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CULTURĂ

Sophia Loren vine 
la Cluj-Napoca
Actriţa este la prima vizită în România şi 
va primi la TIFF premiul pentru întreaga 
activitate.  Pagina 6

SĂNĂTATE

Spitalele, ultimul drum 
înainte de moarte?
Cea mai mare pondere a deceselor intra-
spiceliceşti care puteau fi  evitate este în 
Romania, se arată într-un raport Euros-
tat.  Pagina 4

IT&C

Cele mai utile scurtături 
de taste în Excel
Programul Excel dă bătăi de cap multor 
utilizatori, tocmai de aceea vă prezentăm 
o listă a celor mai importante scurtături 
pe care le puteţi folosi pentru a vă uşura 
munca. Pagina 11

Odată cu apa de ploaie, pe străzi nu au ieșit doar puhoaiele care nu au încăput în canalizare, 
ci şi gunoaie aduse de viitură şi apă plină cu microbi din canalizare.  Pagina 5

SOCIAL

Corupţia se învaţă de mic, în familie
Jocul de-a corupţia. Unde? În 

parcul de copii. Defi niţia de la ca-
re porneşte antropologul Alexan-
dru Bălăşescu: "coruptul ocoleş-
te legea pentru a-şi atinge scopul 
în acelaşi timp în care recunoaş-
te legitimitatea autorităţii".

“Ce învaţă copiii? Învaţă frica 
de acţiune şi corupţia: în primul 
rând învaţă că «nimic nu se poa-
te» şi că orice acţiune indepen-
dentă are consecinţe grave şi es-
te foarte probabil să fi e în afara 
legii impuse.

În al doilea rând învaţă că, da-
că se poate, se poate prin încălca-
rea legii, sau a poruncii parentale. 
Învaţă că legea, în loc să fi e un set 

de reguli care i-ar ţine în siguran-
ţă într-un câmp de acţiuni posibi-
le-de exemplu ar învăţa asta dacă 
li s-ar spune «sigur, poţi să alergi, 
trebuie însă să fi i atent pentru că 
e posibil să cazi»-este un set de in-
terdicţii care trebuie conturnate, 
dacă au curaj, pentru a-şi atinge 
scopul-«nu fugi că ai să cazi!» In-
teresant este să ne gândim şi la 
textul legilor în România, şi cum 
sunt ele formulate de către legiu-
tori crescuţi în acelaşi spirit. Sunt 
împotriva corupţiei, dar poate că 
o analiză de text ar evidenţia că u-
nele legi din România îi fac absen-
ţa imposibilă. Cine ştie… ? E doar 
o ipoteză de lucru”.
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Câţi bani dau politicienii pentru voturile clujenilor?
Monitorul a făcut MERCURIALUL COSTURILOR DE CAMPANIE. Câţi bani pot cheltui partidele, ce preţuri au fixat 
şefii de la Bucureşti şi, cel mai important, cum îşi recuperează „investiţia” de la bugetul statului.  Pagina 3

Spălați-vă pe mâini !
Medicii AVERTIZEAZĂ:
Inundațiile pot răspândi boli infecțioase graveboli infecțioase grave
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Minoră de trei ani, lovită 
puternic de o maşină
Un accident rutier grav a avut loc marţi, 24 
mai, în jurul orei 07:50, pe strada Lăpușului 
din Cluj, soldat cu rănirea unei persoane.
Conform primelor cercetări, un bărbat de 
28 de ani din Cluj, în timp ce conducea un 
autoturism pe strada Lăpușului, din locali-
tatea de domiciliu, a surprins și accidentat 
o minoră de 3 ani, care s-ar fi  angajat în 
traversarea neregulamentară a străzii.
„Accidentul rutier s-a soldat cu rănirea gravă 
a minorei”, au declarat reprezentanţii IPJ Cluj.

Hoţ reţinut după ce a furat 
din locuinţe
Un bărbat a fost reţinut pentru 24 de ore 
bănuit de comiterea unor infracţiuni de în-
șelăciune și violare de domiciliu.
În perioada februarie – aprilie, bărbatul, de 
45 de ani, din Cluj-Napoca, ar fi  pătruns în 
trei locuinţe de pe raza municipiului, decli-
nându-și o falsă calitate.
Potrivit poliţiștilor, s-ar fi  recomandat drept 
angajat al unor societăţi furnizoare de gaz, 
ori de distribuire a apei și ar fi  pătruns în 

locuinţele persoanelor vătămate sub pre-
textul efectuării unor verifi cări.
„În acest context, ar fi  cauzat un prejudiciu to-
tal de 4.500 de lei, bani pe care i-ar fi  primit în 
urma inducerii în eroare, sau pe care i-ar fi  sus-
tras din locuinţe. Bărbatul a fost reţinut pentru 
24 de ore. În cauză se continuă cercetările, sub 
coordonarea unităţii de parchet competente”, 
au declarat reprezentanţii IPJ Cluj.

Istoria otrăvurilor, 
la Muzeul Farmaciei
O nouă expoziţie temporară se deschide la 
Colecţia de Istorie a Farmaciei Cluj-Napoca.
Tematica noii expoziţii este de actualitate și 
astăzi, explorând istoria legăturii dintre me-
dicamente și otrăvuri și posibilele efecte to-
xice ale leacurilor.
„Vom prezenta tipurile de «venena» vându-
te în farmacii (cel mai adesea medicamente 
pe bază de arsenic sau mercur), modul de 
depozitare și eliberare a medicamentelor cu 
posibile efecte intoxicante, dar și episoade 
istorice de tratamente dezastruoase din 
Transilvania”, au declarat organizatorii.
Expoziţia include și un traseu prin colecţia 
de bază, în fi ecare sală fi ind evidenţiate in-
grediente sau preparate care pot fi  conside-

rate, uneori doar pe baza concentraţiei, 
drept otrăvuri. Expoziţia „Istoria otrăvuri-
lor” va fi  deschisă în perioada 28 mai – 28 
august la Colecţia de Istorie a Farmaciei, 
Piaţa Unirii nr. 28. Sâmbătă, muzeul este 
deschis în intervalul orar 10.00 – 16.00.

Doctor Honoris Causa din 
partea UBB pentru 
chimistul Ştefan Hell
Ștefan Hell, laureat al premiului Nobel pen-
tru chimie în anul 2014, a primit titlul de 
Doctor Honoris Causa din partea 
Universităţii Babeș-Bolyai. Savantul de ori-
gine română este recunoscut pentru faptul 
că a dezvoltat o nouă modalitate de a stu-
dia celulele la cel mai amănunţit nivel.
În anul 2014 a fost distins cu premiul Nobel 
pentru chimie, după ce a dezvoltat o meto-
dă prin care moleculele dintr-o celulă pot fi  
văzute individual la microscop, cu ajutorul 
particulelor fl uorescente.
Descoperirea are benefi cii uriașe pentru ști-
inţă. Cu ajutorul nanoscopiei, cum a fost 
numită această metodă, pot fi  studiate mai 
în detaliu boli precum Parkinson, Alzheimer 
sau Huntington.

Pe scurt

Candidatul la Consiliul 

Local Cluj-Napoca din 

partea PSD Horia Nasra 

l-a acuzat pe Emil Boc, 

candidatul PNL Cluj la 

Primărie, că foloseşte 

asistaţi social în campa-

nia electorală.

În replică, liberalii spun că 

aceste informaţii nu sunt ade-

vărate, fără să ofere dovezi 

concrete. În acelaşi timp, Pri-

măria Cluj-Napoca explică 

despre ce fel de acţiune a fost 

vorba.

Horia Nasra a susţinut că 

asistaţii social au fost folosiţi 

pentru a oferi pliante în faţa 

PNL Cluj.

„Domnule primar Emil Boc 

aţi trimis aceşti clujeni să 

transporte pliante electorale? 

Folosiţi asistaţii sociali care 

trebuie să lucreze în folosul 

comunităţii un anumit număr 

de ore pe lună şi în campa-

nia electorală? Oare minte 

doamna din înregistrare?”, a 

spus Horia Nasra.

Pe înregistrare se aude în-

trebarea adresată unei femei 

dacă transportă pliante cu 

„domn’ primar”, iar aceasta 

confi rmă ferm: „da, da…”.

Liberalii au pasat 
problema la Primărie

Liberalii clujeni au dezmin-

ţit informaţiile, spunând că 

Primăria este în măsură să 

ofere informaţii.

“Ca urmare a informaţiilor 

lansate în spaţiul public de 

PSD Cluj cu privire la faptul 

că primarul municipiului 

Cluj-Napoca, domnul Emil 

Boc şi PNL folosesc persoane 

asistate social în campania 

electorală, PNL Cluj-Napoca 

dezminte aceste informaţii, 

catalogându-le drept eronate 

şi mincinoase. În ceea ce pri-

veşte activităţile pe care le 

desfăşoară persoanele asista-

te social, Primăria Municipiu-

lui Cluj-Napoca este în măsu-

ră să ofere informaţii cu pri-

vire la acest aspect", spun li-

beralii.

Ce-au mutat 
asistaţii social

Reprezentanţii Primăriei 

Cluj-Napoca au spus însă că 

a fost vorba de o acţiune în 

care au fost solicitate per-

soane care au de prestat ore 

de muncă în folosul comu-

nităţii.

“În dată de 25.05.2016, în-

cepând cu ora 09.00, în vede-

rea eliberării spaţiului din P-ta 

Unirii nr.1, materialele informa-

tive aparţinând Serviciului Re-

laţii Comunitare şi Turism au 

fost mutate în arhiva din str. 

Eroilor nr.2 care aparţine Primă-

riei municipiului Cluj-Napoca. 

Pentru realizarea acestei activi-

tăţi, conform legii au fost soli-

citate persoane care au de pre-

stat ore de muncă în folosul co-

munităţii”, au spus aceştia.

Asistaţii social, implicaţi 
în campania electorală?
Ieri social democrații i-au acuzat pe liberali că folosesc asistați social 
în campania electorală.

Dialog înregistrat 
cu telefonul

-  Pliante cu domnu' 
primar?

- Da. Da.

CINE MINTE?
VEZI AIZI ÎNREGISTRAREA



joi, 26 mai 2016 politica.monitorulcj.ro 3

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

La alegerile din acest an, 

partidele politice vor 

cheltui mai puţin decât în 

alţi ani, dar sumele nu 

sunt deloc de neglijat.

HG55/2016 fi xează nive-

luri maximale de alocare. Ast-

fel, suma totală la care se poa-

te ajunge pe judeţul Cluj es-

te de 189.000 lei. Din aceas-

ta, pentru campania electora-

lă a unui primar de munici-

piu se poate ajunge la 52.000 

lei, pentru cea privind promo-

varea candidaţilor la consiliul 

local -31.500 lei, iar pentru 

promovarea celor de la con-

siliul judetean se poate ajun-

ge la 105.000 lei. La aceste 

sume se adaugă şi cele care 

sunt cheltuite pentru prima-

rii de comune si alte oraşe, 

care sunt însă mult mai mici. 

Acestea sunt direcţionate în-

să către localităţile respecti-

ve, ceea ce înseamnă că şi 

cheltuirea lor ar fi  "locală".

Concret, cât costă 
promovarea la Cluj

Astfel, pentru promovare, 

în această campanie electora-

lă la radio, TV, presă scrisă se 

poate ajunge la maxim 40% 

din suma totală, adică 75.600 

lei, iar în mediul online- 30%, 

adică 56.700 lei.

