatorilor declară că le place 

să meargă la shopping în maga-

zine care au totul sub un singur 

acoperiş, comportamentul lor de 

cumpărare şi luarea deciziilor 

sunt infl uenţate şi de preţ.

În căutarea celei 
mai bune oferte

În România, 72% dintre cum-

părători sunt dispuşi să îşi facă 

achiziţiile din mai multe maga-

zine dacă aceasta îi ajută să ob-

ţină un preţ mai mic sau oferte 

mai convenabile.

În concluzie, românii au aş-

teptări ridicate de la oferta de 

produse a magazinelor, încer-

când totodată să îşi optimizeze 

cumpărăturile. Partea bună es-

te că românii încă mai găsesc 

plăcere în actul de cumpărare, 

ceea ce face mediul de busine-

ss mai deschis şi oportunităţile 

mai uşor de concretizat.

Studiul GfK „Panelul de gos-

podării” are la bază informaţii 

obţinute prin monitorizarea 

continuă a consumului casnic 

din România, pentru toate ca-

tegoriile de produse de larg con-

sum, pe un eşantion de 3.000 

gospodării.

Românii sunt fani 
cumpărături, dar stau 
cu ochii pe buget
35% dinte ei resimt, însă, mai mult ca alţi europeni 
presiunea timpului.
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BULETIN INFORMATIV
În vederea efectuării unor lucrări de reparaţii la reţeaua de alimentare cu apă, lucrări pentru 

care nu se pot asigura modalităţi alternative de alimentare, Compania de Apă Someș S.A. va 
întrerupe furnizarea apei potabile după cum urmează:

SÂMBĂTĂ, 25 FEBRUARIE 2017
Între orele 10:00-18:00
1. Localitatea Cluj-Napoca: str. Mihai Eminescu – parţial; str. Iuliu Haţieganu – parţial.

Rugăm Clienţii Companiei să ia măsuri de stocare a acelor cantităţi de apă care să le 
acopere necesităţile pe perioada anunţată.

În vederea remedierii evenimentelor accidentale (avarii) la reţeaua de alimentare cu apă, 
care nu pot fi  prevăzute, Compania de Apă SOMEŞ anunţă de regulă întreruperea furnizării 
serviciului în fi ecare dimineaţă la posturile locale radio-Tv. În cazul avariilor de o urgentă şi/
sau amploare deosebite, pentru care este necesară o intervenţie neîntârziată pentru a evita 
efecte colaterale nedorite asupra sistemului sau bunurilor, este posibil ca anunţul să nu mai 
fi e posibil. Lucrările programate se anunţă cu cel puţin 24 de ore înainte şi prin presă.

Mulţumim pentru înţelegere.

8.268 " 

400604 Cluj-Napoca, ROMÂNIA, Bd. 21 Decembrie 1989, Nr. 79 
Tel: +40-264-591.444; +40-264-430.925, Fax: +40-264-430.886 

E-mail: cassa@casomes.ro, Web: www.casomes.ro 

A doua acţiune de colecta-

re a deşeurilor electrice 

din acest an se va desfăşu-

ra sâmbătă, 25 Februarie 

2017 şi va fi  organizată de 

Rosal împreună cu 

Primăria Municipiului 

Cluj-Napoca.

Clienţii Rosal care vor să 

scape de aceste deşeuri sunt 

rugaţi să le aducă la puncte-

le de colectare puse la dis-

poziţia acestora:

• Cartier Mănăştur – str. 

Bucium – zona garaj CTP

• Centru – zona Sala Spor-

turilor

• Cartierul Zorilor – inter-

secţia străzilor Gheorghe Di-

ma şi Pasteur

La data anunţată, aceste 

puncte vor fi  supravegheate 

de un angajat al societăţii în 

intervalul orar 0900- 1300, 

iar populaţia va avea posibi-

litatea să depoziteze DEEE 

în condiţii de siguranţă pen-

tru mediu şi sănătate.

Agenţii economici sunt 

rugaţi să anunţe în preala-

bil intenţia de a se debara-

sa de deşeurile electrice 

provenite din casare iar per-

soanele fizice sunt rugate 

să nu arunce aceste deşe-

uri împreuna cu deşeurile 

menajere.

Conform contractului de 

salubritate, DEEE sunt pre-

luate de operatorul de salu-

britate cu titlu gratuit, la so-

licitarea benefi ciarului.

Colectarea selectivă a de-

şeurilor de echipamentele 

electrice şi electronice (DEEE) 

este un aspect important pen-

tru protecţia mediului încon-

jurător dar şi pentru sănăta-

tea populaţiei din următoa-

rele considerente:

• DEEE nu sunt biodegra-

dabile şi conţin elemente to-

xice; DEEE distrug mediul 

datorită substanţelor toxice 

pe care le conţin şi care, de-

pozitate necorespunzător, 

ajung în sol, ape şi aer; (ex. 

un televizor poate polua 50 

m2 de sol timp de 30 ani, fri-

giderele conţin freon, o sub-

stanţă responsabilă de dis-

trugerea stratului de ozon ca-

re protejează atmosfera de 

radiaţiile UV).

• DEEE sunt în mare par-

te reciclabile; ex. telefoa-

nele şi acumulatorii conţin 

materiale utile cum ar fi 

cupru, nichel, cadmiu, sti-

cla, plastic, care ar trebui 

recuperate si nu aruncate 

la întâmplare; prin recicla-

rea componentelor din 

DEEE se evită/se micşorea-

ză extragerea de materii 

prime care duc la degrada-

rea calităţii mediului.

Rosal mulţumeşte clienţi-

lor care au avut grijă ca a-

ceste deşeuri să ajungă în lo-

curile special amenajate pen-

tru ca ulterior să fi e recicla-

te prin intermediul agenţilor 

economici autorizaţi.

Informaţii suplimentare: 

dispecerat Rosal – tel. 

0264-456863 (gratuit din 

reţeaua Romtelecom);

Campania următoare va 

avea loc in data de 25.03.2017.

Nouă campanie de colectare DEEE,
Sâmbătă – 25 Februarie 2017
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Liderul PSD Liviu Dragnea 

este tot mai des criticat de 

colegii săi de partid. 

Vicepreşedinte PSD 

Constantin Niţă a scris joi, 

pe blogul personal, despre 

ceea ce se întâmplă în pre-

zent în partid, afi rmând că 

există o singură „voce” răs-

punzătoare pentru toate 

deciziile majore, în timp ce 

restul „imită şi aprobă”, iar 

cine nu se supune este „eli-

minat din joc”.

„Există un joc pentru copii 

numit «Simon says», în tradu-

cere «Simon spune/decide/po-

runceşte...» care seamănă foar-

te mult cu ceea ce se întâmplă 

în PSD în momentul actual. Exis-

taă o singură «voce» răspunză-

toare pentru toate deciziile ma-

jore. Restul imită şi aprobaă. Ci-

ne nu se supune este eliminat 

din «joc»”, îşi începe postarea 

Niţă, pe blogul sau. El susţine 

că l-au sunat „mulţi membri 

PSD, dar şi simpatizanţi” care 

îl întreabă ce va face partidul, 

„din punct de vedere politic, în 

următoarea perioadă”.

„Nu li se dă dreptul 
la opinie”

Social-democratul prezin-

tă câteva propuneri care „ar 

putea fi  de folos” partidului 

în prezent.

„Consultarea preşedinţi-

lor de organizaţii judeţene 

cu privire la deciziile majo-

re luate de conducerea cen-

trală a partidului. Am dis-

cutat cu mulţi dintre ei şi se 

plâng caă sunt puşi în faţa 

faptelor/deciziilor îndepli-

nite fără a li se dă dreptul 

la opinie. O strategie şi o 

echipă de comunicare pen-

tru a păstra contactul cu ce-

tăţenii.

PSD are nevoie de o co-

municare mult mai efi cientă. 

Alegerile de anul trecut au 

demonstrat că românii vor 

măsuri social-democrate, iar 

PSD trebuie să respecte ceea 

ce a promis”, a subliniat Con-

stantin Niţă.

O altă propunere a soci-

al-democratului prevede „im-

plicarea foştilor membri ai Gu-

vernului Ponta în dezbaterile 

din cadrul partidului”. „Rea-

lizările Guvernului Ponta au 

contribuit considerabil la câş-

tigarea alegerilor locale şi par-

lamentare. Azi prea puţini li-

deri din acea perioadă mai 

sunt promovaţi public. Şi cel 

mai puţin Ponta!”, a comple-

tat social-democratul.

Printre propunerile sale se 

mai numără „respectarea fo-

rurilor de partid prin convo-

carea şi consultarea lor la mo-

dul real, nu formal; încetarea 

«epurărilor» politice, prin me-

toda excluderii sau trecerii pe 

linie moartă a celor care îşi 

exprima părerile; asumarea 

politică de către conducerea 

partidului a persoanelor care 

ocupă diferite funcţii – parla-

mentari, miniştri”.

Avertismentul lui Dâncu

Şi sociologul clujean Va-

sile Dâncu a lansat recent un 

avertisment social democra-

ţilor şi lui Liviu Dragnea. 

Fostul vicepremier Vasile 

Dâncu a analizat din punct 

de vedere sociologic, cum 

s-a ajuns în România „la pro-

teste sociale care devin şti-

re mondială”.

Vasile Dâncu arăta că ma-

jorităţile care sunt conduse 

de „elite slabe” şi se dove-

desc „obtuze” se pot „deşira 

încet”, „îşi creează duşmani” 

şi „se detonează fără să vrea”. 

În fi nalul analizei publicate 

pe blogul său şi în revista 

„Sinteze”, fostul vicepremi-

er în Guvernul Cioloş conclu-

ziona: „Deocamdată, viitorul 

nu sună bine!”.

Rezoluţii în toate fi lialele

În ciuda ultimelor atacuri 

săptămâna trecută, social de-

mocraţii clujeni au adoptat în 

cadrul şedinţei Biroului Per-

manent Judeţean, în unani-

mitate două rezoluţii: de sus-

ţinere a preşedintelui PSD Li-

viu Dragnea şi a Guvernului 

Sorin Grindeanu.

O astfel de iniţiativă a avut 

fi ecare organizaţie judeţeană 

a partidului, iar potrivit unor 

surse, acum se strâng semnă-

turi de susţinere a guvernului 

nu doar de la membri PSD ci 

şi de la simpatizanţi.

„Rezoluţiile au fost adop-

tate cu unanimitate de voturi, 

având în vedere cele două 

campanii electorale conduse 

de către preşedintele Liviu 

Dragnea, din 2016, precum şi 

programul de guvernare vo-

tat de români în 11 decembrie 

şi asumat de preşedintele Li-

viu Dragnea.

Guvernul Grindeanu a res-

pectat calendarul prezentat, 

mai mult de 30 de măsuri 

propuse pentru trimestrul I 

fi ind deja adoptate. Guvernul 

alianţei PSD – ALDE este le-

gitimat de votul românilor 

din 11 decembrie 2016, vali-

dat de Parlamentul Români-

ei şi de Preşedintele statului, 

prin urmare cabinetul Sorin 

Grindeanu trebuie să conti-

nue să pună în practică pro-

gramul de guvernare”, spu-

neau pesediştii clujeni, într-un 

comunicat de presă.

Se adâncesc tensiunile în PSD
Un fost ministru PSD îl atacă pe Dragnea: În PSD e o singură voce, restul imită şi aprobă.