Cu sondajele, se poate ajun-

ge la 30% din sumă, ceea ce 

înseamnă 56.700 lei. În aceas-

tă campanie însă, partidele şi 

candidaţii nu s-au înghesuit 

să facă sondaje pe care să le 

lanseze în spaţiul public, dar 

partidele pot face sondaje de 

uz intern. De asemenea, pen-

tru afi şe se poate ajunge la 

20% din sumă, adică maxim 

37.800 lei, pentru broşuri şi 

pliante: 50%, adică 94.500 lei, 

iar pentru anumite evenimen-

te -30%, adică 56.700 lei din 

suma totală.

De exemplu, potrivit unei 

note interne cu recomandări 

de prețuri trimisă fi lialelor de 

conducerea de la București a 

PNL, preţurile maximale pen-

tru 50 de bucăţi afi şe A3 este 

de 65 ron+TVA, iar pentru 

1150- 1150 ron+TVA. Preţul 

maximal la fl yere de tip A5 es-

te de 40 lei +TVA, pentru 50 

de bucăţi. 50 de bucăţi calen-

dare de buzunar au un preţ ma-

ximal de 20 lei+TVA, iar 5000 

de bucăţi - 440 lei+TVA.

Ce spune legea

Potrivit art. 3 (2) din legea 

privind fi nanţarea, cheltuieli-

le nu pot fi  mai mari decât 

contributiile atrase de la can-

didaţi, de la partid, din dona-

ţii sau împrumuturi.

De asemenea, nu se pot 

face cheltuieli în nume pro-

priu sau altfel decat prin con-

tul unic de campanie. Potri-

vit art. 36 (1) privind cheltu-

ielile – doar prin virament, 

ordinul de plată trebuie să 

menţioneze factura şi tipul 

de material/serviciu (în ce 

categorie de mai sus se înca-

drează).

Cu ce e voie, cu ce nu 
e voie în campanie

Înaintea campaniei electo-

rale, Autoritatea Electorală 

Permanentă (AEP) a lansat 

un apel la adresa competito-

rilor electorali privind 

retragerea din 

spaţiul pu-

blic, cel mai târziu până la 

data începerii campaniei elec-

torale, a tuturor materialelor 

de promovare care nu respec-

tă legislaţia.

AEP reaminteşte că sin-

gurele materiale de propa-

gandă electorală permise în 

perioada campaniei sunt: afi -

şe electorale cu dimensiuni-

le de cel mult 500 mm o la-

tură şi 350 mm cealaltă la-

tură; afi şele electorale prin 

care se convoacă o reuniu-

ne electorală vor avea 400 

mm o latură şi 250 mm cea-

laltă latură şi vor fi  ampla-

sate în locurile speciale pen-

tru afi şaj; materiale de pro-

pagandă electorală audio sau 

video, difuzate de mass-me-

dia audiovizuală; publicita-

te în presa scrisă; materiale 

de propagandă electorală on-

line; broşuri, pliante şi alte 

materiale tipărite.

Conform AEP, nerespecta-

rea acestor prevederi consti-

tuie contravenţii, dacă nu au 

fost săvârşite în astfel de con-

diţii încât să fi e considerate, 

potrivit legii penale, infracţi-

uni, şi se sancţionează cu 

amendă de la 10.000 lei la 

25.000 lei.

Potrivit Legii 334/2006, re-

publicată, se interzice compe-

titorilor politici să utilizeze în 

campania electorală bannere, 

mesh-uri, panouri publicita-

re, steaguri publicitare, cal-

cane, ecrane publicitare, 

indicatoare publi-

citare direcţiona-

le, structuri de pu-

blicitate autopor-

tante, publicitate 

luminoasă, publi-

citate pe vehicu-

le.

Mercurialul campaniei electorale. 
Câți bani dau politicienii pe publicitate
Sumele pe care le vor cheltui partidele la aceste alegeri nu sunt deloc neglijabile, deşi banii vor fi decontaţi de la stat.

În campania electorală din acest an, politicienii vor cheltui mai puțini bani decât în anii trecuți pe afi șe electorale 

Pentru campania primarului în municipiul Cluj-Napoca 52.000 lei+
Consiliu Local  31.500 lei
Consiliu Judetean  105.000 lei
Total în judeţul Cluj  189.000 lei

La această sumă s-ar putea adăuga fondurile pentru primarii de comune și alte muni-
cipii, dar acestea sunt direcţionate clar către alegătorii din localităţile respective, deci și 
cheltuirea lor ar fi  „locală”.

Suma maximă pe care un partid o poate cheltui 
în campanie în judeţul Cluj

Procent maxim Sumă maximă

radio, TV, 
presa scrisă 40% 75.600 lei

online 30% 56.700 lei

sondaje 30% 56.700 lei*

afi șe 20% 37.800 lei

 broșuri, pliante 50% 94.500 lei

evenimente, 
consultanță 30% 56.700 lei

*  nimeni nu și-a asumat că a făcut vreun sondaj în campania asta, dacă au făcut sunt 
de uz intern

G55/2016 fixează niveluri maximale de alocare a fondurilor
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Site-ul tolo.ro scrie că în 

urmă cu doi ani, la 

Spitalul Elias din 

Bucureşti, un medic a 

descoperit că în săpunul 

lichid cu care se spălau 

cadrele medicale pe mâini 

erau 2 milioane de bacte-

rii pe mililitru.

Săpunul conţinea un ger-

mene, Serratia marcescens, 

care se dezvoltă în rahatul 

uman. Acest germene infec-

tase în acele zile un bebeluş 

şi un bolnav de cancer, inter-

naţi la Elias. “De la săpunul 

din spital bacteriile circulase-

ră şi contaminaseră mâinile 

medicilor şi, în fi nal, sângele 

pacienţilor”, scrie tolo.ro.

Pe 30 iulie 2014, Mariana 

Buzea şi Marilena Filipoiu 

sunt primii doi doctori din Ro-

mânia care descoperă bacte-

rii într-un produs care trebu-

ia să omoare bacteriile. Mari-

ana are ideea să preleveze 

imediat probe din săpunul li-

chid care le părea impur la 

ochi „Am pus în laborator do-

uă lamele: una cu săpun din 

laborator şi cealaltă cu săpu-

nul de la asistente”, povesteş-

te doctorul Buzea.

„Pe una dintre lamele am 

scris noi şi pe cealaltă am scris 

voi”, îşi aminteşte colega ei, 

Marilena Filipoiu.

Ambele probe, “noi” şi 

“voi”, proveneau din săpunul 

Maxil, produs de o fabrică din 

Târgu Mureş pe nume 

Romchim.

Ca să scape de Serratia mar-

cescens, medicii de la Elias 

au fost siliţi să înlocuiască tot 

sistemul prin care curgea să-

punul lichid în saloane şi săli 

de operaţie.

Ministerul Sănătăţii a fost 

informat, dar ministrul de 

atunci, Nicolae Bănicioiu a 

avut grijă să muşamalizeze 

cazul, la fel cum a făcut şi Pa-

triciu Achimaş în cazul Hexi 

Pharma.

“Tot ce a spus Nicolae Bă-

nicioiu în 2014, în cazul 

Romchim, se regăseşte în de-

claraţiile lui Achimaş Cadariu 

din 2016, în criza Hexi Phar-

ma. Şi ministrul Cadariu a a-

părat ministerul şi DSP-urile 

invocând regulile europene în 

faţa cărora am fi  neputincioşi. 

Felul în care sistemul sanitar 

a reacţionat este similar!”, mai 

scrie tolo.ro.

Cazul Hexi Pharma 
nu este unic

Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

Cea mai mare pondere a 

deceselor intraspiceliceşti 

care puteau fi  evitate este 

în România, se arată 

într-un raport Eurostat. 

Clujul se afl ă pe locul 

trei în ţară privind infec-

ţiile intraspitaliceşti, în 

ultimii cinci ani, înregis-

trându-se un număr de 

peste 7000 de infecţii.

Proporţia deceselor din sis-

temul de sănătate printre toa-

te decesele persoanelor mai 

mici de 75 de ani variează 

considerabil între statele mem-

bre ale Uniunii Europene, Fran-

ţa având cea mai mică rată, 

relatează neweurope.eu.

Datele Eurostat arată că 

cea mai mare pondere a de-

ceselor din spitale care pu-

teau fi  evitate este în Româ-

nia (49,4%) şi Letonia 

(48,5%), urmate de Lituania 

(45,4%) şi Slovacia (44,6%). 

Pe de altă parte rata a fost 

sub 30% în ţări precum Fran-

ţa (23,8%), Danemarca 

(27,1%), Belgia (27,5%) sau 

Olanda (29,1%).

Decesele puteau 
fi  evitate

În Uniunea Europeană 1,7 

milioane de persoane cu vâr-

sta mai mică de 75 de ani au 

decedat în 2013. Printre aces-

tea, 577.500 de decese (33,7% 

din totalul deceselor) pot fi  

considerate premature, adică 

puteau fi  evitate având în ve-

dere cunoştinţele medicale din 

zilele noastre şi tehnologia.

Atacurile de cord (184.800 

de decese) şi accidentele vas-

culare cerebrale (aproape 

94.000 de decese) au repre-

zentat împreună aproape ju-

mătate (48%) din aceste ca-

uze care pot fi  evitate la oa-

meni care au sub 75 de ani.

Această informaţie privind 

decesele care pot fi  evitate prin 

îngrijirea optimă a sănătăţii a 

apărut într-un raport al Euros-

tat. Conceptul de mortalitate 

care putea fi  evitată se bazea-

ză pe ideea că anumite decese 

puteau fi  “evitate” – ceea ce în-

seamnă că nu s-ar fi  produs da-

că persoanele respective erau 

tratate la timp şi efi cient.

O treime din decesele ce 

ar putea fi  evitate se cauzea-

ză bolilor cardiace. În Uniu-

nea Europeană în anul 2013 

atacurile de cord (184.800 de-

cese ce puteau fi  evitate sau 

32% din totalul deceselor per-

soanelor sub 75 de ani) au 

strâns până acum cea mai 

mare rată de decese ce pu-

teau fi  evitate. Acestea erau 

urmate de atacurile vascula-

re cerebrale (93.900 – 16%), 

cancer de colon (67.000 – 

12%), de sân (50.800 – 9%), 

boli hipertensive (28.700 – 

5%) şi pneumonii (24.100 – 

4%).

Spitalele, ultimul drum înainte de moarte?

Clujul, în topul judeţelor 
cu infecţii intraspitaliceşti
Anul trecut au fost înregistrate cele mai multe infecţii intraspitaliceşti din ultimii cinci ani – 12.316, 
numărul total al acestora în perioada 2010-2015 depăşind cifra de 57.000, reiese din documentele 
trimise de Ministerul Sănătăţii Parlamentului.

Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

În 2010 au fost raportate 

8.105 infecţii nosocomiale, 

în 2011 8.463, iar în 2012 

8.278 de infecţii nosoco-

miale. Din 2013 numărul 

acestora a crescut con-

stant. Astfel, în 2013 au 

fost 9.296 infecţii nosoco-

miale, în 2014 10.630, iar 

în 2015 12.316 infecţii 

nosocomiale.

Cele mai multe infecţii no-

socomiale, la nivelul acestei 

perioade a ultimilor cinci ani, 

au fost înregistrate în Bucu-

reşti – peste 12.000 de infec-

ţii. Topul este completat de 

judeţele Iaşi – peste 9000 de 

infecţii şi Cluj, cu peste 7000 

de infecţii.

Potrivit Centrului Naţional 

de Statistică şi Informatică în 

Sănătate Publică (CNSISP), 

secţiile de Anestezie şi Tera-

pie Intensivă s-au confruntat 

cu cele mai multe infecţii no-

socomiale, peste 13.500. Pes-

te 12.000 de infecţii intraspi-

taliceşti au fost raportate la 

secţiile de chirurgie.

Potrivit documentelor Mi-

nisterului Sănătăţii, în perioa-

da 2010-2015 au fost înregistra-

te peste 15.000 de infecţii res-

piratorii şi circa 10.000 de in-

fecţii ale plăgilor chirurgicale.

Infecţia nosocomială (sau infecţie intraspitalicească), este 
acea infecţie care nu este prezentă sau care nu se afl ă în peri-
oada de incubaţie în momentul în care pacientul s-a internat 
în spital și se supraadaugă bolii pentru care pacientul s-a in-
ternat. Infecţiile nosocomiale pot să fi e în legătură cu defi ci-
enţe de igienă, sterilizare, manevre sau îngrijiri medicale.

Ce este infecţia intraspitalicească?

Mişcarea Civică Iniţiativă 

România a realizat o ana-

liză proprie privind situa-

ţia contractelor cu statul 

ale companiei Hexi 

Pharma în perioada 

2012-2015, folosind surse 

guvernamentale deschise.

Potrivit sursei citate, în pe-

rioada menţionată compania 

a avut cu Spitalul Clinic de 

Urgenţă Cluj 4 contracte în 

valoare de 1.058.664 lei (pes-

te 235.000 de euro).

De departe, compania He-

xi Pharma a avut cele mai 

multe contracte, dar nu şi ce-

le mai mari, cu Spitalul On-

cologic în valoare de 160.150 

lei (peste 35.000 de euro). Fos-

tul ministru al Sănătăţii chi-

rurgul Patriciu Achimaș-

Cadariu a condus din 2012 In-

stitutul Oncologic Prof. Dr. 

Ion Chiricuță. Achimaş-Cada-

riu lucrează din 2006 la insti-

tutul clujean ca medic primar 

de ginecologie oncologică şi 

chirurgie oncologică. În aces-

te condiţii se ridică o întreba-

re legitimă: putea să nu ştie 

despre existența Hexi Pharma 

şi despre contractele derulate 

cu această companie?

Spitalul Clinic de Recupe-

rare Cluj a achiziționat medi-

camente în valoare de 23.760 

lei și dezinfectanţi şi deter-

genţi în valoare de valoare 

1008 lei. 

Au mai încheiat contracte 

cu Hexi Pharma Spitalul U-

niversitar CF Cluj-Napoca – 

42.600 lei, Spitalul Munici-

pal Dej, Spitalul Clinic de Ur-

genţă pentru Copii Cluj-Na-

poca, Spitalul Municipal Tur-

da, Spitalul municipal "Dr. 

Cornel Igna" Câmpia Turzii, 

Universitatea de Medicină şi 

Farmacie „Iuliu Haţieganu” 

Cluj-Napoca.

Spitalele clujene
cu contracte Hexi Pharma
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Numărul deceselor care ar fi  putut fi  evitate având în vedere cunoştinţele medicale din zilele noastre 
şi tehnologia disponibilă, în statele membre al Uniunii Europene în anul 2013 (% din totalul deceselor, 
persoane sub 75 de ani)
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Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Odată cu ploile de marți, 

pe străzile din oraş nu a 

ajuns doar apa care nu a 

mai încăput în canalizare, 

ci şi gunoaie aduse de vii-

tură şi apă plină cu ger-

meni din canalizare.

Canalizarea din Cluj-Napo-

ca nu a mai făcut faţă cantită-

ţilor foarte mari de apă în ur-

ma ploii torenţiale de marţi ca-

re nu a durat mai mult de ju-

mătate de oră. Gurile de canal 

fi e s-au blocat din cauza ma-

terialelor aduse de viitură, fi e 

s-au umplut şi au refulat, pe 

stradă ajungând şi apă infi ltra-

tă cu resturi din canalizare.

Medicii spun că inundaţi-

ile au un potenţial de boli in-

fecţioase, de aceea trebuie să 

fi m atenţi la igiena persona-

lă. „În general, inundaţia poa-

te aduce din canal o grăma-

dă de germeni şi sigur că în 

momentul în care sunt per-

soane a căror igienă persona-

lă (spălatul mâinilor, cu alte 

cuvinte) se pot îmbolnăvi. Se 

poate, ca din reţeaua de ca-

nalizare să se infi ltreze apă 

care nu este potabilă şi care 

are germeni şi să ajungă pe 

recipiente, de exemplu. Acest 

lucru poate duce la îmbolnă-

viri de tipul bolilor infecţioa-

se digestive, cum ar fi  hepa-

tita. La inundaţiile din 1970, 

a apărut o epidemie de febră 

tifoidă.

Prin potenţialul de boli in-

fecţioase sunt periculoase a-

ceste ieşiri ale apelor din ca-

nal. Deşeurile au şi ele o în-

cărcătură microbiană”, decla-

ră Călin Florescu, medic de 

familie.

Reprezentanţii Companiei 

de Apă Someş precizează că 

în cazul inundaţiilor de marți 

a fost mai degrabă vorba de 

o transportare a deşeurilor de 

către viitură, decât de refula-

rea canalelor. “Cantităţile ma-

ri de apă de marți nu au mai 

putut intra în canalizare. Vii-

tura a spălat foarte mult pie-

triş, bolovani, copaci, crengi 

din zonele neamenajate de la 

periferia Clujului şi le-a plim-

bat pe străzi acoperind guri-

le de canal ale canalizărilor. 

Acestea, blocate cu nisip, pie-

triş ş.a.m.d. nu a mai avut un-

de să intre apa. Chiar dacă nu 

ar fi  fost problema aceasta, 

nicio canalizare din niciun 

oraş din lume nu este şi nici 

nu poate fi  proiectată ca să 

preia astfel de debite torenţi-

ale, într-un timp atât de scurt”, 

explică Lucian Croitoru, pur-

tătorul de cuvânt al Compa-

niei de Apă Someș.

Medic: Spălați-vă pe mâini! 
Inundațiile pot răspândi 
boli infecțioase grave.
Medicii explică de ce sunt periculoase refulările din canalizare 
şi inundaţiile şi ce trebuie să facem ca să nu ne îmbolnăvim.

Gabriela DRAGOTĂ
redactia@monitorulcj.ro

Cardul de sănătate şi sis-

temul informatic ar fi  tre-

buit să uşureze munca 

medicilor şi să reducă 

timpul de aşteptare al 

pacienţilor la uşile cabi-

netelor. În realitate, acest 

sistem este mai mult o 

sursă de nervi. O recu-

nosc medicii care trebuie 

să lucreze în fi ecare zi cu 

el, dar şi pacienţii care 

s-au obişnuit să fi e trimişi 

acasă sau reprogramaţi 

pentru că a picat siste-

mul.

Marţi, nu a funcţionat apro-

ximativ cinci ore. Pe site-ul 

Casei Naţionale de Asigurări 

de Sănătate (CNAS) a fost 

postat un anunţ la ora 08.30 

în care se spunea că sistemul 

informatic al cardului de să-

nătate este indisponibil da-

torită unor probleme tehni-

ce. Cinci ore mai târziu, pro-

blemele fuseseră reparate. 

Miercuri, la prânz medicii de 

familie din Cluj reclamau din 

nou erori. De fapt, sistemul 

a mers cu erori de la bun în-

ceput. În ultima perioadă, în 

fi ecare vineri, pică. Medicii 

s-au obişnuit deja şi nu îşi 

mai cheamă pacienţii la ca-

binet vinerea. “Ieri (marţi – 

n.red.) a fost dezastru, a fost 

stricat, s-a reparat şi astăzi 

(ieri – n.red.) iar a picat. De 

regulă în fi ecare vineri pică. 

Problemele acestea sunt de 

când a pornit sistemul, dar 

s-au tot ascuns defecţiunile. 

Ne face zile fripte, ne scoate 

peri albi şi nouă şi pacienţi-

lor. Situaţia aceasta este şi în 

spitale. Vin pacienţii şi ne 

spun că nu le-a putut face 

externarea, reţete etc. E un 

chin, ne consumă nervi şi 

timp. O consultaţie durează 

dublu, triplu din cauza siste-

mului care nu funcţionează 

cum trebuie”, afi rmă Robert 

Schwarz, medic de familie în 

Cluj-Napoca.

Refuză să mai prescrie 
reţete offl  ine

Conducerea CNAS reco-

mandă prescrierea reţetelor 

offl ine când apar defecţiuni. 

“Până la anunţul remedierii 

problemelor apărute, confi r-

marea semnării prin cardul de 

sănătate a serviciilor medica-

le/prescrierii reţetelor/elibe-

rării medicamentelor vor pu-

tea fi  efectuate în modul offl i-

ne”, spun aceştia.

Medicii refuză să mai lu-

creze offl ine din cauză că ris-

că să fi e amendaţi. “Sistema-

tic, în fi ecare vineri ne taie 

câte o zi de consult pentru că 

în fi ecare vineri nu funcţio-

nează. Când pică nu putem 

face nimic. Dacă dăm reţete 

offl ine vine Casa de Asigurări 

de Sănătate şi ne amendează. 

Efectiv stăm, vorbim cu paci-

enţii să revină. Nu se poate 

să lucrăm offl ine pentru că 

acele reţete trebuie validate 

în 72 de ore şi dacă trece acea 

perioadă nu ni le mai validea-

ză”, declară Iustinian Grigo-

re Zegreanu, medic de fami-

lie în Cluj-Napoca.

Dacă ar fi  funcţional...

Medicii sunt de părere că 

sistemul informatic ar fi  foar-

te util dacă ar funcţiona cum 

trebuie. “Dacă ar fi  funcţional 

şi ar merge ne-ar uşura foar-

te mult munca. Nu ne-au as-

cultat nici propunerea noas-

tră, a medicilor să mergem în 

paralel, ci l-au introdus rapid. 

E normal ca să apară bubele. 

Dacă s-ar fi  mers în paralel, 

era mai simplu că lucram cla-

sic, ca şi până acum”, adau-

gă Robert Schwarz.

Săptămâna 
şi defecţiunea
Sistemul informatic ţine pacienţii la uşa 
cabinetelor medicale.

6 milioane euro 
pentru repararea 
erorilor

În martie, CNAS a demarat 
o licitaţie prin care încear-
că să contracteze o fi rmă 
care să asigure mentenan-
ţa și să ofere suport teh-
nic, dar nimeni nu s-a ară-
tat interesat de această 
misiune. Valoarea contrac-
tului este de 6 milioane 
euro. Potrivit adevarul.ro, 
printre cei care au depus 
oferte se afl ă Teamnet și 
HP, aceasta din urmă fi ind 
urmărită penal de DNA 
pentru complicitate la 
abuz în serviciu. Pentru 
acest contract nu a fost pu-
blicat un câștigător în 
SEAP, însă datele arată că 
CNAS a primit trei oferte 
din partea următoarelor 
fi rme:

1. Asocierea formată din 
SC Master Technology 
Systems (lider de asocie-
re), SC European Funds 
Invest (asociat – avand ca 
subcontractant pe Insoft 
Development & 
Consulting) si SC Maguay 
Impex (asociat).

2. SC Teamnet 
International.

3. SC Hewlett-Packard 
(Romania), având ca sub-
contractant pe SC Quantrio 
Consulting.

Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

Ploaia a făcut prăpăd 

marţi la Cluj. Zeci de case 

au fost inundate, iar mulţi 

şoferi s-au trezit cu maşi-

nile inundate sau zgâriate 

de copacii duşi de viitură.

Echipele de intervenţie ale I-

SU Cluj au intervenit pentru în-

lăturarea efectelor ploilor abun-

dente de marţi, fi ind preluate 

peste 100 de apeluri de urgen-

ţă. Pompierii au intervenit în 

principal pentru scoaterea apei 

din imobile inundate din muni-

cipiul Cluj-Napoca, comuna Flo-

reşti şi comuna Baciu.