Dragnea este tot mai des atacat în ultima vreme

Azi în Parlament

Deputatul PSD de Cluj Horia Nasra îi cere ex-
plicaţii ministruluiui Transporturilor, 
Alexandru-Răzvan Cuc, în ce privește intrarea 
străzilor Depoului și Badea Cârţan în dome-
niul public al municipiului Cluj-Napoca.
„În 2015, prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Cluj-Napoca nr. 161/15.05.2015, 
s-a aprobat solicitarea privind trecerea tere-
nului în suprafaţă de 4.178 mp, identificat 
prin nr.topo.8292/52, înscris în CF nr 139437 
Cluj-Napoca, reprezentând străzile Depoului și 
Badea Cârţan situate în municipiul 
Cluj-Napoca, din domeniul public al Statului 
Român, în domeniul public al municipiului 
Cluj-Napoca, ca urmare a sesizărilor clujeni-
lor, privind reabilitarea celor două străzi.
La sfârșitul anului 2016, a fost promovat un 
proiect de Hotărâre a Guvernului privind 
transmiterea terenului din domeniul public al 
statului, din administrarea Ministerului 
Transporturilor și din concesiunea Companiei 
Naţionale de Căi Ferate «C.F.R.» – S.A., în 
domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, 
însă de atunci situaţia celor două străzi a ră-
mas aceeași.

Care este statusul privind trecerea străzilor 
Depoului și Badea Cârţan din domeniul public 
al Statului Român, în domeniul public al muni-
cipiului Cluj-Napoca, având în vedere că este 
foarte importantă modernizarea acestora?”.

Deputatul Horia Nasra îl ia la rost 
pe ministrul Transporturilor

Preşedintele Klaus Iohannis 

a declarat joi că legislaţia în 

domeniul justiţiei este ade-

sea defi citară, subliniind că 

aceasta trebuie amendată, 

dar prin dezbateri şi trans-

parenţă decizională.

„Avem o legislaţie adesea 

defi citară, care generează pro-

bleme de interpretare. În mod 

incontestabil, ea trebuie amen-

dată, dar măsuri precum cele 

de modifi care a Codului penal 

şi a Codului de procedură pe-

nală sau legi de graţiere colec-

tivă au nevoie de o dezbatere 

amplă în spaţiul public, de 

transparenţă şi responsabilita-

te în procesul de luare a deci-

ziilor. Sunt aspecte de neigno-

rat în România 2017”, a spus 

şeful statului la prezentarea 

bilanţului DNA pe anul trecut.

El a subliniat că în astfel de 

cazuri este nevoie de consulta-

re în Parlament şi a specialişti-

lor din justiţie.

„Aprecierea oportunităţii 

adoptării unor astfel de măsuri 

şi intervenţii trebuie să fi e expre-

sia unei dezbateri reale în Parla-

ment, după consultarea specia-

liştilor şi preluarea expertizei din 

domeniu, dezbatere care să in-

cludă şi punctul de vedere al mi-

norităţii parlamentare, al opozi-

ţiei. Întregul proces decizional 

trebuie realizat cu o consultare 

reală a sistemului judiciar, cel ca-

re este chemat să aplice astfel de 

măsuri”, a spus președintele.

De asemenea, şeful statului 

şi-a exprimat încrederea că DNA 

şi instituţiile din acest domeniu 

vor juca un rol activ în modifi -

carea legislaţiei, prin prisma po-

ziţiilor avizate pe care le pot ex-

pune, bazate pe activitatea lor 

de zi cu zi.

Preşedintele Iohannis a pre-

cizat că ireversibilitatea luptei 

anticorupţie nu este una garan-

tată, amintind de OUG 13.

„Măsuri legislative care slă-

besc domeniul de aplicare al in-

fracţiunilor de corupţie, ingerin-

ţa factorului politic în actul de 

justiţie, campaniile media duse 

la adresa unor magistraţi sau 

instituţii judiciare sunt doar câţi-

va dintre factorii care pot afec-

ta radical traseul pe care s-a în-

scris România. Nefericita Ordo-

nanţă 13 din 2017 a fost abro-

gată, măsurile ameninţătoare la 

adresa luptei anticorupţie au 

fost retrase şi sabia lui Damo-

cles pare a fi  fost, pentru mo-

ment, îndepărtată”, a spus el.

Iohannis: „Avem o legislaţie adesea 
deficitară în justiţie”

Personalul nedidactic 

din învăţământ va bene-

ficia de salarii mai mari 

începând cu luna 

februarie 2017, după ce 

Guvernul a adoptat, în 

şedinţa de joi, o 

Ordonanţă de Urgenţă în 

acest sens.

„Actul normativ va solu-

ţiona o serie de probleme 

apărute în salarizarea per-

sonalul nedidactic din în-

văţământul preuniversitar 

şi universitar, prin aşeza-

rea pe grilă, în funcţie de 

vechime, a salariilor aces-

tei categorii de personal. 

Astfel, potrivit noii grile de 

salarizare, drepturile perso-

nalului nedidactic din în-

văţământ se vor încadra în-

tre salariul minim pe eco-

nomie, respectiv 1.450 de 

lei, şi 1947 lei, în funcţie 

de vechimea în muncă”, se 

arată într-un comunicat de 

presă.

Potrivit sursei citate, de 

aceste majorări salariale vor 

beneficia aproximativ 53.000 

de persoane din domeniul 

educaţiei.

Cresc salariile pentru personalul 
nedidactic din învățământAcademicianul clujean a 

realizat trei variante de imn 

şi cere Parlamentului, 

Guvernului şi Preşedinţiei 

constituirea unor comisii 

speciale pentru înlocuirea 

imnului „Deşteaptă-te româ-

ne!”, pe motiv că imnul 

actual „inspiră tristeţe”.

„M-am adresat, joi, prin scri-

sori, Comisiei comune a Came-

rei Deputaţilor şi Senatului pen-

tru elaborarea propunerii legis-

lative de revizuire a Constituţi-

ei, Guvernului şi Preşedinţiei Ro-

mâniei, solicitând formarea unor 

comisii de specialitate atât pen-

tru adoptarea unui nou imn de 

stat, cât şi pentru adăugarea u-

nei steme adecvate pe drapelul 

naţional, precum şi pentru sta-

bilirea altor date de sărbătorire 

a Zilei Naţionale şi a Zilei Mari-

nei. Am propus iniţierea proce-

sului de schimbare a imnului de 

stat al României cu unul care nu 

se demodează odată cu schim-

barea regimurilor politice, cu tre-

cerea vremii. Mai multe voci ale 

unor personalităţi reprezentati-

ve culturii româneşti au expri-

mat necesitatea schimbării im-

nului, pentru simplul fapt că li-

nia melodică se afl ă într-o gamă 

minoră ce inspiră tristeţe, iar tex-

tul nu ne face cinste, ba chiar in-

sultă, denigrează neamul româ-

nesc, iar mai nou respectă direc-

tivele CE”, a spus Toader.

Academician cere schimbarea imnului
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CONCURS

Răspuns:..........................................................

Nume/Prenume: ..........................................................

Adresă/Tel.: ...................................................................

vârstă: .......... profesie: ...................................................

Taloanele se depun până în data de 6 aprilie la sediul Monitorul de Cluj sau la centrele de mica publicitate. 
Câștigătorii vor fi extrași folosind site-ul random.org dintre participanții care au răspuns corect la întrebare 
și vor fi anunțați în data de 7 aprilie.

Răspuns:..........................................................

Nume/Prenume: ..........................................................

Adresă/Tel.: ...................................................................

vârstă: .......... profesie: ...................................................

CONCURS
Câștigă unul dintre cele 10 seturi 

de produse pentru îngrijirea tenului

Răspunde corect la întrebarea: 
Care este secretul frumuseții româncelor?

7 iulie

8 iulie.

Taloanele se depun până în data de 7 martie la sediul Monitorul de Cluj sau la centrul de mică publicitate. 
Câștigătorii vor fi  extrași folosind site-ul random.org dintre participanții care au răspuns corect la întrebarea concursului.

PUBLICITATE

Rezistenţa la medicamente-

le antimicrobiene manifes-

tată de bacteriile de la om, 

animale şi din alimente se 

menţine la un nivel ridicat 

în Uniunea Europeană, a 

avertizat Autoritatea 

Europeană pentru 

Siguranţa Alimentară 

(European Food Safety 

Authority – EFSA) într-un 

raport dat publicităţii mier-

curi, informează AFP.

„RAM (rezistenţa la anti-

microbiene – n.r.) constituie 

o ameninţare serioasă la adre-

sa sănătăţii publice şi a celei 

animale”, se arată în comu-

nicat. În acest sens, EFSA 

aminteşte că bacteriile rezis-

tente sunt răspunzătoare de 

circa 25.000 de decese în fi e-

care an în spaţiul UE.

Comisarul european pentru 

sănătate şi siguranţă alimenta-

ră Vytenis Andriukaitis a anun-

ţat pentru vara aceasta un nou 

plan de acţiune „în vederea co-

ordonării viitoarelor măsuri des-

tinate reducerii propagării feno-

menului”, se menţionează în 

raportul anual.

În special nivelul de rezis-

tenţă a bacteriei Salmonella 

la mai multe medicamente an-

timicrobiene este foarte ridi-

cat, atenţionează EFSA. Însă, 

experţii notează că rezistenţa 

la medicamentele antimicro-

biene de mare importanţă uti-

lizate pentru tratarea cazuri-

lor grave de infecţie cu Sal-

monella rămâne scăzută. Sal-

moneloza, boala cauzată de 

aceste bacterii, ocupă locul al 

doilea în topul celor mai frec-

vente cazuri de toxiinfecţie 

alimentară în UE.

Nivel ridicat al rezistenţei 
la medicamentele antimicrobiene

Evoluţia bolii Alzheimer 

poate fi încetinită prin 

prevenţie şi acţiune asu-

pra factorilor de risc 

precum bolile vasculare, 

cardiovasculare şi cere-

brovasculare, a declarat 

joi prof. dr. Ovidiu 

Băjenaru, preşedintele 

onorific al Societăţii de 

Neurologie din România.

„Un aspect particular a-

supra căruia putem să ac-

ţionăm tocmai pentru a pre-

veni nu sunt mecanismele 

bolii, ci factorii de risc. Pen-

tru că această boală recu-

noaşte o serie de factori de 

risc, dintre care unii modi-

ficabili, şi mă refer aici la 

factorii de risc metabolici 

şi vasculari. Trebuie să spu-

nem că diabetul zaharat, 

hipertensiunea arterială, 

obezitatea şi toţi ceilalţi fac-

tori de risc – fibrilaţia ar-

terială, bolile cardiace – 

sunt în egală măsură fac-

tori de risc pentru boala co-

ronariană, pentru acciden-

tul vascular şi cerebral şi 

pentru grăbirea manifestă-

rilor clinice ale bolii Alzhe-

imer”, a precizat Băjenaru, 

la o conferinţă de presă or-

ganizată în contextul des-

făşurării celei de a 7-a Con-

ferinţe Naţionale Alzheimer 

2017.

Primele modifi cări în cre-

ierul bolnavilor de Alzheimer 

apar cu 15 - 20 de ani mai 

devreme, fără a-i afecta, în-

să, comportamentul.

Alzheimer, în relaţie 
cu alte boli

El a subliniat că trebuie 

identificaţi aceşti factori de 

risc cu mult înainte ca boa-

la să ajungă în stadiul de 

demenţă.

„Ce putem face astăzi es-

te să ne ducem mult în faţă, 

în perioada în care boala nu 

a ajuns în stadiul de demen-

ţă şi să identifi căm aceşti 

factori de risc şi să îi tratăm 

corect, pentru că avem şan-

sa să prevenim ca pacientul 

să ajungă să se manifeste în 

stadiu demenţial, iar dacă 

da asta să se întâmple mai 

târziu. Noi, de fapt, nu tra-

tăm boala, ci bolnavul care 

are boala Alzheimer şi care 

de regulă nu are numai a-

ceastă boală, are multe 

co-morbidităţi – mă refer la 

bolile vasculare, cardiovas-

culare şi cerebrovasculare”, 

a susţinut Băjenaru.

Istoricul medical, 
atent analizat

La rândul său, preşedin-

tele Societăţii Române Alzhe-

imer, prof. dr. Cătălina Tu-

dose, a spus că o familie ca-

re ar dori să ajute o persoa-

nă cu boală Alzheimer ar tre-

bui să ştie ce vârstă are a-

ceasta, care sunt bolile de 

care suferă, să existe o eva-

luare a stării de sănătate, fă-

cută de un medic de familie.