Străzile Doinei şi Vişinilor 

au fost afectate mai puternic 

din cauza ieşirii din albie a unui 

pârâu din zona respectivă.

“Au fost undeva la 27 de lo-

caţii şi alte două sau trei inter-

venţii pentru alte aspecte le-

gate de scoaterea apei din sub-

solul gospodăriile inundate, 

însă fără să pună probleme de-

osebite. În continuare s-a mai 

răspuns şi miercuri la solicită-

rile de marţi. S-au prioritizat 

în funcţie de efectele pe care 

au putut să le aibă. Prima da-

tă s-a luat în considerare scoa-

terea apei din locuinţe, am în-

ţeles că şi magazine din zona 

Piaţa Gării au fost inundate, şi 

s-a pus pe plan secund ceea 

ce însemna anexe, beciuri, gos-

podării. Nu a fost nimeni pus 

în pericol direct”, a declarat 

purtătorul de cuvânt al ISU 

Cluj, Andrei Biriş.

Cele mai multe solicitări 

au venit din zona nord-est a 

municipiului Cluj-Napoca, 

cum ar fi  Piaţa Gării, străzile 

Tudor Vladimirescu, Decebal, 

Războieni, Corneliu Coposu, 

Maramureşului, Septimiu Mu-

reşan, Cetăţii, Alexandru Vla-

huţă, Suceava Bulevardul 

Muncii şi Calea Baciului.

„Canalizarea nu a putut fa-

ce faţă la puhoiul de ploaie. Pur 

şi simplu, datorită viiturii foar-

te violente apa a trecut peste 

gurile de canalizare şi s-a adu-

nat pe străzile colectoare, chiar 

şi în unele curţi ale oamenilor. 

De asemenea, unele canale de 

scurgere erau colmatate cu gu-

noaie şi au agravat şi mai mult 

situaţia existentă”, a spus pri-

marul Emil Boc.

Bilanţul inundaţiilor

CĂLIN FLORESCU | medic de familie

„Se poate, ca din reţeaua de canalizare 
să se infi ltreze apă care nu este potabilă 
şi care are germeni şi să ajungă pe 
recipiente“
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Sex simbol al anilor '50 — 

'70, cu o popularitate 

internaţională neegalată 

de nicio altă actriţă italia-

nă, Sophia Loren va primi 

Premiul pentru întreaga 

carieră la gala de închide-

re a celei de-a 15-a ediţii, 

pe 4 iunie, la Teatrul 

Naţional din Cluj-Napoca. 

Pe 3 iunie, de la 18.30, la 

Casa de Cultură a 

Studenţilor, actriţa va lua 

parte la o proiecţie speci-

ală în onoarea ei.

“Este una dintre întâlniri-

le pe care mi le-am dorit de 

foarte mulţi ani la TIFF şi mă 

bucur că se întâmplă, în sfâr-

şit. Sophia Loren este idolul 

multor generaţii, o prezenţă 

tonică şi şarmantă, cu o po-

pularitate enormă în orice colţ 

al lumii. E o onoare s-o avem 

la TIFF şi o bucurie, sper, pen-

tru clujeni să o întâlnească, 

la prima ei venire în Româ-

nia. Ea se alătură unui şir de 

personalităţi puternice care 

au fost celebrate în cei 15 ani 

de TIFF, de la Claudia Cardi-

nale, Annie Girardot, Vanessa 

Redgrave, la Catherine Deneu-

ve şi Geraldine Chaplin”, de-

clară Tudor Giurgiu, preşedin-

tele TIFF.

Participarea Sophiei Loren 

la festival este posibilă dato-

rită colaborării dintre TIFF şi 

Asociaţia Femeilor de Afaceri 

(AFA) Cluj, co-organizator al 

evenimentului. “Suntem ono-

rate să susţinem prezenţa la 

Cluj a uneia dintre cele mai 

talentate, puternice şi apreci-

ate femei din lumea fi lmului. 

Sophia Loren este un model 

pentru multe generaţii de fe-

mei, iar întâlnirea cu ea la TI-

FF va fi  un eveniment cu to-

tul special”, declară Mihaela 

Rus, preşedinta Asociaţiei Fe-

meilor de Afaceri Cluj.

La 81 de ani, Sophia Loren 

admite că se simte fl atată de 

statutul de sex simbol şi că l-a 

acceptat toată viaţa ca pe imens 

compliment. La începutul anu-

lui, diva italiană a susţinut un 

turneu în SUA, întâlnindu-se 

cu publicul în cadrul unui eve-

niment special numit An Eve-

ning with Sophia Loren. Actri-

ţa şi-a rememorat viaţa şi ca-

riera fabuloasă, pornind de la 

anii copilăriei în Napoli — So-

fi a Villani Scicolone s-a năs-

cut pe 20 septembrie 1934—, 

trecând prin anii de după răz-

boi, când era remarcată în con-

cursuri de frumuseţe la doar 

14 ani, primele roluri în fi lme-

le lui Vittorio de Sica, regizo-

rul care a descoperit-o, 

Hollywood-ul, întâlnirile ei cu 

mari actori ai vremii, premii-

le, iubirile, familia. şi faima. 

Toate se regăsesc şi în volu-

mul de memorii publicat în 

2014 — “Yesterday, Today, To-

morrow: My Life”.

În cele şase decenii de ci-

nema, Sophia Loren a jucat 

în aproape 100 de fi lme, lu-

crând îndeaproape cu marii 

regizori ai vremii, de la Vitto-

rio de Sica, George Cukor, 

Charlie Chaplin, Mario Moni-

celli şi Ettore Scola la Robert 

Altman. Şi-a început cariera 

de actriţă în 1950, la vârsta 

de 15 ani.

Sophia Loren 
vine la Cluj
Actrița este la prima vizită în România și va primi 
la TIFF premiul pentru întreaga activitate.

TUDOR GIURGIU | directorul TIFF

 „Este una dintre întâlnirile 
pe care mi le-am dorit de 
foarte mulţi ani la TIFF şi 
mă bucur că se întâmplă, 
în sfârşit. Sophia Loren 
este idolul multor 
generaţii, o prezenţă 
tonică şi şarmantă, cu o 
popularitate enormă în 
orice colţ al lumii. E o 
onoare s-o avem la TIFF şi 
o bucurie, sper, pentru 
clujeni să o întâlnească, la 
prima ei venire în 
România“
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Monitorul de Cluj nu este responsabil în nicio circumstanţă pentru acurateţea sau conţinutul anunţurilor publicate, nu răspunde moral sau material 
pentru eventualele prejudicii pe care cineva le-ar suferi în urma publicării acestora. Răspunderea pentru autenticitate aparţine exclusiv autorilor anunţurilor.
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

Anunţurile pt. rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, 
„Matrimoniale“ şi „Mulţumiri prezi că toare“ se taxează integral.
Depune TALONUL DE MICA PUBLICITATE la sediul redacţiei, 
str. Republicii nr. 109, Et. 1 sau librăria BIBLOS (standul de 
ziare) – P-ţa A. Iancu nr. 13 (lângă „alimentara sănătăţii“)

GRA-

TUIT

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament cu 3 came-
re, supr. 60 mp, 
decomandat,et. 4, fi nisat clasic, 
termopane, centrală termică, 
bloc reabilitat, zona Liceul O. 
Ghibu, cart. Grigorescu, preţ 
68.000 euro. Inf. la tel. 
0744-653027 (2.7)

¤ P.F. cumpăr ap. cu 1 cam. în 
cart. Grigorescu/Plopilor exclus 
demisol/mansardă. Ofer plata 
pe loc. Fără agenţii. Tel. 
0770-388671. (5.7)

P.F. vând apartament 2 
camere, construcţie 2008, în 
Baciu, str. Jupiter, suprf. 55 
mp, balcon 7 mp închis cu 
termopan, terasă 35 mp, 
complet mobilat şi utilat 

(cuptor, plită, frigider, maşină 
de spălat, televizor).

Preţ 62.000 euro negociabil. 
Exclus agenţii.

Telefon 0743-075605.

P.F. cumpăr URGENT 
ap. cu 3 camere, mobilat, 
utilat, decomandat, et. 1 
sau 2, de preferat cart. 

Zorilor, Bună-Ziua, 
Gheorgheni, Grigorescu.

Exclus agenţii.
Aşteptăm oferte la tel. 

0727-477.173.

P.F. cumpăr apartament cu 

2-3 camere, în cart. Mărăşti, 

Gheorgheni sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0740-607307.

CASE/CABANE

¤ Vând casă în comuna Cuzdioa-
ra, la 4 km de localitatea Dej, 
mobilată, cu utilităţi, grădină de 
33 ari. Inf. și relaţii suplimentare 
la tel. 0788-343631 sau 
0264-593488. (4.7)

¤ P.F. vând casă cu grădină de 
2200 mp, aproape de băi, în lo-
calitatea Cojocna. preţ negociabil. 
Inf. suplimentare la tel. 
0752-768446. (6.7)

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, utili-

tăţi, apă, gaz, curent, întăbulat, 

preţ negociabil.

Inf. suplimentare la tel. 

0745-182440.

TERENURI

¤ Vând teren în supr. de 2700 

mp, bun pentru construit, în Bor-

hanci, str. Remenyik Sandor, teren 

livadă, utilităţi, apă, curent, front 

30 m. Informaţii și relaţii supli-

mentare la tel. 0744-485224. 

(3.7)

¤ P.F. cumpăr teren agricol, pășu-

ne, în judeţele Cluj, Alba, Bistriţa. 

Aștept telefoane la 0740-876853. 

(6.7)

Vând TEREN

în supr. de 3000 mp, 

în Floreşti, zona RAR.

Informaţii la tel. 

0740-107062.

¤ Vând teren central în supr. de 

100 mp, front 20 ml la drum de 

servitute, cu C.F. și C.U., P+6, preţ 

250 euro mp. Inf. suplimentare la 

tel. 0745-251703.

OMV Petrom SA vinde:
teren intravilan, categoria 

curţi-construcţii,
Cluj-Napoca, zona Pata 

Rât, suprafaţa 41.270 mp.
Detalii la assetsale@

petrom.com. (15.23*)

OMV Petrom SA vinde:
teren intravilan, Str. 

Trascăului nr. 5A, Turda, 
suprafața 27.034 mp.
Detalii la assetsale@

petrom.com. (15.23*)

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

P.F. vând TEREN pentru 

construcţii în Şelimbăr, jud. 

Sibiu, lângă motelul Dracula, 

intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 

24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

¤ Vând teren în intravilanul Cluju-

lui, surp 500 mp, la distanţa de 

1,5 km de Iulius Mall, cu utilităţi, 

apă, curent, cu C.F. în regulă. Inf. 

suplimentare la tel. 0752-397165 

sau 0745-501314.

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 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 zona Tetarom 2 
(fosta livadă de pomi – IAS), 
centura spre Apahida. Inf. şi rela-
ţii suplimentare la tel. 
0264-416242, după ora 20, 
Fam. Molnar.

ÎNCHIRIERI

TERENURI

¤ Caut pentru închiriere teren, 
curte, grădină, livadă, cu supr. 
minimă de 300 mp, pentru a 
adăposti temporar niște câini. 
Ofer 300 RON negociabili/lună, 
oriunde în jud. Cluj, în apropiere 
de mijloacele de transport. Tel. 
0741-455348. (6.7)

APARTAMENTE

¤ Familie responsabilă, cu copil, 
căutăm chirie decentă în Cluj-Na-
poca, ne oferim ajutorul în între-
ţinere, îngrijim imobilul unor per-
soane plecate în străinatate, sau 
alte variante. Tel. 0753-226079. 
(6.7)

SCHIMBURI

P.F. schimb casă cu 2 camere, 

bucătărie, cu teren, supr. 

totală 2500 mp, în com. 

Tureni, cu apartament 

în Cluj-Napoca.

Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0751-760639.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut loc de muncă în birotică 
ca secretară sau inspector ssm. 
Aștept răspuns la tel. 
0748-945449. (6.7)

¤ Regio Impex SRL angajează 
electromecanici, electricieni, in-
stalatori, mecanici, fi nisori con-
strucţii în Cluj, Alba, Hunedoara, 
Mureș, Sibiu, Bistriţa Năsăud, 
Sibiu, Harghita, Brașov, Covas-
na, Timiș, Bihor. Oferim condiţii 
avantajoase. Contact: 
021.224.66.34; cristina.bi-
chir@regioimpex.ro. (6.6*)

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

¤ Caut de lucru ca ŞOFER, expe-
rienţă 18 ani (şi pe comunitate), 
cat. B şi C, cunoscător al lb. ger-
mane şi engleze. Rog şi ofer seri-
ozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314.
¤ Caut de lucru în domeniul la-
borator-cofetarie sau la bucătă-
rie, deţin diplomă de califi care în 
aceste domenii. Ofer şi rog serio-
zitate. Aştept oferte la tel. 
0757-746700.
¤ Tânără, caut loc de muncă 
part-time, în domeniul contabili-
tate primară, cunoștinţe WIN-
MENTOR. Sunaţi la tel. 
0745-430079.

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

SERVICII

¤ Maistru electrician autorizat, 
repar, întreţin, modifi c instalaţii 
electrice, schimb tablou de sigu-
ranţă vechi, candelabre, lămpi, 
prize, întrerupătoare, elimin de-
fectele, deranjamentele apărute 
în instalaţiile electrice de uz cas-
nic. Sunaţi la tel. 0742-803536. 
(4.7)

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

¤ 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.

¤ Repar frigidere, congelatoare, 
combine, vitrine frigorifi ce, came-

re de frig. Ofer garanţie și asigur 
transport.Tel. 0747-786.320; 
0770-607.687.

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

¤ Montăm uşi şi geamuri, auto-
rizat Porta Doors. Informaţii la 
te.l 0745-993104.

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

¤ Cumpăr ARO 10, 4x4, în stare 
de funcţionare. Aștept oferte la 
tel. 0740-876853. (2.7)

¤ Vând Dacia 1300 pentru un ti-
chet RABLA, unei persoane inte-
resate de cumpărarea unui auto-
turism nou, preţ 1000 RON. Su-
naţi la tel. 0758-311020 sau 
0264-432680. (2.7)

¤ Vând autoturism DACIA 1300L, 
din 1996, acte la zi, anvelope 
foarte bune, cârlig de tracţiune, 
portbagaj, culoare albastru meta-
lizat, preţ 2700 RON, negociabil. 
Inf. suplimentare la tel. 
0745-339528, 0742-057054 sau 
0264-436753. (7.7)

¤ Vând Hyundai Accent GLS, 1,5 
L, acte la zi, culoare gri metalizat, 
cârlig de tracţiune, preţ 1750 eu-
ro. Aștept telefoane la. 
0745-339528, 0742-057054 sau 
0264-436753. (7.7)

¤ Vrei să-ţi achiziţionezi un au-
toturism nou? Eu te ajut cu 
avansul. Îţi ofer un tichet RA-
BLA pentru care achiţi 600 Eu-
ro, nimic mai mult. Rog seriozi-
tate. Sunaţi la tel. 
0743-330440. (7.7)

UZ CASNIC

¤ Vând chiuvetă din fontă. Inf. 
suplimentare la 0264-424005 
sau 0745-300323. (2.7)

¤ Vând ambreaj strung și pietre 
de polizor de diferite mărimi. Su-
naţi la tel. 0746-297102. (3.7)

¤ Vând circular pentru tăiat lem-
ne, cu pânză nouă de rezervă de 
Ø 375 mm. Inf. la tel. 
0746-297102. (3.7)

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

CĂRŢI

¤ Cumpăr cărţi tenice auto: ARO, 
Dacia, Oltcit, Trabant și camioane 
românești. Aștept telefoane la 
0749-174082. (3.7)

COLECŢIONARI

¤ Cumpăr obiecte promoţionale 
Marlboro, scrumiere, reclame, 
brichete, insigne, afi șe, genţi, 
etc., orice obiect pe care scrie 
Malboro. Cer și ofer seriozitate. 
Tel. 0749-174082. (2.7)

¤ Cumpăr bancnote de 50.000 
lei, 100.000 lei, 500.000 lei și 
1.000.000 lei, varianta de plastic, 
indiferent de calitate. Ofer preţ 
bun. Aștept oferte serioase la tel. 
0749-174082. (2.7)

¤ Vând colecţie cu actori străini și 
români, poze alb/negru și color. 
Aștept oferte serioase. Sunaţi la 
tel. 0749-174082. (3.7)

¤ Vând coleţie de șerveţele vechi. 
Aștept oferte. Sunaţi la tel. 
0749-174082. (3.7)

¤ Cumpăr colecţie de medalii ro-
mânești, poze vechi, insigne co-
muniste, fanioane, fotbaliști, me-
dalii, decoraţii, fotografi i, cer și 
ofer seriozitate. Aștept oferte seri-
oase. Sunaţi la tel. 0749-174082. 
(3.7)

¤ Cumpăr suporţi de pahare din 
carton (biscuiţi) de bere, suc, a-
pă, de preferat mărci de bere ro-
mânești, rog oferte serioase. Inf. 
la tel. 0749-174082 (3.7)

DONAŢII

¤ Donez spătar din fi er forjat. Inf. 
la tel. 0745-569336. (4.7)

MATRIMONIALE

¤ Aș dori să cunosc perechea 
mea: zodia berbec, taur, capri-
corn, din anii 1964-1965-1967-1
972-1973-1974-1975, cu loc de 
întâlnire. Eu, născută în anul 
1971, blondă. Aștept răspuns la 
tel. 0748-945449. (6.7)

Bărbat 40 de ani, 
necăsătorit, cu domiciliul 
în străinătate, doresc să 
fac cunoştinţă cu femei 
între 32 şi 42 de ani, 

pentru o relaţie serioasă.
Rog seriozitate.

Aştept telefoane la 
0723-513219. (1.7)

LICITAŢIE PUBLICĂ

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administraţia Judeţeană a Fi-
nanţelor Publice Cluj, Serviciul 
Fiscal Muncipal Turda cu sediul în 
Turda, str. P-ţa. Romană, nr. 
15/B, vinde la licitaţie publică în 
data de 14.06.2016, ora 10.00, 
bunurile mobile constând în: – 
mașină de surfi lat 3 fi re – 2 buc., 
mașină de surfi lat 5 fi re – 3 buc, 
mașină de surfi lat patru fi re – 1 
buc., mașină de cusut liniară cu 
tăiere de fi r Brother – 4 buc., ma-
șină de cusut liniară cu tăiere de 
fi r Siruba – 17 buc., mașină de 
cusut butoniere drepte marca Juki 
– 1 buc., mașină de cusut butoni-
ere grele Durkopp – 1 buc., cap-
sator dublu – 1 buc., presă de 
termocolar Reliant – 1 buc., ma-
șină betelie -1 buc., mașină de 
cusut 2 ace lanţ – 2 buc., mașină 
de cheiţă Juki – 2 buc., generator 
abur pt. 2 mese – 1 buc, mașină 
braţ – 2 buc., automat Refi leti – 
1 buc., compresor aer – 1 buc., 

mașină de cusut 2 ace cu tăiere 
de fi r – 4 buc., transpalet cu ca-
targ – 1 buc. Bunuri proprietate a 
debitorului SC Omerta Textil SRL, 
CUI 27175233. Informatii supli-
mentare pot fi  obtinute la sediul 
SFM Turda, str. P-ţa. Romană, nr. 
15/B, camera 8, telefon 
0264.314941, interior 125 sau 
130 sau accesând pagina de in-
ternet a ANAF, www.anaf.ro – 
anunturi – vanzarea prin licitatie 
a bunurilor sechestrate.

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Cluj, Serviciul 
Fiscal Muncipal Turda cu sediul 
în Turda, str. P-ţa. Romană, nr. 
15/B, vinde la licitaţie publică în 
data de 14.06.2016, ora 11.00, 
bunurile mobile constând în: – 
Autoturism Skoda, an fab. 2004, 
motorină, culoare gri; Buldoex-
cavator, Fiat Allis. Bunuri propri-
etate a debitorului SC Ecoref Mi-
nerals SRL, CUI 27216384. Infor-
maţii suplimentare pot fi  obţinu-
te la sediul SFM Turda, str. P-ţa. 
Romană, nr. 15/B, camera 8, te-
lefon 0264.314941, interior 125 
sau 130 sau accesând pagina de 
internet a ANAF, www.anaf.ro – 
anunturi – vanzarea prin licitatie 
a bunurilor sechestrate.

PIERDERI

¤ Declar pierdut carnet de stu-
dent pe numele Bunta Berta, stu-
denta in cadrul Universitatii Dimi-
trie Cantemir, Facultatea de 
Drept.

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

www.batrom.ro
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ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Teleshopping

12:30 Alegeri locale 2016

13:00 De joi până joi (live)

14:00 Telejurnal

15:00 Teleshopping

15:30 Akzente (live)

16:55 Vorbește corect!

17:00 Interes general (live)

18:00 Lozul cel mare (live)

18:30 Dincolo de hartă (doc.)

19:00 Mediatorii

19:45 Sport

19:57 Starea zilei

20:00 Telejurnal

21:00 Alegeri locale 2016 (live)

23:00 Starea zilei

23:05 Starea naţiei (sat.)

ANTENA 1

13:00 Observator (live)

14:00 Mireasă pentru fi ul 
meu (live)

16:00 Observator (live)

17:00 Acces direct (live)

19:00 Observator (live)

20:00 Observator special

20:30 Te pui cu blondele?

23:30 Un show păcătos (live)

PRO TV

13:00 Știrile Pro TV

14:00 Vorbește lumea

15:00 Lecţii de viaţă (ser.)

16:00 Ce spun românii

17:00 Știrile Pro TV

18:00 La Măruţă

19:00 Știrile Pro TV

20:30 Profă rea, dar buuună

22:30 Știrile Pro TV

23:00 Tactici de evadare

PRIMA TV

12:30 Focus Magazin (reluare)
13:20 Teleshopping
14:00 Focus 14
14:30 Teleshopping
15:00 Camera de râs
15:30 Mondenii
16:00 Mondenii
16:30 Focus
17:00 Trăsniţii (sezonul 26, 
episodul 33) (reluare)
18:00 Focus
19:30 Mama mea gătește mai 
bine (sezonul 2, episodul 64)
20:30 Am fost șaisprezece
22:30 La TV
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin (live)

KANAL D

12:30 Știrile Kanal D
13:30 Te vreau lângă mine
16:00 Teleshopping
16:45 Teo Show
18:45 Știrea zilei
19:00 Știrile Kanal D
20:00 Bahar: Viaţă furată
22:30 WOWbiz

LOOK TV

13:00 National Icons (reluare)
13:30 Casa Poporului (reluare)
15:00 Liga Magazin (reluare)
16:00 Business Expres
16:30 Celebrity
17:30 Fotbal Look (live)
18:00 Meci Fotbal Liga I 
Orange Play-Out/Off: CSMS 
Iași – Botoșani (live)
20:00 Fotbal Look (live)
20:30 Meci Fotbal Liga I 
Orange Play-Out/Off: CFR Cluj 
– CS U Craiova (live)
22:30 Fotbal Look (live)
23:30 Știri Look TV (reluare)

LICITAȚIE PUBLICĂ

Primăria Comunei Săcuieu, organizează licitaţie publică 
deschisă pentru valorifi carea masei lemnoase din următoarele 
partizi:

•  partida 1750 – Rachitis a unui volum brut de 153 m³– 
rasinos(raritura).