„Dacă există co-morbidi-

tăţi, ar trebui ca alţi speci-

alişti – un cardiolog, un ne-

urolog, un oncolog, un dia-

betolog – să regleze proble-

mele somatice, pentru că nu 

se începe evaluarea cogni-

tivă cât timp toate aceste 

cauze, patologii care pot ge-

nera deficit cognitiv, nu sunt 

reglate. După aceea, trebu-

ie căutat un specialist care 

are abilitatea de a pune un 

diagnostic de tulburare ne-

uro-cognitivă, respectiv un 

psihiatru, un neurolog, un 

geriatru. Ideal ar fi ca pri-

mul diagnostic să fie făcut 

în centre unde există aceas-

tă echipă multidisciplinară”, 

a spus Tudose.

Nevoi în schimbare

Prof. dr. Alexander Kurz, 

director proiect Danubian 

Network for Dementia Edu-

cation and Care (Germania), 

a afirmat că nevoile pacien-

ţilor se schimbă pe parcur-

sul evoluţiei bolii şi toate 

măsurile care trebuie luate 

trebuie să bifeze bunăsta-

rea pacienţilor – fizică, emo-

ţională, dar şi partea socia-

lă–, ei au nevoie de înţele-

gere, sprijin şi respect.

„În fazele incipiente ale 

bolii este nevoie de stimu-

lare cognitivă a pacientului, 

adică pacientul trebuie să 

îşi păstreze creierul în acti-

vitate şi trebuie să aibă par-

te de activitate fizică în mă-

sura în care se poate. De a-

semenea, pacienţii trebuie 

să aibă o ocupaţie, să sim-

tă că sunt în continuare im-

portanţi în viaţă. Au nevo-

ie şi de sprijin din partea 

unor persoane care sunt în 

aceeaşi situaţie. În fazele 

mai avansate ale bolii, pa-

cienţii au nevoie de sprijin 

pentru a gestiona simpto-

mele legate de comporta-

ment şi au nevoie să se dez-

volte în mediul adecvat ne-

voilor lor”, a subliniat Ale-

xander Kurz.

Potrivit prof. dr. Cătălina 

Tudose, la ultima estimare 

s-a constatat că ar exista în 

jur de 300.000 de persoane 

care suferă de demenţă de 

tip Alzheimer.

Prevenţia, esenţială în 
încetinirea Alzheimer
Un număr de circa 300.000 de persoane din România 
sunt diagnosticate cu Alzheimer.

STATISTICĂ

14 – 15.000
de persoane din Europa sunt înregistrate anual 
că suferă de această maladie
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OPINIE

Ştirea şi neştirea
Paul NICULESCU
Twitter: @paul_niculescu

Legătura dintre informaţie (știre) și opinie a 
fost dintotdeauna foarte instabilă și fluidă. 
Întotdeauna au existat șarlatani, falsificatori 
și mincinoși, mai ales în politică și în știinţă, 
intresaţi să cîștige bani, putere sau pur și 
simplu atenţie.

Dar, în ultimele câteva luni, fenomenul știri-
lor false a intrat în centrul atenţiei publicului, 
mai ales în urma dezvăluirilor privind scorne-
lile care l-au pus pe Donald Trump în Biroul 
Oval de la Casa Albă, cel mai puternic și mai 
influent om al Planetei.

Recent, în România reţelele sociale au abun-
dat în relatări despre presupuși organizatori 
ai protestelor din Piaţa Victoriei, de la multi-
milionarul George Soros, companii multinaţi-
onale, diverse ONG-uri sau „agenturi”. A fost 
vreuna dintre aceste informaţii verificată îna-

inte de a fi aruncată în spaţiul public? Cel 
mai probabil nimeni nu și-a pus această pro-
blemă. Și asta pornind de la presupunerea 
bunei credinţe. Care e, la rândul ei, o proble-
mă spinoasă.

Mass media tradiţionale se văd tot mai ade-
sea puse în imposibilitatea de a ţine pasul 
cu avalanșa de informaţii care tranzitează 
zilnic news-feed-urile jurnaliștilor. Reţelele 
de socializare sunt inundate de postări, u-
nele dintre ele aparent credibile, despre 
presupuse fapte și/sau declaraţii, pe care 
jurnaliștii au posibilitatea fie să le ignore, 
fie să le ia în seamă. Verificarea lor este o 
muncă sisifică.

Jurnalismul tradiţional a fost afectat iremedi-
abil de tehnologie, iar principala schimbare 
este transferarea responsabilităţii de a filtra 
și verifica informaţiile către marele public. 
Dacă, în urmă cu aproape un secol (cea mai 
mare parte a perioadei 1850-1990), jurnalis-
mul profesionist presupunea apartenenţa la 
un corp profesional, o breaslă a celor care își 
câștigau existenţa din comunicarea cuvântu-
lui tipărit, iar mai apoi vorbit și înregistrat ca 
imagine, o dată cu Internetul, oricine are ac-
ces la reţea se transformă într-un comunica-
tor public.

Studiile de specialitate, legitimaţia de presă, 
legislaţia adesea restrictivă (în Franţa, spre 
exemplu, Legea Presei interzice practicarea 
acestei meserii acelora care nu sunt membri 
ai unei organizaţii profesionale, însărcinată 
oficial cu emiterea cărţilor de jurnalist profe-
sionist), regulile de redactare, controlul re-
dacţional pe verticală etc – care făceau ca 
textul jurnalistic să fie considerat 100% ade-
vărat –, au fost date la o parte o dată cu 
dezvoltarea masivă a Internetului. Odată cu 
accesul liber la spaţiul virtual, practic oricine 

poate scrie, posta public, promova în mediul 
online și distribui către „prietenii virtuali” un 
conţinut informativ neverificat și, adesea, ne-
verificabil.

Dezvoltarea masivă a Internetului, apariţia 
reţelelor de socializare online și „democrati-
zarea” accesului la tehnologie, prin ieftinirea 
incredibilă a dispozitivelor care permit acce-
sul la world wide web, au dus nu doar la o 
infinitate de opinii exprimate liber, dar și la 
o scădere a standardelor de calitate a presei. 
Din cel puţin două motive majore: tentaţia 
de a produce conţinut mai ieftin, mai mult și 
mai repede (care a dus la un conţiut editorial 
de proastă calitate, plin de știri incomplete, 
neverificate și care fac apel mai degrabă la 
latura emoţională decât la cea raţională a ci-
titorului, alimentând spaimele și viciile fiinţei 
umane, în detrimentul dorinţei de cunoaște-
re și de predicţie specializată a viitorului so-
cietăţii), respectiv teama de a pierde conţi-
nut și, implicit, cititori (care se concretizează 
prin presiune de ordin economic asupra or-
ganizaţiilor media).

Jurnalismul de informare a fost înlocuit de 
jurnalismul de fabulaţie, fie prin accentuarea 
temerilor și dorinţelor morbide, fie prin pre-
luarea unor presupuse știri din surse discuta-
bile, neverificate (din lipsă de timp și resur-
se) și neverificabile (mai ales din cauza im-
posibilităţii identificării sursei). Infinitatea 
surselor de informare a dus la o explozie a 
conţinutului, presa tradiţională și-a pierdut 
monopolul, atât asupra surselor de informa-
re a publicului, cât și asupra canalelor prin 
care știrile ajung la cititori. Oricine, indife-
rent cine este și ce interese are, își poate fa-
ce aproape gratuit un canal media, prin care 
să transmită orice conţinut și sub orice formă 
dorește, iar „informaţia sa” să ajungă instan-
taneu la toată populaţia „satului global”. Cel 
puţin teoretic.
Reacţia de apărare a presei a fost aceea de a 

„bloca” știrile false. Fie prin propuneri de legi 
restrictive, fi e prin mecanisme de verifi care. În 
prima categorie se înscriu Iran sau China, sta-
te cu regimuri politice totalitare, dar și demo-
craţii precum Italia sau Germania. Costurile în 
termenii libertăţii de exprimare ar putea fi  
imense. Cum „minciuna unuia” poate fi  „ade-
vărul altuia”, opinie liber exprimată în spaţiul 
public, există un risc major ca spaima de „știri 
false” să aducă în loc o limitare a dreptului la 
liberă exprimare.

Sub presiunea online-ului, presa tradiţională 
a recurs la eliminarea mecanismelor interne 
de reglementare – editori, cap limpede, co-
rectori. În plus, jurnaliștii înșiși și-au suspen-
dat mecanismele de autoreglementare, care 
le „interziceau” să publice informaţii neverifi-
cate din trei surse independente, care îi obli-
gau să ceară poziţiile tuturor părţilor implica-
te înainte de publicarea articolelor șamd.

Au rămas în vigoare doar valorile morale ale 
fiecărui jurnalist în relaţia cu profesia sa și cu 
cititorii: buna credinţă, onestitatea faţă de 
public, morala, responsabilitatea faţă de in-
teresul public. Cine vrea să le respecte, bine, 
cine nu, nu poate fi sancţionat decât de citi-
torii săi. Dacă aceștia, la rândul lor, mai au 
standarde și pretenţii.

Publicul cititor rămâne singurul în măsură 
să discearnă între știrile adevărate și cele 
inventate, dacă va avea disponibilitatea și 
dorinţa de a o face, să aleagă conţinutul re-
levant de balastul inevitabil promovat de 
reţelele sociale online, să selecteze ce îi es-
te util, de ceea ce oricum nu face decât să îi 
umple inutil inboxul.

De vreme ce cititorii au din start niveluri dife-
rite de analiză, dictate prin educaţie, capaci-
tatea intelectuală individuală și experienţa 

de viaţă acumulată, este lesne de ce primea-
ză principiul „am citit eu undeva, deci trebu-
ie să fie adevărat”, care nu face decât să per-
mită și chiar să favorizeze manipularea prin 
canalele online unde controlul editorial este 
în mod lipsit de transparenţă deţinut de per-
soane și grupuri interesate.

Iată de ce Monitorul de Cluj (www.monito-
rulcj.ro) se aliniază unui demers global de 
identificare și sancţionare a surselor de „știri 
false”, făcând un apel la cititorii noștri să 
aleagă cu maxim discernământ ce citesc, să 
filtreze sursele din care se informează și să 
sancţioneze prin refuzul de a da click acele 
pretinse „publicaţii” care promovează un 
conţinut slab calitativ, mint cu nerușinare sau 
promovează interesele unor indivizi dubioși 
ori ale unor grupuri care manipulează pentru 
a obţine bani și putere.

Iată ce puteţi face pentru a „ochi” știrile 
false și site-urile care manipulează. Dacă 
nu le citiţi, vor dispărea, iar presa va câști-
ga din nou credibilitate și respectul pe care 
îl merită.

„Să-i eliminăm pe cei care caută click-ul în locul adevărului“ 
Tim Cook (CEO Apple)

Viteza cu care poveştile circulă în spaţiul online face 
cvasi-imposibilă verifi carea acurateţei informaţiei. 
Aceasta este o realitate îngrijorătoare.

Lipsa unor canale alternative de informare conferea 
presei un monopol asupra ştirilor. Apariţia Internetului 
a deschis piaţa informaţiei oricui are acces la un 
computer sau telefon inteligent. Cu ce costuri?

O aplicație lansată de 

un român ajută utiliza-

torii de internet să știe 

cât de sigură este 

informația primită onli-

ne. Mai multe site-uri au 

fost incluse pe listă, 

potrivit digi24.ro.

„De necrezut” indentifi că 

sursele de informare contro-

versate din Facebook şi 

browser şi le marchează cu 

un mesaj de avertizare pen-

tru a fi  mai uşor de observat.