Pret pornire 138,18 lei/ m³, prin strigare;

•  partida 1751 – Rachitis a unui volum brut de 148 m³– 
rasinos(raritura).

Pret pornire 109,71 lei/ m³, prin strigare;

Licitaţia va avea loc în data de 06.06.2016, ora 10:00, 
la sediul Primăriei Comunei Săcuieu, localitatea Săcuieu, 
nr. 130, judeţul Cluj.

Caietul de sarcini poate fi  procurat de la sediul 
organizatorului licitatiei, incepand cu data de: 26.05.2016;

Data si ora limita pana la care poate fi  depusa 
documentatia pentru preselectie si inscrierea la licitatie: 
03.06.2016, ora 10:00.

Licitatia este organizata si se va desfasura conform 
prevederilor Regulamentului de valorifi care a masei lemnoase 
din fondul forestier proprietate publica a UAT Sacuieu, 
aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 924/2015.

Informaţii suplimentare pot fi  oferite la Primăria Săcuieu, 
tel. 0264/257672, 0723/566086.

LICITAŢIE PUBLICĂ

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, în calitate de lichidator 
judiciar al Tirel Impex S.R.L. (în faliment, in bankruptcy, 
en faillite), cu sediul în Cluj-Napoca, str. Horticultorilor, nr. 
22, jud. Cluj, organizează licitaţii publice pentru vânzarea 
bunurilor mobile şi pentru vânzarea în bloc – ca ansamblu 
în stare de funcţionare a bunurilor care compun Fabrica de 
Scaune, respectiv:

1. Bunuri imobile şi mobile care compun ansamblul 
funcţional (Fabrică Scaune Curbate) constând în:

A. Spaţii administrative şi de producţie cu suprafaţă 
totală de 19.092,21 mp, înscrise în Cartea Funciară nr. 636 
Huedin, nr. cad. 205/2/1, 205/3/1, 205/4/1, 206/1, 207, 
208, 209, 210, 211, 212, 213/1, 214/1, 214/2, 214/3, 
215/1/1, 215/2/1, 215/3/1, 215/4/1 şi teren aferent în 
suprafaţa de 140.317 mp, identifi cat prin Carte Funciară 
636 Huedin, nr. cad 205/2/1, situate în Bucea, jud. Cluj, 
– preţ de strigare 1.580.670 lei + TVA;

B. Echipamente tehnologice utilizate în procesul de 
producţie a scaunelor și a elementelor de scaune (mașini 
de frezat, rindeluit, șlefuit, strunguri, circulare, prese, etc) 
– preţ de strigare 449.939,70 lei + TVA.

2. Bunuri mobile care nu compun ansambul funcţional 
constând în:

Nr. 
Crt. Denumirea bunurilor Preț de strigare (lei)

1. Computer INTEL 189.00

2. Autoturism Nisan 24,142.50

3. Autoturism Matiz 2,776.50

4. Autoturism LT 28 TDI 4,023.90

5.
Autoutilitară Renault Master 
120 DCI

15,934.50

6. Computer Laptop Acer Aspire 1,366.20

7. Telefon Nokia MF 42.30

Total 48,474.90

Preţurile nu includ TVA.
Licitaţia va avea loc în data de 06.06.2016, ora 14:00 la 

sediul lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 
18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de sarcini 
și depunerea garanţiei de participare de 10% din preţul bunului 
licitat (condiţii obligatorii pentru participarea la licitaţie) se fac 
cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea licitaţiei. În caz de 
neadjudecare, licitaţia publică se va repeta în aceleași condiţii 
în data de 21.06.2016, ora 14:00, 05.07.2016, ora 14:00, 
respectiv în data de 19.07.2016, ora 14:00.

De asemenea, în paralel cu licitaţiile publice, pentru 
bunurile mobile care nu fac parte din ansamblul funcţional, 
se pot organiza și proceduri de negociere directă.

Informaţii suplimentare la tel. 0727-379154 și pe e-mail: 
emilian.niculcea@solvendi.ro.

ANUNŢ DE ANGAJARE

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ

PRIMĂRIA ORAŞULUI HUEDIN
405400 Huedin, Str. Horea Nr.1

Tel.: +40 264 351548, Fax: +40 264 351564
e-mail: secretariat@primariahuedin.ro

Primaria oraș Huedin, oganizează concurs pentru ocuparea 
unui post vacant pentru functie publica:

Denumirea postului – Inspector clasa I, grad profesional 
asistent in cadrul (Compartimentului executari silite).

Condiţii specifi ce de participare la concurs:
–  nivelul studiilor: Universitare de licenta absolvita cu 

diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, 
absolvite cu diploma de licenta sau echivalent – 
economice sau juridice.

–  vechime 1 an in specialitatea studiilor necesare executarii 
functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de 
executie de inspector clasa I, grad profesional asistent.

Data, ora și locul de desfășurare a concursului:
Proba scrisă:- data de 04.07.2016, ora 12,00, sediul 

Primăriei Huedin , str. Horea nr. 1, Oraș Huedin, Jud. Cluj.
Proba de interviu: – data de 07.07.2016, ora 12, la sediul 

Primăriei Huedin, str. Horea nr. 1, Oraș Huedin, Jud. Cluj.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei în 

termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în 
Monitorul Ofi cial.

Date contact: tel.0264351548, email: secretariat@
primariahuedin.ro

ANUNŢ DE ANGAJARE

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ

PRIMĂRIA ORAŞULUI HUEDIN
405400 Huedin, Str. Horea Nr.1

Tel.: +40 264 351548, Fax: +40 264 351564
e-mail: secretariat@primariahuedin.ro

Primaria oraș Huedin, oganizează concurs pentru ocuparea 
unui post vacant pentru functie publica:

Denumirea postului – Inspector clasa I, grad profesional 
asistent in cadrul (Compartimentului contabilitate buget 
fi nante).

Condiţii specifi ce de participare la concurs:
–  nivelul studiilor: Universitare de licenta absolvita cu 

diploma, respectiv studii superioare lunga durata, absolvite 
cu diploma de licenta sau echivalent – economice.

–  vechime 1 an in specialitatea studiilor necesare executarii 
functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de 
executie de inspector clasa I, grad profesional asistent.

Data, ora și locul de desfășurare a concursului:
Proba scrisă:- data de 04.07.2016, ora 10, la sediul 

Primăriei Huedin , str. Horea nr. 1, Oraș Huedin, Jud. Cluj.
Proba de interviu:- data de 07.07.2016, ora 11, la sediul 

Primăriei Huedin, str. Horea nr. 1, Oraș Huedin, Jud. Cluj.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei în 

termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în 
Monitorul Ofi cial.

Date contact: tel.0264351548, email: secretariat@
primariahuedin.ro

ANUNŢ DE ANGAJARE

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ

PRIMĂRIA ORAŞULUI HUEDIN
405400 Huedin, Str. Horea Nr.1

Tel.: +40 264 351548, Fax: +40 264 351564
e-mail: secretariat@primariahuedin.ro

Primaria oraș Huedin, oganizează concurs pentru ocuparea 
unui post vacant pentru functie publica:

Denumirea postului - Inspector clasa I, grad profesional 
principal (Biroul Impozite și Taxe Locale)

Condiţii specifi ce de participare la concurs:
–  nivelul studiilor: Universitare de licenta absolvite cu 

diploma, respectiv  studii superioare de lunga durata 
absolvite cu diploma de licenta sau echivalent – economice.

–  vechime 5 ani in specialitatea studiilor necesare 
executarii functiei publice, pentru ocuparea functiilor 
publice de executie de inspector clasa I, grad profesional 
pricipal.

Data, ora și locul de desfășurare a concursului:
Proba scrisă:- data de 04.07.2016,  ora 14, la sediul 

Primăriei Huedin , str. Horea nr. 1, Oraș Huedin, Jud. Cluj.
Proba de interviu:- data de 07.07.2016, ora 13, la sediul 

Primăriei Huedin, str. Horea nr. 1, Oraș Huedin, Jud. Cluj.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în  

termen  de  20 de zile de la data publicării anunțului în 
Monitorul Ofi cial.

Date contact: tel.0264 351548, email: secretariat@
primariahuedin.ro

LICITAŢIE PUBLICĂ

ANUNȚ
privind organizarea licitaţiei publice pentru atribuirea 

contractului de delegare prin concesiune a serviciului de 
transport public local de persoane prin curse regulate

1. Denumirea, adresa numărul de fax, adresa de e-mail ale 
autorităţii contractante şi ale biroului de la care se pot obţine, 
după caz, informaţii suplimentare: MUNICIPIUL TURDA, P-ţa 
1 Decembrie 1918, nr.28, jud. Cluj, fax. 0264-311153, e-mail: 
primaria@primariaturda.ro, cod fi scal 4378930.

2. Hotărârea privind stabilirea modalităţii de gestiune: 
Hotărârea Consiliului Local Turda nr.106/20.05.2016.

3. Aria teritorială, trasee, grup de trasee: Municipiul 
Turda, 8 trasee, conform documentaţiei aferente.

4. Serviciul, activitatea care urmează să fi e prestată/
activităţi: asigurarea serviciului urban de călători pe traseele 
din Municipiul Turda, conform documentaţiei aferente.

5. Durata contractului de delegare a gestiunii: 6 ani.
6. Denumirea, adresa numărul de telefon şi de fax şi 

adresa de e-mail ale biroului/persoanei de la care se poate 
solicita documentaţia de delegare, precum şi modalităţile 
de obţinere a documentaţiei: MUNICIPIUL TURDA, P-ţa 1 
Decembrie 1918, nr. 28, jud. Cluj, fax. 0264-311153, 
e-mail:primaria@primariaturda.ro, cam.42 Achiziţii publice. 
Documentaţia de atribuire se poate obţine din ziua imediat 
următoare apariţiei anunţului licitaţiei, în baza unei solicitări 
scrise, de la sediul autorităţii contractante cel mai târziu 
în termen de două zile lucrătoare de la primirea solicitării.

7. Dacă este cazul, costul şi condiţiile de plată în vederea 
obţinerii documentaţiei de delegare – nu este cazul.

8. Termenul limită de depunere a ofertelor: data şi ora, 
adresa la care se depun/transmit ofertele: 05.07.2016, 
ora 9:00, la sediul Primăriei municipiului Turda, Registratură, 
camera 15.

9. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 05.07.2016, ora 
11:00, la sediul Primăriei municipiului Turda, sală protocol.

10. Dacă este cazul, garanţiile solicitate: Garanţia de 
participare la licitaţie este de 10.000 lei, garanţia de bună 
execuţie: 200.000 lei (pentru ofertantul câştigător).

11. Durata de valabilitate a ofertei: 90 de zile de la 
data deschiderii ofertelor.

ACORD DE MEDIU

S.C. SÂRMATEC S.R.L. anuntă publicul interesat asupra 

depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru 

proiectul „EXTINDERE HALĂ DE PRODUCŢIE“, propus a fi  

amplasat în str.Constructorilor, nr.28-30, sat.Apahida, com.