Aplicația „De necrezut” 

avertizează utilizatorii dacă 

un site ar putea răspândi 

informații îndoielnice prin 

afișarea mesajului: „Pare de 

necrezut? Verifică informația 

și din alte surse”. Este vor-

ba de o extensie de browser 

dezvoltată de un român ca-

re este disponibilă în maga-

zinul de aplicații al browse-

rului Google Chrome, infor-

mează Paginademedia.ro.

Condiția pentru afi șarea me-

sajelor de avertizare este in-

stalarea extensiei și folosirea 

browserului Google Chrome.

Odată instalată aplicaţia, în 

dreptul ştirilor postate de aces-

te site-uri pe Facebook apare 

mesajul „Pare de necrezut? Ve-

rifi că informația și din alte sur-

se”, iar în interiorul site-urilor 

apare mesajul „Cercetează îna-

inte să crezi! Verifi că informa-

ţia şi din alte surse”.

Lista aplicaţiei „De necre-

zut” conţine 70 de site-uri:

• fl uierul.ro

• vremuritulburi.com

• nedreptate.net

• expunere.com

• descrieri.ro

• cunoastelumea.ro

• activenews.ro

• afl asitu.ro

• infoAlert.ro

• cyd.ro

• efemeride.ro

• nationalisti.ro

• nasul.ro

• nuv.ro

• social-media-romania.eu

• searchnewsglobal.wordpress.

com

• lovendal.ro

• ziaristionline.ro

• yno.ro

• caplimpede.ro

• secretele.com

• napocanews.ro

• stirinefi ltrate.ro

• dzr.org.ro

• stiri-extreme.ro

• ro.blastingnews.com

• onlinereport.ro

• obiectiv.info

• dailynewsro.com

• soim.ro

• gandeste.org

• recentnews.ro

• eufrosin.wordpress.com

• criterii.ro

• reporteronline.net

• lupuldacicblogg.wordpress.

com

• incorect.org

• stireazilei.com

• fl ux24.ro

• deretinut.net

• ziaruldegarda.ro

• presalibera.net

• teinformam.ro

• perfectmedia.tv

• stiriblana.pw

• impactpress.ro

• us24.ro

• sokant.ro

• comunitatea.stampenet.com

• stirea.ru

• oliviasteer.ro

• comisarul.ro

• luju.ro

• exclusivenews.ro

• infopuls.ro

• invectiva.ro

• explozivnews24.ro

• alternativenews.ro

• exclusiv24.ro

• rol.ro

• grupul.ro

• stiripesurse.ro

• romaniatv.net

• antena3.ro

• curentul.info

• justitiarul.ro

• stiri.rol.ro

• dcnews.ro

• rdo.ro

• bzi.ro

70 de site-uri în care nu poţi 
avea încredere, „verifică 
informația și din alte surse”
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† Arhiepiscopul şi Mitropolitul 
Bartolomeu ANANIA

S-a rânduit, ca în această Du-

minică să ne amintim de izgo-

nirea lui Adam din Rai, pentru 

că de lunea viitoare începe Pos-

tul cel Mare. Prin aceste săptă-

mâni ale Postului Mare, noi re-

edităm la modul simbolic isto-

ria omenirii, adică istoria plân-

gerii omenirii. Din păcate, nu 

este nevoie să citim manuale de 

istorie sau să avem prea multă 

cultură pentru ca să ne dăm sea-

ma că istoria aceasta a omeni-

rii este mai mult o istorie a ne-

fericirii decât a fericirii. Mai mul-

te răscoale, războaie, asupriri, 

foamete, secetă, şi vrajbă între 

oameni, crime, omoruri, vicii; 

mai mult acestea au stăpânit şi 

par că stăpânesc istoria omeni-

rii. În loc să fi e o istorie a Raiu-

lui, este o istorie care seamănă 

foarte mult cu aceea a Iadului.

Dar, întru început nu a fost 

aşa, pentru că Dumnezeu L-a 

creat pe om pentru fericire veş-

nică, o fericire care era atribu-

tul său şi pe care nimeni nu 

putea să i-l ia, în afară de el în-

suşi. Ne aducem aminte că 

Dumnezeu a creat universul, a 

împodobit pământul cu de toa-

te şi, la sfârşit, L-a creat pe om. 

Pentru el, pentru om, a creat 

şi stelele de pe cer, şi luna, şi 

soarele, şi verdeaţa câmpului, 

şi animalele pământului, totul 

pentru el şi pentru fericirea lui. 

Dumnezeu l-a creat pe Adam 

din pământ şi l-a înzestrat cu 

sufl et, aşa a creat-o pe Eva din 

coasta lui Adam şi a fost înzes-

trată cu sufl et din sufl etul lui 

Adam, pentru că a zis Adam: 

iată os din oasele mele şi car-

ne din carnea mea. Aceştia sunt 

protopărinţii noştri, pe care 

Dumnezeu i-a binecuvântat 

spunându-le: creşteţi şi înmul-

ţiţi-vă, şi umpleţi pământul, şi 

stăpâniti-l. Ce putea Dumne-

zeu să-i dea mai mult omului 

decât o întreagă planetă pe ca-

re să o stăpânească, să fi e re-

gele planetei, şi prin aceasta, 

regele universului? Şi iată că, 

într-o bună zi, s-a ivit în grădi-

na Raiului şarpele despre care 

Scriptura ne spune că era cel 

mai viclean dintre toate vieţu-

itoarele pământului.

Dumnezeu, după ce i-a cre-

at pe Adam şi pe Eva, mai pre-

cis înainte de a fi  fost creată E-

va, i-a spus lui Adam: iată, poţi 

să mănânci din toţi pomii raiu-

lui, în afară de acesta care este 

în mijloc, să nu mănânci şi nici 

să te atingi de el, pentru că da-

că vei mânca cu moarte vei mu-

ri. Ei, bine, referindu-se la aceas-

tă poruncă, vine şarpele insidi-

os, aşa sclipitor şi cu ochii ade-

menitori cum este el, şi se apro-

pie de Eva şi-i spune: Oare a zis 

Domnul Dumnezeu că voi să nu 

mâncaţi din tot pomul care este 

în Rai? Şi a rămas întrebarea, fra-

za suspendată, nu a dus-o până 

la capăt. De ce nu a dus-o până 

la capăt? Vedeţi strategia diavo-

lului, atunci când Domnul dă-

duse această poruncă? Eva nu 

exista, exista doar Adam, iar ea 

a cunoscut-o de la soţul ei, aşa-

dar vine şarpele şi-i spune: e ade-

vărat că Domnul Dumnezeu a 

zis să nu mâncaţi din niciun 

pom? Pentru ca s-o provoace şi 

să termine ea fraza şi ideea. De 

ce? Pentru ca să o facă respon-

sabilă, pentru că mai târziu ar fi  

spus: eu nu am auzit de nicio 

poruncă de la Domnul Dumne-

zeu, nu ştiu, şi dacă nu ştiu nu 

pot fi  vinovată. Dar a provocat-o 

pentru ca ea, cu cuvintele ei, să 

spună: Nu Domnul Dumnezeu 

ne-a spus că putem să mâncăm 

din orice pom care este în Rai, 

numai din acesta din mijloc şă 

nu mâncăm şi nici să ne atin-

gem de el, că dacă o vom face, 

vom muri.

Aşadar, iată deci, că Eva era 

conştientă în întregime de opre-

lişte, de poruncă şi o rostea cu 

cuvintele ei, nu avea scăpare. 

Şarpele o prinsese în cursă, şar-

pele nefi ind altcineva decât for-

ma deghizată a diavolului. Îi 

spune şarpele: nu, ei, cum să 

muriţi, dimpotrivă, dacă veţi 

mânca din el veţi cunoaşte bi-

nele şi răul şi veţi fi  ca nişte 

dumnezei. Şi atunci Eva s-a mă-

surat pe sine, şi a măsurat şi po-

mul cu privirea ei, dar mai ales 

cu gândul ca în faţa lor stă şan-

sa de a fi  ca nişte dumnezei. Es-

te aceasta o dorinţă rea? Oare 

Dumnezeu Îl crease pe om du-

pă chipul şi asemănarea Sa, dar 

aceasta nu era de ajuns, crease 

Dumnezeu oglinda, dar Dum-

nezeu rămânea chipul din oglin-

dă. Ei bine, prin această insinu-

are, şarpele inocula femeii ide-

ea că dacă vor încălca porunca 

lui Dumnezeu vor deveni ase-

menea Lui, adică egali cu El. Şi 

aceasta a fost ispita cea mare, 

adică, nu se spune că Eva cre-

zând că pomul şi roadele lui 

sunt dătătoare de pricepere, pri-

cepere însemnează, luciditate, 

putere de discernământ, cuget, 

judecată, cumpănă, toate aces-

tea care nu pot să fi e decât lu-

cruri bune în viaţa unui om. Şi 

atunci a luat din pom, din roa-

da pomului, a mâncat şi a dat 

şi lui Adam şi a mâncat şi el.

Ne spune Sfânta Scriptură că 

înainte de acest moment cei doi 

oameni erau ca nişte copii ne-

vinovaţi, erau goi şi nu se ruşi-

nau. În clipa în care au mâncat 

din roada pomului oprit, şi-au 

dat seama că sunt goi şi s-au 

ruşinat unul de altul, şi eventu-

al de Dumnezeu, şi şi-au aco-

perit trupurile cu nişte şorţuri 

din frunze de smochin.

Atunci s-a auzit glasul Dom-

nului Dumnezeu adiind prin 

Rai, în poala amurgului, şi a 

spus: Adame, unde eşti? Adam 

şi Eva se ascunseseră în tufi şuri, 

şi a spus Adam: Doamne, m-am 

ascuns pentru că sunt gol şi nu 

vreau să mă arăt în faţa Ta. Ci-

ne ţi-a spus că eşti gol? Nu cum-

va ai mâncat din pomul oprit?

Şi aici, dragii mei, este un alt 

păcat al omului, laşitatea. În loc 

să fi  spus Adam: Doamne, am 

greşit, am avut o clipă de uita-

re, n-am ţinut seama de Tine, 

iartă-mă, sunt un om mărginit, 

în loc să spună aceasta, prin la-

şitate a dat vina prea repede pe 

femeie şi a zis: Doamne, feme-

ia pe care mi-ai dat-o, ea mi-a 

dat să mănânc şi am mâncat. 

A aruncat repede vina asupra 

altuia, şi cu această menţiune, 

femeia pe care Tu mi-ai dat-o, 

insinuând că, de fapt, Dumne-

zeu este autorul greşelii lui, că 

dacă nu i-ar fi  dat-o pe Eva, el 

nu ar fi  greşit, că nu ar fi  fost 

cine să-l îndemne la rău. Atunci 

Dumnezeu a întrebat-o pe Eva: 

cum de ai făcut una ca asta? 

Nici ea nu a avut cavalerismul 

să-şi asume răspunderea şi a 

zis: Doamne, şarpele, el m-a în-

văţat. Aşa că Dumnezeu, până 

la urmă, i-a aşezat sub osânda 

blestemului: pământ eşti şi în 

pământ te vei întoarce, i-a zis 

lui Adam, pământul se va înăs-

pri din pricina greşalelor voas-

tre, va rodi spini şi pălămidă şi 

pentru ca să-ţi câştigi pâinea îl 

vei munci din greu, cu sudoa-

rea frunţii, iar tu, femeie, în du-

reri vei naşte fi i.

Veşnic s-a pus întrebarea, în 

ce constă greşala primilor oa-

meni, ca ei să fi e osândiţi în fe-

lul acesta, şi prin ei, să fi m osân-

diţi toţi? Mai întâi este neascul-

tarea. Dumnezeu l-a creat pe 

om şi omul trebuia să-l iubeas-

că pe Dumnezeu, pe Creatorul 

său. Aşa cum un copil, în mod 

natural, îşi iubeşte părinţii. Un 

copil care nu-şi iubeşte părinţii 

este un copil denaturat, aşa cum 

un părinte care nu-şi iubeşte co-

pilul este un părinte denaturat. 

Adam, pentru o clipă, şi soţia 

sa, Eva, au pierdut sentimentul 

fricii de Dumnezeu. Frica de 

Dumnezeu este frica copilului 

bun de a nu-şi supăra părinţii, 

aceasta este frica, e o frică dul-

ce, e o frică constructivă, e o fri-

că cu care trăieşti bine şi cu ca-

re te zideşti pe tine însuţi. Atunci 

când copilul este îndemnat să 

facă rău îşi aduce aminte: nu 

cumva să afl e tăticul sau mă-

mica şi să mă certe, sau dacă 

nu o să mă certe, măcar o să fi e 

supăraţi. Ei, bine, aceasta este 

frica de Dumnezeu, frica de a 

nu-ţi supăra Părintele. Ei au pier-

dut această frică şi nu le-a pă-

sat dacă îşi supără sau nu Pă-

rintele, nici măcar nu s-au în-

trebat, au făcut abstracţie de El, 

de Dumnezeu, ei care trăiau 

într-o permanentă stare de co-

municare cu Dumnezeu prin 

Duh. Aşadar, întâi şi întâi, pă-

catul neascultării.

În al doilea rând, păcatul tru-

fi ei, de a crede, de a încerca să 

devină mai mult decât le per-

mitea condiţia lor de creatură. 

De ce a venit totuşi ispitirea prin 

şarpe adică prin diavol? Pentru 

că diavolul experiase această 

neascultare. Să nu uităm că îna-

inte de căderea omului a fost 

căderea îngerului. Cunoaştem, 

tot din Sfi ntele Scripturi, că Dum-

nezeu mai întâi a creat pe în-

geri care trăiau în fericire, şi îl 

lăudau pe Dumnezeu, până în 

clipa în care unul dintre ei, Lu-

cifer, s-a gândit: de ce să fi e nu-

mai El Dumnezeu şi nu aş pu-

tea să fi u şi eu pe lângă El? Nu 

să-l ucidă pe Dumnezeu, ci să-l 

dubleze. Cu el s-au răsculat o 

seamă de îngeri şi au picat într-o 

fracţiune de secundă. De ce? 

Pentru că îşi contraziceau con-

diţia lor de făpturi, îngerul era 

creatură, era făcută de Dumne-

zeu, nu se făcuse pe el însuşi. 

A te crede că poţi fi  egal cu 

Dumnezeu înseamnă a contra-

zice logica, pentru că Dumne-

zeu este singur, este unic, nu 

pot fi  doi dumnezei, pentru că 

dacă sunt doi se condiţionează 

unul pe celălalt, şi atunci Dum-

nezeu nu mai este atotputernic, 

şi veşnic; două veşnicii nu pot 

să fi e pentru că se împiedică 

una de cealaltă.

Istoria nefericită a umanităţii

Sute de oameni au partici-

pat sâmbătă, 18 februarie 

2017, la Gherla, la conferin-

ţa Vindecarea prin memo-

rie. Închisoarea din Gherla 

pe harta Gulagului româ-

nesc. Invitat să vorbească 

pe această temă a fost 

directorul Institutului de 

Investigare a Crimelor 

Comunismului şi Memoria 

Exilului Românesc, conf. 

univ. dr. Radu Preda.

„România va fi  o ţară liberă 

şi cu oameni puternici, doar în 

clipa în care ne vom asuma acest 

trecut şi vom cunoaşte biogra-

fi ile celor care au suferit”, a afi r-

mat Radu Preda în cadrul pre-

legerii. La eveniment a luat par-

te şi Înaltpreasfi nţitul Părinte 

Arhiepiscop şi Mitropolit An-

drei, care în cuvântul de deschi-

dere, a amintit de Memorialul 

ce se intenţionează a se ridica 

aici, dedicat celor care au păti-

mit în închisori.

Conferinţa, organizată de Mă-

năstirea Nicula, în parteneriat 

cu Protopopiatul Ortodox Gher-

la şi Primăria Municipiului, a 

avut loc sâmbătă seara, la Ca-

sa Municipală de Cultură din 

Gherla, şi s-a bucurat de un re-

al succes. Conferinţa a fost mo-

derată de ieromonahul Grigore 

Benea de la mănăstirea Nicula.

Evenimentul de la Gherla se 

încadrează în seria de manifes-

tări ce se organizează la nivelul 

Patriarhiei Române, în contex-

tul în care anul 2017 a fost de-

clarat ca anul omagial al apără-

torilor ortodoxiei în timpul co-

munismului.

Radu Preda: „România va fi o ţară liberă 
şi cu oameni puternici, doar în clipa 
în care ne vom asuma trecutul” Un spectacol de excepţie, 

organizat de îndrăgitul 

actor Florin Piersic în sco-

puri caritabile, a avut loc 

duminică, 19 februarie 

2017, la Casa de Cultură a 

Studenţilor din 

Cluj-Napoca. Evenimentul, 

organizat în parteneriat cu 

Protopopiatul Ortodox 

Român Cluj I, a avut 

menirea de a ajuta 5 copii 

cu grave probleme de 

sănătate şi cu o situaţie 

materială delicată, a trans-

mis pentru radio 

Renaşterea Stela Florea.

Publicul s-a bucurat de 

un adevărat regal actori-

cesc, într-un spectacol ce a 

cuprins imagini de arhivă, 

secvenţe de film şi momen-

te de poezie, toate oferite 

cu generozitate de marele 

actor Florin Piersic. În faţa 

unei săli arhipline, cu o sin-

ceritate dezarmantă, Maes-

trul Florin Piersic a intro-

dus publicul în lumea sa 

fascinantă şi emoţionantă, 

în care s-a putut întrezări 

un om cu o deosebită sen-

sibilitate şi cu mare dragos-

te pentru oameni şi Dum-

nezeu. La spectacol a fost 

prezent ÎPS Părinte Mitro-

polit Andrei, care a rostit 

un scurt cuvânt despre fap-

tele milei trupeşti. Au fost 

prezente în sală şi oficiali-

tăţi judeţene, precum şi nu-

meroşi artişti şi oameni de 

cultură ai oraşului.

Spectacolul caritabil a 

fost organizat ca o continu-

are a acţiunii caritabile 

„Hristos cel milostiv şi uce-

nicii săi”, organizată de Pro-

topopiatul Ortodox Român 

Cluj I în data de 2 decem-

brie 2016.

Recital caritabil, susţinut 
de Florin Piersic la Cluj
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SUDOKU

PROGRAM CINEMA

Cinema „Florin Piersic”
Rock Dog 3D
V, S, D, L, M, Mi: 14:00

Cinemateca: Nasul II
S: 20:00

Hai sa ne batem
V, S, L, M, Mi: 21:00

T2: Trainspotting 2
V, D, L, M, Mi, J: 23:00

John Wick
S: 17:00

Copacul cu povesti
V, D, L, M, Mi: 16:00

Avanpremiera: Ballerina 3D
J: 14:00

Avanpremiera: Logan
J: 20:00

Avanpremiera: Ana, mon amour
J: 17:00

Cinema Victoria
T2: Trainspotting
S: 20:00, D, M, J: 22:30, L: 15:00

Copacul cu poveşti
V, D, M: 15:00, S: 22:30

De ce mama?
V 17:30, S, Mi: 15:00, M: 20:00

Rock Dog (dublat)
V, S, D: 13:00

Belgica
V, Mi: 22:30, J: 15:00

Cinema City Polus
A monster calls
V – J 14:10, 16:30, 18:50

Arrival
V, L – Ma 18:20

Moana 3D (dublat)
S – D 12:30

A dog's purpose
S – D 12:00

Fifty shades Darker
V, L – Ma 14:30, 17:00, 19:30, 
20:50, 22:00; S – D, Mi – J 14:30, 
17:00, 18:20, 19:30, 20:50, 22:00

Fist fight
V, L – J 13:10, 15:10, 17:10, 
19:20, 21:20; S – D 11:00, 13:10, 
15:10, 17:10, 19:20, 21:20

Rock dog 3D (dublat)
V, L – J 13:40, 15:30, 17:20; 
S – D 11:50, 13:40, 15:30, 17:20

Rings
V, L – Ma 19:30, 22:30; 
S – D, Mi – J 19:30, 21:50

La La Land
V, L – Ma 21:40; S – D 11:50

Surf's up! 2: WaveMania 
(dublat)
S – D 12:10

Ana, Mon Amour
Mi – J 21:40

XxX: The return of Xander 
Cage 3D
S – D 22:30

Lion
V – Ma 21:10

The Lego Batman Movie 3D 
(dublat)
V, L – Ma 13:30, 16:00; 
S – D 11:40, 13:50, 16:00; 
Mi – J 13:50, 16:00

T2: Trainspotting 2
V – Ma 14:00, 16:30, 19:00, 21:30; 
Mi – J 14:00, 16:30, 19:00, 21:10

John Wick: Chapter 2
V, L – Ma 14:10, 15:00, 16:40, 
17:30, 19:10, 20:00, 21:40; S – D 
11:40, 14:10, 15:00, 16:40, 

17:30, 19:10, 20:00, 21:40; 
Mi – J 14:10, 15:00, 16:40, 
17:30, 19:10, 20:00, 22:30

Logan
Mi – J 21:30

Ballerina 3D (dublat)
Mi – J 13:00

Cinema City Iulius
La La Land
V – J 17:50

Why him?
V, L – Ma 18:30

XxX: The return of Xander 
Cage 3D
S – D 18:30

Surf's up! 2: WaveMania 
(dublat)
V, L – J 13:30; S – D 11:40, 13:30

A monster calls
V, L – J 14:00, 16:20, 18:40, 
21:00; S – D 11:40, 14:00, 16:20, 
18:40, 21:00

Lion
V – J 13:30

A dog's purpose
S – D 12:50

Fifty shades Darker
V – Ma 14:00, 15:00, 16:30, 
17:30, 19:00, 20:00, 21:30, 
22:30; Mi – J 14:00, 15:00, 
16:30, 17:30, 19:00, 20:00, 
21:50, 22:30

Resident evil: The Final 
chapter 3D
V – Ma 22:40

T2: Trainspotting 2
V, L – J 14:50, 17:20, 19:50, 
22:20; S – D 12:20, 14:50, 17:20, 
19:50, 22:20

A cure for wellness
V – J 15:20, 18:20, 21:20

John Wick: Chapter 2
V, L – J 14:30, 16:00, 17:00, 

18:30, 19:30, 21:00, 22:00; 

S – D 12:00, 14:30, 16:00, 17:00, 

18:30, 19:30, 21:00, 22:00

Rock dog 3D (dublat)
V, L – Ma 13:00, 14:50, 16:40; S – 

D 11:00, 13:00, 14:50, 16:40; Mi 

– J 13:10, 15:00, 17:00

Arrival
V – Ma 20:20

The Snow Queen 3 3D (dublat)
S – D 11:30

The Lego Batman Movie 3D 
(dublat)
V, L – J 13:30, 15:40; S – D 11:20, 

13:30, 15:40

Fist fight
V, L – J 14:10, 16:10, 18:10, 

20:10, 22:10; S – D 12:00, 14:10, 

16:10, 18:10, 20:10, 22:10

Logan
Mi – J 19:10

Rings
V – Ma 20:45, 22:50; 

Mi – J 20:30, 22:40

Sing 3D (dublat)
S – D 11:40

Ana, Mon Amour
Mi – J 21:30

Ballerina 3D (dublat)
Mi – J 13:00

DEZLEGAREA INTEGRAMEI DIN NUMĂRUL TRECUT

PUBLICITATE

PUBLICITATE

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

PUBLICITATE
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Redacţia nu-şi asumă responsabilitatea pentru conţinutul anunţurilor. 
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

¤ CUMPĂR garsonieră. 
Exclus cart. Plopilor. 
Aștept telefoane la tel. 
0760-185659. (9.15)

APARTAMENTE

¤ Vând apartament cu 3 camere, 
cart. Gheorgheni, str. Alverna, 
construcție anul 2013. Informații 
suplimentare la tel. 0744-660766. 
(1.7)

P.F. cumpăr apartament cu 

2-3 camere, în cart. Mărăşti, 

Gheorgheni sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0740-607307.