Apahida, judeţul Cluj. Informaţiile privind proiectul propus 

pot fi  consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului 

Cluj, str.Dorobanţilor, nr.99 și la sediul S.C. SÂRMATEC 

S.R.L., str.Constructorilor, nr.28-30, sat.Apahida, com.

Apahida, jud.Cluj, în zilele de luni, între orele 09:00-16:00, 

marţi-joi între orele 09:00-14:00 și vineri între orele 

09:00-12:00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la 

sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj.
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Firma de curatenie One Way
isi mareste echipa!!

Cautam persone energice, deschise,amabile care sa a-
sigure servicii de curatenie la standard inalte de calitate in-
tr-o atmosfera placuta, relaxanta.

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

ne 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 cli-
entilor nostri, iar noi iti vom oferi:
–  un loc de munca unic si un pachet de benefi cii atrac-

tiv;
–  salariu fi x plus bonusuri in functie de implicarea si re-

alizaraile 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!

PUBLICITATE

PROMOVARE

Analistul de politică 

externă Robert Kaplan 

consideră că pentru 

România ameninţarea cea 

mai mare nu o constituie 

o Rusie puternică, ci una 

slabă, precizând că acest 

lucru ar însemna „agresi-

une şi haos”.

Rusia însă nu mai acţionea-

ză cu tancurile şi avioanele, 

ca în trecut, ci prin servicii se-

crete, mass-media şi crimă or-

ganizată, spune analistul.

„Viitorul Rusiei nu arată bi-

ne (...) dacă slăbirea economi-

că continuă, iar Putin se va 

confrunta cu din ce în ce mai 

multe provocări pe plan intern. 

Ameninţarea cea mai mare 

pentru România nu este o Ru-

sie puternică, ci o Rusie slabă, 

pentru că aceasta înseamnă 

agresiune, un nivel de haos. 

(...) Cu cât devine Rusia mai 

slabă, cu atât ea va încerca să 

destabilizeze alte regiuni, ca 

Moldova şi Ucraina, şi va de-

veni din ce în ce mai agresivă 

în zona baltică, în zona Mării 

Negre”, a declarat Kaplan, în 

cadrul unei conferinţe, relatea-

ză ziare.com.

Cum e mai bine 
pentru România?

El a amintit că, inclusiv din 

perspectiva României, lucru-

rile s-au schimbat pe plan in-

ternaţional faţă de situaţia de 

acum 20 de ani.

Robert Kaplan a arătat că, 

la mijlocul anilor '90, NATO 

era o alianţă foarte puternică, 

iar Uniunea Europeană era 

„dinamică şi lipsită de proble-

me”, pe când Rusia era „sla-

bă şi haotică”.

„Acum, dacă mergem îna-

inte 20 de ani, în 2016, ce avem? 

Avem o situaţie foarte diferită. 

Rusia nu mai e slaba şi haoti-

că, e condusă de cineva cu o 

viziune geopolitică foarte ho-

tărâtă, (...) aceea că Rusia nu 

a fost invadată numai de Hitler 

şi Napoleon, dar şi de suedezi, 

de lituanieni, de polonezi. Prin 

urmare, Rusia are nevoie de o 

zonă-tampon, o zonă de infl u-

enţă în Europa Centrală şi de 

Est, un semn de întrebare şi a-

supra NATO”, a susţinut Kaplan.

Analistul american arată, 

însă, că situaţia nu mai e ace-

eaşi cu cea din anii '40, „Ro-

mânia nu mai este prinsă în-

tre Hitler şi Stalin”.

„Situaţia e mult mai ambi-

guă. Nu mai e atât de întune-

cată şi nu atât de lipsită de 

speranţă pe cât era, să spu-

nem, în 1940, dar nici nu pu-

tem spune că v-aţi luat o va-

canţă permanentă de la isto-

rie, asa cum au crezut oame-

nii în 1995. Cred că până la 

urmă ceea ce contează cel mai 

mult este abilitatea României 

de a-şi întări instituţiile într-un 

fel mai transparent, instituţii 

mai transparente şi mai puter-

nice pentru ca locul să devină 

mai atractiv pentru investito-

rii străini, deoarece acest lu-

cru întăreşte siguranţa naţio-

nală”, a afi rmat Robert Kaplan.

În opinia acestuia, „ame-

ninţarea Rusiei nu mai este a-

ceea a tancurilor şi avioane-

lor de luptă, ci subversiunea”.

Care sunt noile tactici 
ale Rusiei?

Potrivit analistului ameri-

can, Rusia va încerca să sub-

mineze ţări precum România 

prin operaţiuni ale serviciilor 

secrete, prin crimă organiza-

tă, prin cumpărarea media 

prin părţi terţe, elemente ca-

re „slăbesc legătura cu vestul 

şi cu tradiţia vestică a demo-

craţiei seculare în Europa cen-

trală şi de est”.

„România ar trebui să-şi 

facă curaj, n-ar trebui să ca-

dă într-un autoritarism pre-

cum Ungaria, nu este com-

promisă de instituţii slabe 

care sunt mult mai suscep-

tibile să cadă pradă infl uen-

ţelor ruseşti, precum s-a în-

tâmplat în Bulgaria sau în 

Serbia. România, dată fi ind 

regiunea în care se afl ă, es-

te destul de puternică”, a 

mai spus Kaplan.

Cine este 
Robert D.Kaplan?

Scriitorul şi jurnalistul Ro-

bert D.Kaplan a fost inclus de 

doua ori în „Top 100 Global 

Thinkers”, top întocmit de Fo-

reign Policy.

Robert David Kaplan este 

autorul unor cărţi de politică 

externă şi călătorie, iar arti-

colele sale au apărut în The 

Atlantic, The Washington Post, 

The New York Times, The 

New Republic, The National 

Interest, Foreign Affairs şi The 

Wall Street Journal, dar şi în 

alte ziare şi publicaţii.

Care este cea mai mare 
ameninţare pentru România?
Rusia va încerca să submineze ţări precum România prin operaţiuni 
ale serviciilor secrete, prin crimă organizată sau prin cumpărarea media.

Analistul Robert D. Kaplan a fost prezent în România în cadrul unei conferinţe la Ateneul Român.
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Microsoft Corp., care nu 

reuşeşte să-şi relanseze 

strategia mobilă, a anun-

ţat miercuri noi măsuri de 

reducere a operaţiunilor 

de telefonie mobilă achi-

ziţionate de la Nokia 

Corp, transmite 

MarketWatch.

Compania americană va 

concedia 1.850 de angajaţi, 

costurile de restructurare ur-

mând să ajungă la aproxima-

tiv 950 milioane de dolari. 

Combinate, costurile totali-

zează mai mult decât a plătit 

Microsoft în 2014 pentru achi-

ziţionarea diviziei de telefo-

nie mobilă a Nokia, aproxi-

mativ 9,4 miliarde de dolari.

Într-un e-mail trimis anga-

jaţilor, Terry Myerson, vice-

preşedinte executiv al Win-

dows and Devices Group, a 

insistat că fi rma nu renunţă 

la operaţiunile de telefonie 

mobilă. Microsoft produce trei 

modele de telefoane Lumia şi 

va continua „să dezvolte dis-

pozitive noi deosebite”, a afi r-

mat Myerson.

„Ne reducem operaţiunile, 

nu ieşim din afaceri”, a dat 

asigurări ofi cialul Microsoft.

În Finlanda, sediul central 

al Nokia, vor fi  concediaţi 

1.350 de angajaţi, care vor pri-

mi compensaţii de aproxima-

tiv 200 milioane de dolari. Alţi 

500 de angajaţi vor fi  conce-

diaţi la subsidiarele din întrea-

ga lume.

Pe plan global, Microsoft 

avea 117.354 de angajaţi la 

sfârşitului anului fi scal 2016.

Grupul fi nlandez Nokia, 

odată cel mai mare producă-

tor mondial de telefoane mo-

bile, a anunţat săptămâna tre-

cută că marca sa va reveni pe 

piaţa de smartphone-uri şi ta-

blete.

În 2013, Nokia a vândut 

operaţiunile de telefonie mo-

bilă producătorului american 

de software Microsoft cu su-

ma de 5,6 miliarde de euro. 

Conform acordului convenit 

la vremea respectivă cu Mi-

crosoft, Nokia nu va reveni 

pe piaţa telefoanelor mobile 

până la fi nele lui 2016.

Pentru această “aventură”, 

Nokia, care în prezent oferă 

echipamente şi servicii pen-

tru operatorii de telecomuni-

caţii, nu îşi va asuma niciun 

risc fi nanciar. Pur şi simplu 

Nokia va pune la dispoziţia 

unei noi societăţi fi nlandeze, 

denumită HMD Global, drep-

turile asupra mărcii Nokia, 

precum şi brevetele sale.

„Nokia nu va face investi-

ţii fi nanciare şi nici nu va de-

ţine acţiuni la HMD”, a pre-

cizat grupul fi nalndez, refe-

rindu-se la noua societate ce 

va fi  controlată de mai mulţi 

investitori a căror identitate 

nu a fost dezvăluită.

În schimb, Nokia va colec-

ta comisioane de pe urma li-

cenţierii mărcii sale şi a drep-

turilor de proprietate intelec-

tuală.

Separat însă, grupul ame-

rican Microsoft a anunţat, 

într-un comunicat, că va vin-

de activele din domeniul pro-

ducţiei de telefoane mobile 

simple unei subsidiare a fi r-

mei taiwaneze Foxconn Tech-

nology, precum şi companiei 

HMD Global, contra sumei de 

350 de milioane de dolari. În 

schimb, grupul american va 

continua să producă smartpho-

ne-uri, comercializate sub mar-

ca Lumia.

Microsoft anunţă concedieri masive

Este foarte probabil să 

folosiţi aplicaţiile 

Microsoft Offi ce la birou 

aproape zilnic, iar cu aju-

torul acestei liste veţi 

învăţa o serie de scurtă-

turi de taste în Excel care 

vă fac viaţa mai uşoară.

De-a lungul anilor, când vi-

ne vorba de interacţiunea cu 

calculatorul, este foarte pro-

babil să fi  învăţat câteva com-

binaţii de taste care v-au aju-

tat să fi ţi un pic mai efi cienţi 

în efectuarea celor mai comu-

ne sarcini.

Indiferent dacă petreceţi cea 

mai mare parte a timpului în 

browserul vostru preferat, pe 

YouTube sau Facebook, sau lu-

craţi la un proiect în Word, fi -

ecare program are propriile 

scurtături. Jurnaliştii de la play-

tech.ro le-au trecut pe cele mai 

importante într-o listă.

Cele mai utile scurtături de taste în Excel
Programul Excel dă bătăi de cap multor utilizatori, tocmai de aceea vă prezentăm o listă a celor mai 
importante scurtături pe care le puteţi folosi pentru a vă uşura munca.

Scurtături de taste în Excel pentru 
interacțiunea cu fișiere

Scurtături generale de taste în Excel

Scurtături pentru navigarea rapidă în document

CTRL + N – Creează un document nou.
CTRL + O – Deschide un document existent.
CTRL + S – Salvează documentul deschis. O a doua apăsare pe 
CTRL + S salvează modifi cările aduse documentului deschis.
CTRL + P – Imprimă fi șierul deschis.
CTRL + F2 –  Afi șează documentul înaintea imprimării (Print 

Preview).
CTRL + F4 – Închide documentul deschis.
ALT + F – Închide Excel.