CASE/CABANE

¤ Vând casă cu garaj, grădină, în 
Dej. Pentru informaţi suplimenta-
re sunaţi la 0720-005916. (1.7)

¤ Vând sub preţul pieţei, în loc. 
Sânnicoară, casă de 80 mp, cu 
toate utilităţile, grădină de 3300 
mp, front la DN E576. Preţ negoci-
abil. Accept varianta schimbului cu 
ap. cu 2 camere în Mărăști + dife-
renţă la înţelegere. Informaţii și 
relaţii suplimentare la tel. 
0743-285183 sau 0754-025684.

Vând vilă în Gura Râului 

jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 

direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

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

SCHIMBURI

¤ Schimb casă cu garaj, grădină, 
în Dej. Informați suplimentare la 
tel. 0720-005916. (1.7)

TERENURI

¤ P.F. vând teren intravilan în supr. 
de 1400 mp, cu pomi fructifi eri și 
teren pentru grădinărit, zonă fru-

moasă, liniștită, drum asfaltat, 
front 19 m, în loc. Mera, la 13 km 
de Cluj. Informaţii și relaţii supli-
mentare la tel. 0740-312851. (2.9)

¤ P.F. vând teren în comuna Tu-
reni, jud. Cluj, 11600 mp teren, 
front de 2,8 m pe 444 m, în zonă 
liniștită, se vinde parcelat (1000 
pm-2000 mp), pentru construcţii 
case, cabane. Preţ negociabil. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0740-981510. (2.7)

¤ Vând 1200 mp teren pentru vi-
lă, în Sovata Băi, zona 0, cu utili-
tăţi în apropiere. Relaţii suplimen-
tare la tel. 0264-592139. (2.7)

¤ Vând teren pentru construcţii în 
cart. Andrei Mureșanu, str. Becaș 
nr. 34, supr. 3900 mp, cu front 
de 19,5 m și 200 m lungime, cu 
C.F. + C.U., P+2 sau case înșirui-
te, cu toate utilităţile pe teren, 
preţ negociabil. Inf. suplimentare 
la tel. 0741-100529. (2.7)

¤ P.F. vând teren pentru construc-
ţii în Cluj-Napoca, str. Dealul Fâ-
naţelor F.N., la 100 m de autobu-
zul nr. 39, în supr. 6200 mp, cu 
180 m front la toate utilităţile de 
pe teren, preţ negociabil. Inf. la 
tel. 0741-100529. (2.7)

¤ Vând 25 ha pădure veche, de 
stejar, pe Dealul Blajului, jud. Al-
ba. Informaţii suplimentare la tel. 
0264-592139. (2.7)

¤ Vând 6 ha teren, situat la capă-
tul str. Giuseppe Verdi – cart. Iris, 
zona de case, la intrare în satul 
Valea Fânaţelor, drum pietruit, 
teren compact , se poate circula 
fără probleme până la teren, preţ 
10 euro/mp. Tel. 0744-653097. 
(2.7)

P.F. vând 1145 mp de teren 

intravilan cu C.F. la Rudar, la 

200 m de str. D.D. Rosca, 

front la drum de servitute 

36,6 m. Terenul este plan, 

situat într-o poiană.

Informaţii la tel. 

0753-222 759.

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

¤ Vând teren în zona Tetarom 2 

(fosta livadă de pomi – IAS), 
centura spre Apahida. Inf. și rela-
ţii suplimentare la tel. 
0264-416242, după ora 20, 
Fam. Molnar.

¤ Vând teren agricol, suprafaţa 
20.000 mp (2 hectare) în Jucu 
de Sus – Molitură. Terenul este 
compact, situat la 100 metri de 
utilităţi, lânga drumul comunal 
asfaltat. Preţ: 3 Euro/mp. Tel. 
0740-615547.

¤ Vând teren extravilan în supra-
faţă de 2900 mp, lângă pârtia 
de schi, în comuna Feleacu. Preţ 
8 euro/mp, negociabil. Informa-
ţii și relaţii supimentare la tel. 
0749-052056.

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

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

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

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

LOCURI DE MUNCĂ

Firmă de transport cu 
acţionariat german, 

angajează şoferi 
profesionişti,

categ C+E,
posesor atestat 

profesional şi cartela 
tahograf, experienţă 
minim 2 ani, pentru 

comunitate.
Plata la zi.

0729 272 272
(11.12*)

Auxila Akademie oferă 
locuri de muncă 

în Germania pentru 
asistenţi medicali 

generalişti. Nu suntem 
intermediari, nu 

percepem comision. 
Informaţii la telefon 

0369-455.200 (17.20)

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

¤ Căutăm FEMEIE DE SERVICIU 
(menaj). Inf. suplimentare la tel. 
0752-134356.

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

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

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

SERVICII

¤ Clujean, îmi ofer serviciile, fac 
curat după zugrăvit, repar spa-
leţ, trag glet, vopsesc în ulei, 
zugrăvesc în lavabil. Fac curat în 
pod, beciuri. Aștept oferte seri-
oase, neserioșii să nu se deran-

jeze. Lucrez 7 zile din 7. Tel. 
0752-362823. (3.7)

¤ Tânăr serios, tai lemne cu druj-
ba, crăp și stivuiesc. Aștept tele-
foane la 0746-074364. (6.7)

¤ Ofer servicii profesionale de 
Web Design, redesign pagini de 
internet si gazduire web 
hosting,la pretul de 399 lei. Con-
tact: 0754 611 868 sau email: 
horea@orange-webagency.com.

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

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

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

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO / MOTO

¤ Dorești o mașină nouă? Eu te 
ajut cu un tichet Rabla la jumăta-
te de preţ faţă de ce oferă acest 
program în următoarea perioa-
dă. Rog seriozitate. Sunaţi la tel. 
0743-330440. (1.7)

¤ VÂND Dacia 1410, an 1997, 
pentru programul RABLA, acte în 
regulă, preţ negociabil. Informa-
ţii și relaţii suplimentare la tele-
fon 0740-694047.

UZ CASNIC

¤ Vând mașină de tricotat manuală 
SIMAC DX 2000, 100 ace, cu front 
de lucru. Preţ 300 RON. Informaţii 
suplimentare la tel. 0743-515388 
sau 0264-440108. (2.7)

¤ Vând strung SN 400 x 1500, cu 
toate dispozitivele și sculele afe-
rente, preţ 15000 RON, negocia-
bil, în stare de funcţionare. Sunaţi 
la tel. 0748-194463. (2.7)

¤ Vând mașină de tors lână, 
foarte veche, din lemn, cu roată 
și pedală. Preţ 200 RON. Aștept 
telefonae la 0743-515388 sau 
0264-440108. (2.7)

¤ Vând combină frigorifi că „Elec-
trolux”, în stare foarte bună de 
funcţionare și estetică excelentă, 
în Cluj-Napoca, cart. Mărăști. 
Preţ 500 RON, negociabil. Inf. la 
tel. 0741-100529. (7.7)

¤ Vând două sobe de teracotă, cu-
loare maro, una cu plită și ler, com-
plete, din cărămidă, demontate de 
un sobar. Informaţii și relaţii supli-
mentare la tel. 0752-093646.

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

MEDICALE

¤ Vând ecograf ”Toshiba”, în stare 
bună de funcţionare. Informaţii și 
relaţii la tel. la 0744-605935. (1.7)

DIVERSE

¤ Vând pian vienez cu coardă scur-
tă, recent acordat. Pentru informaţii 
sunaţi la tel. la 0744-605935. (1.7)

¤ Vând harpon aer comprimat 
subacvatic, două genţi de damă, 

una de culoare neagră și una al-
bă. Informaţii suplimentare la tel. 
0744-282885. (1.7)

¤ Vând chilimuri, fețe de masă, 
draperii, cuverturi, cusute manual 
cu lână și ștergare din bumbac, cu-
sute manual cu dantelă. Informații 
suplimentare la tel. 0743-515388 
sau 0749-055350. (2.7)

¤ Vând 1500 kg de grâu din re-
colta 2016, în sat Boju. Informa-
ţii și relaţii suplimentare la tel. 
0753-771323.

¤ Vând 40 de baloţom de luceră 
mari. Preţ negociabil. Aștept tele-
foane la nr. 0746-074364. (7.7)

¤ Vând 3 to de boabe de porumb, 
preţ negociabil. Informaţii supli-
mentare la tel. 0746-074364. (7.7)

¤ P.F. vând aparat de făcut 
kürtös kalács, pe curent 220 V, 
cu 6 role, aparatul este nou, 
marcă străină. Preţ negociabil. 
Inf. la tel. 0741-100529. (7.7)

¤ Vând coniac de 47° din stoc și 
ţuică de prune de 53°, preţ 30 
RON, respectiv 25 RON. Sunaţi 
la tel. 0264-591965. (7.7)

¤ Vând baloţi de lucernă în Co-
muna Feleacu. Preţ 10 lei/buca-
tă. Aștept telefoane la 
0745-182440.

CUMPĂR puncte 
A.N.R.P.

Tel. 0740-876436. 
(29.75)

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

¤ ARDELEAN, intelectual, cu simţul 
umorului, 60 de ani, singur, handi-
cap ușor, doresc corespondenţă cu 
doamne/domni. Vă rog să scrieţi 
la BAT GABRIEL, str. Morii nr. 7-9, 
Aiud 515200, jud. Alba

ANIMALE

¤ Cumpăr căţel rasa BEAGLE. Aștept 
telefoane la 0752-498986. (7.7)

¤ Vând porc pentru tăiat, între 
120-134kg, ţinuţi și crescuţi cu ce-
reale și lucernă în gospodărie, în 
Cluj-Napoca, cart. Gheorgheni, 
preţ 7 RON/kg. Asigur loc de sa-
crifi care. Inf. la tel. 0751-095924 
sau 0741-100529. (7.7)

¤ Vând porci pentru tăiat, între 
80-110 kg, pe ales, din 6 bucăţi, 
în cart. Sopor, ţinuţi cu cereale și 
lucernă, preţ 8 RON/kg. Tel. 
0741-100529 sau 0751-095924. 
(7.7)

¤ Cine a pierdut o căţelușă de 
companie de talie mică, să sune 
la nr. de telefon 0364-143.848.

LICITAȚIE PUBLICĂ

¤ Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Cluj-Napoca, 
prin Administrația Județeană a 

Finanțelor Publice Cluj, cu sediul 
în Cluj-Napoca, str. P-ța Avram I-
ancu, nr. 19, vinde la a doua 
licitație publică, în data de 
10.03.2017, ora 10.00, bunurile 
mobile constând din: Presă hi-
draulică HSM model 155 VL, preț 
6.450 lei; Centrală termică Ter-
mofarc, preț 8.978 lei; Buldoex-
cavator Fiat Hitachi FB 200, preț 
82.875 lei, la aceste prețuri adău-
gându-se TVA, bunuri proprietate 
a debitorului SC Alexia Car Wash 
SRL, CUI 27107816. Informații 
suplimentare pot fi  obținute la 
sediul AJFP Cluj, str. P-ța Avram I-
ancu, nr. 19, camera 11B, telefon 
0264.591.670, interior 305 sau 
accesând pagina de internet a 
ANAF, www.anaf.ro - anunțuri 
vânzarea prin licitație a bunurilor 
sechestrate.

¤ Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Cluj-Napoca, 
prin Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Cluj, cu sediul 
în Cluj-Napoca, str. P-ța Avram I-
ancu, nr. 19, vinde la prima 
licitație publică în data de 
09.03.2017, ora 10.00, bunul 
imobil constând din teren intravi-
lan, în cota de 3435/ 15300 din 
153 mp, situat în localitatea 
Florești, str. Gârbăului, la prețul 
de 10100 lei, plus TVA, bun pro-
prietate a debitorului SC Media 
Remark SRL, CUI 16730397. 
Informații suplimentare pot fi  
obținute la sediul AJFP Cluj, str. P-
ța Avram Iancu, nr. 19, camera 
11B, telefon 0264.591.670, inte-
rior 305 sau accesând pagina de 
internet a ANAF, www.anaf.ro - 
anunțuri vânzarea prin licitație a 
bunurilor sechestrate.

¤ Direcţia Generală Regională a Fi-
nanţelor Publice Cluj-Napoca, prin 
Administraţia Judeţeană a Finanţe-
lor Publice Cluj, cu sediul în Cluj-Na-
poca, P-ţa. Avram lancu, nr. 19, 
vinde la licitaţie publică, (a II – a) în 
data de 15.03.2017, ora 10.00, 
bunurile imobile constând în: Spa-
ţiu comercial suprafaţă utilă de 
114,10 mp, în loc. Baciu, nr. 29D, 
ap. 64, jud. Cluj, bunuri proprietate 
a debitorului Căciulă Radu Con-
stantin. Data limită de depunere a 
dosarelor este data de 14.03.2017. 
Pentru că este a doua licitaţie, pre-
ţul de pornire al licitaţiei este preţul 
de evaluare (401.000 lei), diminu-
at cu 25%, adică 300.750 lei. Infor-
maţii suplimentare pot fi  obţinute 
la sediul AJFP Cluj, str. Avram lan-
cu, nr. 19, telefon 0264.596.854, 
interior 301 sau accesând pagina 
de internet a ANAF, www.anaf.ro – 
anunţuri – vânzarea prin licitaţie a 
bunurilor sechestrate. Data afi șării 
anunţului: 24.02.2017.

PIERDERI

¤ AGROFERM GCB S.R.L., C.U.I. 
34280240, pierdut certifi cat con-
statator nr. 17991/24.03.2015 – 
sediu. Se declară nul. (1.1)

Monitorul publică GRATUIT* anunţuri de MICĂ PUBLICITATE primite prin e-mail 
(anunturi@monitorulcj.ro) şi SMS cu tarif normal la numărul 0752-990127

* Anunţurile sunt gratuite exclusiv pentru persoane fizice, în limita a 20 de cuvinte.

- Anunţurile pentru rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, „Matrimoniale“ şi „Mulţumiri“ prezi că toare se taxează integral.

- Anunţurile trimise prin e-mail sau SMS beneficiază de 2 apariţii consecutive şi vor fi publicate în termen de 48 de ore de la trimitere.

- Datele de contact publicate în anunţ vor fi exclusiv adresa de e-mail de la care a fost transmis anunţul, respectiv numărul de telefon de la care a fost expediat SMS-ul.
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Firma de curatenie One Way
isi mareste echipa!!

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

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

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

ceea ce trebuie sa faci.

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

realizarile dumneavoastra.

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

Keep your image clean!

www.batrom.ro

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

ANUNŢ DE MEDIU

SC ARGO DEVELOPMENT SRL, în calitate de titular, 
anunţă publicul interesat asupra declanșării etapei de 
încadrare conform HG 1076/2004, în vederea obţinerii 
avizului de mediu pentru „Plan Urbanistic Zonal – 
Restructurarea ansamblului Argos“, în municipiul 
Cluj-Napoca Str. Onisifor Ghibu nr. 20A-20B, jud. Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
proiectantului, Strada Georges Clemenceau nr. 3, din data 
24 Februarie 2017 între orele 8.00-14.00. Publicul interesat 
poatre transmite, în scris, comentarii și sugestii, până la 
data de 8 Martie 2017, la APM Cluj, Str. Dorobantilor nr. 
99, blocul 9B, cod 400609, fax 0264-412914, e-mail: 
offi ce@apmcj.anpm.ro în zilele de luni-vineri, între orele 
9.00-14.00.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Iuliu Haţieganu“, 
cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Victor Babeș, nr. 8, 
în temeiul H.G. nr. 286/2011, modifi cată și completată de 
H.G. nr. 1027/2014 organizează concurs pentru ocuparea 
unui post contractual temporar vacant de ADMINISTRATOR 
FINANCIAR, GRAD PROFESIONAL I, la DEPARTAMENTUL DE 
CERCETARE, DEZVOLTARE ŞI INOVARE, studii superioare, 
pe perioadă determinată.

Concursul se va organiza la sediul Departamentului, str. 
Louis Pasteur, nr. 4, etaj 3, Cluj-Napoca și va consta în 3 probe:

- Probă scrisă: 13.03.2017, ora 10;
- Probă practică (utilizare calculator): 15.03.2017, ora 10;
- Probă de interviu: 17.03.2017 , ora 10;

Cerinţe de participare pentru ocuparea postului:
-  studii superioare economice, dovedite prin diplomă de 

licenţă
- vechime în specialitate de minimum 10 ani
- cunoștinţe bune de utilizare și operare pe calculator
-  cunoștinţe de limba engleză, dovedite cu certifi cat de 

competenţă lingvistică valabil

Dosarele de concurs se vor depune până la data de 
06.03.2017, în intervalul orar 8:30-15:30, la sediul 
Universităţii, str. Victor Babeș, nr. 8, etaj 2, camera 209.

Relaţii suplimentare se pot obţine la nr. de tel: 0264-597256, 
int. 2164, 2165, 2166 și pe site-ul www.umfcluj.ro.

ANUNŢ PUBLIC

RUS OVIDIU ALIN în calitate de titular anunţă 
publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare 
fără evaluarea impactului asupra mediului de către A.P.M. 
Cluj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra 
mediului pentru proiectul Construire imobil de locuinţe 
colective cu regim de înălţime S+P+2E+ER-corp 1, propus 
a fi  amplasat în comuna Florești, str. Cătănii, fn, jud. Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul APM Cluj, Calea 
Dorobanţilor, nr. 99, în zilele de luni-joi, între orele 
8.30-16.00, vineri între orele 9.00-14.00, precum și la 
următoarea adresă de internet http://apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii 
la proiectul deciziei de încadrare în termen de de 5 zile 
de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 
01.03.2017.

ANUNŢ PUBLIC

S.C. WDP DEVELOPMENT RO S.R.L. anunţă 
publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere 
a acordului de mediu pentru proiectul „Construire hală 
de depozitare P+1E, anexe tehnice, platforme, casă poartă 
împrejmuire teren şi racorduri şi branşamente utilităţi 
după unifi care parcele“, propus a fi  amplasat în jud. Cluj, 
com. Apahida, sat Apahida, str. Industriilor f.n.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate 
la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr. 99 și la sediul WDP DEVELOPMENT RO , 
str. Baia de Aramă nr. 1, ap. 18, București, în zilele de 
luni, între orele 09.00 – 16.00; marţi – joi: 09.00-14.00; 
vineri: 09.00-12.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei 
pentru Protectia Mediului Cluj.

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al
S.C. RUTTRANS S.A.

cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Baciului nr. 47,

convoacă

pentru data de 30.03.2017, ora 10.00, la sediul societăţii:

Adunarea Generală a Acţionarilor, 
cu următoarea ordine de zi:

1. Raportul Administratorului și al comisiei de Cenzori 
privind exerciţiul fi nanciar pe anul 2016.

2. Aprobarea Bilanţului Contabil și al contului de profi t 
și pierderi pe anul 2016. Repartizarea profi tului net.

3. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, precum 
și a programului de investiţii pe anul 2017.

4. Diverse.
Sunt convocaţi toţi acţionarii înregistraţi în Registrul 

Acţionarilor la sfârșitul zilei de 25.03.2017.
În caz de neîndeplinire a cvorumului necesar, prevăzut 

de lege, a doua ședinţă va avea loc în data de 31.03.2017 
în același loc și la aceiași oră.

PREŞEDINTE C.A.
SABĂU VASILE

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al societăţii

ABRAZIVUL S.A.
cu sediul în Cluj-Napoca, str. Câmpul Pâinii, nr. 1-3, jud. 

Cluj, înregistrată la O.R.C. sub J12/295/1991, C.U.I. RO 
204914, în conformitate cu legea și cu actul constitutiv al 
societăţii, convoacă Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor pentru data de 01.04.2017, la ora 10.00, la 
sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul 
acţionarilor la data de referinţă 20.03.2017, cu următoarea 
ordine de zi:

1. Discutarea și aprobarea situaţiilor fi nanciare anuale 
pentru anul 2016 și aprobarea repartizării profi tului.

2. Prezentarea raportului de activitate al Consiliului de 
Administraţie pentru anul 2016 și aprobarea descărcării 
de gestiune a administratorilor.

3. Prezentarea raportului comisiei de cenzori pentru 
anul 2016.

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a 
planului de investiţii pentru anul 2017.

5. Aprobarea prelungirii mandatului cenzorilor, pentru 
o durată de 3 ani, începând cu data de 10.04.2017 și 
până la data de 10.04.2020, și aprobarea remuneraţiei 
acestora.

Începând cu data convocării, documentele referitoare 
la problemele incluse pe ordinea de zi a ședinţei se pot 
consulta și procura de la sediul societăţii. Reprezentarea 
acţionarilor se poate face și prin alte persoane decât 
acţionarii, cu excepţia administratorilor, pe bază de procuri 
speciale, care se vor depune la sediul societăţii până la 
data de 29.03.2017.

În cazul în care la prima convocare nu vor fi  întrunite 
condiţiile de prezenţă, a doua convocare se face pentru 
data de 02.04.2017, în același loc, aceeași oră și cu aceeași 
ordine de zi. 

Preşedinte Consiliul de Administraţie,
Ing. Kertesz Andrei
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Înfrângere pentru 
baschetbaliste 
la Târgovişte
Formaţia feminină de baschet a 
clubului Universitatea Cluj a fost 
învinsă în deplasarea de la CSM 
Târgoviște, miercuri, cu scorul de 
58-53, în a doua etapă din faza 
secundă a Ligii Naţionale de 
Baschet Feminin. Pe sferturi, sco-
rul a fost 19-20, 10-9, 19-9 și 
10-15. Meciul a fost unul echili-
brat până la jumătatea sfertului 
trei, atunci când târgoviștencele 
au pus stăpânire pe joc, iar 
Universitatea a avut o revenire în 
ultimele minute ale confruntării, 
când a fost prea târziu pentru a 
schimba soartea învingătoarei, 
notează site-ul CS Universitatea 
Cluj. Principala marcatoare din 
tabăra Clujului a fost Adrianne 
Ross cu 19 puncte, fi ind seconda-
tă de către Andra Mandache cu 
10 puncte. Brittany Denson a în-
scris 8 puncte, în timp ce 
Taneisha Harrison a avut 6 punc-
te marcate. Pentru elevele lui 
Dragan Petricevic urmează parti-
da cu Phoenix Galaţi de pe teren 
propriu.

Oradea, out din 
Cupele Europene
Echipa de baschet masculin CSM 
CSU Oradea a ratat califi carea în 
sferturile de fi nală ale FIBA 
Europe Cup, miercuri seara, după 
ce a fost învinsă în deplasare de 
formaţia turcă Muratbey Ușak 
Sportif, cu scorul de 108-82 
(30-19, 28-25, 22-22, 28-16), în 
returul optimilor de fi nală, infor-
mează agenţia Agerpres. În prima 
manșă, campioana României se 
impusese la o diferenţă de zece 
puncte, cu 82-72. Martin Zeno a 
fost cel mai bun de la orădeni, cu 
21 puncte, urmat de Branko 
Mirkovic 15 p și Andrei Mandache 
10 p, 7 pase decisive. CSM CSU 
Oradea a încheiat astfel o lungă 
aventură europeană, începută în 
primul tur preliminar al Basketball 
Champions League, competiţie 
afl ată la ediţia inaugurală, echipa 
antrenată de Cristian Achim ra-
tând la mustaţă califi carea în faza 
play-off, dar ajungând în optimile 
FIBA Europe Cup.