CTRL + F1 – Ascunde sau afi șează meniul principal (tip Ribbon).
F1 – Deschide meniul de ajutor.
CTRL + Z – Anulează ultima acţiune.
CTRL + Y – Refă acţiunea anulată anterior.
CTRL + C – Copiază celulele selectate în memorie.
F4 – Reaplică ultima acţiune realizată.
CTRL + X – Decupează celulele selectate.
CTRV + V –  Lipește celulele tăiate sau copiate la poziţia cur-

sorului.
CTRL + ALT + V – Afi șează meniul special de lipire.
CTRL + F –  Afi șează fereastra prin care puteţi căuta ceva în 

documentul deschis.
CTRL + H –  Afi șează fereastra prin care puteţi căuta și înlo-

cui automat ceva în documentul deschis.
Shift + F4 –  Găsește următoarea locaţie din document în 

care există ceea ce căutaţi.
CTRL + Shift + F4 –  Găsește locaţia anterioară în care există 

ceea ce căutaţi.
ALT + F1 – Creează un grafi c din conţinutul selectat.
F11 –  Creează un grafi c într-o nouă pagină a documentului 

(worksheet).
CTRL + Shift + L – Poziţionează cursorul la fi ltrul automat.
ALT + Săgeată în jos –  Activează fi ltrul la poziţia curentă a 

cursorului în tabel.
CTRL + T – Creează un tabel din celule selectate.

Pentru navigare la stânga, la dreapta, în sus sau în jos de la o celulă la alta din tabel folosiți 
săgețile de pe tastatură.
ALT + PgDn – Afi șează următoarea pagină în dreapta din tabel.
ALT + PgUp – Afi șează următoarea pagină în stânga din tabel.
PgUp – Afi șează o pagină mai sus.
PgDn – Afi șează o pagină mai jos.
CTRL + Săgeată dreapta – Mută cursorul în marginea din dreapta a datelor introduse în tabel.
CTRL + Săgeată stânga – Mută cursorul în marginea din stânga a datelor introduse în tabel.
CTRL + Săgeată în sus – Mută cursorul în marginea superioară a documentului.
CTRL + Săgeată în jos – Mută cursorul în marginea inferioară a documentului.
Home – Poziționează cursorul la începutul rândului.
CTRL + End – Poziționează cursorul în ultima celulă din document.
CTRL + Home – Poziționează cursorul în prima celulă din document.
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Simona Halep, 
în turul al treilea 
la Roland Garros
Jucătoarea română de tenis 
Simona Halep, numărul 6 
mondial, s-a califi cat în turul al 
treilea al turneului de Mare 
Șlem de la Roland Garros, în 
urma victoriei cu 7-6 (7/5), 
6-2, înregistrată în partida cu 
Zarina Dias din Kazahstan, dis-
putată miercuri. Halep (24 
ani), cap de serie numărul 6 la 
competiţia din capitala Franţei, 
și-a asigurat un cec în valoare 
de 102.000 euro și 130 de 
puncte WTA în urma acestei 
victorii, obţinută după o oră și 
23 minute de joc. 
Reprezentanta ţării noastre o 
va întâlni în turul al treilea pe 
japoneza Naomi Osaka, care a 
dispus la rândul ei, cu 6-3, 6-3, 
de croata Mirjana Lucic-Baroni.

Microbiștii români, 
între TV și social 
media
Unu din doi suporteri români 
postează pe social media, în 
timpul vizionării meciurilor de 
fotbal televizate, relevă un stu-
diu MasterCard, care și-a pro-
pus să contureze tendinţele de 
comportament ale suporterilor 
sportului-rege la nivel euro-
pean, inclusiv în România. 
Conform cercetării efectuate, 
românii sunt lideri europeni în 
ceea ce privește urmărirea pe 
social media a paginilor de știri 
cu conţinut sportiv. De aseme-
nea, 73% dintre suporterii ro-
mâni și-ar dori să benefi cieze 
de Wi-Fi pe stadioane, în timp 
ce 81% dintre microbiștii ro-
mâni cred că fotbaliștii ar tre-
bui să fi e prezenţi în social me-
dia. Studiul menţionează că 
Lionel Messi și Barcelona sunt 
jucătorul, respectiv echipa cel 
mai des menţionate de supor-
terii români, de la înfi inţarea 
Ligii Campionilor. În ceea ce 
privește „cei mai vocali” fani în 
social media, aceștia sunt brita-
nicii, urmaţi îndeaproape de 
francezi și spanioli, ibericii fi ind 
și cei mai activi suporteri pe so-
cial media, atunci când urmă-
resc meciurile Ligii Campionilor.

Minorii au acces 
gratuit la meciul 
România – Georgia
Federaţia Română de Fotbal a 
anunţat că la meciul amical 
susţinut de România în compa-
nia naţionalei Georgiei, pe 3 
iunie, la București, pe Naţional 
Arena, copiii vor avea acces 
gratuit. Suporterii care vin înso-
ţiţi la meci de cel puţin un copil 
își pot achiziţiona bilete într-un 
sector special de la Tribuna Est. 
Cu ocazia Zilei Copilului, la par-
tida România – Georgia, pen-
tru biletul fi ecărui minor sub 
14 ani se va aplica, la fi naliza-
rea comenzii, reducere de sută 
la sută. Pentru fi ecare copil mi-
nor va fi  emis un bilet care va 
trebui prezentat la porţile de 
acces ale Arenei Naţionale, se 
arată în comunicatul Federaţiei 
Române de Fotbal.

Pe scurt

PUBLICITATE
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U-Banca Transilvania a 

pierdut şi cel de-al doilea 

meci al fi nalei mici a Ligii 

Naţionale, pe teren pro-

priu cu Steaua CSM 

EximBank Bucureşti. 

U-Banca Transilvania 

ratează, astfel, medaliile 

de bronz.

„Din păcate, nu am reuşit 

să încheiem sezonul cu o vic-

torie în faţa propriilor fani, în-

să din păcate nu s-a putut mai 

mult, am avut multe acciden-

tări şi multe schimbări în lot 

şi până la urmă acestea au 

contat mult în acest rezultat. 

Frustrarea e mare când nu in-

tri în fi nală, însă vreau să fe-

licit adversarul, au meritat vic-

toria, iar noi mergem mai de-

parte. Este cam puţin pentru 

echipa noastră acest loc 4, 

ne-am ridicat puţin moralul 

cu Cupa României, asta mă 

mulţumeşte, însă în campio-

nat am terminat din păcate 

pe locul 4... E un fi nal de se-

zon puţin mai amar”, a spus 

căpitanul U BT, Tudor Jucan.

Meciul U-Banca Transilva-

nia – Steaua CSM EximBank 

s-a încheiat 61-63 (17-15, 

12-17, 17-17, 15-14).

Marcatori U-Banca Transil-

vania: Baciu 16 (8 rec.), 

Adamovic 12 (9 p.d.), Dykes 

9, Kalnichenko 9, Pasalic 8, 

Torok 3, Todic 2 (10 rec.), Gu-

ţoaia 2.

Pentru Steaua CSM Exim-

Bank au punctat Amis 18, Ma-

rinovic 11, Malesevic 8, Ni-

coară 8, Cooper 7, Paul 6, S-

zijarto 3, Galdikas 2.

U-BT a ratat bronzul

Cluburile CFR Cluj, ASA 

Târgu Mureş, Petrolul 

Ploieşti şi Rapid au primit 

sancţiuni cu depunctarea 

în următorul sezon pen-

tru neîndeplinirea criteri-

ilor fi nanciare din partea 

instanţei de fond a 

Comisiei de Licenţiere, au 

declarat, miercuri, pentru 

Agerpres, surse din cadrul 

Federaţiei Române de 

Fotbal.

Gruparea CFR Cluj a pri-

mit cea mai mare sancţiune, 

respectiv 9 puncte penaliza-

re. Cluburile ASA Târgu Mureş, 

Petrolul şi Rapid Bucureşti vor 

fi  penalizate cu câte 6 punc-

te, cu menţiunea că gruparea 

ploieşteană a primit şi o pe-

nalitate sportivă de 120.000 

de lei.

Conform aceloraşi surse, 

gruparea UTA Bătrâna Doam-

nă a primit 3 puncte penali-

zare şi 120.000 de lei, iar Du-

nărea Călăraşi o penalitate 

sportivă de 100.000 de lei.

Deducerea de puncte se 

va realiza în clasamentul Li-

gii I de fotbal, ediţia 

2016-2017. În cazul clubului 

Petrolul Ploieşti, care a re-

trogradat matematic în Liga 

a II-a, nu se va aplica sanc-

ţiunea. De asemenea, grupă-

rile din eşalonul secund UTA 

Bătrâna Doamnă şi Dunărea 

Călăraşi vor fi  sancţionate 

numai dacă reuşesc promo-

varea în ediţia 2016-2017 a 

Ligii I la fotbal.

Cluburile pot depune 
memorii

Deciziile luate de instanţa 

de fond nu sunt defi nitive, 

cluburile putând depune me-

morii la comisia de apel a De-

partamentului de Licenţiere 

din cadrul FRF care va anali-

za cazurile până la sfârşitul 

lunii mai. Ultima cale de atac 

pentru cluburile sancţionate 

este Tribunalul de Arbitraj 

Sportiv de la Lausanne.

CFR şi Rapid contestă 
decizia

CFR Cluj a făcut deja re-

curs, conform declaraţiei pre-

şedintelui Iuliu Mureşan: 

„Am fost înştiinţaţi în legă-

tură cu această depunctare 

şi am şi formulat recursul, 

iar termenul de judecată es-

te programat mâine (joi- n.r.). 

Cel puţin trei dintre cele no-

uă puncte aplicate sunt o 

greşeală. Eu zic că avem 

dreptate. Penalizarea vine ca 

urmare a unor restanţe sala-

riale”, a afi rmat Mureşan, 

pentru Digi Sport.

„Ne-a fost comunicată a-

ceastă decizie, am făcut apel, 

sper ca trei puncte să le în-

toarcem. Din punctul meu de 

vedere a fost o eroare la Co-

misie, sperăm să se rezolve. 

3 dintre puncte erau pe da-

torii neonorate pe seama in-

solvenţei, iar 3 puncte pe sea-

ma unei corespondenţe neo-

norate cu două cluburi. Acea 

corespondenţă există şi spe-

răm să fi e luată în conside-

rare”, a spus preşedintele 

echipei Rapid, Dinu Gheor-

ghe la Dolce Sport.

Nu sunt la prima 
sancţiune

Clubul CFR Cluj nu este 

la prima depunctare. Grupa-

rea ardeleană se afl ă la a tre-

ia sancţiune de acest fel. Fe-

roviarii au început campio-

natul trecut cu o penalizare 

de 6 puncte pentru încălca-

rea anumitor prevederi din 

regulamentul de licenţiere. A 

doua oară clubul din Gruia a 

fost penalizat cu 4 puncte 

pentru că până la 30 noiem-

brie 2015 nu a demonstrat 

achitarea datoriilor restante 

către alte cluburi şi jucători 

sau angajaţi existente la 30 

septembrie 2015.

În primul an în care FRF a 

renunţat la sancţionarea cu 

retrogradarea pentru neînde-

plinirea cerinţelor din manu-

alul de licenţiere, Comisia de 

Licenţiere a stabilit următoa-

rele sancţiuni: Ceahlăul Pia-

tra Neamţ – 9 puncte, Petro-

lul Ploieşti – 6 puncte, CFR 

Cluj – 6 puncte, Rapid – 3 

puncte, Oţelul Galaţi – 3 punc-

te, FC Braşov – 3 puncte, U-

niversitatea Cluj – 3 puncte.

CFR începe cu stângul noul sezon
Preşedintele clubului din Gruia, Iuliu Mureşan, spune că totul este o greşeală.

Gruparea CFR Cluj se afl ă la a treia sancţiune din ultimii ani
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