Budapesta iese 
din cursa pentru JO
Budapesta și-a retras miercuri 
candidatura pentru organizarea 
Jocurilor Olimpice de vară din 
anul 2024, după ce o petiţie a 
strâns numărul sufi cient de sem-
nături pentru declanșarea unui 
referendum contra candidaturii 
capitalei Ungariei, a anunţat 
agenţia de presă MTI, citată de 
AFP, scrie agenţia Agerpres. 
„Budapesta va cere ofi cial consi-
liului municipal să retragă candi-
datura maghiară, de comun 
acord cu guvernul”, a declarat 
primarul Budapestei, Istvan 
Tarlos, după o reuniune cu pre-
mierul Viktor Orban. „Sunt dezo-
lat să văd că acest vis se risipeș-
te”, a declarat președintele 
Comitetului Olimpic Ungar, Zsolt 
Borkai. După retragerea capitalei 
maghiare, în cursa pentru orga-
nizarea JO 2024 au rămas doar 
două orașe, Paris și Los Angeles. 
Comitetul Internaţional Olimpic 
va anunţa numele câștigătorului 
pe 13 septembrie, la Lima. 
Înaintea Budapestei, alte două 
orașe și-au retras candidaturile, 
Hamburg (în urma unui referen-
dum) și Roma, ambele din moti-
ve fi nanciare.

Pe scurt

Fosta mare gimnastă Nadia 

Comăneci a fost desemnată 

ambasador al 

Campionatului European de 

gimnastică artistică de la 

Cluj-Napoca. Ea consideră 

că întrecerile vor aduce o 

sărbătoare a gimnasticii în 

oraşul de la poalele 

Feleacului, pe care nu a 

mai avut ocazia să îl vizite-

ze de mulţi ani.

„Sunt deosebit de onorată 

pentru faptul că am fost desem-

nată Ambasador al Campiona-

telor Europene, care vor avea 

loc la Cluj-Napoca peste mai 

puţin de două luni. Mă bucur 

că România şi efectiv Cluj-Na-

poca vor avea ocazia să primeas-

că gimnastele şi gimnaştii din 

întreaga Europă, pentru a par-

ticipa la aceste Campionate”, a 

declarat Nadia Comăneci, po-

trivit site-ul ofi cial al Campio-

natelor Europene de Gimnasti-

că Artistică Individuale de la 

Cluj (19-23 aprilie 2017).

Fosta mare gimnastă a acor-

dat un interviu pentru site-ul de 

prezentare al Europenelor, rea-

lizat de Emanuel Fântâneanu.

Se poate spune, fără a gre-
şit, că eşti „emblema” 
Campionatului. De altfel şi 
imaginea de pe logo-ul 
competiţiei sugerează ace-
laşi lucru, ducându-ne cu 
gândul la acel zbor de pa-
săre măiastră care îţi era a-
tât de caracteristic…

Nadia Comăneci: Faptul 

că am onoarea de a fi  Amba-

sador al Campionatului în-

seamnă, totodată, şi implica-

rea mea în realizarea unor 

proiecte de imagine în toată 

această perioadă, dar şi de a 

încerca să sprijin materializa-

rea unor chestiuni strict orga-

nizatorice, care, vă asigur, sunt 

foarte, foarte multe şi deloc 

uşor de rezolvat. Discuţiile cu 

Adrian Stoica, preşedintele 

FRG, şi Mircea Apolzan, se-

cretar general, cu alţi membri 

ai Comitetului de Organizare 

s-au concentrat tocmai pen-

tru a găsi soluţii în depăşirea 

unor obstacole, deoarece, evi-

dent, cu toţii dorim ca între-

gul eveniment să se desfăşoa-

re la cele mai înalte cote. Tim-

pul se scurge pe nesimţite, ora 

debutului se apropie cu repe-

ziciune, iar în acel moment 

totul trebuie să fi e pus la punct 

în cele mai mici amănunte.

După 60 de ani avem un 
Campionat European din 
nou acasă. Au fost acum 
60 de ani in Bucureşti, 
atunci când s-a desfăşurat 
şi prima ediţie a întrecerii 
feminine. Acum sunt la 
Cluj-Napoca. Area această 

competiţie o semnifi caţie 
aparte pentru tine?

În ceea ce mă priveşte, lu-

mea se gândeşte mereu la Jo-

curile Olimpice de la Montreal, 

dar, pentru mine, Campionate-

le Europene au fost şi au rămas 

cea mai importantă competiţie, 

pentru că acest concurs, cel mai 

prestigios la nivel continental, 

mi-a oferit posibilitatea să cu-

ceresc de trei ori consecutiv Cu-

pa Federaţiei Internaţionale, ce-

ea ce a însemnat şi încă înseam-

nă un lucru extraordinar, pen-

tru că a fi  cea mai bună gim-

nastă o perioadă de 6 ani este 

greu de făcut. Se ştie, a ajunge 

sus, în vârf, este, adesea, rela-

tiv uşor a realiza, dar a te păs-

tra în frunte, în ciuda unei con-

curenţe puternice, este mai mult 

decât difi cil.

Puţini mai ştiu că, în 1957, 
la prima ediţie a Campiona-
tului European feminin, de 
la Bucureşti, pe atunci se 
numea Cupa Europei, Fede-

raţia Română de Gimnasti-
că a oferit forului internaţi-
onal un foarte frumos Tro-
feu, care să fi e acordat defi -
nitiv acelei gimnaste care 
obţine trei titluri consecuti-
ve la individual compus. 
(...) Această Cupă s-a întors 
defi nitiv acasă, pentru a ră-
mâne, însă, ascunsă de pri-
virilor publicului timp de 
aproape patru decenii!

Aşa este, şi de aceea mă bu-

cur că, la Cluj, publicul o va pu-

tea admira din nou. Este măr-

turia unei istorii a gimnasticii 

noastre, o perioadă de reală glo-

rie, aş spune cea care a deschis 

fereastra pentru performanţele 

din anii care au urmat. Sigur, 

eu am ştiut tot timpul unde a 

fost „păstrată”, dar nu pot as-

cunde marea emoţie încercată 

zilele acestea, când am ţinut-o 

din nou în braţe, după atâta 

amar de ani.

Cu siguranţă faptul că Tro-
feul se va afl a la Cluj, re-

prezintă una din marile 
surprize pregătite de orga-
nizatori. Să mai adăugăm 
că în tribune se vor afl a, 
de asemenea, şi alte mari 
şi mari campioane şi cam-
pioni, care şi-au pus „sem-
nătura” pe multe medalii 
nu numai continentale…

Într-adevăr, după 60 de ani 

avem un Campionat European 

din nou acasă şi, cred, că es-

te minunat că se vor reuni nu 

numai valori autentice pe po-

diumul de concurs, dar, în tri-

bune, o serie întreagă de cam-

pioni si campioane care au ob-

tinut marile trofee pe alt… te-

ren! Este un moment frumos 

să poţi întâlni laolaltă pe aces-

te mari campioane, copiliţe pe 

atunci, care au participat cu 

mult succes la Campionatele 

Europene şi nu numai. Cred 

că este un moment extraordi-

nar pentru noi, ca ţară, să or-

ganizăm un Campionat de 

acest gen. Gimnastica este un 

sport popular în România şi, 

sperăm, ca acest Campionat 

European să fi e, totodată, o 

platformă de reînceput pentru 

a promova şi de a avea noi 

succese în gimnastică.

Un ultim mesaj pentru 
sportivi, pentru public…

Nu am mai fost la Cluj de 

ani de zile, motiv pentru care 

aştept cu nerăbdare să ajung în 

acest frumos oraş, cu o imensă 

tradiţie în sport, în gimnastică… 

Sper ca tot orasul – iar prin in-

termediul televiziunii naţiona-

le, toată ţara – să fi e prezent la 

acest Campionat şi să fi e alături 

de gimnaştii şi gimnastele noas-

tre, să le ţină pumnii… Pentru 

fi ecare în parte, „Hai România!”

Nadia Comăneci, ambasadoarea 
Europenelor de gimnastică de la Cluj
Nadia Comăneci este nerăbdătoare să revină, după foarte mulți ani, la Cluj, în calitate 
de ambasador al Europenelor de gimnastică din aprilie 2017.

Stabilită în SUA, Nadia Comăneci este nerăbdătoare să revină la Cluj

Cluburile din Liga I care 

vor avea datorii fi nancia-

re restante către angajaţi 

(jucători, antrenori, con-

ducători etc.), alte grupări 

de fotbal şi stat (asigură-

rile sociale/autorităţile 

fi scale) nu vor mai primi 

licenţă din partea 

Federaţiei Române de 

Fotbal şi vor fi  retrograda-

te direct în Liga a III-a 

începând cu sezonul 

2018-2019.

Conform modifi cărilor Re-

gulamentului naţional de li-

cenţiere a cluburilor, aproba-

te la 24 octombrie 2016 de Co-

mitetul Executiv al Federaţiei 

Române de Fotbal, în catego-

ria cluburilor cu datorii re-

stante intră şi cluburile afl a-

te în insolvenţă care nu vor 

avea planul de reorganizare 

aprobat de judecătorul sindic 

până la 30 aprilie 2018, trans-

mite Agerpres.

Nu este cazul CFR-ului

Un club afl at în insolven-

ţă, care are planul de reorga-

nizare aprobat de instanţă, 

cum este cazul clubului CFR 

Cluj în momentul de faţă, nu 

va fi  retrogradat, urmând să 

evolueze în continuare în Li-

ga I, deoarece se afl ă sub pro-

tecţie faţă de creditori con-

form Legii Insolvenţei. De cea-

laltă parte, un club afl at în in-

solvenţă, care nu are planul 

de reorganizare aprobat, cum 

este în prezent situaţia clubu-

rilor ASA Târgu Mureş, Pan-

durii Târgu Jiu şi Gaz Metan 

Mediaş, va fi  retrogradat di-

rect în eşalonul al treilea, edi-

ţia 2018-2019.

De ce în Liga a 3-a

Motivul pentru care retro-

gradarea se face direct în Liga 

a III-a este reprezentat de fap-

tul că aceleaşi cerinţe de licen-

ţiere, absenţa datoriilor către 

jucători, alte grupări de fotbal 

şi stat, se vor aplica şi clubu-

rilor din Liga a II-a. În premi-

eră, începând cu ediţia 

2017-2018 toate cluburile din 

Liga a II-a vor avea nevoie de 

licenţă, acestea fi ind obligate 

ca la 31 martie 2017 să depu-

nă întreaga documentaţie la 

Federaţia Română de Fotbal a-

semenea grupărilor din Liga I.

Depunctate în prezent

În prezent, cluburile cu da-

torii, categorie unde sunt in-

cluse grupările în insolvenţă 

cu şi fără plan de reorganiza-

re aprobat, sunt sancţionate 

pentru neîndeplinirea criteriu-

lui fi nanciar în procesul de li-

cenţiere cu depunctarea. Pen-

tru datorii către angajaţi şi al-

te cluburi, grupările CFR Cluj, 

ASA Târgu Mureş şi ACS Poli 

Timişoara au început fi ecare 

cu minus 6 puncte ediţia 

2016-2017 a Ligii I.

Sancţiunea cu retrograda-

rea (în eşalonul secund), pen-

tru neîndeplinirea criteriului 

fi nanciar în cadrul procesu-

lui de licenţiere, a fost aplica-

tă în Liga I până la 10 noiem-

brie 2014. La acea dată, la re-

comandarea UEFA, Comite-

tul Executiv al Federaţiei Ro-

mâne de Fotbal a eliminat 

sancţiunea cu retrogradarea 

înlocuind-o cu depunctarea 

şi penalizarea fi nanciară.

Cluburile datoare vor retrograda în Liga a 3-a
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